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ELŐSZÓ.
A szatmári béke egy küzdelmes korszaknak az adott
viszonyokhoz képest kielégítő befejezése, határjelző ese
mény, mely megszabja a XVIII. századi magyar politika
irányát és jellegét. Létrejötte hosszas diplomáciai munka
eredménye, melynek részleteit idáig jóformán csak gróf
Pálffy János, a szatmári béketárgyalásokat I. József
megbízásából vezető császári főparancsnok titkárának,
Pülay JÁNOSnak sugalmazott munkájából ismertük, mely
mű Szalay László, illetőleg Thaly Kálmán kiadásában
több mint ^félszázad óta (1865) közkézen forog.
1918 óta a bécsi levéltárak azon anyaga is hozzá-’
férhetővé vált a tudományos kutatás számára, melynek
felhasználását addig különféle tekintetek akadályozták.
Természetes volt, hogy a Magyar Történelmi Társulat a
Bécsi Magyar Történelmi Intézet útján, amelyet a Társulat
elnöke gróf Klebelsberg Kunó, a magyar történeti
szempontból megbecsülhetetlen értékű bécsi levéltárak
anyagának felkutatása és feldolgozása végett 1920-ban
létesített, haladéktalanul megszervezte a bécsi kutatásokat
és pedig egységes terv szerint és határozott feladatokkal.
Az 1711-iki szatmári békekötés története is .a megoldásra
váró tudományos feladatok közé tartozván, a bécsi levél
tárakban végzett tájékoztató kutatások tényleg igazolták
ä Magyar Történelmi Társulat azon elhatározását, amellyel
a szatmári béke történetének megírását, illetőleg e békére
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vonatkozó hivatalos iratoknak és leveleknek közzétételét
egyik megoldandó feladatául jelölte meg. Gróf Pálffy
Jánosnak irattára és levelezése, a birodalom politikáját
irányító minisztérium tanácskozásainak jegyzőkönyvei,
ÜL Károly és egyes minisztereinek levelezése, végül a
követjelentések ugyanis rendkívül sok új és nagybecsű
anyagot tartalmaztak a szatmári békére és az ezzel kap
csolatos eseményekre vonatkozólag. Ezen anyag alapján
nemcsak az volt megállapítható, hogy Pulay kétszáz esz
tendő előtt készült műve részben már elavult, adatkészlete
hézagos, történeti beállítása pedig sok tekintetben téves,
vagy épen irányzatos, hanem az is nyilvánvalóvá vált,
hogy a szatmári béke történeti beállítását és politikai
értékelését is revízió alá kell venni. Ez volt az oka annak,
hogy a Magyar Történelmi Társulat elnökének, gróf
Klebelsberg KüNónak megbízásából hónapokon keresztül
tartó tervszerű munkával átkutattam a bécsi és buda
pesti levéltárakat s ezen kutató munkának eredménye
a szatmári béketárgyalásoknak úgyszólván teljes anyaga.
Sajnálattal vagyok kénytelen azonban megállapítani,
hogy a gróf Károlyi-család központi levéltárának idevonat
kozó anyaga nem állott rendelkezésemre, pedig a Károlyi
Sándor és báró Ebergényi László, illetőleg Komáromi
Csipkés György debreceni főbíró közt folyt levelezés
ismerete, ha egészben véve nem is módosította volna
megállapításaimat, de bizonyára hozzájárult volna Károlyi
személyének és a béketárgyalásokon játszott szerepének
minden oldalú megvilágításához. Ugyanebből a szempont
ból éreztem hiányát annak is, hogy a gróf Pálffy-család
Pozsonyban levő senioratusi levéltára idevágó anyagának
áttekintése nem állott módomban.
Legyen szabad végül annak előrebocsátásával, hogy
felhasznált forrásaimat mindenütt pontosan idézem s hogy

a szatmári béke okirattára elé írt történeti bevezető
tanulmányom nem kíván az okirattárban összegyűjtött
anyag kimerítő, aprólékos részletekig ható feldolgozása
lenni, legőszintébb köszönetemet kifejezni elsősorban és
főkép a Magyar Történelmi Társulat elnökének, gróf
Klebelsberg Kunó Őnagyméltóságának, aki e korszakos
béke története megírásának gondolatát először vetette
fel, s megjelenését a mai viszonyok közt is — ime —
lehetővé tette, továbbá a Magyar Történelmi Társulat
alelnökeinek : dr. Csánki Dezső államtitkár és dr. Doma
novszky Sándor egyetemi tanár uraknak, s végül dr.
Károlyi Árpád államtitkár, dr. Szekfü Gyula egyetemi
tanár és Baranyai Béla orsz. főlevéltárnok uraknak tá
mogatásukért, amelyben az anyaggyűjtés és a mű meg
írása közben mindenkor készséggel részesítettek.
Budapest, 1925 szeptember hó.

Dr. Lukinich Imre.
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A SZATMÁRI BÉKEKÖTÉS
(1711)

TÖRTÉNETE.

A szatmári béke története és okirattára.
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I.

A kuruc haderő állapota 1710-ben. A haditanács és gr. Heister
Sigbert. Érsekújvár ostroma és bevétele. Heister felmentése és gr. Pálffy
János főparancsnoki megbízatása. Gr. Pálffy pályája.
Az 1710 januárius 22.-én Romhány és Vadkert közt vívott
ütközet1 II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának sorsát eldöntötte.
A fejedelem, bár egyébként vitatta, hogy az ütközet lefolyásának
hatása alatt hadainak „nevekedett szivek s el sem oszlott“, kény
telen volt beismerni, hogy „az német ellen reguláris had nélkül“
siker reményében nem veheti fel a küzdelmet, s ennek következ
tében feltétlenül szükséges a kuruc haderő gyökeres átszervezése,
mert nincs értelme olyan katonát fizetni, „az ki sem harczolni
nem tud, se tanulni nem akar“.2 A közelmúlt hadieseményeiből
levont tanulságok gyakorlati alkalmazására azonban nem kerülhetett
sor. A fejedelem szolgálatában álló idegen zsoldosok, főleg a svéd
csapatok körében határozott elkedvetlenedés állott be,3 s habár a
svédek utóbb „szép resolutioval declarálták magokat“,4 alig volt
kilátás arra, hogy akár ezeknek, akár a francia segítőcsapatoknak
jelentékenyebb mértékben való szaporítása ezidőszerint keresztül
vihető lett volna.
A fejedelem maga is elsősorban a lengyel zsoldosoknak
nagyobb arányú gyarapítására gondolt,5 de csakhamar kitűnt, hogy
1 Márki Sándor : II. Rákóczi Ferenc. III. k. 80—83. 11., a teljes iro
dalommal.
2 1710 januárius 22.-i levele gr. Esterházy Antalhoz. Archivum Rako
czianum. III. k. 10. 1.
8 1710 január 31.-i levele Bercsényi Miklóshoz. Archívum Rakoczianum.
III. k. 13. 1.
4 Rákóczi 1710 február 18.-i levele Bercsényihez. Archivum Rako
czianum. III. k. 34. 1.
6 V. ö. Rákóczi 1710 február 18.-i (Arch. Rak. III. 34.1.) és Bercsényi
nek Károlyi Sándorhoz intézett 1710 február 23.-i levelével. Rákóczi-tár.
II. k. 331. és 334. 1.
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meg azokra sem lehetett számítania, akik tényleg szolgálatában
állottak. „Az lengyelségben is belébújt az fantázia, — írta 1710
március 12.-én Bercsényinek, — passust kémek az visszamenetelre
és többször harczolni nem akarnak.“ 1 Rákóczi az ö lengyel zsol
dosainak csekély katonai értékét egyébként jól ismerte, s jóllehet
többre tartotta őket, mint a török katonaságot,2 egészben véve
„irtózott“ tőlük.3 Kétségtelen, hogy csak a végső szükség kénysze
rítette volna arra, hogy a kuruc haderő tervbe vett átszervezésében
a lengyel zsoldosokra támaszkodjék ; a lengyel csapattestek hirtelen
szétmállása azonban 1710 tavaszán,4 ez irányú számításait is meg
hiúsította.
Általában véve a kuruc haderő 1710 tavaszán már csaknem
mindenütt a bomlás tüneteit mutatta. A fegyelem meglazulása s
ennek természetes következményeként a harckészség lelohadása a
változó szerencsével folyt háború nyolcadik esztendejében s egy tel
jesen kiélt ország területén érthető is. Károlyi Sándor bizonyára
nem túlzott akkor, midőn a fejedelemnek azt jelentette, hogy „éh
helhaló az szegénység“ ;5 a legutóbbi években kelt megyei felterjesz
tések is6 a gazdasági viszonyok feltartózhatatlan leromlásáról tettek
1 Archívum Rakoczianum. III. k. 65. 1.
2 „Csak jobbnak tartom én annál az lengyelt, a ki már régtül fogván,
ha rosszul is, de csak hadakozik s az puskaport szagolja ; amaz (t. i. a török)
az dohánt és amaz a pénz mellett az dicsőséget is szereti, de emez csak az
pénzt: emennek sacczoltatása meg nem szűnik s minden basa-változásban
új ajándékokat kell készíteni, s egyszóval, az kevés is megemészt.“ 1710 feb
ruár 18.-i levele Bercsényihez. Archivum Rakoczianum. III. 34. 1.
3 1710 március 28.-i levele Bercsényihez. Archivum Rakoczianum.
III. k. 85. 1.
* V. ö. Rákóczi 1710 március lO.-i (Arch. Rak. III. 85. 1.), április 5.-i
(Arch. Rak. III. 89.1.), április 11.-i (Arch Rak. III. 93.1.), április 13.-i (Arch.
Rak. III. 95. 1.) stb. leveleivel. Emlékiratai. (Pest, 1872.) 273—75. 11. — A
lengyel zsoldosok ügyével részletesen foglalkozik Márki : III. 94. s köv. 11.
6 Rákóczi 1710 április 7.-i levele Bercsényihez. Arch. Rak. UI. 90. 1.
Több adat Takáts SÁNDORnál : Szalai Barkóczy Krisztina. Budapest, 1910.
158—59. 11.
6 Mármaros megye rendjei 1708 április 2-án kelt felterjesztésükben
írják : „De ha miben vagy késedelmeskedés, vagy pediglen incomplete
való administratio történik, nem tiszteink ő kglmek negligentiájok, hanem
az szegénységnek tehetetlensége miatt vagyon, mert annyira jutottak már
szegény lakosaink, hogy meg nem adhatván quantumikat, executioval mennek
tiszteink és merő tyrannusi formában füstre köttetvén az lakosokat, félhol-

I. FEJEZET

5

tanúságot, melyet szükségszerűen követnie kellett a termelő munka
megbénulásának. Mindezen bajok főleg 1710 folyamán öltöttek vál
ságos jelleget, midőn az országszerte elterjedt pestis pusztításai
következtében országrészek, s kuruc várak és őrhelyek váltak néptelenekké.1
Rákóczi e feltornyosuló nehézségekkel szemben szinte tanács
talanul állott. Volt idő, midőn az ügyek intézésétől egy időre félre
akart állani,2 máskor viszont fegyverszünetre gondolt, „de nem
tudta feltalálni az útját propositiójának “.3 Egyik levelében a Tisza
áradására célozva keserűen jegyzi meg, hogy teljes biztonságban
érzi magát s ha — úgymond — „még egy kevéssé árad az Tisza,
naturális frigyem lesz az némettel, mert se ű engem, se én ütet
nem fogom bánthatni ; s mi lesz ezután ? Tempus et fata docebunt,
mert eszem fel nem éri“.4 Az időtől és a jószerencsétől várta a
július folyamán gr. Pálffy Jánostól megszállott s stratégiai szem
pontból rendkívül nagyfontosságú Érsekújvár megsegítését, esetleg
felmentését is, mert „biztatásnál egyébbel“ nem segíthette az új
váriakat.5
Érsekújvárnak bukása, mely az adott viszonyok közt egyáltalában
tan. bocsáttatják el, mégis semmit sem vehetnek rajtok'.“ Ugocsa megye sze
rint (1708 május 26.) „sír, jajgat a szegénység, hogy már a tehenit is el
cserélte“ etc. Ugyanez a megye egy évvel utóbb is (1709 március 20.) fel
panaszolta Károlyi Sándornak, hogy „annyira megromlott az szegénység,
hogy éhelhalásra jutott, amint is sok helyeken már az orosz és oláhok
között tengeri csutkábul és mogyorófa barkából sült kenyérrel élnek“ ; a
lakosság nagy része „felszedvén gyermekeit Lengyelország felé annak széleibe
recipiálta magát“. Kraszna megye rendjei 1709 április 16.-i felteijesztésükben
„Jézus Krisztus kínszenvedésére“ való hivatkozással kértek könnyebbítést,
hogy „legyen respiriuma vármegyénknek“. A Károlyi-levéltárból vett máso
latok után, melyeket néhai Éble Gábor bocsátott rendelkezésemre. Ez ada
tokat egyébként felhasználta Acsády Ignác : Millenniumi tört. VII. k. 651—
52. 11. és Takáts Sándor : Szalai Barkóczy Krisztina. 166—170. 11.
1 A részletekre 1. Márki S. : III. k. 113. s köv. 11. Továbbá Zayzon S. :
Károlyi és a szatmári béke. Századok, 1915. 40—48. 11.
2 1710 március 3.-i levele Bercsényihez. Archivum Rakoczianum.- III.
k. 56. 1.
8 1710 április 7,-i levele Bercsényihez. Archivum Rakoczianum. III.
k. 90. I.
4 1710 április 23.-ról Bercsényinek. Archivum Rakoczianum III. 104.1.
6 1710 augusztus 8.-i és 1710 augusztus 13.-i levelei Károlyi Sándor
hoz. Archivum Rakoczianum. III. 147. és 149. 1.
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nem lehetett meglepetés Rákóczi számára, mindamellett mélyen
leverte a fejedelmet. „En is azért bátran mondhatom, — írta az
első hiteles híradás hatása alatt Károlyinak, — hogy mindeneket
elkövettem, melyek tüllem lehettenek . . . Hitemre mondom, eszten
dők folynak, . . . hogy magunk ereje által való boldogulásunkat nem
reménlettem, hanem külső segítségekben vetettem reménységemet s
ezek által most is bátran bizom, hogy Isten megsegít bennünket.“
„Minthogy penig az békességhez, — folytatja ugyanott tovább, —
éppen nem bizhatván, az hadakozással kintelenek vagyunk, arra for
dítsuk minden erőnket, hogy üdőt nyerhessünk és adjunk azoknak,
akiktől minden jót reménlhetünk. “1 Néhány nappal utóbb már..lep
lezetlenül megjelölte Károlyi előtt imént csak sejtetett elhatározá
sának tulajdonképeni tartalmát, midőn kijelentette, hogy „látván,
hogy magunk erejével való boldogulásunkat nem reménlhetjük s csak
egyedül az moszkva segítségre kell elménket vetnünk, . . . nincs
egyéb mód benne, hanem az mezőt elhagyván, erősségekre kell szo
rulnunk“.2 Rákóczi ezzel világosan megjelölte jövő politikája leg
közelebbi irányait és feladatait: egyfelől a császári hadakkal szem
ben való defenzívát, másrészt a Nagy Péter orosz cárral való szövet
ség létesítését. Tevékenysége ettől az időtől kezdve valóban teljesen
e kettős cél szolgálatában állott.
Amióta Rákóczi béketörekvései a bécsi udvar tudomására
jutottak,3 — hol azonban a fejedelem közeledését gyengesége bizo
nyítékának tartották, — de még inkább az 1709 szeptember 11.-i
malplaqueti diadal óta, mely XIV. Lajost most már határozottabban a
béketárgyalások útjára irányította,4 Bécsben elérkezettnek látták az
időt a Rákóczi ellen való döntő fellépésre. Az 1710 januárius 22.-i
romhány-vadkerti ütközet a császári hadak harcszíntéri fölényét
mindenesetre igazolta s Rákóczit válságos helyzetbe is juttatta,
amely helyzet a kuruc várak (Lőcse, Szepesvára, Érsekújvár) bukása
s a kuruc harckötelékekben ugyanekkor mutatkozó bomlás követ
keztében hovatovább mind élesebb jelleget öltött, mindamellett még
korántsem jelentette a kuruc haderők ellenállóképességének belát1 1710 okt. 1.-ről. Archivum Rakoczianum. III. 170—71.11.
2 1710 okt. 3.-ról. Archivum Rakoczianum. III. 173. 1.
3 Rákóczi levele 1709 július 29.-ről gr. Lambergnek. Márki Sándor :
II. 40. .
4 Arneth A. : Prinz Eugen von Savoyen. II. k. 102. 1. V. ö. Feldzüge
des Prinzen Eugen. XII. 557. s köv. 11.
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ható időn belől várható megtörését, más szóval: a császári fegy
verek végleges diadalát. A szűk földrajzi határok közé szorított
nemzeti küzdelmet néhány jól felszerelt és védelemre kiválóan
alkalmas váron kívül olyan tényezők is támogatták, melyeket a
defenzívára szorított kurucság a maga előnyére huzamosabb időn
keresztül is jól kiaknázhatott,*' minők az utak hiánya, a tiszántúli
vidék nehezen megközelíthető lápos és mocsaras területei s a gyér
lakosság, mely hihetetlenül szegényes viszonyok között immár évek
óta viaskodott a legborzalmasabb ellenféllel, a pestissel. Ilyen terü
leten csak lassú, megfelelő élelmezési, utánpótlási és egészségügyi
intézményekkel tervszerűen támogatott, s az adott viszonyokhoz
lehetőleg alkalmazkodó előnyomulás volt lehetséges, mely szinte
teljesen lekötötte volna a haditanács figyelmét és energiáját.
Bécsben azonban Magyarországot mellékharcszíntérnek tekin
tették, s ennek megfelelően az itt működő császári haderőkre
aránytalanabbá kevesebb figyelmet és gondot fordítottak, mint akár
a Rajna-mentén, akár a Spanyolországban ez idő szerint küzdő
csapattestekre. így válik érthetővé az a jelentés, melyet gr. Heister
Sigbert, a magyarországi császári katonaság főparancsnoka 1710
júliusában terjesztett volt fel a haditanácshoz, mely szerint egy
krajcárja sincs a pékek fizetésére és más kiadások fedezésére, s
hogy főhadbiztos sem áll rendelkezésére.1 Az érsekújvári vár meg
szállását vezető gr. Pálffy János tábornagy 1710 júliusában és
augusztusában ismételten jelentette Bécsbe, hogy az élelem és a
fuvareszközök hiánya miatt számolnia kell a körülzárolás megszün
tetésével.2 Gr. Steinville István, az új erdélyi főparancsnok, viszont
a pestis miatt nem mozdulhatott ; egyébként sem tartotta volna azonban
tanácsosnak Erdélyt elhagyni, mert szerinte a fejedelemség várai oly
állapotban vannak, hogy ellenséges támadás esetén alig tarthatók.3
A zsoldhiány és az élelmezés fogyatékossága okozta a császári
csapatok körében ismétlődő tömeges szökést is részint török terü
letre,4 részint egyenesen kuruc zászlók alá,5 ami ha emberileg talán
1 Prot. Expedit. 1710. Nr. 464r p. 587. Kriegsarchiv.
2 Prot. Expedit. 1710. Nr. 464. p. 602, 627, 650. U. o.
3 Prot. Expedit. 1710. Nr. 464. p. 654, 742. U. o.
4 Gr. Steinville 1710 júliusi jelentése. Prot. Expedit. 1710. Nr. 464.
p. 597. Gr. Montecuccoli jelentése 1710 július. U. o. p. 599.
5 V. ö. Rákóczi 1710 augusztus 10,-i lev. Bercsényihez. Arch. Rak.
IB. 303. 1.
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indokolható is, de mindenesetre a császári zsoldos hadsereg fegyel
mének meglazulására mutat.
Kétségtelen, hogy e bajok az örökös pénzügyi nehézségekkel
küzködő császári kormány előtt megszokott jelenségek voltak, miért
is itt, az évszázados tapasztalatok alapján, nem tulajdonítottak
azoknak különösebb jelentőséget. A pénzügyi bajok nyomását érezték
ugyan és a helyzet orvoslására időnkint tettek is kísérleteket,
egészben véve azonban a haditanácsot inkább a hadvezetés tárgyi
és személyi vonatkozásai érdekelték s e tekintetben hajlandó volt
jelentékeny hatáskört biztosítani az alája rendelt főparancsnokoknak,
akiktől kezdeményező javaslatokat, indokolt hadi terveket, sőt bizo
nyos tekintetben az adott viszonyokhoz alkalmazkodó politikai
irányelveket is várt, annyival is inkább, mert a haditanács volt ez
időben egyúttal a birodalmi külpolitika egyik jelentős irányító
szerve is. E felfogásnak főképviselője. Savoyai Jenő hg., aki a
XVIII. század első harmadában, mint a haditanács elnöke, közvet
len intézője volt a Habsburg-dinasztia politikájának, s aki ezen
szerepe következtében a különböző harctereken működő főparancs
nokoktól a szorosobb értelemben vett hadvezetésen kívül magasabb
politikai érzéket is követelt.
A császári haderő ez idő szerinti magyarországi főparancs
nokát, gr. Heister SiGBERTet, azonban a politikai érzek teljes
hiánya jellemezte. Mikor gr. Starhemberg Guido, akinek hadvezért
kiválóságát Rákóczi is elismerte,1 a haditanács rendeletéből átvette
a spanyolországi császári hadak főparancsnokságát (1707), az öreg
Heister (szül. 1646) egyidejűleg felteijesztett s szerinte merőben
új s különösen hatásosnak ígérkező haditerveire utalva, főleg azzal
az indokolással kérte újból a magyarországi főparancsnokságot, hogy
oroszországi összeköttetései kiválóan alkalmasak arra, hogy Rákóczi
orosz törekvéseit ellensúlyozzák.2 Az 1708 augusztus 4.-i trencséni
csata főparancsnokságának bizonyára nagyjelentőségű eredménye
volt s attól Bécsben sokat is vártak ; kitűnt azonban, hogy Heister
egyáltalában nem tudja kiaknázni győzelmét, sőt ellenkezőleg, a sok
hiábavaló meneteléssel kifárasztja és tönkreteszi saját lovasságát/
1 Emlékiratai. (Pest, 1872.) 227. és 229. 11.
2 Arneth : id. mű. II. 109. 1.
8 Wratislaw 1708 szeptember 10.-1 levele III. Károlyhoz. Arneth köz
lése. Archiv f. Kunde Österreich. Geschichtsquellen. XVI. (Wien, 1856.) p. 78.
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Ezen had vezetői jellemvonása már a korábbi évekből ismeretes
volt,1 Rákóczi is tudta róla, hogy „a gyalogságnál öregedvén
meg, semmit sem értett a lovassághoz“,2 azonban kegyetlensége
miatt félelmetes ellenfél volt; „azt hívé, hogy a gyermekek gyilkoltatása és azáltal, hogy katonáit féktelenül engedi garázdálkodni,
félelmet önt a nép szívébe s elrettenti a fegyverfogástól“.3 A terror
eszközeinek oktalan használata azonban hovatovább mind erősebb
visszatetszést keltett az udvarban, hol a Magyarországban méltán
gyűlölt főparancsnok durva és kíméletlen személyében legfőbb
akadályát látták egy esetleges békés megegyezésnek, amelyre pedig
a kuruc haderő bomlása, másfelől Rákóczi passzivitása némi bízta
tást látszott mutatni. A haditanács ezek alapján legfőbb feladatának
azt tekintette, hogy Heister örökébe oly egyént helyezzen, aki az
adott viszonyok ezen fölötte kényes alakulatában helyes érzékkel
megtalálja, vagy legalább is megkísérelje a kibontakozás útját, s
aki a háborúnak akár karddal, akár a diplomácia fegyvereivel,
esetleg mindkettővel, mielőbb véget vessen.
A haditanács legszívesebben Sávoyai Jenő hercegre ruházta
volna a magyarországi főparancsnokságot, nemcsak közismert fényes
hadvezéri tulajdonságai miatt, hanem főleg arra való hivatkozással,
hogy személyének a magyarság előtt nagy tekintélye és hitele van
s így remélhető, hogy a különben is kimerült országot könnyebben
tudja megnyugtatni és lecsendesíteni, mint a gyűlölt és rettegett
császári generálisok.4 A herceg azonban elhárította magától a fel
ajánlott parancsnokságot, s ennek következtében a haditanács, bár
elvben Heistert már elejtette, várakozó álláspontra helyezkedve, a
döntést a jövő eshetőségeire kívánta bízni. A haditanács megváltozott
1 Wratislaw 1705 április 18.-i levele. Archiv. XVI. p. 16.
2 Emlékiratai. 92 1.
3 Rákóczi : Emlékiratai. 89. 1. Arneth : Prinz Eugen. 11. 109—10 11.
4 „Die Hungarn der bisherigen so lang dauernden und dispendiosen
Rebellion selbsten mieth und überdrüssig seien, wan dahero ein recht
schaffenes und accreditirtes Haubt, wie E. Durchlaucht seind, das guberna
culum des hungarischen Kriegs übernimbt, zu hoffen stehet, es werde durch
E. D. und deroselben bei diser Nation habenden grossen Respect und
Credit, tota rerum facies sich bald ändern und bellmodo leichtlich erhalten
werden können, was durch verhasst- und abhorrirte Generalen, auch mit
starken Gewald nit zu erzwingen.“ A haditanács 1710 augusztus 7.-ről
Savoyai Jenőnek. Fogalmazványban Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. reg. 1710
aug. Nr. 72.
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hangulatáról és elhatározásáról az öreg generális nem vett tudomást,
sőt újabban sértően támadt az udvari kamarára és a hadbiztosságra is,
úgy hogy a haditanács, bizonyára e két intézmény nyomása alatt,
kénytelen volt Heistertől a császár útján elégtételt követelni.1
Mindez természetesen nem szolgált Heister helyzetének meg
szilárdítására; tekintettel azonban Érsekújvár folyamatban levő körülzárolására, melynek irányítása végső elemzésben mégis csak a fő
parancsnokság hatáskörébe látszott tartozni, a főparancsnokság kér
dését Bécsben egyelőre nem bolygatták. A rendkívül nagyjelentő
ségű vár körülzárolását egyébként már 1710 július közepén kezdte
meg gr. Pálffy János2 mindössze két dragonyosezreddel és 450
muskétással,3 s bár az élelem és fuvareszközök hiánya miatt nagy
nehézségekkel kellett megküzdenie s Heister sem támogatta kellő
képen, egy hónapi körülzárolás után az érsekújvári őrseget, illetőleg
Ordódy György parancsnokot mégis reábírta a vár átadására, annyival
is könnyebben, mert ezen idő alatt felmentésükre még csak kísérlet
sem történt. Pálffy augusztus 20-án már örömmel jelentette Bécsbe
a vár meghódolását,4 jelentése azonban időelőttinek bizonyult, mert
Beleznay János, akinek épen e napokban sikerült a kétségkívül
hiányosan körülzárolt várba5 bejutnia, a már megkötött megálla
podások félretolására s a védelem erélyes folytatására bírta a vár
őrséget. 6
Pálffy kudarca elsősorban Heistert, a régi vetélytársat,7 töl
tötte el elégtétellel, aki azonnal jelentette is Bécsbe, hogy tekintettel
arra, hogy Érsekújvár további sikeres ellenállása az egész hadjárat
eredményét veszélyeztetné, a rendelkezésére álló összes erőknek a
vár alá való irányítása után személyesen kívánja vezetni a rend1 A haditanács jelentése Savoyai Jenőhöz 1710 augusztus 20.-ról. Prot.
Reg. 1710. Nr. 466. p. 589. Kriegsarchiv.
2 Rákóczi 1710 július 19.-i levele Bercsényihez. Arch. Rak. III. 134. 1.
3 Pálffy jelentése 1710 júliusból. ProU Expedit. 1710. Nr. 464. p. 602.
Kriegsarchiv.
4 Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. 1710. exp. aug. Nr. 289.
5 Rákóczi : Emlékiratai. 280. 1.
6 Pálffy 1710 szeptember l.-i jelentése. Kriegsarchiv. Hofkriegsrath.
1710. exp. szept. Nr. 10.
7 V. ö. erre Rákóczinak 1710 július 25.-én Károlyi Sándorhoz (Arch.
Rak. in. 286. 1.) és július 26-án Vay Ádámhoz intézett leveleivel. Arch.
Rak. HL 289. 1.
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szeres ostrommüveleteket.1 Elhatározását egyidejűleg Pálffyval is
tudatta azzal, hogy teljesen tetszésére bízza, részt akar-e venni az
ostromban, vagy pedig a Cusani lovassági tábornok parancsnoksága
alatt álló hadtesthez kíván-e csatlakozni, melynek feladata az Ipolyfolyó mentén az ellenség szemmeltartása és az Érsekújvár esetleges
felmentésére irányuló támadások elhárítása volt.2 Pálffy azonban
betegeskedésére hivatkozva, egyelőre félrevonult.3
Heister a vár ostromát nagy eréllyel folytatta s ennek hatása
alatt a védősereg, mely hiába várta a Beleznaytól annak idején
megígért felmentőcsapatok megérkezését, szeptember 2O.-ika körül
újból tárgyalásokat kezdett a főparancsnokkal. Heister szeptember
22.-Í jelentése szerint „a komédia néhány napon belül be végződik“,4
s szeptember 24-en Érsekújvár valóban megnyitotta kapuit a csá
száriak előtt.5 Ez volt az öreg generális utolsó fegyverténye. Heister
ugyanis már az ostrom ideje alatt küldött jelentéseiben ismételten
kifejezést adott azon óhajtásának, hogy Érsekújvár meghódolása
után egészségi okokból hosszabb szabadságot kíván igénybe venni,
melyet stájerországi birtokain töltene el.6 A haditanács a főparancsnok
kívánságának teljesítése elől nem zárkózhatott ugyan el, azon lehe
tőség ellen azonban már eleve állást foglalt, hogy a magyarországi
hadműveletek irányítása, illetőleg a megerősített védelmi vonalak
felett való pararancsnokság a szabadság ideje alatt továbbra is Heister
kezében maradjon.7
A haditanács ezen álláspontja mellett azonban még mindig
nyilt kérdés maradt Heister helyettesítése, vagy esetleg utódjának
1 Kriegs archív. Hofkrigsrath. 1710. exp. szept. Nr. 123.
2 Heister levele 1710 szeptember 5. Pálífyhoz. Egykorú másolatban
Kriegsarchiv. Feldakten. 1710. szept. Nr. 4.
3 Gr. Herberstein Lipót jelentése Savoyai Jenő herceghez 1710 szep
tember 26. U. o. Feldakten. 1710 szept. Nr. 12.
4 Kriegsarch. Hofkriegsrath. 1710 exp. szept. Nr. 247.
6 Heister 1710 szeptember 24.-i jelentése. U. o. Hofkriegsrath. exp.
1710 szept. Nr. 260. V. ö. Rákóczi: Emlékiratai. 281. 1. Az ostrom leírása
s a vár meghódolása részletesen Wienerisches Diarium. 1710. Nr. 745 és 746.
Feldzüge des Prinzen Eugen. XII. 509. s köv. sz. és Europäische Fama. 105.
Teil 189., 106 T. 761., 107 T. 842—44. és 108 T. 911—13. 11.
6 Jelentése 1710 szept. 22.-ről. U. o. Feldakten. 1710 szept. Nr. 14.
7 Gr. Herberstein Lipótnak, a haditanács alelnökének levele Savoyai
Jenő herceghez 1710 szeptember 20. Eredetije Kriegsarchiv. Feldakten. 1710
szept. Nr. 12.
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megválasztása. A haditanács mindenekelőtt gr. Pálffy jÁNOSra,
mint a Heister után rangban legidősebb tábornokra gondolt,1 akit
Érsekújvár bevétele után Heister az ideiglenes parancsnoksággal és
a biztosított állások felállításával egyébként is megbízott, aki azon
ban ugyancsak betegség címén időközben elnyert szabadságára
hivatkozva, Pozsonyba vonult vissza.2 A helyzet annál kínosabb
volt, mert a haditanács most alkalomszerűnek látta az időt a poli
tikai érzékkel s külföldi összeköttetésekkel nem ‘bíró és emellett
kellemetlenkedő Heister félretolására, hogy így a főparancsnok
változással egy esetleges megegyezés útját a maga részéről is
egyengesse. Kétségtelen azonban az is, hogy abban, hogy elsősor
ban és főként Pálffyt hozta előtérbe, a fent említett rangidősbségen
kívül döntő szerep jutott a haditanács előtt jól ismert császári
akaratnak is, mely félreismerhetetlenül Pálffy személye mellett
nyilatkozott meg, azon befolyás következményeként, melyet a tábor
nagy legidősebb leánya, Mária Anna, ez idő szerint a fiatal uralkodóra
gyakorolt.3 A haditanács ezek alapján már 1710 szeptember 27.-én
kelt leiratában értesítette Pálffyt az uralkodó azon elhatározásáról,
mellyel a magyarországi főparancsnokságot reáruházta, azzal az utasí
tással, hogy azt minél előbb vegye át s lépjen összeköttetésbe az alája
rendelt tábornokokkal a további haditervek megállapítása végett.4
A beállott változásról röviddel utóbb (október 2) a kirchbergi
birtokán tartózkodó Heistert is értesítették, akit a haditanács ez
alkalommal arra utasított, hogy tekintettel előreláthatóan hosszabb
időre szóló szabadságoltatására, haladéktalanul adja át kijelölt
utódának a teljes hadiirodát a törzzsel és a pénztárral együtt.
A haditanács rendelkezését Hehter rendkívül zokon vette s főleg
a pénztár átadása ellen emelt kifogásokat, arra hivatkozva, hogy
azt az alsóausztriai rendek annak idején kifejezetten az ő személyes
1 Gr. Herberstein Lipót fent id. levelében. U. o.
2 Pálffy jelentése 1710 szept. Prot. Exp. 1710. Nr. 464. p. 756.
Kriegsarchiv.
3 „Aiant appris que Palfy pár le crédit de la fille, Favorite de l’Empereur Joseph, avoit obtenu le commandement en chef de Farmée impe
riale“ etc. Histoire des Revolutions de Hongrie. VI. k. (A La Haye. 1739.)
p. 34. V. ö. Thaly fordításával : Emlékiratok. 284.1. Rákóczi adatai alapján
ugyanezt Katona is említi. Hist. erit. XXXVII. 620. 1.
* Fogalmazványban Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. reg. 1710 szept.
Nr. 333.
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őrizetére bízták; mindezt nem tekintve azonban — mint 1710
október 17-én jelentette, — úgy érzi, hogy egészsége hamarább,
vagy talán épen akkor fog helyreállam, amikor a szintén beteges
kedő Pálffynak, s így az egész intézkedés tárgytalanná fog válni.1
Ä haditanács intézkedéseihez Savoyai Jenő hg. is hozzá
járulván,2 úgy látszott, hogy a főparancsnokváltozás véglegesen
elintéztetett. Pálffy azonban most meglepetésszerűen feltételekhez
hasonló kívánságokhoz kötötte a főparancsnokság elvállalását ; a biz
tosított állások felállítására vonatkozó tervezetét előterjesztette ugyan,
azonban egyúttal engedélyt kért arra is, hogy Bécsbe mehessen s
ott értekezleteket tarthasson a reá várakozó feladatok tárgyában;
kívánta továbbá, hogy főparancsnoki megbízatása ne szűnjék meg
Heister visszatérése esetén, hanem 1711 nyarán át is érvényben
maradjon ; s végül kérte, hogy mindaddig, míg Bécsben ezen kíván
ságokra nézve megegyezhetik, Cusani lovassági tábornok helyette
sítse a főparancsnokságban.3 Kívánságait azonban a császár, akihez
azokat a haditanács döntés végett felterjesztette, elutasította, azzal
az indokolással, hogy a minap Heisternek sem engedélyezték a
Bécsbe való menetelt; de különben sem volna semmi értelmük a
Pálffytól sürgetett értekezleteknek, mert a haditanács épen Pálflfytól várja a helyszínén, a pestis által teremtett helyzet s a kuruc
haderő minőségének gondos mérlegelése alapján készült tervezete
ket és javaslatokat, mert mindezekre nézve Bécsben ez idő szerint
teljes tájékozatlanság uralkodik. A haditanács ezek alapján Pálffy
nak a hadsereghez való mielőbbi visszatérését fölötte szükségesnek
tartotta, annyival is inkább, mert a hadsereg gazdasági ügyeit is
főparancsnoki hatáskörébe utalta, s másrészt, mivel a kuruc haderő
mind szembetűnőbbé váló bomlása s az átpártolások mind gyakrabbi ismétlődése következtében a császári politika kegyelmezési
joggal felruházott képviselőjének a harctéren való állandó jelenléte
múlhatatlannak látszott.4
1 1710 okt. 17.-i jelentésének eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath,
exp. 1710 okt. Nr. 232.
2 1710 okt. 5.-ről. Fogalmazványban Kriegsarchiv. Feldakten. 1710 okt.
Nr. 2.
8 Locher tanácsos jelentése Savoyai Jenő herceghez 1711 okt. 8.-ról.
Eredetije Kriegsarchiv. Feldakten. 1710 okt. Nr. 3.
4 Mindezekre 1. a haditanács 1710 okt. 8.-i leiratát Pálffyhoz. Fogal. mazványban u. o. Hofkriegsrath. reg. 1710 okt. Nr. 71.
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A főparancsnokság kérdésében folytatott ezen tárgyalások a
katonai fegyelem fogalmával alig voltak ugyan összeegyeztethetők,
de úgy látszik, e korban szokásosak voltak. Mindamellett Savoyai
Jenő hg., bár Pálffyt alkalmasabb főparancsnoknak tartotta, mint
például Cusani lovassági tábornokot, a tárgyalások hallatára sietett
kifejezésre juttatni rosszalását; különösnek tartotta, hogy parancs
nokságok megüresedése esetén az egyes tábornokok tetszésére van
bízva a megbízatások elfogadása vagy visszautasítása, holott arra
kellene azokat szoktatni, hogy szó nélkül teljesítsék a parancsokat.1
Egyébként azonban teljesen osztotta a haditanács azon felfogását,
hogy a Pálffy által előterjesztett feltételek egyike sem fogadható
el, s ha mindamellett Pálffy azokhoz mégis ragaszkodnék, a fő
parancsnokságot egyszerűen másra kell ruházni, de akkor Pálffy a
jövőben parancsnokságra többé nem hozható javaslatba.2
Tekintettel arra, hogy a Wienerisches Diariumban ugyan
ekkor az a meglepő és bizonyára célzatos hír látott napvilágot,
hogy Heister egészsége már annyira helyreállott, hogy bármikor
visszatérhet Magyarországba s természetesen a főparancsnokságot
is átveheti,3 Pálffy is tanácsosabbnak látta eddigi álláspontja fel
adását, hogy főparancsnokságát ne veszélyeztesse. Elsősorban tehát
a haditanácsot igyekezett meggyőzni arról, hogy kérelmezett bécsi
útjának nem volt más célja, mint a minisztériummal való közvetlen
tárgyalás ; minthogy azonban ez most nem lehetséges, módját
kellene ejteni annak, hogy a közel jövőben Petronellben, vagy
egyebütt találkozhassék a haditanács alelnökével, gr. Herberstein
Lipóttal és gr. Schlick vezérhadbiztossal a küszöbön álló téli had
járat terveinek megállapítása végett, amire annyival nagyobb szük
sége van, mert a távozó Heister nem intézkedett aziránt, hogy alája
rendelt tábornokai vele, mint kijelölt utóddal, összeköttetésbe lép
jenek.4 Egyébiránt hivatkozással a Wienerisches Diariumban nap
világot látott feltűnő hírre, nemkülönben baráti kezekből e tárgy
ban vett bizalmas értesüléseire, Pálffy sietett panasszal fordulni a
haditanácshoz a személyét fenyegető sérelem miatt, mely arra kény1 1710 okt. 12.-ről Locherhez. Fogalmazványban u. o. Feldakten. 1710
okt. Nr. 6.
2 1710 okt. 29.-ről. Fogalmazványban u. o. Feldakten. 1710 okt. Nr.
11. és Hofkriegsrath. Prot. Expedit. 1710. Nr. 464. p. 843.
3 Wienerisches Diarium. 1710. Nr. 753.
4 1710 okt. Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. Prot. Exp. 1710. Nr. 464. p. 81L
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szerítené, hogy néhány heti főparancsnokság után, mint afféle „téli
generális“, szégyenszemre visszavonuljon; e híreknek — úgymond —
nem akar ugyan hitelt adni s meg van arról győződve, hogy úgy
a haditanács, mint a császár változatlanul megmaradnak eredeti
elhatározásuk mellett, bármiként szóljon is azonban végeredmény
ben a döntés, gyors intézkedést kér.1
Az udvar Pálffyt valóban nem ejtette el, amit Pálffy már
abból is sejthetett, hogy a haditanács a Pálffyt nyugtalanító bécsi
újsághírekkel szinte egyidejűleg hozzájárult ahhoz is, amit pedig
imént még feleslegesnek tartott, hogy a tőle annyira sürgetett
megbeszélés Hainburgban létrejöjjön (1710 október 22 körül).2
Pálffy, mint a Rákóczi ellen működő császári haderő főparancs
noka, november elején tényleg átvette a főparancsnokságot és a
Hamburgban megállapított haditervek értelmében hadműveleteit
megkezdte.
új főparancsnok (szül. 1663 augusztus 20)3 ekkor már
tiszteletreméltó harctéri pályára tekinthetett vissza. Kora ifjúságától
fogva a császári zászlók alatt küzdött s gyorsan emelkedett a leg
magasabb tisztségekre. A hadiszolgálatot 1681-ben gr. Pálffy Károly
ezredében kezdte meg, mely ezred hivatva volt az ez évi soproni
országgyűlés alatt a rendek és a királyi család biztonságát védel
mezni. 1683-ban részt vett Érsekújvár sikertelen ostromában,
Bécs felmentésében, utóbb a párkányi és esztergomi ütközetekben,
1684-ben pedig Visegrád, Vác és Buda ostromában, mely alkalom
mal a legfőbb hadvezetőség dícséretét is kiérdemelte. 1685-ben
Érsekújvár bevételénél és Esztergomnak egyébként sikertelen ostro
mánál tevékenykedett; különösen kitüntette magát Buda 1686-i
ostroma idején, midőn a felmentő török haderő ellen vívott harcok
alkalmával harmincöt török hadijelvényt ejtett zsákmányul, melyeket
1 1710 okt. 28.-i jelentése a haditanácshoz. Eredetije u. o. Hofkriegsrath. Exp. 1710 okt. Nr. 247.
2 A haditanács 1710 nov. 29.-i leiratából. Fogalmazványban u. o. Hofkriegsrath. reg. 1710 nov. Nr. 372. A Wienerisches Diarium (1710. Nr. 754.)
jelentette, hogy okt. 23-án gr. Herberstein és gr. Schlick visszaérkezett
Bécsbe Hamburgból. Feldzüge des Prinzen Eugen : XII., 537. 1.
3 Életrajzát, mely azonban sok helyreigazításra szorul, 1. Jedlicska
PÁLtól : Eredeti részletek a gr. Pálffy-család okmánytárához. Budapest; 1910.
512. sköv. 11., továbbá Reiszig EDÉtől : A Pálffyak. (Különlenyomat a „Magyar
ország vármegyéi és városai“ pozsonymegyei kötetéből.) 39—42. 11.
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személyesen vitt Becsbe, honnan visszatérve, Károly lotharingiai
hg. főhadsegéde lett. Részt vett ugyanazon év őszén Pécs ostrom műveleteiben, nemkülönben a következő évek csaknem valamennyi
török hadjáratában, mint a bajor választófejedelem főhadsegéde.
1698—1700-ig a Rajna mentén harcolt a franciák ellen, 1701-ben
pedig a Savovai Jenő hg. vezérlete alatt álló itáliai harctereken
működő hadseregben szolgált, honnan József főherceg (a későbbi
I. József magyar király) hadseregéhez rendelték, mely Landau
ostromával volt elfoglalva. 1703-tól kezdve, mint egyúttal horvát
országi bán is, Magyarországban küzdött Rákóczi ellen s hadvezéri
képességeinek több ütközetben adta tanúbizonyságát.1
Főparancsnoki megbízatása a magyarság körében nem keltett
meglepetést. Rákóczi már 1710 februáriusában tudni vélte, hogy
„ugyan csak Pálfi lesz itt az commandérozó generalis“,2 s bár ez
értesülés korainak bizonyult, mégis fölötte alkalmas volt arra, hogy
a békés megegyezés gondolatával az új főparancsnok magyar szár
mazása kapcsán még azon körökben is érdemlegesen foglalkozzanak,
melyek az idegen főparancsnokokban idáig a béke legközvetlenebb
akadályait látták.3 A következmények igazolták, hogy Pálffy meg
bízatása, bár azt voltaképen személyi tekintetek s nem gondosan
mérlegelt tárgyi okok döntötték el, az adott viszonyok legszeren
csésebb politikai tényének tekinthető.
1 1704-ben Pudmericnél, 1706-ban Nagymagyamál, 1708-ban Trencsénnél stb. Ezért írja végrendeletében : „Certe donec Vienna, Strigoniuin,
Vaczium, Buda, Salankamen, Petrovaradinum, *Belgradum, Nissa, Tyrnavia,
Trencsinium, Tapolcsány, Nagy-Magyar, Ujvarinum, Pudmericz, Nyerges
új falu, Arva, Agria, Szatmár, Munkácsinum et Ungvarinum exstabunt, vir
tutis meae, aut victoriarum mearum memoria perennabit.“ Végrendeletének
hiteles másolata Orsz. Levéltár. Kanc. oszt. Őrig. Ref. 1751. Nr. 120. Pálffy
katonai pályájának leírását ez után fidtam.
2 1710 febr. 25.-ről Bercsényihez. Arch. Rak. III. 52. 1.
3 „Csudáljuk legelsődször is azon csudálatos munkáját az Istennek,
amely által — példa nélkül — ellenségünk fegyverének kormányozását
magyar (Pálfíy) kezére adta és juttatta, oly időben, amidőn az idegen nemzet
nemzetünk felől magában régen elvégzett sententiáját exequálni kívánja és
midőn ezt álmélkodással szemléljük, vizsgáljuk meg, miként lehetne ezen
nemzetnek ügyét állandó boldogulásunknak és nyugodalmunknak csendes
révpontjára hoznunk ?“ — olvassuk „egy igaz magyarnak hazája dolgai felől
való elmélkedésé “-ben, mely Thaly szerint 1710 november 22—29.-e közt
íratott, s szerzője, vagy legalább is sugalmazója Rákóczi volt. Arch. Rak.
III. 199. 1.
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II.

Gr. Pálffy János megbízatásának nehézségei. Az erdélyi haderővel
való együttműködés hiánya. Pálffy november 14.4 levele Károlyihoz.
A tárgyalások megindulása. Komáromi Csipkés György szerepe.
Károlyi állásfoglalása.

Gr. Pálffy János november 3.-án indult Pozsonyból Buda
felé? A feladat, melynek megoldására vállalkozott, nem volt könnyű;
Bécsben is jól tudták, hogy a pestis és az élelmezési nehézségek
miatt a magyarországi hadivállalat kockázatos és olyan költséges
lesz, hogy egyáltalában kérdéses, megbírja-e az új pénzügyi ter
heket az amúgy is kimerült kincstár?2 Az új főparancsnok maga
is tudatában volt a reá várakozó nehézségeknek s midőn november
10.-én Pestre megérkezett, csakhamar meggyőződött arról, hogy a
haditanács aggodalmai nem voltak alaptalanok. A rendelkezésére
bocsátott haderő jelentékeny volt ugyan,3 szétszórt elhelyezése miatt
11710 november 6.-i értesítés Pozsonyból. Wien. Diarium. 1710. Nr. 758.
2 Gr. Wratislaw 1710 október 28.-i levele III. Károlynak, (Staats
archiv. Hausarchiv. Familiencorresp. A. 16.)
3 Cusani lovassági tábornok alá 3 dragonyos-, 3 vértesezred, 2 teljes
huszárezred és több század, továbbá 38 század gyalogság, 12 tábori ágyú
és 6 mozsár ; gr. Virmond altábornagy alá 2 dragonyos-, 1 vértes-, 3 hu
szárezred, 42 gyalogszázad s azonfelül különböző városokban helyőrségi szol
gálaton 10 gyalogszázad tartozott. Gr. Virmond parancsnoksága alatt állott
az Árva és Túróc megyékben állomásozó Hochberg vezérőrnagy 12 vértes
századdal, gr. Breuner vezérőrnagy Érsekújvárnál egy dragonyos-, 4 hu
szár- és 1 gyalogezreddel és 4 század Deutschmeisterrel. Végül br. Nekem
táborszernagy alatt állott br. Löffelholtz és gr. Nádasdy altábornagy,
gr. Draskovich és Lubomirsky György herceg 3 dragonyos- és 2 huszár
ezreddel (ez utóbbiak nem teljes létszámmal), továbbá 51 gyalogsági század
elosztva Buda, Eszék, Szigetvár, Arad és Nagyvárad közt. (Kriegsarchiv.
Hofkriegsrath. 1710. exp. nov. Nr. 3. Feldakten. 1710. okt. Nr. 9c. és
Feldzüge des Prinzen Eugen XII. 357—58. 11.) A Magyarországban levő csá
szári haderő összlétszáma 42.526 ember volt ; az Erdélyben levő haderő
pedig 9540 ember. (Feldzüge. XIII. 109-110. 11.)
A szatmári béke története és okirattára.

2
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azonban, legalább ezidőszerint, nem látszott felhasználhatónak tá
madó hadműveletekre, bár viszont számtalan jel mutatott arra, hogy
a kuruc haderő valóban bomladozóban van; Pest felé való útja
közben gr. Pálffy maga is találkozott hazaszéledő kuruc-osztagokkal. A császári haderő szabadabb mozgását elsősorban és főként a
takarmányhiány korlátozta, mely szinte leküzdhetetlen akadályokat
gördített a lovassági hadműveletek elé. A november 10.-én Pestre
érkező1 Cusani lovassági tábornok jelentései is leplezetlen ridegség
gel tárták fel az alföldi megyék nagy nyomorúságát, melyet a
pestis pusztításai természetesen csak fokoztak. Pest megyében pél
dául 25.000 ember esett áldozatul; a császáriaknak Jászberényt és
Gyöngyöst a pestis miatt ki kellett üríteniök, mert már a hadse
regben is mutatkoztak a ragály tünetei. A hadbiztossági hivatal
részéről Cusani hadtestéhez beosztott Dizent kamarai tanácsos viszont
kilátástalannak tartott minden olyan kísérletet, mely arra irányult
volna, hogy a hadsereg a megszállt területekről élelmezze magát.
„Nem lehet leírni, — jelentette gr. Pálffy november 11.-én —
hogy a tisztek és a közlegények mennyire tele vannak panaszok
kal s mennyire türelmetlenek és elkeseredettek amiatt, hogy már
évek óta nincs rendes téli szállásuk, hogy télen-nyáron át egyaránt
fárasztják őket s egyszer az ellenséggel, másszor meg a pestissel
küzködnek, úgyszólván a föld alatt kénytelenek lakni s szinte a
földbe kell ásniok magukat, mert a falvakat az ellenség elpusztí
totta.“2 A haditanács azonban a pénzhiány miatt nem tudott segí
teni a felpanaszolt bajokon; Pálffy ezen jelentésére egyelőre nem
is válaszolt, miért is a főparancsnok „kimerült és harci kedvét
vesztett csapataidnak szükségleteire hivatkozva, november 24.-én
kénytelen volt újból megsürgetni korábbi javaslatainak mielőbbi
elintézését.3
Az új főparancsnokot azonban a katonai hadműveleteket gátló
ezen élelmezési és pénzügyi nehézségek mellett tétlen idővesztege
tésre kényszerítette a gr. Steinville parancsnoksága alatt álló
erdélyi haderővel való együttműködés hiánya is. Az erdélyi császári
ezredeknek a magyarországi harctereken való alkalmazása már
Heister főparancsnoksága alatt tervbe volt véve. Steinville 1710
1 Wienerisches Diarium. 1710 nov. 765.
2 Eredetije Kriegsarchiv. HKR. 171Q exp. nov. Nr. 247.
3 Eredetije u. o. HKR. exp. 1710 nov. Nr. 241.
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augusztusának elején ennek alapján már végrehajtotta az erdélyi
csapatok összevonását s augusztus 3.-án Boncida mellett ütött tá
bort, további előnyomulását azonban a pestis megakadályozta, mely
nek pusztításai Erdélyben is mind nagyobb méreteket öltöttek.1
Utóbb Érsekújvár körülzárása miatt, mely augusztus folyamán
Heister figyelmét, sőt a császári haderő jelentékeny részét is lekö
tötte, Steinville időszerűtlennek tartotta a további előnyomulást,2 a
haditanács azonban a hamburgi értekezleten megállapított hadi
tervek értelmében már október 25.-én tudomására hozta a magyar
országi főparancsnok-változást s ezzel kapcsolatosan Steinvillet a
korábbi haditervek haladéktalan foganatosítására utasította. Tájéko
záskép közölte vele, hogy Pálffy hadseregének legközelebbi feladata
Szolnok bevétele, továbbá a tiszai átkelőhelyek megszállása Csege
és Polgár mellett; Steinvillenek ezzel egyidejűleg Szatmár meg
szerzése után Ecsed, Szentjob és Sarkad birtokbavételére kell töre
kednie, de mindenkor a Pálffyval való összeköttetés fenntartásával.3
A Steinvillenek adott ezen utasítás nem sokkal később odamódo
sult, hogy a haditanács az erdélyi csapatok előnyomulásának leg
közelebbi célpontjául Debrecent jelölte meg, a kivonuló haderő
létszámát pedig három lovasezredben és 11 gyalogszázadban álla
pította meg.4 Steinvillenek november 9.-én Gyulafehérvárt kelt je
lentése azonban arra mutatott, hogy ő egyelőre semmiféle együtt
működésre nem gondolt, mert jelentésében egy szóval sem emléke
zett meg arról.5 E jelentés csak december 6.-án érkezett ugyan meg
Bécsbe, tartalma azonban utólag tényleg igazolta Pálffy november
24.-i fölterjesztésének Steinvillere vonatkozó aggodalmait^ melyeket
a haditanács is osztott a Steinvilletől korábban nyert értesülések
alapján. Ennek tulajdonítható, hogy a haditanács a november 24.-i
fölterjesztés hatása alatt november 29.-én Steinvillet újból arra uta
sította, hogy a már kiadott rendelet értelmében haladéktalanul
kezdje meg a Debrecen felé való felvonulást és pedig személyes
1 1710 aug. 3.-i jelentése. Eredetije KA. Hofkriegsrath. exp. 1710
nov. Nr. 255.
2 A haditanács 1710 szept. 20.-i leiratából. U. o. Prot. Reg. 1710.
Nr. 466. p. 668.
3 Utasítás 1710 okt. 25.-ről. Fogalmazványban u. o. Hofkriegsrath.
1710 reg. okt. Nr. 246.
* 1710 nov. 7. KA. Prot. Reg. 1710. Nr. 466. p. 776.
5 1710 nov. 9. Eredetije u. o. HKR. 1710. exp. dec. Nr. 154.
2*
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parancsnoksága alatt; ha azonban személyes parancsnoksága bár
minő okból nem volna lehetséges, akkor három lovasezredet, de
mindenesetre legalább is a Rabutin- és a Montecuccoli-ezredeket
egy generális parancsnoksága alatt azonnal indíttassa útnak Debre
cen felé; azok a további utasításokat majd Pálffytói fogják nyerni.1
A császári haderő válságos belső helyzetét, melyet a hadi
tanácsnak 1710 november 2O.-i leirata valójában csak annyiban
enyhített, amennyiben kilátásba helyezte kéthavi zsoldpénznek
mielőbbi kiutalását s az élelmezés szabályozását,2 időközben elért
harctéri előnyei mindamellett sikeresen leplezték. Október 20.-án
csekély ellenállás után elesett Szolnokf miáltal a keleti részek
felé való előnyomulás akadálya is el volt hárítva, november elején
pedig Tokaj és Sárospataké Mindezen veszteségek szinte természetes
következményei voltak a kurucok soraiban jelentkező bomlási folya
matnak, mely immár köztudomású volt, s melyet Érsekújvár bukása
óta maga Rákóczi is kénytelen volt megállapítani. „Mihelyt Érsek
újvár elestenek s az ellenség előnyomulásának híre elterjedt — írja
Emlékirataiban — hadaim majd mind elszéledtek, biztos helyekre
szállítandók családjaikat.“5 A demoralizáció nyilvánvaló jele volt
az is, hogy a kuruc harciegységek bizalmatlansággal teltek el egy
más iránt; „mind együtt vannak — írta néhány parancsnokára
célozva 1710 november 3.-án Károlyinak — tébolygó juhok mód
jára, hadok egymással ellenkezik, egyike a másikat labancnak
tartván s mindnyájan panaszolkodnak az éhségrül a mindennel
rakott földön“.6 A kurucok „confusióval teljes dolgainak folyása“7
Pálffy előtt is jól ismert tény volt; a hazaszéledő kuruc osztagok
kal való közvetlen érintkezés kétségtelenné tette előtte, hogy a
békevágy általánossá lett Rákóczi hadseregében s ennek követ
keztében időszerűnek tartotta a békés megegyezés gondolatának
felvetését, melyre — úgy látszik — a hamburgi értekezlet is
1 1710 nov. 23. U. o. Prot. Reg. 1710. Nr. 466. p. 840. Hasonló érte
lemben 1710 dec. 5-ról. U. o. p. 857.
2 U. o. fogalmazványban Hofkriegsrath, 1710 reg. nov. Nr. 372.
3 Rákóczi emlékiratai. 287—88.1. Márki S.: II. Rákóczi Ferenc. HL 136.1.
4 Márki: III. 142. 1.
6 Emlékiratai. 282. 1.
6 Arcb. Rak. III. 190. 1.
7 Rákóczi 1710 nov. 15.-i s Károlyihoz intézett leveléből. Arch. Rak.
IH. 191. 1.
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felhatalmazta. Elhatározása bizonyára merész kezdeményezés volt
akkor, midőn világosan látta saját hadserege belső bajait és aktivi
tása alig leplezhető csökkenését, melynek következtében az adott
viszonyok között egyáltalában nem számíthatott gyors, győzelmes
előnyomulásra, még a bomladoző és a békére vágyakozó kuruc
hadakkal szemben sem. Békekészségének nyilvánosságra hozatalától
mindamellett nagy erkölcsi hatást várt, mert hiszen harctéri sike
rekre hivatkozható ellenfél kezdeményező lépéséről volt szó, oly
kérdésben, mely a Rákóczi körül csoportosuló magyarság lelkét
régóta állandóan foglalkoztatta s ott mindjobban tért hódított.
Feltevése elméletileg kétségkívül helyes volt, mert egy fölényben
levő ellenfél békejobb-nyújtása ritkán szokott célt téveszteni, tömeg
hatása legalább is elvitathatatlan; ez esetben azonban kérdés volt,
hogy a magyar szabadságharc vezérei s köztük kiváltképen a feje
delem, Pálfíynak az adott körülmények közt is merész és meglepetésszerü elhatározásában őszinte békekészséget, vagy pedig csak
egyszerű politikai fogást fognak-e látni, melynek tulajdonképeni
célja a további ellenállás leszerelése s ez alapon a feltételek diktálása. A látszat egyelőre ez utóbbi feltevés mellett szólt.
Pálffynak november 14-én Károlyi SándorIioz intézett magán
jellegű levele,1 mely utóbb a további tárgyalások kiindulópontjává
vált, úgyszólván egyedül Károlyi személyével foglalkozott, aki előtt
szinte kirívóan kiszínezte a meghódolása esetén reá váró előnyö
ket ; nyomatékosan hangsúlyozta abban készségét a vele való
közvetlen tárgyalásokra s teljhatalmú megbízottat várt tőle, „avval
— úgymond — beszélhetek de őre ad os és mindent végezhetek,
1 A dátumra 1. Márki : III. 140. 1. jegyzet. Pulay szerint (ti. 197—98.11.)
Rákóczi „1710-ik esztendőben novemberben írt levele által meghagyta
volt, hogy menne személye szerint fentemlített méltóságos commendirozó
főgenerális Pálffy János uramhoz s bővebben beszélgetne parolára őexcellentiájával“. Minthogy azonban Károlyi a fejedelemmel való szóbeli meg
beszélés nélkül „magától hirtelen valamit cselekedni“ nem akart, bővebb
utasítás végett Rákóczihoz készült Munkácsra. Elindulása pillanatában kapta
kézhez gr. Pálffy „intő és dorgáló“ nov. 14.-i levelét. (U. ez SzALAYnál is :
II. Rákóczi Ferenc bujdosása. I. Pest, 1864. 15—16. 11. és KATONÁnál : Hist.
erit. XXXVII. 617—19. 11.) Az előadottak szerint tehát a közeledés egyidejű
leg történt mindkét fél részéről ; Rákóczi levelezésében azonban nincs nyoma
annak, hogy a fejedelem 1710 november első felében ilyen tartalmú levelet
intézett volna Károlyihoz.
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concludalhatok is“ . . . „S ha kegyelmed is úgy akarja secundalni
maga szerencséjét, mint én bona et christiana fide et cavallerica
parola offerálom, nyugodtabb elmével fog alhatni és nem fog átkot
fejére édes gyermekeitől várhatni . . . Consulat et patriae et sibi
bene . . . Addig kell ütni a vasat, amíg meleg.“1
A levél meglepte Károlyit. Mint a kuruc haderő ezidőszerinti
főparancsnoka, Rákóczin kívül legközvetlenebbül ismerte egyfelől
a további ellenállás reménytelenségét s másfelől azokat a diplo
máciai erőfeszítéseket is, melyekkel a fejedelem a küzdelem kielégitő
befejezését kívánta biztosítani, melyek azonban csak a távolabbi
jövőben ígértek esetleg sikereket. Mindezzel szemben rideg valóság
ként állott előtte a császári haderő tagadhatatlan harcszíntéri
fölénye, melynek ingatag alapját természetesen nem ismerte, de
amelyet különben sem volt módjában ellensúlyozni. Érthető tehát,
hogy az az ellenmondás, mely egy győzelmes hadvezér békeajánla
tában megnyilvánult, meglepte, s mint azt Pálffy is jól sejtette,
súlyos kétségekkel töltötte el, annyival is inkább, mert Pálffy leve
lének hangjából elsősorban az átpártolásra való csábítás célzata
volt kiolvasható, még pedig nem megvetendő egyéni előnyökre való
hivatkozással, s csak másodsorban lehetett azt akként is értelmezni,
hogy a magyarságára és hazafiságára kifejezetten hivatkozó Pálffy
nem zárkóznék el a Rákóczival való közvetlen tárgyalások elől sem.
A fejedelem, akivel Károlyi személyesen közölte Pálffy ezen
levelét, maga is úgy értelmezte Pálffy kezdeményezését, hogy az
Károlyi személyén át tulajdonképen hozzá van intézve. Ennek
tulajdonítható; hogy a levelet a maga részéről is megfontolás tár
gyává tette ; Pálffy és Károlyi személyes találkozását nem tartotta
időszerűnek, pedig eleinte ez a gondolat is foglalkoztatta,2 nem
ugyan Károlyi iránt való bizalmatlanságból, hanem hadserege aligalig biztosított egysége érdekében,3 melyet a béketárgyalások idő
előtti kipattanása alapjában megbontott volna. Erre való tekintettel
Károlyit arra utasította, hogy levélben válaszoljon Pálffynak, mely1 A levél tartalmát Márki (III. 140—141. 11.) az eredeti után adja, öt
követtük mi is. Pulay János (Károlyi Sándor önéletírása függelékében. Kiadta
Szalay László. Pest, 1865. II. 198—201. 11.) közlése ettől lényegesen eltér.
2 Márki szerint (III. 141. 1.) Károlyi Pálffy levelével nem ment „men
ten“ a fejedelemhez, mint azt Pulay íija (II. 201. 1.), mert a fejedelemnek
egy hét múlva ismételnie kellett a meghívást.
8 V. ö. Arch. Rak. III. 204. 1.
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ben „congratuláljon dignitássának, köszönje fenntartott barátságát
és annak rendi szerint tractálandó békesség előmozdítására offerálja
fáradságát“, melyre Károlyi is „exhortálja űtet“ ; felhatalmazta
azonban arra is, hogy a levél átadásával megbízott követet részletes
utasítással lássa el. Egy ilyen tervezetet maga Rákóczi is készít’
tetett ? „jó lesz evvel megindítani az dolgot — írta erről Károlyi
nak — ösztönt adni többre s megolvasni az előtt, aki viszi, hogy
ha discursusba találna eredni, tudhasson mit felelni, de kérdetlen
ne beszéljen, hogy magát veszedelemben ne ejtse“. Károlyi se
tegyen róla említést levelében.2
Károlyi, aki még e hivatalos válaszadás előtt — úgy látszik,
a fejedelem tudomásával s pusztán udvariasságból — érintkezésbe
lépett Pálffyval,3 a császári főparancsnoknak adandó válasz-terveze
tet előbb a fejedelemmel közölte4 s csak a Rákóczitól nyert hozzá
járulás után, 1710 december 9-én küldte azt meg Pálffynak. A levél
így egészben véve a fejedelem utasításai szerint készült s bizonyos
tekintetben félhivatalos jellegűnek tekinthető; innen van az, hogy
Pálffy levelével ellentétben,- Károlyi válaszában alig foglalkozik
saját személyével, mert — úgymond — „bölcs ítéletére hagyom,
miképpen lehessen a confoederatiohoz való hitem szerződésével
hazánk igaz ügyének Isten által való oltalmazását megvetnem, jól
tudván azt, hogy azon állhatatlanságommal ott is nem valamely
becsületet és tisztességet, hanem inkább büntetést érdemelnék“.
Mindamellett biztosítja Pálffyt, hogy az óhajtott békesség „kimunkálkodásiban“ csekély tehetsége szerint fáradozni meg nem szűnik.5
A diplomáciai tárgyalás súlypontja nem is e levélre, hanem
a levél átadásával megbízott követnek adott szóbeli utasításra, volt
helyezve. E szerint Károlyi megbízottja elsősorban arra hivatkozzék,
h°gy »a közönséges békességnek csinálásának gyűlésére minden
1 »Egy igaz magyarnak hazája dolgai felől való elmélkedése“ címen.
Arch. Rak. III. 198 202. 11. Ez iratot a követ részére készített utasítás is
átvette. PüLAvnál: II. 209—217. 11.
2 1710 nov. 29.-ről. Arch. Rak. III. 203. 1.
3 Az 1710 december 3.-i levél mellett levő utasításban (Pulay: II.
208.1.) névszerint megemlíti Baranyi Mihályt, aki december lO.-e előtt meg
fordult Pálffynál. V. ö. Márki : III. 141—42. 11.
* Rákóczi 1710 december 4.-i levele. Arch. Rak. tIII. 204. Emlék
iratai 285. 1.
3 PuLAYnál : II. 201—205. 11.
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vármegyének jelenléte“ Rákóczi által „megigértetett vala“ s ennek
következtében a pozsonyi országgyűlésnek róla és nélküle egyoldalúan
hozott határozataira magát előre nem kötelezhette. Ha a követ a
tárgyalás folyamán Pálffytól arról értesülne, hogy a döntést kardra
kívánja bízni, fel kell világosítani a császári főparancsnokot, hogy
Rákóczi a vele szemben álló haderő szétszórt elhelyezkedésénél
fogva egységes támadástól nem tart, a részleges támadással szem
ben viszont kész felvenni a küzdelmet, annál is inkább, mert
„a vitézlő rendnek is nagy kedve nevelődött és mintegy megújult“.
Már pedig, ha Pálffyt kudarc érné, az könnyen állásába kerülhet,
mert hiszen köztudomású, hogy „mostani maga commendoját az
ő sok irigyei miatt mely nehezen nyerhette meg“. Feltéve mind
amellett, hogy „egész hadainkat meggyőzné és szélyelvemé is,
azzal sem e mostani támadásnak véget nem reménylhetné, sem
pedig a felséges császár dolgait állandóságra nem helyezhetné“,
mert Rákóczi hívei a fegyvert nem fogják letenni, hanem védett
állásokban elszántan fognak tovább küzdeni. Legyen gondja végül
a követnek arra is, hogy az a bizonyos, Rákóczitól sugalmazott s
Károlyinak még november 29.-én megküldött „elmélkedés“ Pálffy
kezébe jusson, bizonyára azért, mert a fejedelem ezzel a világosan
megfogalmazott irattal, melynek alapgondolata, hogy a történelem
tanúsága szerint a császári ház törekvése kezdet óta Magyarország
leigázására irányult, — Pálffy magyarságára akart hatni, „hogy a
jövendőket tekintvén, maga indulatjából ösztönöztessék azon módok
kikeresésére“, melyek Magyarország szabadságát és boldogulását
vannak hivatva biztosítani.1
Mint látható, a béketárgyalások tulajdonképeni megindítójául
a Károlyi levelének átadásával megbízott követ volt kiszemelve;
az ő diplomáciai érzékére hárult az érintkező pontok felismerése
s azok alapján az érdemleges tárgyalások bevezetése, ami pedig a
szemben álló feleket egymástól elválasztó elvi ellentétek miatt
nagy feladat volt. Károlyi választása Komáromi Csipkés György
biharmegyei alispánra és debreceni főbíróra, legbizalmasabb hívei
nek egyikére esett.2 Mint a következmények mutatták, megbízatá1 PüLAYnál : II. 205—217. 11. Arch. Rak. III. 198—202. 11. Kivonatosan
Márki : ÜL 153—54. 11.
2 Életét lásd Zoltai La jóstól : Debrecen és a szatmári béke. Debrecen,
1903. 17. s köv. 11.
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sának kettős iránya volt. Egyfelől a béketárgyalások előkészítése
Károlyi december 9 .-i levele s a részére szóbelileg adott utasítás
alapján, melyhez Rákóczi is hozzájárult; másfelől azonban Károlyi
személyes meghódolásának bejelentése, illetőleg azon feltételeknek
megállapítása, melyekre Pálffy november 14.-i levelében célozni
látszott, s amelyekre vonatkozólag azonban Károlyi biztosítékokat
kívánt.
Az indítóokok, melyek Károlyit erre a döntő lépésre kész
tették, elsősorban a császáriak újabb harctéri sikereiben keresendők,
melyek mind jobban meggyőzték arról, hogy a további ellenállás
hasztalan. November 30.-án elesett Eger,1 néhány nappal korábban
Jászóvára és Kraszndhorka,2 s így igen valószínűnek látszott, hogy
a császári haderő előnyomulása aligha fog akadályokba ütközni;
december 10-én tényleg meghódolt Bártfa és Eperjes,3 s most már
Károlyi is igazoltnak találta a fejedelem azon korábbi aggodalmát,
hogy „majd mindnyájan varsában szorulunk“.4 A Pálffytól felajánlott
restitutio in integrum ily viszonyok között ellenállhatatlan hatást
gyakorolt az anyagiak iránt különben sem érzéketlen Károlyi lelkére.
Közismert tény volt, hogy a bécsi udvar szigorú következetességgel
alkalmazta a megtorlás eszközeit azokkal szemben, akiknek birto
kait a fegyver jogán megszerezte, vagy a közeljövőben megszerez
hetni remélte, s Károlyi tudta, hogy legutóbb ő is a proscribáltak
köze került, amennyiben I. József 1710 május 29.-én kelt rendeleté
vel összes birtokait gr. Batthyány Adám özvegyének (szül. gr. Strattmann Eleonóra) és fiainak: Lajosnak és Károlynak adományozta,5
bizonyára az özvegy befolyásos rokonságának közbenjárására. A csá
szárhoz hű magyar arisztokrácia (hg. Esterházy Pál, gr. Pálffy Mik
lós, gr. Illésházy Miklós, gr. Czobor Márk, gr. Forgách Pál, gr. Dras1 Pálffy jelentése 1710 december 15. az átadási jegyzőkönyvekkel.
Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. exp. 1711. jan. Nr. 132. — Rákóczi 1710 decem
ber 12.-Í levele. Arch. Rak. III. 205—207. 11. Emlékiratai. 286. 1. Wiener.
Diarium. 1710. Nr. 782. és 784.
2 De Viard 1710 november 26.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR. exp.
1710 december. Nr. 116.
3 Gr. Virmond jelentése 1710 december 10.-ről a haditanácsnak.
Eredetije u. o. HKR. exp. 1710 november. Nr. 239. A hadműveletek katonai
leírása. Feldzüge des Prinzen Eugen. XII. 539—44 11.
4 1710 november 19.-i levele Károlyihoz. Arch. Rak. III. 191. 1.
6 Egykorú másolata bécsi Hofkammerarchiv. Hungarica. 1710.
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kovich Ferenc, gr. Zichy Imre stb.), nemkülönben az osztrák-cseh
főúri családok, hivatalnokok és tisztek egyrésze (gr. Kollonich
Henrik, gr. Wratislaw, br. Sickingen Damján, br. Longueval József,
Locher Károly, özv. gr. Breunerné, gr. Heister Sigbert, gr. Starhemberg Gundaker, Palm Dávid, gr. Windischgrätz Ernő Frigyes,
gr. Althann Mihály, gr. Wilczek Henrik Vilmos stb.) épen 1710
folyamán részesült nagyobb adományokban, — természetesen a
kurucok rovására,1 ami egyrészt arra mutatott, hogy az udvar vég
leges győzelmét kétségtelennek tartotta, másrészt azonban azt ered
ményezte, hogy az adományokban részesülő családok legfőbb aka
dályozói és ellenzői lettek minden olyan megegyezésnek, mely a
restitutio in integrum alapelvén nyugodott volna.
A debreceni főbiró ügyes diplomatának bizonyult; törekvése
mindenekelőtt arra irányult, hogy a császári főparancsnokot Károlyi
elhatározásának őszinteségéről meggyőzze, ami sikerült is neki
úgyannyira, hogy Pálffy erről a döntő jelentőségű eredményről
azonnal értesítette gr. Wratislaw cseh kancellárt, aki az ügyről
haladéktalanul jelentést tett a királynak s a minisztertanácsnak.
A hírt mindkét helyen érthetően nagy megelégedéssel fogadták.
A minisztertanács előterjesztésére I. József már 1710 december
22.-én kiállított s Pálffyhoz intézett okiratában ünnepélyesen bizto
sította KÁROLYit királyi kegyelméről, valamint javainak és főispáni
méltóságának visszaadásáról, s bár kívánatosnak tartotta, hogy
Károlyi az ő hűségét mielőbb kétségbevonhatatlan módon igazolja,
egészben véve a Károlyival való további tárgyalásokat Pálffyra
kívánta bízni s tekintettel az ügy nagy jelentőségére, őt evégböl
teljhatalommal ruházta fel.2
A Pálfiyval való közvetlen tárgyalásoknak azonban ezen
személyes érdekű kegyelemlevélen kívül volt más, fontosabb ered1 Az idevonatkozó adománylevelek egykorú másolatai a bécsi Hofkammerarchiv. Hung. Az 1709—10-ben történt adományozásoknak egykorú
jegyzéke Thaly Kálmán gyűjteményében. (M. Nemz. Múzeum kézirattára.)
2 Német és ettől némileg eltérő latinnyelvü fogalmazványa Staats
archiv. Hungarica. Fasc. 192. — Németnyelvű eredetije M. Nemz. Múzeum
törzsgyujteményében. Kiadva Thaly KÁLMÁNtól : Századok, 1887. 465. 1.
Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. XIII. k. (Wien, 1887.) 449. 1
Magyar fordítása, mely azonban nem felel meg a német eredeti szövegének,
hanem a latin fogalmazványnak, PüLAYnál : II. 231 33. 11. Az okirat vége
facsimilében közölve Mill. tört. VII. k. 664. 1. és Márki S. : III. k. 139. 1.
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menye is. Komáromi ugyanis, kétségkívül Károlyi utasítására, a
Rákóczival való megegyezés lehetőségéről is megbeszéléseket foly
tatott a császári főparancsnokkal, akinek az volt e tekintetben
— természetesen csak magánjellegű — felfogása, hogy amennyiben
Rákóczi lemond az erdélyi fejedelemségről s nem ragaszkodik
ahhoz, hogy a tárgyalások országgyűlésen és fegyverszünetben
folyjanak, — a megegyezés remélhető; kétségtelennek tartotta azt
is, hogy ha Rákóczi egy „alázatos levelet“ írna a császárnak —
„mind . . . magának, mind követőinek nemcsak gratiája meglészen,
hanem mindenkinek jószági is megadatódnak“. Végül a maga
részéről azt tanácsolta a fejedelemnek, hogy „ne bízzon a külső
hatalmasságoknak segítségekben és hitegetésekben, mert azokban
megcsalatkozik, hanem ha valamit akar, a dologgal ne késsen“.1
A fejedelem Pálffy javaslatairól, melyeket egyébként tárgya
lási alapul tekinthetett, Nyírbaktán értesült Komáromitól, aki oda
december 14.-e körül érkezett meg.2 Károlyi, miután saját szemé
lyére nézve biztosítékszerű ígéreteket kapott Pálffytól, most már
teljesen az ő álláspontjára helyezkedett s minden befolyását latbavetette avégett, hogy Rákóczi a tárgyalásokat a Pálffytól ajánlott
alapon formálisan vegye fel. Ezt a célt szolgálta azon memoranduma
is, melyet valószínűleg még Baktán vetett papírra és terjesztett
volt a fejedelem elé, s mely nem egyéb, mint a Pálffy-féle javas
latok terjedelmesebb s nem minden lendület nélkül való indokolása.3
'Rákóczi azonban egyelőre kitért a döntés elöl s csak napok múlva
Munkács várában adta meg válaszát az eléje terjesztett pontokra,
magának Károlyinak,4 aki sietett Pálffyt a fejedelem álláspontjáról,
a tárgyalások eddigi formájához ragaszkodva, most is szóbelileg,
Komáromi útján értesíteni.5 A válasz udvarias s helyenként köz
vetlen modorban tette megbeszélés tárgyává a javaslat pontjait,
de közülök egyetlen egyet sem tartott elfogadhatónak, s mindössze
abban látszott némi engedékenységet mutatni, hogy az ország
gyűlésre kívánta bízni a megegyezés létesítését, hogy ezzel az udvar
1 PüLAYnál : II. 218. 1.
3 Pülay : II. 218. 1. Márki : III. 155. 1. jegyzet.
> Márki: III. 156-57. 11.
4 Pulai : II. 223. 1.
6 Károlyi levele Pálffyhoz és Komáromihoz 1710 december 26.-ról.
PüLAYnál: II. 220-22. 11.
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a Rákóczival, illetőleg a szövetséges rendekkel való „külön tractát“
elkerülhesse.1
Mindez természetesen a legjobb akarattal sem volt eredmény
nek mondható, s tulajdonképen Pálffy kezdeményezésének kudarcát
mutatta, legalább is a Rákóczival való megegyezés kérdésében.
Epen azért Károlyi szükségesnek tartotta a maga részéről nyoma
tékosan hangsúlyozni Pálffy előtt immár végleges elhatározásának
igazságát és teljességét,2 ami viszont most már annyit jelentett,
hogy Rákóczinak s a kuruc haderő főparancsnokának útai elváltak
egymástól. A következmények igazolták, hogy valóban elváltak
egymástól.
1 PuLAYnál : II. 222—228. 11. Tartalmát adja Márki: III. 158—59. 11.
2 1710 december 26.-án Kisvárdán kelt levele Pálffyhoz. Pulay :
II. 229. 1.
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III.

Gróf Pálffy János előnyomulása Debrecen félé s ezzel kapcsolatos
intézkedései. Pálffy és Komáromi tárgyalásai. Rákóczi lengyelországi
útja. Károlyi és Pálffy. Az 1711 január 19.-i miniszteri értekezlet.
Károlyi és Pálffy január' 21.-i találkozása. A vajai találkozás elő
készítése.

Komáromi második követsége Pálffyt már nem találta eddigi
főhadiszállásán, Pesten. A császári főparancsnok a Hamburgban
megállapított haditervnek megfelelően ekkor már Debrecen felé volt
előnyomulóban. Nem lehet tagadni, hogy a reá váró nehézségeket
jól ismerő főparancsnok előnyomulását gondosan előkészíteni igye
kezett. A hadiszerencse december folyamán több jelentős erősséget
jutatott birtokába, miáltal a kurucok az Északkeleti Felföldön s
néhány tiszántúli erősségen kívül mindent elvesztettek. Kétség
telen viszont, hogy a szűk földrajzi határok közé szorított kurucság a terepviszonyokat a maga előnyére kitünően kiaknázhatta,
váraik pedig, mint Kővár, Sólyomkő, Ecsed, északon Kassa, Ungvár és Munkács részint a természettől, részint mesterségesen olyan
állapotban voltak, hogy védői nem minden remény nélkül tekint
hettek még egy hosszú ostrom esélyei elé is. Pálffy mindezek alapján
már eleve számolt egy elszánt ellenfél makacs és kitartó védekezé
sével s gyakorlatból tudta, hogy annak megtörésére idő szükséges ;
ismerve azonban saját hadereje belső válságait s annak okait: az élel
mezési és pénzügyi nehézségeket, kétségben volt az iránt, nem fog-e
az idő inkább az ellenfélnek, mint neki kedvezni? Az eshetőségek
ezen hideg mérlegelése késztette öt Károlyi személyének megnyerésére,
melyre — mint láttuk — kedvező időpontot sikerült találnia, majd
azzal egyidejűleg a Rákóczival való megegyezés előkészítésére is.
A kuruc főparancsnok készsége — számítása szerint — a hadjárat
tartamának jelentékeny csökkenését jelentette, Rákóczira pedig,
kitől a korábbi előzmények alapján gyors egyezkedést nem remél
hetett, támadó hadműveletei folytatásával kívánt nyomást gyakorolni.
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Innen van az, hogy Pálffy még december derekán, tehát a Rákó
czival folytatott tárgyalások alatt, gr. Virmond altábornagyot Sáros
megye területére rendelte, hogy ezzel Kassát, a kuruc ellenállás
egyik gócpontját, észak felől elzárja; ugyanekkor De Viard vezér
őrnagyot Szepsi és Göncz, br. Löffelholtz altábornagyot Sárospatak
és Ujhely, a Tollet-zászlóaljat pedig Tokaj megszállására utasította s
végül az Erdélyből érkező ezredek feladatául Debrecen és a hajdú
városok birtokbavétele után a tokaji őrséggel való összeköttetés
létesítését jelölte meg, míg ő maga a rendelkezésre álló lovassággal
Debrecen irányában akart előrehatolni. Hadműveleteinek középpont
jául a hajdú városok valamelyikét szemelte ki, s hogy e vidéken
mindjárt első fellépésével bizalmat keltsen, a Cusani lovassági tábor
noktól Debrecenre kivetett 50.000 forintnyi sarcot felére szállította.
Bizonyos tekintetben hangulatkeltés volt a célja a sarkadi kurucokkal való tárgyalásoknak is, akiknek szabad elvonulást, továbbá
élet- és vagyonbiztosságot ígért,1 nemkülönben azon rendelkezései
nek is, melyek egyrészt minden katonai visszaélést eltiltottak, más
részt a meghódolt nemességnek és polgárságnak összes jogait és
kiváltságait biztosították; például legutóbb Eperjesen. Engedékeny
ségével a kurucokra általában, az utóbbi esetben kimondottan Kassa
polgárságára akart. hatni, mert a várost december végén körül
zároltatta.2
Pálffy ezen intézkedéseiben bizonyára van némi szerepe a hatás
vadászatnak is, de az is tagadhatatlan, hogy egészben véve tapin
tat és helyes érzék vezette. Mint meggyőződéses császári főparancs
nok, elvileg kérlelhetetlen ellenfele volt ugyan a kuruc mozgalom
vezetőinek, s mint ilyen, a legszigorúbb büntető eszközök alkal
mazását javasolta a haditanácsnak, nemcsak a fogságba esett Balog
Ádámmal, hanem minden felkelővel szemben, a valóságban azonban
a foglyul ejtett kurucokat bántatlanul hazabocsáttatta, hogy ezzel a
lelkek megbékülésének útját a maga részéről is egyengesse. Általá
ban a lakosság sorsa és küzködése nem volt előtte közömbös ; visszás
nak tartotta például azt, s ennek kifejezést is adott, hogy a püs
pökök nem tartózkodnak egyházmegyéjük területén s hogy a falvak
lelkipásztorok nélkül vannak, pedig szerinte a népnek épen, a pes1 1710 december 15.-i részletes jelentése. Kriegsarchiv. Hofkriegsrath.
1710 exp. dec. Nr. 245.
2 1710 december 19.-i jelentése. U. o. HKR. 1710. dec. exp. Nr. 244.
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tis borzalmai közt volna legnagyobb szüksége lelki vigasztalásra.1
Sokat foglalkoztatta őt ez időben a vallás gyakorlatának kérdése
is, mely elől a császári hadak előnyomulása következtében nem
térhetett ki. Rákóczi kezdettől fogva a vallás szabad gyakorlatának
elvi álláspontján állott, holott az udvar csak az 1681. és 1687,-i
törvények értelmében volt hajlandó engedményekre.2 Pálffy maga
sem tudta, hogy mihez tartsa magát s december 23.-án a hadi
tanácshoz fordult utasításért,3 honnan (1711 január 7.-én) az 1681.
és 1687,-i törvényekhez való alkalmazkodást rendelték el.4
Miután Pálffy végre hivatalosan értesült arról,5 hogy az
annyira sürgetett két erdélyi lovasezred 1711 január 7.-re a menet
terv szerint Nagyváradra érkezik, s miután különben is minden
szükséges intézkedést megtett már legközelebbi hadműveleteire
vonatkozólag, a maga részéről is időszerűnek látta a Debrecen felé
való nyomulást, annyival is inkább, mert a december folyamán
Kallóban lezajlott kuruc csapatösszevonás és hadiszemle* aggodal
makkal töltötte el. Pestről újév napján indult Nagykőröst érintve
Szolnok felé, hová január 4.-én érkezett meg s 5.-én átkelt a
tiszai hajóhídon. Vállalkozását nem vette könnyedén; maga jelen
tette Savoyai Jenő hercegnek, a haditanács elnökének, hogy elő
nyomulása a szokatlanul nagy hidegben s a kietlen pusztaságokon
keresztül, hol szabad ég alatt kell majd állomásozniok, előreláthatólag
erős próbára teszi katonáit; igaz ugyan, hogy az időjárás épen
most váratlanul enyhére fordult, de viszont az olvadás azt a vesze
delmet rejti magában, hogy a folyók, különösen a Hortobágy,
hirtelen megáradnak, akkor pedig a vízzel elborított területeken
lehetetlen átvergődniük. Hogy ez esetben mi lesz a magára maradt
két erdélyi ezrednek sorsa, nem tudja.7
Aggodalmai azonban túlzottaknak bizonyultak. Január 7.-rer
1 Ä fentieket 1710. december 15.-i jelentés*e után adtuk. U. o.
2 V. ö. Márki : II. 363. s köv. 11.
3 Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. 1711. exp. jan. Nr. 56.
4 Fogalmazványban u. o. 1711. reg. jan. Nr. 44.
5 Bivolinyi említi (Naplója. Thaly kiadása. 412. 1.), hogy Steinville
segédtisztje december 24.-én jelentette Pálffynak az erdélyi ezredek meg
indulását.
6 Márki: III. 154. 1.
7 1711 január 3.-ról Nagykőrösről. Eredetije Kriegsarchiv. Feldakten,
1711 jan. Nr. 2.
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fárasztó menetelés után, mégis csak megérkezett 3 lovasezredből,
2 gránátos századból és 1 huszárszázadból álló seregével Szoboszlóba,
bár útközben lóállományát érzékeny veszteségek érték ; megérkezése
éjjelén egy kuruc-csapat is rajtaütött huszárjain, de ez a meg
lepetésszerű támadás nem okozott nagyobb bajokat. Pálffynak
eredetileg az volt a szándéka, hogy Szoboszlóban, vagy Böszörmény
ben fogja felütni főhadiszállását, az erdélyi lovasezredeket pedig
Debrecenben szállásoltatja el; mikor azonban meggyőződött arról,
hogy e hajdúvárosok teljesen el vannak pusztulva s még használható
istállók sem állanak rendelkezésre, védekezésre pedig egyáltalában
nem alkalmasak, akként döntött, hogy a főhadiszállást Debrecenbe
helyezi. Óvatosságát az ellenséges haderőről időközben szerzett
hiteles értesülései igazolták is; a hozzá érkező jelentések a tiszán
túli részeken tanyázó kurucok létszámát legalább 15 ezredre tették,
melyek azonban az élelmezési nehézségekre való tekintettel kisebb
egységekre oszoltak. Előőrseik Debrecentől 5 — 6 mérföldnyire
tanyáztak, ami Pálffy számára lehetetlenné tett minden felderítő
szolgálatot, sőt lehetetlenné tette seregének rekvirálás útján való
élelmezését is, ami pedig ezen a kiélt vidéken egyébként is aka
dályokkal járt volna. Szerinte az adott viszonyok között legfeljebb
Tökölyi rác ezredét lehetne felderítő szolgálatra eredményesen
felhasználni, bár megfontolandónak látszik, nem okozna-e ez a
fegyelmezetlen népség több bajt, mint hasznot.1
A debreceni főbíró Pálffyval Nádudvart találkozott, honnan
Szoboszlóig kísérte. Maga jelentette Károlyinak, hogy „eléghoszszasan“ tárgyalhatott a császári főparancsnokkal, átadhatta neki
Károlyi december 26.-i levelét és „untig“ megbeszélhetett vele
mindent. Pálffy ez alkalommal Komárominak I. József 1710 decem
ber 22.-én kelt azon leiratát is megmutatta, mely Pálffyt a Károlyi
val való végleges megegyezésre felhatalmazta s megengedte neki,
hogy erről másolatot vehessen megbízója számára, akire nézve a
maga részéről kifejezetten hangsúlyozta, hogy ha most meghódol,
„meglesz mind a főispáni tisztnek méltósága, mind becsületi, mind
egész jószági megadatnak“, s ez esetben a köteles hűségre való
visszatérést javára írják, holott később „a felséges udvar is azt
1 1711 január 9.-i jelentése a haditanácshoz. KA. Hofkriegsrath.^
1711. exp. jan. Nr. 237. és Savoyai Jenő herceghez. U. o. Feldakten 1711
jan. Nr. 1.
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mondhatná, hogy nem készakarva, hanem kéntelenségből cselekedni
fogja azt, amit kellett volna cselekedni“ ; épen ezért nem győzi
eléggé ismételni, hogy „resolválja magát“ a tényleges szakításra
s ez ügyben lépjen vele személyesen is érintkezésbe.1 Egyébként
Pálffy válasza a Komáromitól a december 26.-i utasítás értelmében
• szóbelileg előterjesztett pontokra egészben véve most is Másító
volt; az elől nem zárkózott ugyan el, hogy Rákóczinak az eszter
gomi érsekhez, a királyi család előtt nagy befolyással rendelkező
Ágost Keresztély sachsen-zeitzi herceghez az esetleges megegyezés
ügyében intézett levelét2 a hivatalos út megtartásával továbbíttatni
fogja, — figyelmeztette azonban a fejedelmet arra, hogy sokkal
célravezetőbb volna a vele való közvetlen érintkezés, „kívánván a
felséges udvar is“, hogy ő általa „azon dolog folytattassék“ ; ha
Rákóczi 'vonakodnék a személyes tárgyalástól, „küldjön parolára“
valakit hozzája, — „magyarázza meg magát és kívánságit tegye
fel“, s ezzel bizonyára többet fog elérni, mint a prímással való
levelezéssel. „Országgyűléséről, tractáról, vagy frigyről“ azonban
„semmit se gondolkozzék, mert abból semmi se lesz“ ; nehezen
képzelhető el szerinte a fejedelem azon kívánságának teljesítése is,
hogy minden elkobzott birtok visszaadassék, mert ennek következ
tében mindazok, akik a király iránt való köteles hűségben mind
végig kitartottak, anyagilag károsodnának; mindenesetre kívánatos
volna, hogy Rákóczi ezirányú kívánságait szabatosabban jelölje meg.
Egyébiránt most is ajánlja neki, hogy „alázza meg magát és aláza
tosan írjon egy levelet, kérjen kegyelmet mind maga, mind jószági
végett és hogy a felséges császár az országot ilyen pusztult állapotjában kegyelmesen vigasztalja meg, régi szabadságiban és törvényei
ben tartsa meg“, hiszi, hogy meglesz a kívánt eredmény. Ugyanezt
tegyék meg hívei is, „móddal ők is megnyerhetik jószágokat“.
Addig azonban, — „míg ideje van, igazán fogjon a dologhoz, mert
ha az időt halasztja, semmi jó sem jön ki belőle.3
Mint látható, a Rákóczinak szóló válasz lényegileg teljesen
elutasító volt, mert hiszen Pálffynak azon ígérete, hogy az eszter1 Komáromi 1711 január 8.-i levele Károlyihoz. PüLAYnál: II. 228—30.11.
2 V. Ö. Márki: III. 165. 1. „Én az érseknek szólló Felséged levelét
Pálfinak includáltam, Comáromi uramnak comittáltam“, jelentette Károlyi
1711 január 6.-án Rákóczinak. (M. Nemz. Múzeum. Aspremont-levéltár.)
8 PuLAYnál : H. 233—37. 11. Tartalmilag MÁRKinál: III. 165-166. 11.
3
A szatmári béke története és okirattára.
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gomi érseknek szóló levelet továbbíttatni fogja, puszta udvariassági
ténynél egyébnek nem tekinthető. Egészen más hangú azonban a
Károlyival való tárgyalás, melynek közvetítője Komáromi György
főbíró, a Pálffyval eddig folytatott közvetlen tárgyalások hatása
alatt a megegyezés me^győződéses hívévé vált, s aki Károlyit ebben
az irányban elhatározóan befolyásolni is igyekezett.1 Törekvése
annyival eredményesebb volt, amennyiben Károlyi is felismerte,
hogy Pálffy megjelenése a tiszántúli részeken számára új helyzetet
teremtett; a küzdő feleket elválasztó térbeli távolság idáig még
lehetővé tette a taktikázást, a követ- és levélváltások hosszú időt
vettek igénybe s ha Károlyi nem is osztozott Bercsényi és Rákóczi
optimizmusában, a külpolitikai viszonyoknak Rákóczira nézve ked
vező alakulása esetén még mindig találhatott okot a Pálffyval
folytatott tárgyalások megszakítására, annyival is inkább, mert
azoknak Károlyira vonatkozó bizalmas részletei csak szóbeliek
voltak; a tulajdonképeni iratváltás viszont a fejedelem kifejezett
hozzájárulásával történt, aki a császári főparancsnokkal való tárgyalá
sokat ezidőszerint már csak taktikai okokból is szükségesnek
tartotta.2 Károlyi tehát, meghódolási készségének szóbeli bejelentése
ellenére is, idáig szabadkezet tudott magának biztosítani, Pálffy
előnyomulása és Debrecenbe való érkezése, főleg azonban az élnyert
császári kegyelemlevél új helyzet elé állította s Károlyi azonnal számolt
is ezzel.
Innen van az, hogy míg a nádudvari találkozás alkalmával
Komáromi útján még csak általánosságban hangoztatta hűségét,
de emellett a szakítás újabb és újabb akadályaira, jelesül arra
hivatkozva, hogy felesége, családja és minden vagyona ezidőszerint
Munkácson van, a nyilt színvallás határidejét lehetőleg kitolni
igyekezett,3 most, a nádudvari találkozás után, az új helyzet összes
következményeit levonni látszott, legalább saját személyére nézve.
A fejedelemre vonatkozó föltételekre érdemleges választ természe
tesen nem adhatott, annyival kevésbé, mert Rákóczi 1711 január
9.-én „egynéhány napi conferentiára“ Lengyelországba távozott j
1 V. ö. 1711 január 8.-i levelének befejező soraival. PuLAYnál : II. 230.1.
2 1711 január 29.-én Bercsényihez intézett levele. Arch. Rak. III. 569.1.
3 V. ö. Pálffy 1711 január 9.-i gr. Trautsohnhoz intézett jelentésével.
Eredetije Staatsarchiv. Hung. 1711. fasc. 193.
4 1711 január 8.-i levele Károlyinak. Arch. Rak. III. 561. 1.
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távollétét viszont nem tartotta szükségesnek Pálffy tudomására
hozni,1 bizonyára azért, hogy a tárgyalások további menetét ne
veszélyeztesse. Ismételt levélváltások útján annyit valóban sikerült
elérnie, hogy Pálffy a nádudvari pontokra adandó válasz határ
idejét Károlyi kívánságának megfelelően nyolc nappal meghosszab
bította, azzal a kölcsönös megállapodással, hogy ezen idő alatt a
hadműveletek szünetelni fognak.2
Komárominak a határidő kérdésében Pálffyval folytatott ezen
tárgyalásai mindamellett kisebb jelentőségűek voltak azon meg
beszélésekhez képest, melyek Komáromi útján Pálffy és Károlyi
közt, utóbbinak személyére vonatkozólag folytak. Pálffy, kinek önbizal
mát az erdélyi ezredek megérkezése3 jelentékenyen megnövelte,
immár Károlyitól nem üres ígérgetéseket, hanem a december 22.-i
császári kegyelemlevélben megnyilvánult legfelsőbb óhajtásnak meg
felelően, félremagyarázhatatlan tetteket, más szóval, zálogot követelt
s Károlyi úgy érezte, hogy e kívánság elől most már nem térhet ki,
hacsak Pálffyt maga iránt végkép bizalmatlanná tenni nem akarja.
Pálffy Károlyi „hűsége és őszintesége bizonyítékául“ mindenekelőtt
a sarkadi erősség kiürítését kívánta, mert a sarkadiak a szinte egy
hónap óta folyamatban levő tárgyalások után sem mutatkoztak
engedékenyebbeknek. Károlyi, hogy a császári főparancsnok „jóaka
ratja meg ne vettessék“, azonnal hozzájárult e kívánsághoz,mindazon 
által azzal a föltétellel, hogy Pálffy ne ellenezze, hogy a sarkadi
hajdúk „minden cselédekkel, jószágokkal, zászlóson, valamely
tarackokat is . . . engedvén“, kiköltözhessenek.4 E megegyezés ekkor
már tárgytalanná vált ugyan, amennyiben a sarkadiak még január
11.-én kapituláltak,5 sőt egy részük azonnal császári szolgálatba is
állott, — mindez azonban Károlyi készségének érdemét Pálffy
szemében természetesen nem kisebbítette. Az eredmény megelége
déssel töltötte el, nemcsak azért, mert a császáriak Sarkad birto
kával a Maros-Körös vidékén szabad mozgást nyertek, hanem azért
az engedékenységért is, melyet Károlyi e kérdésben tanúsított, s
1 Pulay : II. 240. 1.
2 Károlyi 1711 január 9.-i és 12.-i levelei: PuLAYnál: II. 287—44. 11.
3 Komáromi 1711 január 11.»i levele. PuLAYnál: II. 248. 1.
i Károlyi levele január 12.-ről Komárominak. CPulay : II. 248—44. 11.
5 Márki S. : A sarkadi hajdúk. Hadtört. Közlemények. 1924. 56. s
köv. 11. Feldzüge: XIII. 424—25. Wiener. Diarium. 1711 nov. 791. Europ.
Fama 113. Th. 323.
3*

36

A SZATMÁRI BÉKE TÖRTÉNETE

amely a főparancsnokot újabb követelések felállítására sarkalta,
abban a föltevésben, hogy ha Károlyi szándékai tényleg őszinték,
akkor bizonyára* nem fog a félúton megállani. Károlyi a császári
főparancsnok azon újabb kívánságához, hogy Solyomkő várát is
üríttesse ki,1 — valóban hozzájárult, mire Pálffy azt a követelést
kockáztatta meg, hogy adja át ezeken kívül a kitűnően megerősített
ecsedi várat is, jól tudván azt, hogy Ecsed megszerzése esetén a
tiszántúli részek vérontás nélkül jutnának birtokába. Az említett
erősségek ily módon való megszerzése mindenkép nagy jelentőségű
eredmény lett volna, főleg az adott viszonyok közt, midőn Pálffy
maga is kénytelen volt beismerni, hogy hiányosan élelmezett és
elszállásolt csapataival a kemény téli időszakban még gondolni
sem lehet támadó hadműveletekre s még az erdélyi ezredeket is
számításon kívül kell hagynia, mert azok teljesen kimerülve érkeztek
meg Debrecenbe. Abból, hogy Károlyi vonakodás nélkül megígérte
kívánságai teljesítését, s hogy újabban a vele való személyes talál
kozást is sürgette, nem alap nélkül azt következtette, hogy a
Károlyi főparancsnoksága alatt álló kuruc haderő meghódolása csak
rövid idő kérdése, sőt azt sem tartotta lehetetlennek, hogy az érdem
leges tárgyalások elől most már Rákóczi sem fog plzárkózni, habár
Pálffy e tárgyalásokat ezidőszerint úgy képzelte, hogy azok leg
följebb a fejedelem föltétien meghódolása részleteinek megállapítása
körül fognak majd mozogni. Hogy ezt az eshetőséget maga is mily
közelinek tartotta, január 13.-Í jelentése is mutatja, melyben a
Rákóczival való tárgyalások vezetésére teljhatalmai kért az udvartól.2
A Károlyival megkezdett tárgyalások természetesen a bécsi
udvart is erősen foglalkoztatták. Pálffynak Szoboszlón január 9.-én
kelt jelentése azonban, melyben azon kifogásokról adott számot,
melyekkel Károlyi a Rákóczitól való nyílt elszakadás időszerűtlen
ségét indokolta, hogy tudniillik felesége, családja és összes vagyona
Munkácson van, itt erős visszatetszést keltett. De éles bírálatot
váltott ki Rákóczinak az esztergomi érsekhez intézett,3 s Pálffytól
ugyanakkor Savoyai Jenő herceghez küldött levele is. A jelentéssel
1 Az őrség febr. 12.-én vonult ki a várból, melyet gr. Löwenburg
altábornagy heteken át ostromzár alatt tartatott. Feldzüge : XIII. 425. Euro
päische Fama. 114. Th. (1711) 406. 1.
2 A fentiekre Pálffy 1711 január 13.-i jelentését Savoyai Jenő herceg
hez. Eredetije és egykorú másolata Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 jan. Nr. 5.
3 Kelt Munkácson, 1711 január 2.-án.
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és Rákóczi említett levelével a január 19.-én tartott bizalmas
miniszteri értekezlet foglalkozott gr. Trautsohn föudvarmester
palotájában, melyen Savoyai Jenő herceg, br. Seilern főkancellár,
gr. Wratislaw cseh kancellár és Buol titkár vettek részt; mind
kettőre nézve Savoyai Jenő herceg véleménye döntött. Eszerint az
esztergomi érseknek szóló levél, melynek végén a „François Prince“
aláírás volt olvasható, nem olyan tartalmú, hogy arra szükséges
volna válaszolni ; ha Rákóczi kegyelmet akar, annak megvan a
maga módja. Ami a Károlyira vonatkozó jelentést illeti, a kifogás
annyiban nem indokolt, amennyiben Rákóczi fiai az udvar hatal
mában lévén, velők az fog történni, ami Károlyi gyermekeivel.
Pálffy különben túllőtt a célon, mert Rákóczival sem közvetlenül,
sem közvetve nem kellett volna tárgyalnia ; ezután csak arról
tegyen jelentést, hogy Rákóczi kegyelemre megadta magát ; főtörek
vése arra irányuljon, hogy Károlyival megegyezzen.1
Az értekezlet ezen határozatához I. József is hozzájárulván,
Savoyai Jenő herceg még aznap tudatta Pálffyval, hogy a császár
Rákóczinak az esztergomi érsekhez intézett levelét nem tartotta
alkalmasnak arra, hogy az érsek azt elfogadhassa s reá válaszoljon,
mert a levél aláírásából („François Prince“) azt lehet következ
tetni, hogy Rákóczi magát szuverén fejedelemnek tartja, holott
őfelsége Magyarország és a hozzá tartozó országok területén saját
személyén kívül más szuverén uralkodóról nem tud; ahhoz sem
járulhat hozzá, hogy Rákóczi az érsekkel megbeszéléseket tarthasson,
mert vele sem közvetlenül, sem közvetve nem lehet tárgyalásokat
folytatni; amennyiben azonban Rákóczi kegyelemért folyamodnék
s meghódolna, őfelsége nem ellenzi, hogy Pálffy arról neki jelentést
tegyen. A császár Károlyi magatartását érthetetlennek, vonakodását
indokolatlannak tartja, mert hiszen tudvalevő, hogy Rákóczi fiai
hatalmában vannak, akikkel szükség esetén ugyanúgy fog elbánni,
miként Rákóczi Károlyi gyermekeivel. Károlyit egyébként figyel
meztetni kell arra, hogy ne késedelmeskedjék, hanem fogadja el a
kegyelmet addig, míg nem késő.2
A január 19.-i konferencia határozatát, mely a császári szuverénitás meggyőződéses hívének és hirdetőjének, Savoyai Jenő
1 Fogalmazványban Staatsarchiv. Hung. 1711. fasc. 193.
2 1711 január 1.-ről. Fogalmazványban. Staatsarchiv. Hung. 1711.
fasc. 193.
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hercegnek legegyénibb müve, elsősorban a legmerevebb visszautasítás
jellemzi Rákóczival szemben. Becsben azt képzelték, hogy a paci
ficatio Rákóczi nélkül is létrejöhet akkor, ha a kuruc haderő
főparancsnokát, Károlyi Sándort, a küzdelem ügyétől elvonhatják;
ezért kívánta az udvari politika a tárgyalások súlypontját Károlyi
személyére helyezni. E felfogásnak megfelelően, mint láttuk, Pálffy
törekvése is eleinte Károlyi megnyerése által Rákóczi elszigetelésére
irányult, s csak akkor igyekezett Rákóczi személyét a tárgyalásokba
belekapcsolni, midőn Károlyi, illetőleg Komáromi közléseiben a
fejedelem őszinte békekészségének jeleit vélte fölismerni. A Rákóczi
val való közvetlen tárgyalások eszméje tehát Pálffytól származik,
s e tekintetben tulajdonképen ellentétbe került a bécsi felfogással.
Ennek tulajdonítható, hogy Pálffy január 13.-i jelentésének azon
részével, melyben a Rákóczival folytatandó tárgyalásokra teljhatal
mat kért, az udvar nem is foglalkozott, s ezzel a politikai követ
kezetesség látszatát egyelőre valóban meg is őrizte. A fejlemények
azonban igazolták Pálffyt, sőt utóbb az udvart is álláspontja módo
sítására bírták.
Károlyi a Pálffyval folytatott tárgyalásokról időnként tájé
koztatta a Lengyelországban tartózkodó Rákóczit; január 13.-án
Munkácsról a nyolcnapos fegyverszünetről is értesítette s kérte,
hogy még a fegyverszünet lejárta előtt térjen vissza, hogy Pálffynak
érdemleges választ adhasson.1 A fejedelem e levelet csak január
17.-én vette kézhez, azonnal válaszolt is, felvilágosítván Károlyit
arról, hogy Lengyelországban való tartózkodását rendkívül nagy
fontosságú diplomáciai tárgyalások indokolják, melyek esetleg sokkal
nagyobb jelentőségűek lehetnek, mint a Pálffyval való egyezkedési
kísérletek; épen ezért nincs abban a helyzetben, hogy mindent
félbeszakítva, visszatérjen.2 Még mielőtt azonban Károlyi a fejede
lem ezen levelét kézhez vehette volna, a batáridő közeledésére való
tekintettel, jónak látta a Munkácson tartózkodó tanácsurak közül
br. Sennyey Istvánnal és Vay Adámmal bizalmasan közölni eddigi
megbízatásának tárgyát, hogy tőlük a legközelebbi teendőkre nézve
tanácsot kérjen, de talán azért is, mert e válságos időben szükségét
érezte annak, hogy a felelősségben másokkal is osztozzék. A feje
delem e két kipróbált híve a tárgyalások folytatása mellett foglalt
1 Eredetije M. Nemzeti Múzeum. Aspremont-levéltár.
2 Károlyinak 1711 jauuár 17.-ről. Arch. Rak. III. 566. 1.
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állást, sőt, mint Károlyi még január 19.-én jelentette a fejedelem
be]^ _ „Vay Ádám uram javallásából is csak azon nyugodtunk
meg, hogy mivel semmi válasszal s resolutióval nem lehetek, ha
még Debreczenben érhetném, menjek el hozzá s jelentsem meg, hogy
Felséged maga kíván velle szemben lenni, csak találjunk modalitást
és securitást benne.“ 1 Károlyi tehát haladéktalanul visszaindult
Debreczen felé, abban a föltevésben, hogy amennyiben Pálffy — lejár
ván a határidő — előnyomulását Kalló irányában mégis megkezdte
volna, talán mégis sikerül vele a tulajdonképeni hadműveletek
megkezdése előtt találkoznia s ezzel a tárgyalások folytatását
biztosítania.2
Pálffy a tétlen várakozásban valóban türelmét vesztette. Károlyi
távolmaradásában szándékosságot látott, belőle az eddigi tárgyalá
sok meghiúsulására következtetett, s ennélfogva a hadműveletek
mielőbbi megkezdését annyival inkább indokoltnak látta, mert kétség
telennek tartotta, hogy előnyomulásával kedvezőbb helyzetet fog a
maga számára teremteni. Január 21.-én a császári haderő tény
leg megkezdte felvonulását Kalló irányában, melyet Pálffy még
ugyanazon éjjel meglepetésszerűen akart hatalmába ejteni; a szokat
lanul nagy hideg és a dermesztő szél miatt azonban csak Hadházig,
illetőleg Téglásig haladhatott előre. Itt kénytelen volt megállapodni,
mert belátta, hogy az előnyomulás további erőszakolásával az eddigi
eredményeket kockáztatja. Főhadiszállását egyelőre, de minden hatá
rozottabb haditerv nélkül, — Téglás községben ütötte fel ; itt jelent
kezett nála még aznap Károlyi segédtisztje egy kürtössel, jelentvén,
hogy Károlyi is megérkezett tekintélyes kíséretével s amennyiben
részére a salvus conductus biztosíttatik, kész a főparancsnokkal talál
kozni. Ennek ezidőszerint semmiféle akadálya nem volt, mert Pálfíy
a salvus conductust Károlyi és esetleges kísérete számára már koráb
ban „hitére, becsületére és úri parolájára fogadta“.3
Károlyi megjelenése a császári főparancsnok bizalmatlanságát
teljesen eloszlatta. Károlyi mindent megígért Pálffynak, így Sólyomkö
kiürítését és Ecsed átadását is ; arra is kötelezte magát, hogy a
kuruc haderőt Szatmárig visszavonja s ezzel Szabolcs megyét tel
jesen átengedi Pálffynak, akit arról igyekezett meggyőzni, hogy
1 Eredetije M. Nemzeti Múzeum. Aspremont-levéltár.
2 V. ö. Pülay : II. 249-50. 11.
3 1711 január 10.-ről. Pülay : II. 245. 1.
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Rákóczi maga is kész meghódolni és kegyelmet kérni, azonban a
múltak tapasztalatai alapján aggodalmai vannak a tekintetben, hogy
megtartják-e szavukat ? Pálffy természetesen a legnagyobb meg
győződés hangján igyekezett ez aggodalmakat eloszlatni, mire Károlyi
fölvetette azt az eszmét, nem volna-e lehetséges Rákóczi és Pálffy
személyes találkozása valahol Kálló körül, a legközelebbi napok
valamelyikén ? Az ötlet meglepte ugyan Pálffyt, de mivel ebből azt
következtette, hogy Károlyi nem saját kezdeményezéséből, hanem
bizonyára a fejedelem hozzájárulása után állott elő e javaslattal
s ennél fogva Rákóczi szinte minden áron kész megegyezni, némi
vonakodás után elvben a maga részéről is hozzájárult a személyes
találkozás gondolatához. Ügy vélekedett, a bécsi udvar előtt legalább
így indokolta a találkozás létrejöttét, hogy ha Rákóczi csakugyan
őszintén óhajtja a békét, akkor nem fog vonakodni Kassa átadásá
tól sem, melyet Pálffy a találkozás alkalmával alapföltételként
kívánt eléje terjeszteni. Károlyi azonban még tovább is ment ; arra
is ajánlkozott, hogy a fejedelem és a maga nevében személyesen
fölmegy Bécsbe kegyelmet kérni, de Pálffy erre vonatkozólag a
haditanács álláspontjának ismerete nélkül nem adhatott érdemleges
választ.
A Rákóczival való találkozás kérdését Pálffy saját tábornoki
karával is, jelesül br. Ebergényi és gr. Montecuccoli altábornagyokkal, Graven és Croix vezérőrnagyokkal is megtárgyalta, akik egy
értelműen a találkozás mellett nyilatkoztak s evégből a fegyver
szünetnek öt nappal való meghosszabbítását sem ellenezték,2 annyival
is könnyebben, mert az időjárás miatt különben is lehetetlen volt
minden hadművelet.
Mindaz, amit Károlyi a téglási találkozás alkalmával Rákóczi
ról előadott, legalább ezidőszerint, alig volt egyéb, mint kép
zelődés, vagy a legjobb esetben is jámbor óhajtás. Rákóczinak
2 Pálffy 1711 január 21.-i jelentése Téglásról. Kriegsarchiv. HKR. exp.
1711 január Nr. 31 ; jelentése január 25.-ről. Ugyanott, Feldakten, 1711 január
Nr. 10. A találkozásról Bivolinyiu kívül (Thaly : Történelmi naplók. Bpest,
1875. 418. 1.) Pulay is megemlékezik (II. 250—51. 11.) ; ez utóbbi hosszadalmasan foglalkozik azon jelenettel, midőn Károlyi a neki átnyújtott decem
ber 22.-i diplomát nem vette magához, hanem bő magyarázgatások kísére
tében visszaadta Pálffynak. (Ezt Márki is fölemlíti. III. 172.1.) Pálffy idézett
jelentésében nem tesz róla említést, ami azt jelenti, hogy ha a kérdéses
mozzanat előfordult is, azt Pálffy jelentéktelennek tartotta.
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Lengyelországból ebben az időben Károlyihoz írt levelei az orosz
támogatás reményében még nem mutatnak csüggedést vagy reményvesztettséget,1 s ennek következtében a Rákóczira vonatkozó fenti
kijelentéseknek nem volt alapjuk, s legföljebb azzal az eredménnyel
jártak, hogy Pálffy a hadműveletek időleges megszüntetését most
már elvileg indokolhatta, bár Káliét még megszállotta, melyet
Károlyi — ígéretének megfelelően — kiüríttetett.2 Károlyi egyéb
ként január 22.-én visszaindult Munkács felé, miután megígérte
a császári főparancsnoknak, hogy „akár jöjjön a fejedelem, akár
nem, de ő . . . személye szerint visszatér és választ hoz“. Rákóczi
azonban még mindig Lengyelországban tartózkodván, Károlyi szük
ségét érezte annak, hogy a fejedelmet ott is fölkeresse; evégből
arra hivatkozva, hogy Rákóczinak időközben váratlanul Zavadkára,
odaérkező felesége elé kellett sietnie,3 Munkácsról (január 23.)
Pálffytól a határidőnek néhány nappal való kitolását kérte. A fő
parancsnok nem minden gyanakvás és bizalmatlanság nélkül fogadta
e kérést, mert Károlyi legutóbb „méltóságos Rákóczy herceg hírivei
jött hozzá“; „jól lett és illett volna is“ — úgymond — „őhercegségének“ Károlyit megvárni; az adott viszonyok között — szerinte —
különben sem lehet hosszasan tanácskozni, hanem „a dolgokon
által kellett volna esni, ne mondassák az, hogy őfelségét orránál
fogva hurcolják“. Hogy azonban „igaz magyar“ voltát megmutassa
s bizonyságát adja annak, hogy a megegyezést őszinte szívvel
óhajtja, hozzájárul Károlyi kívánságához és beleegyezik a január
3O.-i határidőbe, s addig „semmi hostilitást nem tesz“; emlékezteti
azonban Károlyit arra, hogy „Ecsedből és Sólyomkőből mindeddig
nem ment ki a kurucság, noha annak (Károlyi) parolája szerint
meg kellett volna lenni, bár azt is effectuálta volna; vigyázzon
úri szavára, hogy se magának, se úri famíliájának ezután is kárt
ne tegyen“.4
A császári főparancsnok e levél fensőbbséges és türelmetlen
hangjával, s a katonai megszállás további kiterjesztése szükséges
ségének hangoztatásával, melyről a január 25.-i levélben szintén
1 1711 január 16., 17., 26. Arch. Rak. III. 564—67. 11.
2 Bivolinyi naplója, id. kiadv. 418. 1.
8 Bivolinyi naplója, id. kiadv. 419. 1.
4 1711 január 25.-ról. Pulay: II. 253—256. 11. Latinnyelvű fordítása
Pray: Epist. proc. III. 533—37. 11.
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szó esett, tulajdonképen Károlyira kívánt nyomást gyakorolni, mert
hiszen Savoyai Jenő herceghez január 28.-án intézett jelentésé
ben leplezetlen őszinteséggel beismerte, hogy Káliéból a nagy hideg
és a szélfúvás miatt nem tud kimozdulni csapatainak és lóállomá
nyának teljes pusztulása nélkül.1 Károlyira azonban hatással volt,
aki most már haladéktalanul útrakelt2 s Rákóczival a lengyel
határszélen fekvő Skolje nevű helységben találkozván, a fejedelmet
a távolléte alatt történtekről, elsősorban pedig a kállai megállapo
dásokról behatóan tájékoztatta. Károlyi az utóbbi napok fordula
tait, különösen a Rákóczira meglepetésszerűen ható fegyverszünet
létrejöttét azzal magyarázta, hogy annak ára a fejedelem és Pálffy
személyes találkozása; a császári főparancsnok ugyanis — Károlyi
szerint — kétségtelennek tartotta, hogy Rákóczival „egy óra alatt
többet végez, mint napokig tartó conferentiákon végezhetne“, mert
a császár, aki Rákóczi és a magyar nemzet iránt „igen jó indulat
tal viseltetik, a békére nézve őt teljhatalommal ruházta fel“.3
Károlyi felsorakoztatott érvei, bár például a császári főparancs
nok teljhatalmára vonatkozó részlet nem felelt meg a valóságnak,
mert Pálffy még január 25.-i jelentésében is sürgette a felhatal
mazás megadását, Rákóczit, aki a személyes áldozatoktól sohasem
vonakodott, ha ezzel az országnak vélt szolgálatot tenni,4 reábírták
a Pálffyval való találkozásra.5 Ezzel a kiegyezés ügye forduló
ponthoz jutott.
1 Eredetije Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 jan. Nr. 10.
2 Január 25.-i levele, melyben szinte türelmetlenül sürgeti a feje
delem Skoljéra való jövetelét, melyen azonban — úgymond — „Bercsényi
uramnak nem szükséges jelen lenni, sőt még idejövetelemet is tudni“, már
útközben kelt. (Magyar Nemzeti Múzeum. Aspremont-levéltár.)
3 Rákóczi Emlékiratai. 285. 1. ; megjegyzendő, hogy az Emlékiratok
kronológiája a szatmári béke történetében sok helyen téves. Ugyanerről
Katona is : Hist. erit. XXXVII. 621. 1.
4 1711 január 29.-én Bercsényihez intézett levele. Arch. Rak. III. 569.1.
5 A PuLAYtól (II. 257. 1.) Rákóczinak tulajdonított kijelentések való
színűtleneknek látszanak ; Rákóczi magatartása a vajai találkozás alkalmával,
s utóbb is, mást mutat. Pulay előadását Márki is (III. 172. 1.) fenntartás
sal fogadja.
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IV.
Rákóczi visszatérése Lengyelországból. Károlyi és Pálffy január 3O.-i
találkozása. A vajai tárgyalások (január 31.) és azok eredménye.
A császárnak szóló levél. Az őlcsvai értekezlet, JL bécsi udvar és
Pálffy tárgyalásai. Az 1711 január 29-i és február 10.-1 miniszteri
értekezlet. A február 14.-i nagy minisztertanács. Locher Károly
megbízatása.
Rákóczi 1711 január; 28.-án fáradságos út után1 érkezett
vissza Munkácsra. Mindenütt szomorú kép fogadta. Vigyázatlan és
fegyelmezetlen kurucait épen a közelmúlt napokban érzékeny vere
ségek érték s a szétszórt csapatok egy része „széltibe“ pusztította
a különben is kiélt vidéket, más része pedig minden határozott
terv és cél nélkül Munkács körül csoportosult. „Elítélheti kglmed
gyönyörűségemet, — írta friss benyomásainak hatása alatt január
29.-én Bercsényinek, — ... ha Károlyi Pálfit nem tartóztatta
volna, csak legkisebb hírével is motusának vége lett volna dol
gainknak ezen sokféle rémülés között.“ Amióta a legnagyobb nyil
vánosság előtt lefolyt kállai találkozás (január 21.) megtörtént, —
a tény kuruc és labanc részen egyaránt bő alkalmat adott külön
böző találgatásokra.2 Olyan hírek is keringtek, hogy „Pálfi széltibe beszélli, hogy meglehetne a békesség, mihent Rákóczival szól
hatna“ és ha a fejedelem levelet írna a császárnak. „S mivel sok
szori esküvésimből hallották, — jegyezte meg erre keserűen a feje
delem Bercsényinek, — hogy hazámért kész volnék feláldoztatnom
magamat, annál is inkább reinénlik, hogy ezeket megcselekeszem.“
Természetes, hogy egyfelől a bomlás, másfelől az általános béke
vágy nyilvánvaló jelei döntően befolyásolták Rákóczi elhatározását,
ha talán Skoljében még ingadozott volna is; innen van az, hogy
Károlyit még aznap előre küldte Pálffyhoz, hogy a találkozás
1 Emlékiratai: 286. 1. Márki: III. 172—173. 11.
2 V. ö. Bivolinyi naplójával. Id. kiadv. 418. 1.
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helyében, idejében és módjában megállapodjanak. „Ezen históriabul
mi lesz, még bizonyára nem írhatom, — tűnődött Bercsényinek
szóló, imént említett levelében, — mert jól tudom azt, hogy magam
egyedül se nem tractálhatok, se tractálni nem kívánok, hanem meg
hallgatván mindenekrül, a (császárnak szóló) levelet suo modo et
ordine megírom és convocálván az Bereg vármegyében szorult con
foederatión kát . . . proponálom eleikbe az dolgokat.“ Rákóczi azon
ban nagyon jól tudta, hogy a Pálffytói megajánlandó feltételeknek
a szövetkezett rendek elé való terjesztése az adott viszonyok közt
mit jelenthet. „Úgy látom, — írta ugyanakkor, erre célozva Ber
csényinek, — hogy valóban kevés lesz, aki a békességet quoquomodo
ne amplectálja, avagy spe pacis evanescente, gratiára ne menne.“1
De nem tehetett egyebet, mert ragaszkodni kívánt — pusztán elvi
okokból — azon alkotmányhoz, melyre annak idején esküt tett
s melyet most, a válság perceiben, nem akart megtagadni.
A kállai főhadiszálláson ezalatt érthető izgalommal várták
a fejleményeket s minthogy január 29.-ig semmi értesítés sem
érkezett oda a tervbe vett találkozás közelebbi idejéről és helyé
ről, Pálffy környezete abban a feltevésben volt, hogy Rákóczi a
találkozás címén tulajdonképen csak időt akar nyerni. Január 29.-én
délelőtt azonban megjött Károlyi segédtisztje azzal az értesítéssel,
hogy Rákóczi és Károlyi a következő napon már Olcsván lesznek ;
január 30.-án Károlyi valóban megérkezett Pálffy táborálja, jelent
vén, hogy Rákóczi ezidőszerint Jánd helységben tartózkodik,
honnan a következő napon (január 31.) Olcsvára fog megérkezni
s itt akarja megvárni Pálffynak a találkozás helyére adandó fele
letét.2 Magával hozta a fejedelemnek Pálffyhoz intézett levelét is,
melyben örömének adott kifejezést, hogy „ennyi hadakozások után
is magyar magyarral“ a haza boldogulásáról tanácskozhatik és
hitére s fejedelmi parolájára fogadta Pálffy „személyének minden
kigondolható securitását hozzátartozóival együtt“.3 Minthogy Rákóczi
a találkozás helyéül Apátit, vagy Vaját óhajtotta,4 Pálffy és Károlyi
1 Arch. Rak. III. 569. 1.
2 Bivolinyi naplója. Id. kiadv. 420—21. 11.
3 Eredetije M. Nemzeti Múzeum levéltára. Törzsgyűjt. Másolata Fejérváry-kollekció. M. Nemzeti Múzeum kézirattára. Föl. Lat. 408. 50. és
84. 11. Kiadva SzALAvnál : II. Rákóczi Ferenc bujdosása. 25—26. 11. Latin
nyelvű fordítása Pray : Epist. proc. III. 537—38. 11.
4 Id. január 29.-ki levele. Arch. Rak. III. 569. 1.

IV. FEJEZET

45

abban állapodtak meg, hogy a találkozás Vaján, Rákóczi udvari
főkapitányának, Vay Adámnak kastélyában jöjjön létre; erről a
fejedelmet Szentpétery kuruc ezredes útján még aznap értesítették.1
Károlyi ugyanekkor már előre jelezte a fejedelemnek azt is,
hogy Pálffy „sokáig nem fog mulatni s végezni vagy tractálni,
hanem Felséged resolutióját csak megérteni és maga opinióját
kiadni; ha Felséged úgy kívánja, mint comendérozó generálissal
s plenipotentiariussal szemben lenni, úgy is kész; ha f>edig úgy
kíván, mint csak Pálfival, arra is kész“. Károlyi ezen levelének
hátára maga a császári főparancsnok írta fel a következő köte
lezvényt: „Pro securitate Hercegségednek küldeni gr. Montecucculit,
én pedig úri parolámat és keresztényi hitemet kötöm, hogy semmitül ne tartson.“2
Január 31.-én reggel Pálffy és Károlyi Croix vezérőrnaggyal
és Acton ezredessel 200 dragonyos kíséretében elindult Vaja felé, ,
hova délután 2 óra tájban érkezett meg. Rákóczi ekkor még nem
volt jelen, de nem sokkal később ő is feltűnt kíséretével együtt,
melynek tagjai voltak : Vay Adám, Szentpétery Imre, Ottlyk Sándor,
Máriássy Ádám, továbbá több más ezredes és főtiszt, kiknek bizton
ságáról Charriere dragonyosai gondoskodtak. A fejedelmet a Vaykastély előtt maga Pálffy fogadta és vezette a számára kijelölt
lakosztályba. Nem sokkal Rákóczi megérkezése után a fejedelem
és Pálffy közt, majd a jelenlevő császári tábornokok és Acton
bevonásával értekezlet tartatott, melynek végeztével a fejedelem
vendégül látta Pálffyt, Károlyit, gr. Montecuccoli és Croix táborno
kokat, Acton és Charriére ezredest Vay Ádámmal együtt. A vacsora
sokáig tartott s oly fesztelen hangulatban folyt le, mintha — egy
szemtanú megjegyzése szerint — valamennyien a legjobb barátok
lettek volna.3 A tulajdonkepeni tárgyalások Rákóczi és Pálffy
közt csak az étkezés után kezdődtek, mikor a többiek már eltá
voztak. A császári főparancsnok ez alkalommal elsősorban arról
igyekezett Rákóczit meggyőzni, hogy a császár iránta jóindulattal
viseltetik ; épen ezért sürgette, hogy írjon I. Józsefnek „egy felsőbb1 Bivolinyi naplója. Id. kiadv. 421. 1.
2 1711 január 30.-án Kállóból kelt levele. M. Nemzeti Múzeum. Aspremont-levéltár.
8 Acton levele 1711 február 6.-ról gr. Bethlen Lászlónak. Eredetije
a gr. Bethlen-család levéltárában. Erről Rákóczi is említést tesz Emlék
irataiban, 289. 1. Bivolinyi naplója. Id. kiadv. 421—22. 11.
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ségét elismerő levelet“ s ez esetben biztosíthatja, hogy „a császár
megadandja úgy a nemzetnek, valamint az erdélyieknek mindazon
szabadságait, melyek a törvényeken alapulnak s egyszersmind álta
lános amnesztiát mindazoknak, kik még fegyverben vannak.“ Ami
a fejedelem személyét illeti, „nincsen olyan becsület, méltóság, ked
vezés, vagyon, amit — kivévén az erdélyi fejedelemséget..— ne
remélhetne“ ; figyelmeztette azonban, hogy vegye komolyan ügyei
állapotát, mert ha elhanyagolja e háborúnak oly szerződéssel való
befejezését, mely a nemzet törvényeit és szabadságait biztosítja, —
minthogy a háborút már elvesztette, — a császár tanácsosai könnyen
ürügyül fogják e körülményt használni az összes magyar törvények
eltörlésére, mint Csehországban történt a prágai ütközet után.
A felsorakoztatott érvekre válaszolva Rákóczi mindenekelőtt
kijelentette készségét arra vonatkozólag, hogy „illendő levelet“ ír
a császárnak s hogy azt három nap alatt Pálffy kezéhez juttatja,
noha tudja, hogy arra semmi választ sem fog kapni s hangsúlyozta
azt is, hogy a megindítandó érdemleges tárgyalások során csak
olyan követeléseket fog felállítani, melyek a magyar nemzetet jogosan
megilletik, mindazonáltal mindaddig, míg a szenátussal és a szövet
séges rendekkel előzetesen nem tanácskozik, semmiféle előterjesztést
nem tehet, azok összehívására pedig idő kell. Biztosította azonban
a főparancsnokot, hogy a jelen megbeszélés anyagát a rendek elé
fogja terjeszteni s mindazt elfogadja s megerősíti, — „mit ők
érdekeikkel megegyezőnek találandnak“. Saját személyére vonat
kozólag az elhangzott ígéretekből nem kíván részt venni, mert jól
tudja, hogy a császár miniszterei nem engedik, hogy a nemzet
e szerződés gyümölcseit élvezhesse s mert eljöhet az idő, mikor
hazaárulónak tarthatnák azért, hogy saját javát a nemzeténél többre
becsülte.1 Nem titkolta el azonban Pálffy előtt azt sem, hogy a
bécsi udvar iránt nem tud bizalommal lenni. „Ha a császár oly
sinceritással viseltetvén, kívánja a békességet“ — mint azt Pálffy
állítja —, „miért nem publicálja törvényes igazságunk megadását“,
miért akarja kegyelemből megadni azt, mihez joguk van s miért
kívánja Rákóczit és híveit arra erőltetni, hogy — úgymond —
„mi esméijük magunkat vétkeseknek“.2 Hiában aláznák le magukat;
1 Emlékiratai. 289—90.11. Márki: III. 176—78. 11. Katona: Hiet. erit.
XXXVII. 622—23. 11.
2 1711 április 23.-ról Ráday Pálnak. Arch. Rak. III. 633. 1.
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— „a megalázás által csak felfuvalkodást remélhetünk ellenségünk
től“.1 Azt nem tagadta, hogy Pálffy „úgy beszélt, amint bensőkép
meg van győződve“, de ösztönszerűen éreztç, hogy „a bécsi udvar
egészen máskép gondolkodik“;2 s ennek következtében a Pálffytól
kívánt személyes megalázkodást teljesen céltalan áldozatnak tekin
tette. Károlyi Sándor ily körülmények közt nem alap nélkül tartott
attól, hogy a nagy fáradsággal létrehozott találkozás eredménytelen
lesz s ezért a szintén jelenlevő Komáromi útján Pálffyt próbálta
némi engedékenységre bírni, maga pedig közvetlenül a Pálffyval
folytatott tárgyalások bevégződése után, a fejedelmet igyekezett
azon korábbi elhatározásában megerősíteni, hogy csak írja meg a
Pálffytól annyira sürgetett levelet a császárnak „oly móddal, hogy
azon levélnek conceptusát másnap közölje“ Pálffyval s ha a csá
szári főparancsnok „megnyugszik rajta, jó, ha pedig nem, az ártatlan
vérontááhak és következhető minden veszedelemnek nem lészen oka“.
Rákóczi érezte, hogy Károlyi érvelésében sok az igazság s tudta,
hogy ha nem mutat nyilvánvaló békekészséget, merev magatartását
békére vágyakozó kurucai majd félremagyarázzák. Károlyi rábeszé
lésének — legjobb meggyőződése ellenére — engedvén tehát, még
az éjjel elkészítette az uralkodónak szóló „alázatos“ levél fogal
mazványát, azt másnap (február 1.) Pálffy, továbbá Montecuccoli és
Croix előtt személyesen is felolvasta, azzal a megjegyzéssel, „hogy
ha fogyatkozás találna lenni, corrigáltassék“ s megígérte egyúttal,
hogy az így megállapított szövegű levelet Öles várói „annak rendi
szerint“ megküldi Pálffynak.3 Miután a főparancsnok a levélterve
zetben „csak András király privilégiumáról tett emlékezetet reprobálta volt“,4 erre nézve pedig — úgy látszik — a fejedelemtől
megnyugtató felvilágosításokat kapott, meg aznap elhagyták Vaját.
Rákóczi Károlyi kíséretében Olcsvára indult, hová híveit és közel
ben tartózkodó csapatainak főtisztjeit időközben összehívatta, Pálffy
pedig Kallóba tért vissza. A főparancsnoknak tisztjei körében a
vajai találkozásra vonatkozólag még aznap tett tájékoztató felvilá
gosításai szerint a megegyezés nem látszik lehetetlennek; Rákóczi
1 1711 március 3.-ról Károlyinak. Arch. Rak. III. 595. V. ö. Márki:
IH. 177. 1.
2 Emlékiratai. 291. 1.
3 PuLAYnál. II. 258. 1.
4 Rákóczi 1711 február ll.-i levele Pálffyhoz. Pulay: II. 292. 1.
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csupán azt kívánta volna, hogy hívei számára a „gratia vitae et
bonorum“ biztosíttassék, ami Pálffy szerint Rákóczira, Károlyira és
még néhányukra nézve valószínűleg nem is fog nehézségbe ütközni,
általános amnesztia azonban nehezen remélhető ezidőszerint az
udvartól. Rákóczi kijelentette volna azt is, hogy elfogadja a csá
szár kegyelmét, bár hangsúlyozta, hogy elegendő csapatok állnak
rendelkezésére, de kerülni kívánja a további vérontást.1
Egyelőre azonban mindkét fél — a pillanatnyi szükségnek
megfelelően — talán legértékesebb nyereségnek a vajai találkozás
alkalmával megkötött kétheti fegyverszünetet tartotta. Rákóczi kétség
telennek vette, hogy a hadműveletek folytatása esetén csapatait a
császáriak Lengyelországba szorították volna, mert a kurucok a több
oldalról fenyegető egyidejű támadásoknak nem tudtak volna ellenállani; viszont azonban azt képzelte, hogy amennyiben a fegyver
szünet leteltével az ellenségeskedések mégis megújulnának, — a
tavaszi olvadás és áradás a kurucok védekezését nem teszi majd
kilátástalanná.2 De előnyösnek tartotta a fegyverszünetet Pálffy is.
Erezte ugyan, hogy a Rákóczival való formális tárgyalások s a
szabályszerű fegyverszünet-kötés által túllépte a haditanácstól részére
megállapított hatáskört, — de azt hitte, hogy hatásköri túllépését
az adott viszonyokkal elfogadhatóan tudja bármikor indokolni. Savoyai
Jenő herceghez, mint a haditanács elnökéhez intézett február 8.-i
jelentésében főképen arra hivatkozott, hogy Bécsből minden egyes
esetben nem várhatott külön utasításokat, mert akkor heteken át
tétlenül kellett volna vesztegelnie; ezt nem tekintve azonban, nyilt
ellenségeskedés esetén csapatainak élelmezése kritikus helyzetbe
jutott volna, mert hiszen most, a fegyverszünet létrejötte után is,
katonáit csak nagy nehézségek árán tudja annyira amennyire ellátni
Szabolcs és Bihar megyék területéről. Azt sem szabad szerinte
figyelmen kívül hagyni, hogy a tartós hideg következtében a Tisza
s más folyók teljesen befagytak, az ellenség tehát bármikor akadály
nélkül portyázhat a mögöttes országrészek területén, azt fosztogat
hatja, a császári csapatokat állandóan nyugtalaníthatja, sőt lehetet
lenné tehet minden élelemszállítást is, éneikül pedig Kassa ostrom
műveletei nem folytathatók. Végül tekintettel kellett lennie a rendel1 Bivolinyi naplója. Id. kiadv. 422.1. Pálffy február 4.-i részletes jelen
tése Savoyai Jenő herceghez a Kriegsarchivban nem volt feltalálható.
2 Rákóczi 1711 február 6.-i levele Bercsényihez. Arch. Rak. III. 571.1.
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kezesre álló haderő tényleges állapotára is, mely főleg a lóállomány
legmesszebbmenő kímélését teszi szükségessé.1
Bármi volt is végeredményben a haditanács véleménye a
Rákóczival létrejött fegyverszünetről, — a tényleges békeállapotot
mindkét fél igyekezett a függő kérdések tisztázására felhasználni,
Rákóczi még február 1.-én tájékoztatta Olcsvára rendéit híveit és fő
tisztjeit a vajai találkozás anyagáról, mely a kurucokat érthető
izgalomban tartotta.2 Lényegileg ugyanazt adta elő, amit Pálffy saját
tisztikara előtt Kálióban, ami arra mutat, hogy Rákóczi és Pálffy
közt e tekintetben megállapodás történt; — beszédében elismerte,
hogy a felkelés ügye bukófélben van, a „római császár hadainak
mindenfelől felénk való nyomakodása“ miatt számolni kell azzal, hogy
Rákóczi hívei kénytelenek lesznek az ország területét is elhagyni.
Hangsúlyozta azonban, hogy bár a bécsi udvar előtt „notatus megsententiaztatott“ egyén, akinek elsősorban saját személyes bizton
ságáról kellene gondoskodnia, nem akarja híveit elhagyni, sőt Vaján
is megjélent azokhoz való „igaz, állandó szeretetének bizonyságául“.
Kijelentette előttük, hogy a bécsi udvar neki is, Károlyinak is
felajánlotta a gratia vitae et bonorumot, a fejedelem azonban „azon
jóból“ nem akarja híveit „kirekeszteni“, bár megvallja, hogy
„némely ezen párton levőknek gratiája ő felsége által, méltán is,
mert nem érdemesek reá, difficultáltatik“ ; erre való tekintettel arra
intette híveit, hogy „particularis gratiára senki se álljon“, váija
meg ki-ki a fejedelem végső elhatározását, hogy a kurucság „ezen
jónak elnyerésében egybefogó s egyetértő legyen“. Mindez azonban
még korántsem jelenti azt, hogy a szabadság ügye máris elbukott ;
külföldi támogatásra minden percben számíthat, azonban a kimerült
országra való tekintettel kerülni kívánja a további vérontást; legyenek
arról mindenkor meggyőződve, hogy az ő személye sohasem lesz
nemzete békéjének és boldogulásának akadálya. Beszéde végén meg
védelmezte Károlyit az árulás vádja ellen, mely a Pálffyval foly
tatott tárgyalások kapcsán elterjedt róla. A tárgyalások kifejezetten
a fejedelem akaratából és parancsából történtek, „mind magunk,

1 Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 február nr. 317.
2 A Rákóczitól említett szemle (Emlékiratai 291. 1.) a decemberben
megtartott szemlére vonatkozik. Az Emlékiratok befejező részének kronoló
giája nem megbízható.
A szatmári béke története és okirattára.
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mind az ország részéről ennél idvességesebb utat nem találván“.
Nemzetének érdekeit tartva szem előtt, határozta el magát arra is,
hogy megalázkodjék a császár előtt,1 jóllehet megvan arról győződve,
hogy a császárhoz írandó levél „tökéletesen eredménytelen fog
lenni“ azonban nem akarja, hogy „egykor a nemzet, vagy bármely
magános személy is“ szemére vethesse, hogy elmulasztotta az alkal
mat a béke helyreállítására.2
Az elhangzott beszéd, mely fennmaradt alakjában bizonyára
költött s csak a lényegében tekinthető hitelesnek, — megnyugtatta
a fejedelem híveit, mert immár nyilvánvaló volt, hogy Rákóczi
tekintettel kíván lenni az általános békevágyra s a békés kiegye
zésnek nem ellensége. Kívánatosnak tartották azonban, hogy a
császárhoz írandó levéllel „Károlyi úr küldettessék fel“,3 ami annyit
jelentett, hogy a jelenlevő „öszveszövetkezett hadi és más renden
lévő tisztek“ hangulata kifejezetten a békepólitikát képviselő Károlyi
mellett foglalt állást.4 Rákóczi hozzájárult e kívánság teljesítéséhez,
sőt Károlyi bécsi követségére való tekintettel haladéktalanul gondos
kodott megfelelő utasítás szerkesztéséről is,5 azonban kitűnt, hogy
Károlyi követi útjának -tulajdonképeni tárgya: a császárnak szóló
levél, az írószerek hiánya miatt nem volt megírható. Már pedig
Károlyi szerint — s ebben tökéletesen igaza is volt — egy nem
megfelelően kiállított levélből „hasonló reprehensio és a jól indult
dolgoknak confusioja következhetett volna, mint a méltóságos
cardinalisnak írott levélbeli subscriptióból“, holott „egy nap nem
a világot tészen“, mert a fejedelem „az elszánt, alázatos levelet“
azonnal megküldi Pálffynak.G
A császári főparancsnok a késedelmet tudomásul vette ugyan,
de Károlyinak bécsi útját, melyet a határokon felállított vesztegzár
1 Közölve, de sok helyen értelmetlenül, PüLAYnál: II. 259—62. 11.
Ugyanez a levél egykorú másolatban M. Nemzeti Múzeum levéltárában.
Törzsanyag 1711. Kivonata MÁRKinál: III. 178 -180. 11.
2 Emlékiratai. 291. 1. Katona : Hist. erit. XXXVII. 628—30. 11.w
3 Pülay : II. 263. 1.
4 Erre vonatkozik Pálffy február 8.-i jelentése is : „Sie dann den
änderten Tag ... dem Ragotzi ein Pi otestation behändiget und ihme gebetten, der Sach ein Ende zu machen.“ Eredetije Kriegsarch. HKR. exp.
1711 február nr. 317.
5 1711 február l.-i- levele Pálffyhoz. Pulay : II. 267. 1.
6 1711 február l.-i levele Pálffyhoz. Pclay: II. 264 65. 11.
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különben is akadályozott volna, hosszadalmasnak és fölöslegesnek
tartotta. „Csak az idő von tatást távoztassa el kegyelmed — írta
Debrecenbe visszatérve február 2.-án Károlyinak —, mert ha aztán
kénteleníttetem megmozdulni, Isten és világ előtt ment leszek.“1
Rákóczi valóban nem akart Vaján vállalt kötelezettségétől szaba
dulni. Munkácsra érkezve, mindenekelőtt a fegyverszünet létrejöttét
tudatta a kuruc haderővel, február 3.-án pedig Máriássy Ádámmal
megküldette „a felséges császárnak írott alázatos levelét“, nem
minden vonakodás és lelkitusa nélkül, főleg Pálffy február 2.-i
levele után, melynek bizalmatlan hangját magára nézve bántónak
találta.2
A levél, melynek Pálffy a békés megegyezés tekintetében döntő
jelentőséget tulajdonított, február 4.-én este jutott Pálffy kezébe.
Benne Rákóczi 'nem mentegette magát a magyar nemzetnek „hét
esztendeig tartó fegyverkezése és annak egyesülése“ miatt, sem
azért, hogy a küzdelmet létrehozta és állandóan vezette; egyéni
érdekek nem keltenek országos mozgalmakat, ellenben „a közromlás
egy ességet szokott okozni az ország törvényei és szokásai mellett“.
Rákóczi törekvéseinek végső célja nem a háború volt, hanem a
háború útján a magyar alkotmány védelme és biztosítása, innen
van az, hogy a lefolyt évek alatt minden alkalmat megragadott
arra, hog y igazságos megegyezés által „a közügyet megoltalmazza“ ;
törekvése most is arra irányul, hogy „a hazabélieknek kiontandó
vérek megállíttassék“ s „a hazának utolsó pusztulása eltávoztassék“.
A múltban „sokszor elővett tracták“ sikertelenségének tudatában
most a császár kegyelmességéhez folyamodik; az ő „igazságát“ és
„atyai kegyelmes voltát“ kéri, hogy mindnyájan, kik eddig fegy
vert viselni kényszerültek, az ország törvényeinek és szabadságai
nak, nemkülönben birtokaiknak visszaadatásában részesülhessenek
Magyarországban épúgy, mint Erdélyben. „Indítsa ezekre ... az
igazság és kegyelmesség, melyek a királyok székinek istápjai,
vigye reá a jövendő dolgoknak általlátása és az országnak követ
kezhető romlása, háborúk támadásai és ezerféle romlások“, melyek-

1 Pulày: II. 268-70. 11.
2 V. ö. Pulay: II. 272—73. 11. Károlyi és Rákóczi február 3.-i levelei
Pálffyhoz. PuLAYnál II. 273—77. 11.
3 Bivolinyi naplója. Id. kiadv. 423. 1.
4*
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nek következésétől Rákóczi magát ezen levele által megmenteni
kívánja.1
A várva várt levél nagy csalódást szerzett Pálffynak és kör
nyezetének. A császári főparancsnoknak az volt az első benyomása,
hogy
munkácsi levél szövege nem azonos a kölcsönösen megálla
pított vajai szöveggel;2 ezt nem tekintve azonban, sem a levél
hangját, sem fogalmazását nem tartotta szerencsésnek s ennek
következtében célravezetőnek sem ; így mindenekelőtt a címzést
kifogásolta, mely Rákóczi levelében : „ Sacra Caesarea etc. Domine
Benignissime“, holott „Sacratissima et Clementissime“ kifejezést
kellett volna használnia; a levél befejező részében olvasható „ser
vitor“ szóval Pálffy szerint csak „hasonló rangú emberek“ szoktak
élni egymásközt való levelezésükben, a jelen esetben „sermis“ szó
lett volna helyénvaló. Helytelenítette azt a törekvést is, mellyel
Rákóczi „a felséges udvarral el akarja hitetni, hogy maga és
mellette levő egész magyarságnak igaz és helyes volt a fegyver
kezése“, pedig azt sem az udvar, sem a keresztény világ nem
fogja elismerni. Azt sem tartja helyesnek, hogy Rákóczi vala
mennyi híve számára kérte a gratia bonorumot, holott sokkal
tanácsosabb lett volna azt csak a maga és Károlyi Sándor szá
mára kérelmezni, a többiek ügyét pedig a császár jóindulatába
kellett volna ajánlani. E kifogások ellenére is — melyeket Pálffy
egyébként még február 5.-én nyíltan megírt Rákóczinak3 —, a
fegyverszünetet a Bécsből érkező válaszig a maga részéről is
érvényesnek jelentette ki, Rákóczi levelét pedig futárral azonnal
Bécsbe küldötte. „Megvallom — írta ugyanakkor Károlyinak is —,
hogy ha parolámat nem adtam volna a méltóságos hercegnek s
kegyelmednek is, talán el sem küldöttem volna azon levelet
ő felségének“, . . . mert attól tart, hogy „netalántan kezéhez sem

1 Pray: Epistolae proc. III. k. 538—42.11. Fordítása PüLAYnál (tévesen
1711 február 11.-i keltezéssel): II. 278—82. 11. és SzALAYnál: II. Rákóczi F.
bujdosása. 27—29. 11. Tartalmilag Márki : III. k. 181—83. 1.
2 V. ö. az Ebergényinek szóló levéllel. SzALAYnál : II. Rákóczi F. buj
dosása. I. k. 35. 1.
3 Pülay: II. 283—86. 11. Egykorú latin fordítása Staatsarchiv. Hung.
1711 fasc. 193. és Pray: Epist. proc. III. 543—46.11. A levélre vonatkozólag
Károlyi és Ebergényi közti levélváltást 1. B. Szabó L. Gr. Széchenyi-család
története. I. k. (Budapest, 1911.) 346—48. 11.
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fog adódni ő felségének“,1 A helyzet kulcsa ezzel ismét a bécsi
udvar kezébe került.
Amióta Pálffy jelentéseiből kitűnt, hogy Károlyi kész meg
hódolni, sőt hogy esetleg számolni lehet a Rákóczival való meg
egyezéssel is, — azóta Bécsben feszült figyelemmel kísérték Pálffy
diplomáciai tevékenységét. A császári főparancsnok 1711 január
21.-én Tégláson kelt jelentése a Károlyival való személyes talál
kozásról s ennek kapcsán több kuruc vár átadásáról, nemkülönben
Rákóczi állítólagos meghódolási szándékáról és a vele való szemé
lyes találkozásról2 — itt érthető feltűnést keltett s a külön e célból
összehívott január 29-i minisztertanácsot, mely gr. Trautsohn főudvar
mester palotájában Savoyai Jenő herceg, br. Seilern, gr. Wratislaw
és Buol titkár részvételével folyt le — fontos elvi jelentőségű elhatá
rozások elé állította. A hercegnék az volt a felfogása, hogy Pálffynak
tulajdonképen nem lett volna szabad császári engedély nélkül
Rákóczival személyesen tárgyalni; ha azonban remény van arra,
hogy a magyarországi háború így befejezhető, bármennyire nehéz
is kegyelmet adni Rákóczinak, az adott külpolitikai helyzetre és a
szövetségesekre való tekintettel neki a császári kegyelem kilátásba,
helyezhető; tárgyalni azonban nem kell vele, nem főleg császári
hozzájárulás nélkül. Ezzel szemben br. Seilern arra az álláspontra
helyezkedett, hogy mivel Pálffynak egyszer már meghagyták, hogy
csak Károlyival kezdjen tárgyalásokat, de az erről szóló császári
leiratot talán még kézhez sem kapta, meg kell várni az eredményt.
Gr. Wratislaw szerint Rákóczival csak mint magánszeméllyel lehet
tárgyalni, a gratia vitae et bonorumot meg lehet neki ígérni, de
Kassa, Munkács és más helyek ellenében ; ha megtagadja a fentiek
teljesítését, akkor Pálffy csak Károlyival igyekezzék megállapodni;
javasolja, hogy Rákóczitól azt is követeljék, hogy egész haderejével
együtt hódoljon meg. Egyébiránt Pálffynak a teljhatalom megadandó.
Végeredményben abban történt megállapodás, hogy Pálffy a
neki adandó teljhatalom erejénél fogva megígérheti Rákóczinak a
gratia vitae et bonorumot, de csak Kassa, Munkács és más kurucvárak átadása fejében ; ezek megtörténte után nincs akadálya annak

1 1711 február 5.-ről. PuLAYnál II. 286—89. 11. Bivolinyi naplója. Id.
kiad. 423. 1.
2 V. ö. III. fejezettel.
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hogy Károlyi Bécsbe jöjjön.1 A minisztertanácsi végzéshez I. József
is hozzájárulván, nrról Savoyai Jenő herceg 1711 január 31-én értesí
tette Pálffyt2 s neki egyúttal az ugyanazon napon kelt teljhatalmat
is megküldötte, mely a főparancsnokot nemcsak arra jogosította fel,
hogy Rákóczival személyesen találkozhatik s őt meghallgathatja,
hanem arra is felhatalmazta, hogy az uralkodó nevében gratia vitae
et bonorumot is ígérhet Rákóczinak abban az esetben, ha hűsége
biztosítékául Kassát és Munkácsot más várakkal együtt haladék
talanul átadja.3
A január 29.-i miniszteri értekezlet döntése nem egyezett
ugyan a január 19.-i határozattal, mely tudvalevőleg elvileg a
Rákóczival való formális tárgyalások ellen foglalt állást, de ez leg
följebb csak arra mutatott, hogy az udvar a politikai következe
tességhez csak annyiban kívánt ragaszkodni, amennyiben azt a
birodalmi érdekek és az általános politikai helyzet megkívánták.
A Rákóczival való békés megegyezés s ennek következtében Magyar
ország közelinek látszó pacifikálása pedig mindenesetre megérte a
következetesség elvének feláldozását. Annál meglepőbb, hogy akkor,
midőn Pálffy a részére biztosított teljhatalommal tényleg élni kívánt,
az udvar részéről kemény visszautasításban részesült. Pálffy február
4.-i jelentése, melyben részletesen beszámolt a vajai találkozásról
s mely jelentéshez Rákóczi munkácsi levelét is mellékelte, a február
10.-i miniszteri értekezleten került szőnyegre. Ez alkalommal Savoyai
Jenő herceg rosszalását fejezte ki amiatt, hogy Pálffy Rákóczival
egyáltalában fegyverszünetre lépett, mert szerinte nem helyes, hogy a
lázadókkal annyit foglalkoznak; kifogásolta azt is, hogy Pálffy
Rákóczi levelét elfogadta és Bécsbe továbbította; ha Rákóczi a
császárnak írni akar, akkor úgy írjon neki, mint alattvalója, nem
pedig mint „servitor“. Ajánlja, hogy az ország területén lakók
közül azok, akik két-három hét leforgása alatt meghódolnak, a
hűségesküt leteszik s alázatos magaviseletét tanúsítanak, kegyelmet
nyerjenek s amennyiben birtokaik értéke nem haladja meg a 10 ezer
frtot, azok nekik meghagyassanak. Azok részére, akik az ország
határain kívül tartózkodnak, hosszabb határidő engedélyezhető.
Javasolta végül az így visszanyert országnak és a határvidékeknek
1 Fogaim. Staatsarch. Hung. 1711. fasc. 193.
2 Fogaim. Staatsarch. Hung. 1711. fasc. 193.
3 Fogaim. Staatsarch. Hung. 1711. fasc. 193.
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újjászervezését, e célból külön bizottság létesítését indítványozta,
melynek tagjai közt szaktudósoknak is helyet kell foglalniok.
A tanács másik nagybefolyású tagja br. Seilern egészben véve
a herceg álláspontjához csatlakozott s a január 29.-i határozat
foganatosítását kívánta, elsősorban Rákóczira nézve. Károlyit illetőleg
az volt a felfogása, hogy feljöhet ugyan Bécsbe, de nem Rákóczi
megbízottjaként („non tamquam missus a Ragoczi“), hanem csak
mint magánszemély s akkor is csak hódolatának bemutatására és
kegyelem elnyerése végett, mások érdekében azonban nem szólhat.
Hasonló véleményen volt gr. Wratislaw is, aki új ötletként azt
ajánlotta, hogy Rákóczinak egy szövegmintát kellene küldeni azzal
a felszólítással, hogy azt három nap alatt írja alá ; ha ezt megteszi,
s városait 14 napon belül átadja, akkor Pálffy kijelentheti, hogy
a császár Rákóczi valamennyi hívének megkegyelmez. Egyébiránt
szerinte az ügyet a nagy tanács elé kellene vinni és azt a császár
jelenlétében újból meg kell tárgyalni, addig is a kérdés bizalmasan
kezelendő. Gr. Trautsohn az ő vótumában inkább a Wratislawtól
indítványozott nagy tanács részleteivel foglalkozott ; a szóban forgó
kérdés érdemi részében pedig az előzőkhöz csatlakozott.1
A nagy minisztertanács I. József jelenlétében február 14.-én
folyt le Savoyai Jenő herceg, gr. Trautsohn főudvarmester, gr. Waldstein főkamarás, gr. Starhemberg kamarai elnök, gr. Windischgrätz,
br. Seilern, gr. Herberstein, a haditanács helyettes elnöke, gr. Schönborn birodalmi helyettes kancellár, Locher referendárius és Buol
titkár részvételével. A magyar kancellár, gr. Illésházy Miklós,
a február lO.-i értekezlet megállapodása értelmében nem kapott
meghívót, bár Trautsohn a kérdést ott felvetette. A tekintélyét és
jelentőségét vesztett nádor személye szóba sem került.
A tanácskozáson először Pálffy február 4.-i jelentése került
felolvasásra, melynek alapján mindenekelőtt megállapították a tényálladékot, mely szerint a főparancsnok hibát követett el azzal, hogy
a császár tudta nélkül Rákóczival személyes megbeszélést folytatott,
vele önhatalmúlag fegyverszünetre lépett s hogy a császárnak szóló
szokatlan hangú és bántó aláírású levelet, az után, hogy azt maga
is elolvasta, Savoyai Jenő hercegnek megküldötte. Ezen ténymeg1 Eredetije Staatsarch. Staatsratconferenz. Prot. 1711. Röviden említi
Arneth is : Prinz Eugen. II. 157. és 480. 11. Utána Acsádi is : Mill. tört.
VH. 665. 1.
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állapítások tekintetbevételével a nagytanács javaslata akként hang
zott, hogy Rákóczi levele küldettessék vissza s bár Pálffy eljárását
helytelenítik, Rákóczinak, ha kéri, mégis adassék meg a gratia vitae
et bonorum, de azzal a feltétellel, hogy Kassát, Munkácsot és más
várait három nap alatt átadni tartozik; Rákóczi azonban magán
személynek és nem valami szövetség fejének tekintendő, mert a
császár csak lázadókat ismer s nem szövetségi tagokat. Rákóczi
mindazon hívei, akiknek birtoka tízezer forintnál nem nagyobb
értékű, amennyiben az ország területén laknak, megnyerhetik a
gratia vitae et bonorumot, ha három hét alatt visszatérnek a köteles
hűségre; a külföldön levők viszont akkor, ha hat hét alatt jelent
keznek. A gratia vitae et bonorum Károlyinak is ajánltassék fel s
engedtessék meg neki, hogy Becsbe jöhessen, nem mint Rákóczi
megbízottja, hanem csak mint magánszemély. Mindezt Rákóczinak,
Károlyinak és a többi kurucoknak is tudomására kell adni ; az ügyek
vezetésére pedig alkalmas egyént kell Bécsből a helyszínre küldeni.
Az indokolások során Savóyai Jenő herceg kijelentette, hogy bár
nehéz dolog kegyelmet adni azoknak a megátalkodott lázadóknak,
akik idáig annyi bajt okoztak s akik a többször felajánlott királyi
kegyelmet is visszautasították, tekintettel mégis arra, hogy Pálffy
és Rákóczi közt találkozás történt, mely alkalommal Rákóczi kegyel
met kért s ez a tény azóta már köztudomásúvá is lett, az angol és
holland szövetségesek megbántása nélkül most már nem lehet a
kegyelmet megtagadni, annyival kevésbé, mert számolni kell egy
török háború veszedelmével és a keleteurópai bonyodalmakkal is.
Ugyanezen állásponton volt gr. Trautsohn is, aki azt javasolta,
hogy Pálffyt a Rákóczival való tárgyalásokra teljhatalommal kell
felruházni. Gr. Waldstein szerint a kegyelemadás rossz például fog
szolgálni, mert a magyarok a jövőben is a régi nyomokon fognak
majd haladni, bízva a kegyelem megszerzésének lehetőségében ;
a török háború veszedelmére való tekintettel azonban nem ellen
kezik, de azt véli, hogy Bercsényit a kegyelemből ki kell rekeszteni ;
javasolta, hogy Rákóczi szóbanforgó levelét meg kellene mutatni
az angol és holland követeknek, hadd lássák azok Rákóczi mester
kedéseit s ezzel szemben a császár kegyességét és békekészségét.
Gr. Starhemberg felfogása szerint Rákóczi magatartása nem őszinte,
célja csak időnyerés s vagy a nyári időszak beálltát várja, vagy
pedig a törököktől remél segítséget. Gr. Windischgrätz, br. Seilern

IV. FEJEZET

57

és gr. Schönbokn lényegileg Savoyai Jenő herceg álláspontját osztották,
mindössze Seilern vetette fel azt az eszmét, hogy a császári kegye
lem ne általános rendelet alakjában közöltessék a felkelőkkel.
A nagy minisztertanács határozatait maga az uralkodó fog
lalta öásze abban az értelemben, amelyben a javaslat elhangzott s
miután a további tárgyalások tulajdonképeni vezetésével Locher
Károly-í? (Karl Locher von Lindenheim), a haditanács tagját bízta
meg, felhívta a minisztertanács figyelmét arra is, hogy amennyiben
a tárgyalások eredménytelenül végződnének, gondoskodjanak a háború
folytatásához szükséges előkészületekről.1
1 Eredetije : Staatsarchiv. Staatsratsconferenzprotocoll. 1711. Röviden
említi Arneth is: Prinz Eugen. II. 157. 1.
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V.

Savoyai Jenő 1711 február 17.-1 levele Pálffy Jánoshoz. A február
18.~i utasítás és annak jelentősége. A salánki gyűlés és állásfoglalása.
Rákóczi Lengyelországba való távozása.

A február 14.-i minisztertanács lefolyása kétségtelenné tette,
hogy az udvar meggyőződése ellenére és csakis a bonyolult külpoli
tikai helyzet nyomása alatt engedett korábbi merevségéből s hatá
rozta el magát némi engedékenységre Rákóczival s híveivel szemben.
Ezt a felfogást mutatja Locher megbízatása is, mert ebben lehe
tetlen bizalmatlanságot nem látni a magyar származású főparancs
nokkal szemben, akit az uralkodóra való tekintettel nehéz lett volna
elejteni, de akinek teljhatalmát korlátozni minden tényező feltét
lenül szükségesnek ítélte. Az elvi szempontokon kívül ugyanis végső
eredményben óriási anyagi értékek sorsáról volt szó, a háborúban
elkobzott kuruc birtokok kapcsán, már pedig e tekintetben a miniszter
tanács többsége (gr. Trautsohn, gr. Windischgrätz, gr. Starhemberg,
gr. Wratislaw, Locher) közvetlenül is érdekelve volt. Ennek tulajdonít
ható, hogy Savoyai Jenő herceg azon javaslatát, hogy a gratia vitae
et bonorum csak a tízezer forint értéket meg nem haladó birtokok
tulajdonosaira terjesztendő ki, minisztertanácsi határozattá emelték,
jóllehet ezzel a békés és méltányos megegyezés elé szinte leküzd
hetetlen akadályokat emeltek.
A minisztertanácsi határozatot Savoyai Jenő herceg február 17.-én
tudatta gr. Pálffyval, elsősorban arról értesítvén a főparancsnokot,
hogy február 4.-i jelentésének tartalmáról részletesen számot adott
ugyan az uralkodónak, Rákóczi munkácsi levelét azonban nem
merte neki átnyújtani. Őfelségének döntése egyébként akként hang
zik, hogy bár nem kételkedik fő parancsnoka jó szándékában és
buzgalmában, mégis kifogásolja, hogy parancsa és tudomása nélkül
személyesen találkozott és tárgyalt a lázadók fejével, sőt ami külö
nösen súlyosan esik latba, vele fegyverszünetre is lépett ; neki, mint
vezénylő tábornoknak tudnia kellett volna, hogy nem volt feljogo
sítva a lázadókkal tárgyalásokat kezdeni, akik nemzetközi jog
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szerint való ellenségnek nem tekinthetők. A herceg maga határo
zottan rossz néven vette tőle, hogy Rákóczi levelét zárva kül
dötte meg neki ; ha a főparancsnok a levelet látta és elolvasta,
maga is megítélhette volna, hogy azt Őfelségének nem lehetett
átnyújtani az abban levő s Őfelségének visszatetsző szavak és kifeje
zések s általában a levél tarthatatlan felfogása miatt. Ha azonban
a főparancsnok a levelet nem látta, nem is olvasta s mégis elküldte,
akkor még nagyobb mulasztást követett el, mert a lázadók más
elítélés alá esnek, mint az igazi ellenségek, vagy a szuverén ural
kodók. Minthogy azonban az ügyek már ennyire fejlődtek, Őfelsége
a további kibontakozás útját nem akarja akadályozni, erre vonat
kozó utasításairól azonban a melléje beosztott Locher haditanácsos
és titkos előadó útján fog részletesen értesülni.1
Bár Savoyai Jenő hercegnek, mint a haditanács elnökének,
Pálffyhoz intézett ezen szokatlanul szigorú hangú levele teljesen ele
gendő lett volna ahhoz, hogy a főparancsnok abból magára nézve a
legmesszebbmenő következményeket levonja, a február 18.-án kelt
császári leirat Pálffy esetleges elhatározását annyiban mégis befolyá
solta, amennyiben e leirat kifejezetten hangsúlyozta a Rákóczival
való tárgyalások ügyében számára korábban adott teljhatalom teljes
érvényét, sőt újból felhatalmazta arra is, hogy Károlyival s mások
kal is folytathasson tárgyalásokat, azonban — s ez a lényeg —
a Locher számára adott utasítás keretei között, melyekhez Pálffy
alkalmazkodni tartozik.2
Az utasítás, mely a Rákóczival, Károlyival s általában a
kurucokkal való megegyezés irányelveit tartalmazta, a következő :
Rákóczinak a főparancsnok a gratia vitae et bonorumot megígér
heti s ezért a császár és király szavával kész jótállani, Rákóczi
azonban köteles a fegyvert azonnal letenni, katonáit elbocsátani,
Kassa, Munkács, Huszt várakat és más helyeket átadni az Összes
raktárakkal, ágyukkal s hadifelszereléssel együtt. Katonai a hűség
eskü letétele után fegyver nélkül hazatérhetnek; hazabocsátandók
s evégből útlevelekkel látandók el a külföldi zsoldosok is. Meg
jegyzendő mindamellett, hogy Rákóczi a kegyelmet csak saját
személye számára kérheti s nem az ú. n. confoederatusok, tulajdon
képen azonban coniuratusok részére is ; e tekintetben vele még csak
1 Fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711. febr. nr. 210/1.
2 Fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711. febr. nr. 231. II.
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tárgyalásokba sem szabad bocsátkozni, mert a császár külön-külön
kíván minden jelentkezőt elbírálni. Rákóczinak hódolata bejelen
tésére három nap, az ország területén lakó kurucoknak három
hét, a külföldön tartózkodóknak pedig hat hét engedélyezhető, ezen
határidő elteltével semmiféle kérés nem jöhet többé tekintetbe.
Amennyiben Rákóczi a kegyelmet elfogadja, de a hatalmában levő
erősségek átadására hosszabb határidőt kívánna, a főparancsnok
javaslata és a haditanács hozzájárulása után az neki megadható.
Ha mindezek után Rákóczi tudni óhajtaná, hogy a jövőben hol
lakhatik, azt kell neki válaszolni, hogy Alsó-Ausztriában, Bécsben,
vagy pedig Magyarországban, lehetőleg Budán választhat magának
lakóhelyet, de azzal a feltétellel, hogy nyugton marad és sem kül
földi, sem belföldi gyanús személyekkel nem érintkezik; ha azon
ban Rákóczi külföldön, nevezetesen Francia-, vagy Lengyel
országban óhajtana megtelepedni, erről a kívánságáról Bécsbe jelen
tés teendő s csak az innen nyert utasítás alapján történhetik
e tekintetben megállapodás. Ha Rákóczi két fiának kibocsáttatását
kérné s ezt feltételül szabná, e kívánsága Bécsbe felterjesztendő.
Mindenesetre biztosítani kell őt arról, hogy az epeijesi törvény
szék nem fog megismétlődni, mert a császár, ha Rákóczi egyszer
már elfogadta a kegyelmet és a feltételeknek eleget tett, — szavát
szentül megtartja. Ha mindamellett Rákóczi makacssága miatt a
megegyezés meghiúsulna, abban az esetben Pálffy azonnal adja tud
tára a fegyverszünet felbontását, a hadműveleteket pedig — amennyi
ben azokat az időjárás és a körülmények lehetővé teszik — hala
déktalanul kezdje meg, hogy Rákóczinak ne legyen ideje az új
ellenállás előkészítésére.
Ami már most Károlyit illeti, neki a gratia vitae et bonorum
megadható, mert ez a hűségben idáig állhatatosan megmaradt magya
rok körében korántsem okozna akkora megütközést, mint Rákóczi
teljes megkegyelmezése ; az időpont megválasztása a főparancsnok
belátásától függ ugyan, amennyiben azonban kitűnnék, hogy a
Rákóczival való megegyezés meghiúsulna, Károlyinak és párt
híveinek minden úton-módon való megszerzése által feltétlenül szaka
dást kell előidézni a kurucok táborában, hogy a további ellenállás
ennek következtében lehetetlenné váljék. Ha azonban Károlyi, vára
kozásuk ellenére, nem mutatna hajlandóságot a kegyelem elfoga
dására, akkor tudomására kell adni, hogy az udvartól a jövőben
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kegyelemre nem számíthat; ez esetben azonban a haditanács és a
főparancsnok a hadműveletek folytatására vonatkozólag javaslatokat
terjesszen elő. Amennyiben az újból meginduló hadműveletek
folyamán egyesek kegyelemért folyamodnának, Pálffynak jogában áll
azoknak a gratia vitáét biztosítani; a birtokok visszaadásának kérdésé
ben azonban az e célból felállított udvari bizottsághoz (Hofkomission)
kell fordulni, mely hivatva van minden egyes esetben dönteni?
Az utasítás, mely egészben véve a szatmári béke elnevezés
alatt ismert egyezség tárgyalási alapjául szolgált, tulajdonképen a
február 14.-i minisztertanács határozatainak részletesebb kifejtése,
melynek alapgondolata Rákóczi meghódolásának feltételezése s ez
alapon, minden tárgyalás mellőzésével, a feltételek diktálása. A ki
indulási pont azonban akkor már túlhaladott volt, s mikorra Locher
Pálffyhoz megérkezett, teljesen új helyzetet talált.
Rákóczi, mint láttuk, nem minden lelkitusa nélkül határozta
el magát a közeledésre és a császárnak szóló levél megírására,2
mely utóvégre is súlyos megalázkodást jelentett számára. Csekély
sikerű lengyelországi fáradozásai,3 de talán még inkább a kuruc haderő
bomlása, melynek szemtanúja volt, bizonyára elhatározóan befolyá
solták abban az irányban, hogy békés megegyezés útján kísérelje
meg megmenteni azt, ami még menthető. Az olcsvai értekezlet,
melyet hadserege tisztjeivel tartott, igazolta, hogy béketörekvéseí időszerűek. Ily előzmények után minden valószínűség szerint
a békepolitika győzött volna a salánki értekezleten is, melyet a
fejedelem Munkácsra visszatérve azon magyar és erdélyi tanácsurak4
közül hívott össze, akik ezidőszerint Munkács vidékén tartózkodtak.5
Erre alkotmányos érzülete mellett a reá nehezedő felelősség súlya
is késztette s ezért már a vajai találkozás alkalmával nyíltan
kijelentette volt a császári főparancsnoknak, hogy addig, míg a szená
tussal és a szövetséges rendekkel előlegesen nem tanácskozik, semmi
előterjesztést nem tehet6 a javaslatokra. A salánki értekezlet azonban
1 1711 február 18,-áról. Fogaim. Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711. febr.
nr. 231/11.
2 Erre Önéletrajza (ford. Dómján Elek. Miskolc, 1903.) igen jellemző
részleteket tartalmaz. 95—96. 11.
3 V. ö. Márki: III. 171. 1.
4 Önéletrajza. 195. 1.
6 1711 febuár 6.-i levele Bercsényihez. Arch. Rak. III. 570. 1.
6 Emlékiratai. 290. 1.
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fordulópontot jelent a fejedelem meggyőződésében és álláspontjában.
A változás előidézésében jelentős része volt Pálffy február 5.-i
válaszának, melynek oktató modora és leckéztető hangja mód
nélkül bántotta a fejedelmet. Eleinte nem is akart arra felelni,
hogy „diffidentiára okot“ ne adjon s mikor végre mégis rászánta
magát a válaszadásra, meg volt arról győződve, hogy céltalan
munkát végez. Nem tudta elképzelni annak lehetőségét, hogy a
Pálffytól kifogásolt szavak és kifejezések „tovább is leendő vér
ontásoknak és hadakozásoknak okai lehetnek“. Pálffyt igyekezett
ugyan meggyőzni jóhiszeműségéről s arról, hogy „azokkal a termi
nusokkal . . . nem akart véteni az ő felségéhez tartozó megaláződása ellen“, sőt hangsúlyozta, hogy ha szükségesnek mutatkoznék,
kész új levelet is írni, de keserűségét sem tudta elnyomni, annyival
kevésbé, mert „magát rebellisnek nem esméri és nem is tarthatja“
s nem tehet róla, ha az udvar tagadja a magyar alkotmányon a
múltban ejtett sérelmeket. Egyébként most is hangoztatja, hogy
hitét el nem hagyja és azok nélkül, akikhez esküvéssel köteles
„és ellenben ők is hozzá“, a fegyvert le nem teheti; ő és hívei
„nemcsak színes, hanem szíves békességet“ óhajtanak, de úgy látja,
hogy „ebben a víz folyása ellen iparkodnak“. Mindazonáltal addig
a fegyvert függőben tartja, míg Pálffy annak felkötésére nem
kényszeríti.1
A személyes megalázkodásoktól nem mentes tárgyalások eddigi
eredménye bizonyára nem volt alkalmas arra, hogy Rákóczit béke
készségében megerősítse ; megérthető tehát, hogy akkor, midőn
kedvezőbb külpolitikai alakulatokról értesült, melyek a felkelés ügyére
jelentőséggel, sőt esetleg döntő hatással is lehettek^ szabadulni
igyekezett a nem szívesen vállalt kötelékektől. Erre főleg Bercsé.xyi
ösztönözte, aki megtörhetetlen optimizmussal tekintett a jövő elé és
kezdettől fogva kérlelhetetlen ellenzője volt az udvarral való minden
megegyezésnek. „En — megvallom — jobban félek már színes
hamisságátul Pálfinak, mint Heister mérgitül — írta január 29.-én
a fejedelemnek —, mert sokat megcsal az ő magyarsága.“2 A vajai
találkozás híre „szívét, lelkét, eszét felháborította“, mivel azt cél
talannak találta s mely „egy rövid armistitiumnál“ egyebet nem
1 1711 február 11.-i levele Salánkról. Pulay: II. 289—92. 11. Latin
nyelvű fordítása Pray: Epist. proc. III. 546—50. 11.
2 Arch. Rak. VI. C86—-87. 11.
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is fog eredményezni. Felfogása szerint a fejedelemnek az alkudo
zások végét nem is kellene megvárnia ; „talán jobb, magokban
menjenek, mint magunk adjuk fel az országot gratiára, hogy még
reménségünk is elvesszen örökre“, ami az adott viszonyok közt
annál kevésbé volna indokolt, mert megbízható helyről nyert
értesülései szerint „el nem hagy az cár bennünket“.1 A császárnak
szóló levél, melynek megfogalmazása Rákóczinak is annyi önmeg
tagadásba került, — a cár segítségében egy pillanatig sem
kételkedő s ez alapon a bécsi udvarhoz való közeledést már eleve
mereven visszautasító Bercsényit valósággal megdöbbentette ; azt még
csak megértette volna, hogy amennyiben Rákóczi a császárnak írni
fog, — „cum submissione kell az írásnak lenni“, de nem tudta fel
fogni, miért kellett a felkelés ügyét a császár ítéletére bízni, miért
kellett magukat puszta kegyelemre kiszolgáltatni. Ily viszonyok
közt „Károlyinak mi dolga lesz egyéb?“ Legfeljebb „csak sententiát hoz“ (Bécsből) s amitől valóban tartani lehet, — „maga példá
jával végét veti mindennek“. Ismételten sürgeti tehát a fejedelem
személyes megjelenését Lengyel földön, mert hiszi, „mutat Isten
módot benne, kimehetünk még ebből is“.2 Másoknak is, így
gr. Esterházy Dániel kassai parancsnoknak is megírta ugyanakkor,
hogy a megindult béketárgyalásokhoz nincs bizodalma, — „sőt nagy
rosszat lát belüle, mert megösmóri azt az német is, hogy nem győzte
várni az reméllett muszka segítséget, mindnyájan kétségben estek
az magyarok“ ... „Ha fölmégyen is Károlyi, imilyen-amolyan ígére
teket csalárd gratiájával tészen a császár és azzal mint egy sententiával visszaküldik Károlyit“ s a magyarok, főleg ha az orosz támo
gatás késni fog, — majd „nyakra-főre omlani fognak az lépre s
odavesztik magokat“. Pedig szerinte „nagy fundamentummal újul
tak reménységink“ s biztosra veszi dolgaiknak talpraállítását ; épen
ezért figyelmeztette is Esterházyt s az ő útján valamennyi hívét,
hogy a felvett dolgoktól el ne álljanak, minthogy nem a földhöz,
hanem az ügyhöz tették le hitüket.3
Bercsényi optimizmusa s a felkelés ügyébe vetett bizalma döntő
befolyással volt Rákóczi • elhatározására ; miként Bercsényi, ő is
1 1711 február 4.-ről. Arch. Rak. VI. 690—91. 11.
2 1711 február 12.’TŐ1. Arch. Rak. VI. .692. 1.
3 1711 február 13.-ról. Eredetije M. Nemzeti Múzeum levéltára.
Törzsanyag. Részben kiadva Szalay: II. Rákóczi Ferenc bújdosása 34. 1.

64

A SZATMÁRI BÉKE TÖRTÉNETE

szívesen elhitte azt, amiben hinni szeretett volna s ezért a cár
környezetéből vett első kedvező hírek hatása alatt akként határo
zott, hogy a salánki értekezlet befejeztével haladéktalanul kimegy
Lengyelországba, hogy a cárral váló személyes találkozásra, melynek
döntő jelentőséget tulajdonított, mindenkor készen álljon.1 A béke
ügye ennek következtében elvesztette előtte időszerűségét ; a tárgya
lások megszakítására egyelőre nem gondolt ugyan, de a továbbiakat
a cárral való találkozás eredményétől tette függővé. Ezen elhatáro
zásából folyó felfogása a salánki értekezleten leplezetlenül kifeje
zésre is jutott.
A fejedelem csekély számban jelenlevő magyar tanácsosait
mindenekelőtt a béketárgyalások eddigi menetéről és az elért ered
ményről tájékoztatta. A tárgyalások megindítását a kényszerítő
körülményekkel indokolta, de nyomatékosan hangsúlyozta előttük,
hogy a béke helyreállítására irányuló ezen kísérletek még korántsem
jelentik a bécsi udvar őszinte békekészségét ; azért hívta tehát össze
a szenátust, hogy azon esetre, ha a császár valósággal alkudozásokra
akarna velük lépni, tanácsosai véleményét az akkor teendők felől
kikéije. Emlékükbe idézi a szécsényi országgyűlés alkalmával letett
azon esküjét, hogy az ország törvényeit és a szövetség végzéseit
teljes épségben megtartja, a szövetséges rendeket el nem hagyja
s a fegyvert nem teszi le mindaddig, míg az ország régi szabad
ságai és törvényei vissza nem állíttatnak. Emlékezteti őket arra is,
hogy a nagyszombati béketárgyalások idején egyértelműen állapítot
ták meg egy esetleges béke alapfeltételeit, melyeket azonban az
udvar akkor visszautasított. Az adott viszonyokat tekintve, azonban
most kérdésessé vált, alkalmazhatók-e a nagyszombati feltételek a
jelenlegi helyzetre s így dönteni kell a tekintetben, hogy a
„lelkiismeret és az eskü diktálta s a szövetségből reájuk háramló
kötelezettségeik“ értelmében ragaszkodjanak-e a nagyszombati
békepontok fenntartásához, vagy pedig újabb tárgyalási alapot
keressenek-e ?
A tanácsurak egyértelműen a nagyszombati békepontok teljes '
fenntartás mellett foglaltak állást azzal az indokolással, hogy szövet
kezésük célja s oklevele, továbbá az eskülevél ellentmond minden
olyan békének és egyezkedésnek, mely a kérdéses békepontokkal
ellentétben áll ; amennyiben azonban mégis újabb egyezkedésre
1 1711 február 6.-i levele Bercsényihez. Arch. Rak. III. 570—71. 11.
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kerülne a sor, össze kell hívni a teljes szenátust és a szövetkezett
rendeket s azokkal egyetértőén kell majd határozni.
Az erdélyi tanácsurak előtt, akik teljes számban gyűltek össze,
Pálffy azon feltételére utalt, mely szerint a császár hajlandó Erdély
minden kívánságának eleget tenni, megválasztatása elismerésén kívül;
a fejedelem erre hivatkozva kijelenti előttük, hogy nem akar szeren
csétlenségük oka lenni s nem akar a békés megegyezésnek ezáltal
útjában állni, miért is'kész, ha úgy kívánják, visszaadni a válasz
tási diplomát s kész az erdélyi rendeket hűségesküjök alól fölmen
teni, viszont azonban ők is oldják fel beiktatása alkalmával tett
azv esküje alól, hogy a rendek beleegyezése nélkül az erdélyi
íejédelemségről nem fog lemondani.
Az erdélyi tanácsurak „egyhangúlag és minden habozás nélkül“
azt felelték, hogy nincsenek feljogosítva, de szándékukban sincs
Rákóczit esküje alól fölmenteni, sőt inkább azt óhajtják, hogy
igyekezzék azt „minden utón módon“ megtartani; ők viszont örömest
fognak sorsában osztozni, „ameddig az ö feleségeik és gyerme- këïkTïnegélhetésônek reménye megmarad“ s a hozzávaló hűségben
készek bujdokolni bármelyik idegen országban.
Az elhangzott beszédek hatása alatt Rákóczi valóban kijelen
tette, hogy „soha semmikor sem fog a fejedelemségről lemondani“,1
de ezzel egyúttal leküzdhetetlen akadályokat emelt a békés meg
egyezés műve elé, mert hiszen Rákóczi erdélyi fejedelemségét a
bécsi udvar soha, még a válság komoly napjaiban sem volt hajlandó
elismerni. A békealkudozások folytatása ezen az alapon már eleve
lehetetlenné tett minden közeledést s legfeljebb csak időnyerés
szempontjából jöhetett tekintetbe. Bercsényi is ebben látta tulajdonképeni jelentőségét? Maga az értekezlet is azon az állásponton
volt, hogy Károlyinak nem szükséges új utasításokat adni, mert ha
„a bécsi udvar sincere kívánja az tractát, avagy az békességet“,
akkor a fegyverszünet meghosszabbítása önként be fog következni
s ez esetben Károlyinak bőségesen lesz alkalma tájékoztatni
Rákóczit és a rendeket „mindenekről“. A tényleges helyzet teljes
félreismerésén alapuló ezen felfogást Rákóczi azzal indokolta, hogy
„in omni casu jobb s állandóbb békességet remélhetünk az moszkva
1 A salánki értekezletre 1. Rákóczi Emlékiratai 292—94. önéletrajza
197—201. 1L
2 Február 12.-i levele. Arch. Rak. VI. 692. 1.
A szatmári béke története és okirattára.
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interventioja által, mintsem az Pálfi hitegetési után, úgyis jobb lesz
annak fundamentomival az Czárt capacitálván, az által végeznünk,
mintsem itt disputálnunk, ha ,Clementissimus‘, vagy ,Benignis
simus4.“ 1
> Rákóczi mindamellett érezte, hogy Lengyelországba való
távozása, melyet az orosz szövetség reményében a salánbi értekezlet
is sürgetett, Károlyi kezére fogja juttatni nemcsak a folyamatban
levő tárgyalások vezetését, hanem egyúttal az egész küzdelem
sorsának irányítását is. Az a bizalmatlanság, melyet Bercsényi
Károlyival szemben táplált,2 Rákócziban ekkor még nem keltett
ugyan erősebb visszhangot, de már óvatosságra mutatott részéről
azon intézkedése, mellyel a munkácsi várat Károlyi főparancsnoki
> hatása alól kivette3 s azon kijelentése, hogy „az politicumokról
nincs mit disponáljon“, hanem ellenkezőleg, e tekintetben épen
Károlyitól vár értesítéseket. Ezt nem tekintve azonban a katonai
ügyekben szabad kezet biztosított Károlyinak s szorosabb utasí^^K
mellőzésével lelkiismeretére kívánta bízni „legdrágább kinc«^, édes
hazáját“, bízván „resolutiojának állandóságában “ s azon ígéretében,
hogy — úgymond — „nemzete boldogulása nélkül nem békéllik s
egymást el nem hagyjuk, ennél is különben nem enged békeUeni
confoederationalis hitünk, az mely által mind lelkünket, mind maradékinkat sub nota perditionis in patriam kötöttük édes hazánknak“.4
A fejedelem 1711 február 21.-én, miután „kedves hazája boldo
gulásának munkáját“ ismételten Károlyi lelkére kötötte, híveit pedig
„letett hitek megtartására“ s arra figyelmeztette, hogy rövidre
tervezett távolléte alatt „senki el ne menjen s hitit meg ne szegje“,0
elhagyta az országot azon az úton, melyen nyolc évvel azelőtt
bejött a szabadság védelmére.6 Nem sejtette, hogy hazáját sohasem
fogja többé viszontlátni.
1 Február 18.-i levele Károlyihoz. Arch. Rak. III. 59*2. 1. PcLAYnál :
n. *294. 1.
2 V. ö. Bercsényinek 1711 február 12.-i levelével. Arch. Rak. VI. 694.1.
3 Rákóczi : Emlékiratai 294. 1. V. ö. a munkácsi vár parancsnokának
adott február lO.-i utasításával. Arch. Rak. III. 572. s köv. 11.
4 Id. 1711 február 18.-i levele Károlyihoz. Arch. Rak. Hl. 592—93. 11.,
s ugyanaz PüLAYnál is : II. 293—97. 11.
6 1710 február 24.-i levele Károlyihoz és február 2O.-i pátense. Pulay :
II. 298-301. 11.
6 V. ö. Önéletrajza. 201—202. 11. és Márki: HL 197—202. 11.
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VI.
Nagy Péter orosz cár politikai jelentőségének emelkedése. Gr. Wilczek
János Henrik követi megbízatása. A cár címének kérdése és az arra
vonatkozó tárgyalások. Kísérletek Rákóczi és Bercsényi ártalmatlanná
tételére.

Nl 1707 szeptember 15.-én megkötött varsói szerződés óta,
mely Rákóczi és Nagy Péter orosz cár közt elsősorban Rákóczi
esetleges lengyel királyságára, nemkülönben „az erdélyi fejedelem
ségben való megtartására“ létesült,1 a bécsi udvar nem titkolt
idegeskedéssel figyelte a Rákóczi és a cár közt állandósult diplo
máciai érintkezést. Bécsben jól érezték, hogy az udvar és politikája
ellenszenves a cár előtt2 s ez hovatovább mind aggasztóbbnak ígér
kezett, mivel a cárt messzemenő terveinek keresztülvitelében
XII. Károly pultavai veresége útán (1709.) mi sem látszott korlá
tozni. Péter cár váratlanul nagyjelentőségű politikai tényezővé vált
Kelet-Európábán, kinek barátsága élénk vetélkedés tárgyává lett
az európai udvarok között. II. Ágost lengyel király sietett vele
1709 október 9.-én Thomban új szövetséget kötni; a dánok véd
és dacszövetséget ajánlottak fel neki Svédország ellen; I. Frigyes
porosz király személyes találkozóra kérte, sőt kopenhágai követsége
útján XIV. Lajos is kijelentette készségét a Péterrel kötendő szö
vetségre. Még a porta, az orosz terjeszkedések ez ősi ellensége is,
alkalmazkodni látszott a viszonyokhoz, amennyiben 1709 novem
berében a konstantinápolyi békét (1700 július 3.) további harminc
évre meghosszabbította.3
Ügy látszott ezek után, hogy a Benderbe szorult svéd király
jelentőségét az adott viszonyok közt elvesztette. A Pomerániában
s a Svédországban állomásozó svéd haderő még mindig elegendő
1 Márki S. : Nagy Péter cár és II. Rákóczi Ferenc szövetsége 1707-ben.
Budapest. Akadémia. 1913. 91—92. 11.
2 Brückner A. : Peter der Grosse. Berlin, 1879. 428. 1. Uebersberger
H. : Russlands Orientpolitik. I. k. Stuttgart, 1913. 87—88. 11.
3 Brückner: i. m. 416—18.11. Uebersberger: i. m. 74—91. 11.
5*
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volt ugyan arra, hogy Európa északi országait nyugtalanságban
és bizonytalanságban tartsa, ahhoz azonban, hogy a pultavai ütközet
következményeinek új irányt szabjon, új hatalmi csoportosulás volt
szükséges. XII. Károly csak Benderben ismerte fel eddigi politi
kájának végzetes alaptévedését, mely abban nyilvánult meg, hogy
a hagyományos orosz-török ellentétet számításon kívül hagyván,
a portával való diplomáciai érintkezés mélyítésére nem kívánt
súlyt helyezni s egy esetleges oroszellenes török szövetség meg
kötésére még csak kísérletet sem Ltett. Most, a pultavai ütközet
után, korábbi felfogásával ellentétben, egy svéd-török szövetség
létesítésére fordította minden erejét s főleg francia támogatással1
sikerült is a kívánt szövetséget létrehoznia.
Mivel egy esetleges svéd-török szövetség megvalósulása már
a tekintetben is aggodalmasnak mutatkozott, amennyiben a magyar
felkelés ügyének a szövetségbe való bekapcsolódása nem látszott lehe
tetlennek, — a konstantinápolyi ügyvivőnek, TfíALMANnak jelentései
ből némi valószínűséggel ugyanis erre is lehetett következtetni2 —
a bécsi udvar ezzel az esetleges új hatalmi alakulattal szemben fel
vetette az Oroszországgal, Lengyelországgal és Dániával kötendő
négyes-szövetség eszméjét, főkép azzal a célzattal, hogy a cárt
Rákóczi támogatásától végkép elvonja, XII. Károlynak Lengyel
országon és a német császárság területén át tervezett fegyveres
átvonulását megakadályozza s ezzel Kelet-Európa békéjét biztosítsa.5
E súlyos diplomáciai feladat megoldásával, melynek kiindulópontja
a cárral kötendő védelmi szövetség lett volna s melyet családi
összeköttetéseknek kellett volna állandósítani, gr. Wilczek Henrik
Vilmos császári tábornokot bízták meg, rendkívüli követi minő
ségben. Ezirányú tevékenységét támogatni volt hivatva Pleyer
Ottó moszkvai ügyvivő is, az orosz ügyek egyik kiváló ismerője,
aki számára 1710 augusztus 5.-én állították ki a megbízólevelet.4
Az a feltevés, mintha Rákóczi részese kívánt volna lenni egy
svéd-török szövetségnek, ekkor már idejét múlta. Rákóczi bizalmát
vesztette a portával szemben, melynek politikáját önzőnek és ki1 Hipssich C.: Spanischer Successionskrieg 1710. (Feldzüge des Prinzen
Eugen von Savoyen. XII. Wien, 1887.) 52—53. 11.
2 Hipssich C. : u. o. 52—53. 11.
3 Arneth : Prinz Eugen. II. 112—13. 11.
4 Megbízólevelének másolata Staatsarchiv. Russica. 1710.
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számíthatatlannak tartotta1 s ismerve a porta gyengeségét, nem
hitt azokban a hírekben sem, melyek állítólagos fegyveres beavat
kozásáról szóltak. „ Semmi apparentiákbul nem láthatom — írta
még 1710 március 21.-én Bercsényinek —, hogy az török magát
resolválja az hadakozásra, hanem csak az német ellen akar élni
ezen alkalmatossággal s ütet fenyegetvén, nyerni tüle.“2 Szinte
természetesnek találta, hogy XII. Károly is „desperál a török segít
ségről“,3 annyival is inkább, mert „mióta az tatár chám és némely
török hadak“ Benderbe érkeztek, „pompás árestomban láttatik
lenni, mert éjjel-nappal mellette van az tatár chám, avagy tihája,
eltávozhatatlanul“.4Mikor 1710 nyarán váratlanul nagy vezér-változás
történt, mely, mint a következmények mutatták, a XII. Károly
által erőszakolt háborús politika győzelmét jelentette, Rákóczi még
mindig valószínűtlennek tartotta, hogy a porta „a moszkva ellen
hadakozást kezdjen“, mert — úgymond — „ez se nekünk, se magá
nak javára nem fordulna, mivel akárki is általlátván a svéciai
király még országában való erőtlenségét is, az melyet mi bizonyosan
tudunk, elítélheti, hogy annak egész terhe az portára háramlanék“.5
Rákóczi nem titkolta, hogy Icülpolitikája a cár támogatására van
alapozva. „Csak egyedül az moszkva segítségre kell elménket vet
nünk, — írta 1710 október 3.-án Károlyinak, — az melyet infallibillisnek méltán tarthatunk“.6 Az 1710 november 20.-án a porta és
a cár közt történt szakítás7 egy orosz-magyar szövetség esélyeit
kétségtelenül javította ugyan s Rákóczi jelentőségét Moszkvában
bizonyára emelte is, azonban kérdéses volt, hogy a bécsi udvar
diplomáciai erőfeszítései, melyek — mint láttuk — nagyvonalú
tervekre vonatkoztak, ellensúlyozni tudják-e a Rákóczi által szorgal
mazott szövetség előnyeit, vagy sem.
A császári rendkívüli követnek, Wilczeknek feladata nem
1 V. Ö. 1710 január 16., február 10., március 19. lev. Bercsényihez.
Arch. Rak. III. 7., 19., 74. 11.
2 Arch. Rak. III. 76. 1.
3 1710 április 13.-i levele Bercsényihez. Arch. Rak. III. 95. 1.
4 1710 június 24.-i levele Bercsényihez. Arch. Rak. IH. 124. 1.
ö 1710 július 21.-ról szóló utasítás Pápay Jánosnak és Horváth Ferenc
nek. Arch. Rak. III. 296—97. 11.
6 Arch. Rak. III. 173.
7 Thalmann 1710 december 2Ö.-i jelentése. Kriegsarchiv. Prot. Exp.
1711 Nr. 469. p. 174, 178. V. ö. Brückner i. m. 455. 1.
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volt könnyű. Megbízatásának eredményességét mindjárt kezdetben
oly okok akadályozták, melyek magukban véve kisszerűeknek lát
szottak ugyan, azonban a szertelenségek felé hajló cár elhatározá
sára döntő befolyással lehettek. Ilyen volt főként a cár címének
kérdése. A cár ugyanis azon az alapon, hogy I. Miksa 1504-ben
Wasilij moszkvai nagyfejedelemnek a „minden oroszok császárja“
címet adta1 s hogy újabban (1702.) a bécsi pápai nuncius Galiczin
herceg bécsi orosz követ előtt Péter cár számára a császári cím
megadását kilátásba helyezte, 1710-ben pedig az angol kormány őt
tényleg már „császárinak címezte is,2 Golovkin orosz főkancellár
javaslatára a bécsi udvartól császárul való elismertetését, illetve
címeztetését kívánta. Az új bécsi orosz követnek, br. Urbichnak,
aki Rákóczi szerint „magosán néző ember“ volt,3 utasításul is adatta,
hogy számára a bécsi udvartól a „felség“ és a „császár“ címzést köve
telje, a maga részére pedig excellentiás címen s a követeket meg
illető ünnepélyes fogadtatáson kívül vámmentességet is kívánjon ;
ellenkező esetben jövőre a cár a bécsi udvartól semmiféle iratot
nem hajlandó elfogadni, sőt nem riad vissza attól sem, hogy vele
minden érintkezést megszakítson.4 A bécsi udvar álláspontja azonban
ezzel szemben teljesen visszautasító volt s az eddigi szokás válto
zatlan fenntartása mellett foglalt állást s Wilczeket is ebben az
értelemben utasította.5
Wilczek a cári tanáccsal folytatott tárgyalásai során a kuruekérdésben előzékenységgel látszott találkozni ; a kancellár (Golovkin)
és a helyettes kancellár (Safirov) szerint a cár sohasem ígért védel
met Rákóczinak s feleségének, vagy általában párthíveinek s ebben
nem is akarja azokat részesíteni ; Rákóczinak vannak ugyan emberei
Moszkvában, de a cár vele nem a magyarországi mozgalom kapcsán
tart fenn érintkezést, melybe egyáltalában nem kíván beleelegyedni,
hanem a lengyel korona miatt, melyet a lengyel királyválasztók
egy része Rákóczinak ajánlott fel, miután azt sem Savoyai Jenő
herceg, sem mások nem akarták elfogadni. Ami Rákóczinak „erdélyi
1 Másolatban Kriegsarchiv. Dipl. Verhandlungen. XV. 1504 augusztus 4.
2 Brückner : i. in. 484—85. 11.
3 1710 május 2.-i levele Bercsényihez. Arch. Rak. III. 107. 1.
4 I. József 1710 június 28.-i utasításából gr. Wilczeknek. Fogaim. Staats
arch. Russica. 1710. V. ö. Arch. Rak. III. 294. 1.
6 I. József id. 1710 június 28.-i utasítása. Fogaim, ugyanott.
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fejedelem“ címét illeti, azt neki a c> sem nem adományozta, sem
érte kezességet nem ígért; e cím viselése egyébként alig lehet
sérelmes a császárra nézve, mert ha Rákóczi Erdélyt elvesztette,
akkor tulajdonképen elvesztette a fejedelmi címet is. Annál merevebb
volt a cári tanács álláspontja a cár címzése tekintetében, amennyiben
Wilczek felsorakoztatott érvei és magyarázatai után is változatlanul
a cím megadását követelték s kijelentették, hogy ellenkező esetben
a bécsi udvar semmiféle iratát nem hajlandók elfogadni.1 Megnehe
zítette Wilczek helyzetét az is, hogy a porosz követ megérkezé
sével egyidejűleg híre terjedt annak, hogy az a cárnak meghozta
a porosz király hozzájárulását az „Oroszország császára“ cím vise
léséhez, mely címzést Anglia már rendszeresen használta a cárral w
folytatott levelezésben.2 Épen azért leplezetlenül meg is jelentette
Bécsbe, hogy mivel a cár semmiképen sem hajlandó engedni köve
teléséből s annak teljesítését hajthatatlanul kívánja, az adott viszo
nyok között anélkül nincs kilátás sem tárgyalásra, sem megegye
zésre, ellenben nem lehetetlen, hogy a cár közeledni fog Francia
országhoz; felfogása és javaslata szerint bizonyára célravezetőbb
volna a cím kérdésében tárgyalni és vele valamiféle megegyezést
keresni.3
Eredménytelen volt a cím kérdésében 1710 szeptember 22.-én
a főkancellárral és helyettesével folytatott szóbeli értekezlet is4
s ezek után megérthető az az elhidegülés, melynek jelei csakhamar
mutatkoztak is. A címkérdést tulajdonképen nem bolygatták s mind
össze arra hivatkoztak egy későbbi konferencia alkalmával, hogy
midőn 1704-ben Galiczin herceg a cárt egyik iratában császárnak
nevezte, a bécsi udvar nem emelt ez ellen kifogásokat,5 de Wilczek
nagy megütközéssel tapasztalta, hogy Rákóczi a cári udvar hallgató
lagos beleegyezésével, de mindenesetre elnézésével élénkebb tevé
kenységet kezd kifejteni. így tudomást szerzett arról, hogy Rákóczi1 Wilczek 1710 július 16.-i jelentése. Eredetije Staatsarch. Rus
sica. 1710.
2 Wilczek 1710 augusztus 3.-i jelentése. Eredetije Staatsarch. Russica.
1710. Ez az értesülés utóbb nem bizonyult valónak. Wilczek Í710 október
18.-i jelentése. Eredetije ugyanott.
3 Wilczek 1710 augusztus 27.-i jelentése. Eredetije ugyanott.
4 Jegyzőkönyve Staatsarchiv. Russica. 1710.
6 Wilczek 1710 november 3.-i jelentése. Eredetije Staatsarchiv. Rus
sica. 1710.
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tői 1710 októberében futár érkezett Szentpétervárra levéllel s szó
beli utasítással. A levélben állítólag arról biztosította a cárt, hogy
nem kell tartania a török háború veszedelmétől s hogy gondosan
őrködni fog a cár érdekei felett; ezzel szemben védelmét és közben
járását kérte a tekintetben, hogy fiait a bécsi udvar engedje szaba
don s hogy az erdélyi fejedelemséget megnyerhesse. A szóbeli uta
sításban egyéb kívánságait is felsorolta, nevezetesen szabad vallás
gyakorlatot követelt a magyarok számára, kívánta a koronázási
eskü megtartását s a szabad királyválasztást, mely esetben Magyar
ország cári védelem alá helyezvén magát, vagy Mencsikov herceget,
vagy azt fogják királyul választani, akit a cár kijelöl. Wilczek
* szerint a cári tanács válasza általánosságoknál egyebet nem tartal
mazott ugyan, abból azonban, hogy egyidejűleg Rákóczinak egyéb
megbízottai is feltűntek a láthatáron, azt következtette, hogy a
cári udvar és Rákóczi közt mégis van összeköttetés; viszont nincs
kilátás arra, hogy azok eltávolítását kieszközölje, annyival kevésbé,
mert sem a cár, sem miniszterei nem titkolják kedvetlenségüket
III. Károly spanyolországi győzelmei miatt, melyeket igyekeznek
lekicsinyelni; határozottan franciabarátoknak mutatkoznak, miből
következik, hogy a magyar ügyet sem fogják elejteni.1 A cár
miniszterei — eddig hangsúlyozott álláspontjukhoz következetesen —
természetesen minden közösséget megtagadtak Rákóczival — s
Wilczeket, ki észleletei alapján felvilágosítást kért tőlük — most
újólag arról igyekeztek meggyőzni, hogy a cár sem védelmet, sem
segítséget, sem közbenjárást nem ígért a magyar felkelőknek s épen
ezért br. Urbichot is eltiltotta a velük való levelezéstől; nincs
tudomásuk arról sem, hogy Rákóczi-emissáriusok tartózkodnának
Szentpétervárott, tevékenységüknek legalább semmi jele sem isme
retes előttük ; legyen a bécsi udvar arról meggyőződve, hogy nekik
semmi okuk sincs Rákóczi támogatására, akinek barátságát nem
tartják a császáréval egyenlő értékűnek.
A cári miniszterek ezen kijelentéseinél — melyek tulajdonképeni
értéke felől Wilczek természetesen tisztában volt — fontosabb volt
annak megállapítása, hogy az október 15.-i jelentésben megemlített
levél nem volt más, mint Bercsényinek szeptember 23.-án kelt levele
br. Rönne orosz tábornokhoz, melyben Bercsényi ötezer tallért aján
lott fel neki arra az esetre, ha a cárt a magyar felkelés ügyének
1 1710 október 15.-i jelentése. Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1710.
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védelmére rábírja;1 erre a levél szerint bőséges oka volna a cárnak,
mert hiszen két ízben is felajánlott közvetítését a bécsi udvar mereven
visszautasította, ami arra mutat, hogy ott a cár személyét kevésre
tartják; ezzel szemben Rákóczi kieszközölte, hogy Franciaország
közvetítésre vállalkozott a cár és XII. Károly között, aki Des Alleurs
hatása alatt ezt elfogadta, a cárra nézve kedvező feltételek mellett,
úgy hogy most már csak a béketárgyalások formális megindítása
maradt hátra.2 Wilczek azonban utóbb (1710 november 2L) kény
telen volt jelentésének tárgybeli tévedését helyreigazítani, illetőleg
hiányait pótolni, midőn Bercsényi állítólag szeptember 23.-án, valójá
ban azonban augusztus 23.-án kelt levelének másolatát kézhez vette,
mert kitűnt, hogy XII. Károly szóbanforgó feltételei még abból az
időből valók, midőn Péter cár Livlandot még nem foglalta el.3
Bercsényi említett levelében a felsorolt indító okok mellett a cár
súlyos sérelmének, a nemzetközi jog megsértésének minősítette Sugo
tábornok elfogatását is, mellyel szemben a cár komoly fellépését
várja nemcsak Rákóczi, hanem az egész magyarság is. Mindezek
felemlítése mellett azonban Wilczek újból rámutatott a cár minisz
tereinek megbízhatatlanságára is, akik korábban tagadták, hogy
Rákóczi kiküldötteivel egyáltalában érintkeznek, habár kitűnt, hogy
egyikükkel, D’Erbaix-vel tárgyaltak, sőt tőle írásbeli javaslatot is
kívántak, melynek lényege értesülése szerint abban állana, hogy
Rákóczi Erdély birtokában való támogatást s fiainak kiszabadítását
kéri s ezek egyikét a cár leányával kívánja összeházasítani, hogy
a cái’ segítségét magának egyszersmindenkorra biztosítsa.4
Ily viszonyok között Wilczek tevékenysége jóformán csak a
nyert értesülések egyszerű tudomásul adására szorítkozott ; hírekkel
pedig a cári udvar megvásárolt alkalmazottai bőven szolgáltak.
Érdemleges munkát már csak azért sem végezhetett, mert a tár
gyalások alapjául tekintett címkérdésben a bécsi udvar nem volt
hajlandó engedni. II. József 1710 december 4.-én kelt leiratában
újból világosan tudomására adta Wilczeknek, hogy a „felséges“
címet semmiesetre sem adhatja meg s egyúttal arra utasította, hogy
1 V. ö. Rákóczi 1710 február 2O.-i levelével. Arch. Rak. III. 40. 1.
2 Wilczek 1710 november 3.-i jelentése. Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1710.
3 Riga bevétele 1710 július 4.-én történt. Brückner i. m. 413. 1.
4 1710 november 21.-i jelentése. Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1710.
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a svéd kérdésben egyelőre minden tárgyalástól tartózkodjék.1 így
aztán elég ideje maradt Wilezeknek arra, hogy behatóbban foglal
kozzék a magyar ügyekkel s biztosabb értesüléseket szerezzen a cár
és a cári tanács tulajdonképeni céljairól. Annyit eddig is tudott,
hogy Rákóczi ügyét br. Rönne tábornok, a cár bizalmas híveinek
egyike, nyíltan támogatja, most azonban Vitztum lengyel követtől
arról értesült, hogy tulajdonképen Mencsikov herceg, a mindenható
cári kegyenc, áll Rákóczi mögött. Ezt a meglepő értesülést Wilczek
a Mencsikovval történt személyes találkozás (december 18.) benyo
másai alapján maga is igazoltnak tekintette. A császári követ a
hercegtől ugyanis a Szentpétervárott tartózkodó D'Erbaix kiutasíttatását kérte, azzal az indokolással, hogy a magyar felkelés vezérei
azzal teremtenek hangulatot maguk mellett, hogy arra hivatkoznak,
hogy ú. n. követeik a cári udvarban tartózkodnak s ott tárgyalnak ;
Mencsikov azonban erre csak nagy általánosságban s kitérően vála
szolt, ami Wilczeket feltevésében még inkább megerősítette.2
A császári követ félesztendős tapasztalatai alapján azt a tényt
bizonyára megállapíthatta, hogy a cári politikát nem érzelmi indító
okok, hanem rideg személyi és birodalmi érdekek irányítják. A cár
és kormánya mindent a haszon szempontjából mérlegelt ; a császári
címért való küzdelem indítóokát sem lehet puszta hiúsági kérdés
nek tekinteni, mert azzal a cár a gör, keleti egyház híveire, illetőleg
a balkáni szlávokra kívánt maradandóbb hatást gyakorolni, akik
a török hatalommal küzdő moszkvai cárban természetes védelme
zőjüket s vallási és politikai fejüket vélték felismerni. Innen van
az, hogy a pultavai csata, főleg azonban a porta és a cár közt
történt diplomáciai szakítás óta, melyet 1711 nyarán emberi számítás
szerint a tényleges ellenségeskedések kitörésének kellett követnie,
nemcsak az orosz területtel szomszédságban levő oláh vajdaságok,
hanem a távolabb lakó szerbek és montenegróiak is egyértelműen
1 Fogalmazványban ugyanott. Nem lehetetlen, hogy a bécsi udvar ezen
elhatározása Mayrfeld svéd tábornok bécsi tartózkodásával van összefüggés
ben, aki azzal a megbízatással utazott Benderbe, hogy XII. Károlyt vissza
térésre bírja s aki most Bécsben kijelentette, hogy a svédek szívesen fogadnák
a császár közbenjárását, bár attól tart, hogy Szaniszló ellenkirály személye,
kit XII. Károly semmiképen sem fog cserben hagyni, nagy akadályul fog
szolgálni. (Gr. Trautsohn 1710 november 29.-i levele gr. Sinzendorfhoz.
Eredetije Staatsarchiv. Corresp. Trautsohn. 1709—13.)
2 1710 december 22.-i jelentése. Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1710.
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a cár köré sorakoztak s vele készségesen szövetkeztek az ősi ellen
ség, a porta ellen.1 A háborúra készülődő cár előtt Rákóczi is
felhasználhatósága, nem pedig az egyetemes nemzetközi érdek szem
pontjából jött tekintetbe s személyének és politikájának tulajdon
képen csak annyiban volt előtte súlya és jelentősége, amennyiben
annak egy országra, vagy országrészre támaszkodó haderő tartalmat
adott. 1710 őszén Rákóczi még politikai és katonai tényező volt,
akivel a szentpétervári udvar is számolt. Wilczek fáradozásai ezidőszerint ezen hiúsultak meg.
A bécsi udvar a maga részéről teljes tudatában volt annak,
hogy a cári politika taktikázása a magyar kérdésben voltaképen
mit jelent; ezért van az, hogy midőn Bercsényi 1710 november
végén megjelent Lengyelországban* hogy személyesen irányítsa az
orosz tárgyalásokat, főkép lengyelországi barátainak közreműködé
sével, a bécsi udvart s annak lengyelországi ügyvivőit valósággal
izgalom fogta el. Becsben benne látták a kurucmozgalom tulajdonképeni szellemi irányítóját, kire gyűlölettel és félelemmel gondoltak
s kinek minden áron való ártalmatlanná tétele állandóan foglalkoz
tatta a haditanácsot. Ennek tulajdonítható, hogy br. Tiepolt Ferenc
danzigi rezidens Bercsényi lengyel földön való megjelenésének első
hírére azonnal érintkezésbe lépett Ribinski lengyel tábornokkal,
aki Tiepolt rábeszélésének engedve, megígérte, hogy Bercsényit,
vagy Rákóczit s általában a lengyel földön tartózkodó kurucokat
kész elfogatni s az udvarnak kiszolgáltatni, ha Ágost lengyel
királytól ily értelmű utasítást nyer; a király — a rezidens szerint —
bizonyára helyeselné is az udvar kívánságát, ha az őt ez ügyben
megkeresné.3 Ugyanekkor gr. Herberstein János Ernő danzigi
rendkívüli követ más útat kísérelt meg; egyezségre lépett ugyanis
egy Michelovsky nevű lengyel nemessel, aki saját felelősségére
hajlandónak ígérkezett arra, hogy Rákóczit és Bercsényit elfogatja
és kiszolgáltatja, ha ellenértékűi császári védelmet nyer saját és
atyja személyére, valamint házára, kamarásságot, s mint régi nemesi
1 A részletekre Brückner: i. m. 458—61. 11. Moldován Gergely:
A románok élső barátkozása az oroszokkal. Budapesti Szemle, 1918. 207.
s köv. 11. Europäische Fama. 119. Th. 1711. 855—59. 11.
2 Bercsényi 1710 november 24.-i levele Rákóczihoz. Arch. Rak
VI. 614. 1.
3 Tiepolt 1710 december lO.-i jelentése. Eredetije Staatsarchiv.
Polen. Corresp. II.
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család tagja, grófi rangot, továbbá a császár tartományai vala
melyikében tízezer rénus forintnyi évi jövedelmet hajtó birtokot
kap, hogy ezzel eddigi jövedelmeit kárpótolja. Herberstein e fel
tételek közül csupán a birtokra vonatkozó igényt tartotta túlhajtottnak s azt javasolta gr. Wratislaw cseh kancellárnak, hogy
Michelovsky számára elegendő# volna félannyi jövedelmet hajtó
birtokot kilátásba helyezni, de csak akkor, ha Rákóczi és Bercsényi
kiszolgáltatása tényleg megtörténik, ellenkező esetben legfeljebb
csak készkiadásai megtérítéséről lehet szó.1 Azonban Herberstein
javaslata is csak terv maradt, mert Michelovsky súlyos betegségbe
esett, atyja pedig, aki eredetileg szintén be volt avatva a tervbe,
a pestis miatt kénytelen volt más vidékre költözködni.2 Herberstein
ezek után a maga részéről is a Tiepolt által javasolt tervezetet
fogadta el. Ribinski ugyanis, aki a török követség egyik tagjául
volt kiszemelve, vett értesülése szerint belátható időn belül Lembergbe fog kerülni s ekkor neki majd alkalma nyílik a megbeszélt
terv végrehajtására. Rákóczi jelenleg nem tartózkodik ugyan
Lengyelországban, de visszaérkezését mindenki kétségtelennek
tartja. Ribinski mindkettőjük elfogatását Sambor vidékén tervezi,
honnan őket Sziléziába, vagy a császár által megjelölt helyre
szállíthatná minden különösebb akadály nélkül. Ezzel szemben
azonban kívánja, hogy az ügyről Ágost lengyel királynak tudomása
legyen s azt ne kifogásolja; hogy a császár őt megfelelően jutal
mazza s amennyiben pedig emiatt a lengyel szolgálatból kénytelen
volna kilépni, császári szolgálatba állhasson. Herberstein szerint a
király hozzájárulásának kieszközlése nem fog nehézségekbe ütközni,
mert a király maga is szívesen látná Rákócziéknak Lengyelország
ból való eltávolítását, főleg ha azt nem szász, hanem lengyel
alattvalóinak egyike végezné. Ehhez azonban mindenesetre II. Ágost
közvetlen megkeresése volna szükséges.3 Ismerve a haditanácsnak
s az udvar politikáját irányító minisztereknek az efajta kérdésekben
vallott felfogását, Herberstein még a tulajdonképeni felhatalmazás
kézhezvétele előtt megkötötte Ribinskivel az egyezséget, főleg arra
1 1710 december 24.-i levele. Eredetije Staatsarchiv. Polen. Corresp. II.
2 Herberstein 1711 március 28.-i levele gr. Wratislawhoz. Eredetije
ugyanott.
3 1711 január 4.-i jelentése gr. Wratislawhoz. Eredetije ugyanott.
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való hivatkozással, hogy Ribinskinek Lembergbe kellett indulnia.1
Az utóbb történtek tényleg igazolták, hogy a követ feltevése
helyes volt.
Bercsényinek Jaroslavban „a cár személyét viselő“ Dolgoruckij herceggel folytatott tárgyalásai ugyanis,2 melyek főként
Bercsényinek a cárhoz való utazása körül forogtak, Bécsben azon
nal ismeretesekké váltak. Bercsényi útjához nemcsak Rákóczi fűzött
nagy reményeket,3 hanem a bécsi udvar is nagy izgalommal tekin
tett az elé, mert úgy volt értesülve, hogy Bercsényi a cári udvarban
Magyarország hivatalos követéként akar megjelenni, hogy attól
segítséget kéijen s ennek fejében az orosz trónörökösnek felajánlja
a magyar koronát. Ez értesülések alapján a haditanács haladék
talanul arra utasította Wilczeket, hogy a cári tanácsot kimerítően
tájékoztassa a tényleges helyzetről s világosítsa fel arról, hogy
Bercsényi semmiképen sem tekinthető a magyar királyság követé
nek, mert csak egy lázadó csoport és a szintén lázadó Rákóczi
érdekeit képviselő személy, akire a nemzetközi jog szabályai nem
vonatkozhatnak ; nyomatékosan mutasson arra, hogy épen e lázadók
voltak azok, akik a svédek és a franciák mellett a portát a cár
ellen izgatták s akik általában minden olyan mozgalmat támogat
nak, amelynek éle a cár ellen irányul. Ez alapon hasson oda a
követ, hogy a cár Bercsényit ne fogadja és előterjesztéseit se hall
gassa meg, hanem ehelyett inkább fogassa el s szolgáltassa ki;
azonban kjr is végeztetheti, mint olyant, aki ellenségével össze
játszik. A haditanács egyébként végeredményben Wilczek belátá
sára és ügyességére bízta annak eldöntését, hogy Bercsényit az
említett módon-e, vagy más cákalmas eszközök igénybevételével
akarja-e ártalmatlanná tenni.4
Bercsényi szentpétervári útja azonban tárgytalanná lett, mert
Rákóczi azt megelőzően személyesen kívánt Dolgoruckijjal tár1 1711 január 14.-i jelentése ugyanahhoz. Ugyanott.
2 L. erre Bercsényi 1710 december 20. és 21.-i leveleit Rákóczihoz.
Arch. Rak. VI. 628. s köv. 11.
3 1710 december 31.-i levele Károlyihoz. Arch. Rak. III. 210. 1.
4 „In Gegenstandt aber lasset man des Herrn etc. vorsichtig — und
behutsamen Urtheil und Ermessung über, ob nit etwo einig anderes Mittel
für — und ausgesonnen werden könnte, umb mehr ermelten Bös wicht bei
dieser Gelegenheit, oder sonsten aus dem Weg raumen zu können.“ Fogal
mazványban Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 jan. nr. 157/1.
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gyalni annak megállapítása végett, hogy mennyiben támaszkodhatik
azon reményekre, melyekkel Bercsényi kecsegtette;1 mikor pedig
utóbb híre járt annak, hogy a cár Szentpétervárat elhagyva,
Moszkván át Lengyelországba készül, tekintettel arra, hogy „villám
lás módjára szokott járni“,2 valóban nem lett volna értelme annak,
hogy Bercsényi bizonytalan útakon keresse a vele való találkozást.
Mindez azonban Herbersteint nem zavarta eddigi kísérletei folyta
tásában; ö különben sem adott hitelt azon híreknek, melyek Ber
csényi követségéről szóltak, mert elképzelhetetlennek tartotta, hogy
Rákóczi a küszöbön álló török hadjárat alkalmával segítséget kér
jen -a cártól,3 ellenben bízott Ribinski ügyességében, aki február
elején már Varsó körül tartózkodott s állítólag készen állott a meg
beszélt terv végrehajtására,4 amit annyival indokoltabbnak tartott,
mert Rákóczi lengyelországi tárgyalásairól nyugtalanító értesülések
jutottak Danzigba.5 Maga Wilczek a haditanács utasításának tár
gyát az 1711 február 11.-én a cári tanács tagjaival tartott érte
kezleten hozta szóba, kifejezvén erős meggyőződését a tekintetben,
hogy ha Bercsényi Moszkvába jönne, őt a lázadó Mazeppa példá
jára haladéktalanul elfogatják és kiszolgáltatják; minthogy pedig
a cárnak jelentékeny seregei vannak Lengyelországban, mi sem
volna könnyebb, mint Rákóczi és Bercsényi elfogatása és kiszolgál
tatása, ami a cárra nézve azzal az előnnyel is járna, hogy a Ber
csényi által Magyarországból kihozott sok milliónyi értéket birto
kába vehetné, ellenkező esetben megtörténhetnék, hogyxaz a pénz
összeg a svéd király kezébe jutna.6 'Wilczek javaslataira azonban
nemcsak a tanács tagjai válaszoltak kitérően, hanem maga a cár is,
akitől a rendkívüli követnek végre sikerült kihallgatást kieszkö
zölnie, azt felelte, hogy csak akkor teljesíthetné kívánságait, ha
urával, a császárral, szövetségi viszonyban állana; mindaddig, míg
ez be nem következik, nincs oka magától eltaszítani azokat, akik
1 Emlékiratai 285. 1. Önéletrajza 193. 1. À részletekre 1. Márki : III.
164. és 167. s köv. 11.
2 Rákóczi 1711 február 6.-i levele Bercsényihez. Arch. Rak. III. 570. 1.
8 1711 január 21.-i levele gr. Trautsohnhoz. Eredetije Staatsarchiv.
Polen. Corresp. II.
4 1711 február 11.-i jelentése. Eredetije ugyanott.
6 Br. Tiepolt 1711 február 14.-i jelentése gr. Wratislawhoz. Eredetije
ugyanott.
6 1711 február 12.-i jelentése. Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1711—12.
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neki szolgálataikat felajánlják s így Bercsényivel szemben sem jár
hat el Wilczek előterjesztése szerint.1
Áz 1711 február 21.-én Lengyelországba érkező Rákóczi
azon törekvései tehát, hogy Péter orosz cárral megfelelő egyez
séget kössön, ezidő szerint nem voltak kilátástalanoknak tekinthetők.
Csupán csak az volt kérdés tárgya, hogy mit tud nyújtani a cár
nak a tőle várt támogatás fejében ? Rákóczinak a cár előtt egyedül
az általa nyújtható ellenszolgáltatások mértéke szabta meg jelentő
ségét, főleg most, a küszöbön álló török háború idején; s ezt
Rákóczi is jól tudta, azért tekintette a Pálffyval folytatott tárgya
lásokat ideiglenes jellegűeknek, melyekkel csak időt kívánt nyerni
mindaddig, míg a nemzetközi helyzet fejlődése az általa felkínált
szövetséget a cári politika szükséges tényezőjévé nem emeli. Káro
lyinak a mindenáron való megegyezés létrehozására irányuló egyéni
törekvései azonban kereszteztek Rákóczi számításait.
1 Wilczek 1711 február 19,-i jelentése. Eredetije Staatsarchiv. Russica.
1711-12.
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VII.
Károlyi helyzete. Az ú, n. finalis resolutio. Károlyi megjelenése Debre
cenben és eskütétele március 14-én Pálffy előtt. Károlyi és Bálzóczi
találkozása, A „declaratio“, Rákóczi visszautasító álláspontja és
annak oka,
Rákóczi Lengyelországba való távozása s a február 18.-i salánki
levél, mely a felkelés ügyének vezetését az alkudozások kikapcso
lásával úgyszólván minden korlátozás nélkül Károlyira bízta, a
kuruc főparancsnokot nehéz elhatározások elé állította. Múltja a
fejedelemhez és a szövetkezett rendekhez kötötte, kikhez eskü
kötelezte, viszont a jövőért való aggodalom arra ösztönözte, hogy
tovább haladjon azon az úton, mely nem jelentéktelen személyes
anyagi előnyök mellett a kimerült ország békéjét és nyugodtabb
fejlődését látszott biztosítani. A reá nehezedő erkölcsi felelősség
teljes tudatában múlhatatlanul szükségét érezte annak, hogy Rákóczi
val személyesen találkozzék s közvetlenül állapodjék meg vele
mindazon kérdésekben, melyekre nézve felfogása szerint a legköze
lebbi jövőben dönteni kell. Elsősorban ismerni akarta a fejedelem
álláspontját a tekintetben, hogy „ha az bécsi udvar sincere talál
felelni s az suspensiot fogja extendálni“ s Rákóczi levelének értel
mében akként fog határozni, hogy Károlyi menjen fel Bécsbe, mit
kell akkor tennie? „Mert — úgymond — Felségedet tudósítanom
respiriumom nem adatik, magam fel nem menetelem, Felséged
eltávozása azonnal az sinceritást, ha mi lehetne is, félberontja s az
suspensiot interrumpálja s félő, in hoc casu ha ilyen sincera resolutioja találna lenni, másra is azzal dolgainkat ne gátolják, az hova
bizodalmunk lehetne is Isten után.“ De az iránt is tájékozatlan
volt, hogy „az mi az hadakozásnak folytatását illeti“, mi a teendője,
ha az ellenségeskedések megújulnának s hova vonuljon akkor hadai
val? Olyan kérdések voltak ezek, melyek az adott viszonyok közt
minden kuruc főparancsnokot kötelességszeruen foglalkoztattak
volna s e kötelesség alól Károlyi sem vonhatta ki magát, bármilyen
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elvi ellentét választotta is el Rákóczitól. A fejedelem bizalmának
csökkenése, mely elzárta előle a tárgyalások közvetlen irányítását,
némi óvatosságra intette, mert túlságos kockázatosnak találta a
felelősség teljes elvállalásai a fejedelem távollétében, akiről tudta,
hogy Lengyelországban Bercsényi optimizmusának hatása alá fog
jutni.1 Ez magyarázza meg Károlyinak tartózkodó és visszahúzódó
politikáját Pálfifyval szemben, kinek kezére átjátszotta ugyan az
ecsedi várat, melynek birtokára a császári főparancsnok különös
súlyt helyezett, de viszont Sólyomkő átadását már halogatta.2 Olcsvai
magányában, hova a Rákóczival való személyes találkozás sikertelen
kísérlete után nem minden keserűség nélkül vonult vissza, teljesen
passzív magatartást látszott tanúsítani s mikor Pálffy tudatta vele
Locher kiküldetését és a tárgyalások kedvező befejezése végett
ismételten sürgősen Debrecenbe hívta,2. Károlyi nem tett eleget a
felszólításnak, hanem Munkácsra sietett, hogy legalább Sennyey
Istvánnal beszélje meg a legközelebbi teendőket, ámbár tulajdon
képen erre sem volt felhatalmazva. Itt azt határozták, hogy Károlyi
menjen csak Debrecenbe, „nem egyéb végre, hanem hogy az fel
séges császárnak“ a fejedelem „levelére való resolutioját vehesse“
Minthogy azonban Pálffy március 4.-én Ónodból kelt levelében
jelezte, hogy tudomása van a fejedelem Lengyelországban való tartóz
kodásáról s egyúttal kijelentette, hogy a fegyverszünetnek ilyen
úton való meghosszabbításába nem fog beleegyezni,4 Károlyi még
Munkácsról sürgős utasításokat kért a fejedelemtől legközelebbi
teendőire nézve. Felfogása szerint ugyanis Pálffy „nem igen kívánni
fog extensiót nyújtani és Felségedre halasztani s ha ugyan Felséged
is méltóztatik szívére venni, bizony megjátszódtatásnál egyébnek
nem fogja magyarázni Felséged elmenetelét és hogy reám sem
bocsáttatott semmi is iránta, holott az császárnak Felséged maga
megírta, hogy általam nagy alázatossággal maga elméjét kiadni
1 Lásd erre és a fentiekre 1711 február 21.-i munkácsi levelét. Eredetije
Aspremont-levéltár, M. Nemzeti Múzeum.
2 Károlyi fenti 1711 február 21.-i levele. U. o. s Pálffy 1711 február
17.-i levele Ebergényihez. Eredetije M. Nemzeti Múzeum levéltár. Törzsanyag.
3 1711 február 25. PuLAYnál : II. 802—804.11. Egykorú latin fordítása
Kriegsarchiv. HKR. 1711. exp. augusztus nr. 356. Március 4.-ről. Pulay: II.
304—305. 11. Március 6.-ról. Egykorú latin fordítása Kriegsarchiv. HKR. 1711
exp. augusztus nr. 356.
4 PüLAYnál : n. 304—305. 11.
A szatmári béke története és okirattára.
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akarja“ ; megkísérli ugyan kieszközlését annak, hogy a fegyver
szünet legalább addig meghosszabbíttassék, míg a debreceni tárgya
lások eredményéről urának jelentést tehet, de sejtelme sincs arról,
hogy azt miként vigye véghez, „mivel
úgymond — Felségednek
hol és mennyire létét sem tudom“, ügy érezte, hogy rendkívül
ferde helyzetbe került, mert ha „az felséges császárnak nemcsak
válasza, de expressus embere is jővén, se Felségedet nem találta,
se velem nem végezhetne, mi kimenetelét remélhetem? Bizonyára
nem egyebet, hanem ha semmi sinceritás nem volna is benne, de
mindenütt azt* fogja depraedicálni, hogy mindent akart et nos renui
mus, egyéb az prosti tutiónál jutalma mások előtt sem leszen, sőt
következhetik, hogy ennek elusiojával és contemptusával vindictára
gerjesztetvén, se az felséges cár, se mások mediatióját nem fogja
bevenni“. Kéri azért a fejedelmet, hogy a Pálffyval megkezdett
tárgyalások esetleges félbeszakításával „se magát, se nemzetünket,
úgy az felséges császárt is elkezdett dologban megjátszódtatni,
hanem közelebb jőni méltóztassék, hogy ha sincere talált resolválni
és tovább is continuatioját universaliter nemzetünkhöz fogja ígérni,
Felséged távollétén ne múljék“. Utasításokat kért tőle, hogy
„se Isten, se világ, se nemzetem s Felséged előtt érette ne okoztassam ; abban penig bizonyos lehet Felséged, hogy egyszer adott
resdutióm szerént particularis békességre nem lépek s Felségedtïd
él nem szakadok, de viszont particularis emberekért (ha külömben
nem lehetne) egész nemzetünket elveszteni s reménység fejében az
bizonyost elbocsátani képes-e Felséged, bölcs itiletire hagyom“.

Károlyi ezzel nyilván arra az ellentétre célzott, mely közte
és Bercsényi közt a szóbanforgó tárgyalások elvi alapjaira nézve
fennforgott; minthogy azonban tudta azt is, hogy a fejedelem a
salánki gyűlés egyhangú állásfoglalását politikai felfogása igazolá
sának fogja tekinteni s ezzel esetleg érvelni is fog az udvarral való
megegyezés ellen, szükségét látta annak, hogy Rákóczit a salánki
gyűlés után az erdélyi menekültek igazi hangulatáról tájékoztassa,
akik követeket küldtek hozzá, „egész desperatioval passustkívánván
Erdélyre sokan, családjoknak pedig jobbára mindnyájan“ s akik
szerinte „gratia nélkül is hanyatt-homlok készek hazájukba csak
egy passussal is visszamenni“. Általában az volt a meggyőződése
s ezt a fejedelem előtt sem titkolta, hogy „salánki consiliarius
vagy senator urak valóban rövideden gondolkoztanak vala ily
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nagy dolgokról“, jóllehet ezzel tulajdonképen Rákóczi politikájáról
mondott ítéletet.1
Pálffy ezalatt Debrecenbe érkezett Locherrél együtt, Ä császári
főparancsnok a haditanács ezen nagybefolyású tagjával Pesten talál
kozott február 24.-én, kit ez alkalommal, a megbízólevél átvétele
után azonnal tájékoztatott a vajai találkozás körülményeiről s a
Rákóczival és Károlyival a megegyezés ügyében eddig folytatott
levelezés anyagáról, mely utóbbival kapcsolatosan Locher azt kívánta,
hogy a jövőben a levelezés és minden iratváltás latin nyelven tör
ténjék, hogy a magyar nyelv esetleges kétértelmű kifejezései elkerül
hetők legyenek. Egyébiránt Lochernek az volt a benyomása, hogy
a megegyezés ügye a megkezdett alapokon nem kilátástalan s ezért
— mintegy elégtételképen — időszerűnek találta annak kijelentését,
hogy készségesen Pálffy alá rendeli magát s mindabban támogatja,
amit őfelsége szolgálatára rendelni fog. Ezek után elhatározták,
hogy haladéktalanul visszatérnek Debrecenbe, odahívatják Károlyit
is, hogy a tárgyalásokat tovább folytassák, ha szükséges, Rákóczi
kikapcsolásával is, kiben Pálffy a február 11-iki levél után nem
bízott; úgy képzelték azonban, hogy most már Károlyinak sem
adnak időt hosszas fontolgatásokra, hanem gyors... és végleges
elhatározás elé fogják majd állítani.2 Ugyanez volt a haditanács
álláspontja is, mely e jelentéseket tudomásul vette ugyan, de nyoma
tékosan arra figyelmeztette Pálffyt, hogy a tárgyalások elnyujtásától
tartózkodjék s amennyiben Rákóczi azonnal határozottan nem nyilat
koznék, a hadműveleteket haladéktalanul meg kell indítania.3
Mikor Pálffy március 6 -án Debrecenbe megérkezett, már ott
várta Károlyi levele, melyben az Isten szerelmére kéri a főparancs
nokot, hogy ne siesse el a dolgot s mindaddig tartózkodjék minden
hadművelettől, míg ő a végsőnek tekintett császári elhatározás
(finalis resolutio) tartalmáról nem értesül; tudomására adta azt is,
hogy ő jelenleg Munkácson tartózkodik, Pálffy szerint bizonyára
1 Lásd fentiekre Károlyi 1711 március 8.-án Munkácsról kelt levelét.
Eredetije Aspremont-levéltár, M. Nemzeti Múzeum.
2 Pálffy 1711 február 25.-i és Locher február 26.-i jelentései. Kriegs
archiv, HKR. exp. 1711 nr. 14. és 7. Utóbbi kivonata Staatsarchiv. Hung.
1711. fasc. 193.
3 1711 március 8.-ról Pálffynak. Fogaim. Kriegsarchiv. HKR. 1711 reg.
március nr. 294. Március 7.-ről Lochemak u. o. 130/11.
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azért, hogy Rákóczival a szükségeseket megbeszélje, de onnan
Debrecenbe fog sietni.1 Egyidejűleg azonban kötelességszerűen a
fejedelmet is tájékoztatta a Pálffyval való levélváltásról, annyival
is inkább, mert a resolutio főbb pontjairól ekkor már értesült
Komáromi utján, kit Pálffy Károlyi után küldött s „általa intimálta,
hogy menjen a császár resolutiojának megértésére“ és a fejedelemnek
való „relatio tételére, másként mind errül, mind Tokaj felől azonnal
indul“. Komáromi magától Lochertől tudta meg, hogy a finalis
resolutio biztosította Rákóczinak a gratia vitae et bonorumot s
„inhibeáltatott is, hogy jószága senkinek ne distraháltassék, hozzátevén : saltem veniat serenissimus princeps et ostendat bonos oculos,,
videbit quid desuper etiam acquirat“. Ezenkívül „mindeneknek
gratiáját és generalis amnestiáját is kegyelmesen resolválta, valakik
az confoederatioban vadnak, exclusis duobus, aut tribus, az kik
azután más úton szintén megnyerhetik mind maga s mind mások
iránt“ ; a tízezer forintnál kisebb értékű birtokok azonnal vissza
adatnak; „conservatio jurium, libertatum, privilegiorum, honorum
et dignitatum is resolváltatott, melyek iránt valamint az pozsonyi
diaetában proxime az gravaminák béadattattak, azokat resolválta,
úgy részünkről is az szerént megigirte s az diaeta continuatioját s
újabb beállását is intimáltatni fogja“. Károlyi e nagyjelentőségű
határozatokra rámutatva, ismételten kérte Rákóczit a „közelebb
való jövetelre“, mert ellenkező esetben elveszhet Károlyival együtt
az ország is; általában véve megállapíthatja, hogy „közönségesen
megindultanak ... az emberek a particularis gratia-sollicitálásban,
némelyek penig már másoknak conferált jószágoknak alkuvás által
való redemtioban“.2
Rákóczinak március 3.-án kelt levele, melyet Károlyi épen az
elhatározások ezen válságos napjaiban vett kézhez, nagy csalódást
okozott neki; amitől tartott, hogy t. i. Rákóczi a lengyelországi
távlaton át s új környezetének hatása alatt majd másként ítéli meg
a magyarországi eseményeket és a kurucok tényleges helyzetét, azt
most igazolva látta. A fejedelem ugyanis leplezetlenül tudomására
adta azon felfogását, hogy „teljes lehetetlenség, hogy magyarnak lehes1 Pálffy 1711 március 9.-i jelentése. Eredetije Kriegsarchiv. HKR.
exp. 1711 március nr. 307.
2 1711 március lO.-i levele Bökényből. Eredetije Aspreüiont-levéltár,
M. Nemzeti Múzeum.
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sen reménlhetni jó békességet az hőnyi tracta által“ s hogy „a békes
ség dolgát senki egyéb a cárnál véghez nem viheti“, .amiből követ
kezett, hogy a fejedelem jelenleg időszerűtlennek tartott minden
olyan tervezetet, mely a bécsi udvarral való megegyezés módjaira
vonatkozott, annyival is inkább, mert — úgymond — „jólélekkel
írhatom, nem hogy fogyna, óránkint nevekedik reménységem dol
gaink jó folyamatjárul“.1 Lehet, hogy az általános európai hely
zetet tekintve, Rákóczinak volt igaza, hiszen a cári udvar tényleg
I számbavehető politikai tényezőnek tartotta, de az is kétségtelen,
hogy az adott viszonyok között Magyarország határain belül a kuruc
* kérdés megoldását tovább halogatni fölötte kockázatos vállalkozás
' volt. Károlyi nem akart minden békekísérlet nélkül új és szerinte
merőben kilátástalan küzdelembe bocsátkozni, hogy azután lengyel
földön orosz szolgálatba álljon, hiába bíztatta Rákóczi, hogy „mind
becsületi, mind accommodátiója meg lesz“ ottan. Ezért inkább arra
i határozta magát, hogy Rákóczi akarata ellenére is találkozik Pálffy* val és tovább folytatja a tárgyalásokat.
Károlyi március 11.-én ért Debrecenbe ; másnap azonnal meg
kezdte a tárgyalásokat Pálffyval és Locherrel s tőlük „legelsőbben
is a felséges császár kegyes levelének véle való közlését“ kívánta;
úgy látszik azonban, hogy Pálfíy és Locher elsősorban Károlyi
személyét és a parancsnoksága alatt álló kuruc haderőt akarták a
megegyezés ügyének véglegesen lekötni s csak ennek megtörténte
után voltak hajlandók vele a finalis resolutiót közölni. Károlyi
eleinte visszariadt e kívánság teljesítésétől s jóllehet Pálfíy e miatt
„fegyverkezésre akart fakadni“, Károlyi megszakította a tárgyalá
sokat s a főparancsnoktól „parolára harmadnapi respiriumot kért“
avégből, hogy „menten menjen vissza hadaihoz“. Azzal a gondolat
tal is foglalkozott, hogy az egyezkedés meghiúsulásának történetét
„protestatio“-bán fogja megírni, hogy „se a fejedelem, se az egész
öszveszövetkezett magyarság valamint a császár, úgy az egész világ
előtt is a következendő keresztény vérontásért ne okoztassanak“.
Komáromi György és Ebergényi tábornok fáradozásainak azonban,
akik Pálffynak és Lochernek a Károlyival szemben követendő taktika
megváltoztatását ajánlották, sikerült a tárgyalások újból való fel
vételét biztosítani s most „mind az ő felsége plenipotentiális levele
s mint resolutioja közöltetett véle“. A jelenlevők valamennyien arról
r Arch. Rak. III. 595-98. fi.
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igyekeztek Károlyit meggyőzni, hogy „az ő felsége kegyes resolutiojából a haza s nemzet csendességét reményiheti“ ; elfogadásának a
fejedelem távolléte nem szolgálhat akadályul, mert abban célzatos
ságot lehet látni.1 Mint Locher jelentette, végre mégis csak sikerült
belőle a „kuruc Belzebub “-ot kiűzni s Károlyi március 'flQên a
huségesküt formálisan is letette előttük,2 arra kötelezvén magát, hogy
erről Rákóczit és híveit értesíteni fogja abban a feltevésben, hogy
a többség követni fogja példáját.3 Ezzel szemben Pálfíy teljhatal
mának erejénél fogva Károlyinak a teljes „gratia vitae et bonorum“-on
kívül a szatmármegyei főispánságot is biztosította1 s egyúttal két
heti határidőt adván neki, felhatalmazta arra, hogy a finalis resolutiot Rákóczinak átadhassa, főleg azért, mert Károlyi arról bizto
sította, hogy Rákóczi ez alapon kétségtelenül hozzájárul az egyez
séghez.5
Károlyi még március 14.-én elhagyta Debrecent; a következő
napon Károlyból tudatta Rákóczival a debreceni találkozás részle
teit, melyekre úgy emlékszik vissza, hogy életében nem kíván hason
lót érni. „Felséged kimenetele — úgymond — és az felséges császár
resolutiojának meg nem várása egész difSdentiát okozván, se hitem
nek, se okaimnak, se argumentumimnak nem vala helye, hanem
egyenesen az felséges császár szoros instructióját kívánja vala az
méltóságos generalis exequálni és harmadnap alatt tött dispositioi
szerént munkában venni.“ Károlyi ily viszonyok között eleinte
1 A fentiekre 1. Pulay : II. 305—307. 11. A történtek időrendjére
Bivolinyi napi. id. kiadv. 427. 1.
3 Facsimiléje MÁRKinál III. 204. 1. Kiadva Thaly K.-tól Századok, 1887.
466. 1. Egykorú másolatai Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. augusztus nr. 356.
3 Pálffy 1711 március 16.-i jelentése a haditanácshoz. Kriegsarchiv.
HKR. 1711. exp. április nr. 83.
4 Egykorú másolata Orsz. ltár. kanc. oszt. Insin. cons. bellici. 1711
augusztus 4. nr. 4. és Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. augusztus nr. 356. A
grófi cím adományozásáról ekkor nem volt szó ; hogy ettől kezdve általában
mégis grófnak címezték, így Pálffy is következetesen ennek címezte ez idő
től fogva, annak oka abban keresendő, hogy a főispáni méltóságot jelentő
„supremus comes“ s a comes = gróf kifejezést egyértelműnek vették. Károlyi,
mint ismeretes, csak 1712 április 5.-én nyerte el a grófi méltóságot. V. ö.
Éble Gábor: A nagykárolyi gr. Károlyi-család leszármazása. Budapest, 1913.
27. 1. A nagykárolyi gr. Károlyi-család birtoklási története. I. k. (Budapest,
1911.) 8. 1.
5 Pálffy említett március 16.-i jelentése. U. o. Locher március lő.-i
jelentése. U. o. 1711 április nr. 138.

VII. FEJEZET

87

vissza akart térni, de azután sok gondolkodás után, látván a bekövet
kezhető veszedelmeket „s nem is érthetvén meg az császár resolutioját“, kérdést intézett a főparancsnokhoz, hogy mivel ő Pálffynak
pesti levelére jelent meg Debrecenben, most nem tudja, hogy mivel
menjen a fejedelem elé, „semmit sem értvén az császár resolutiojában“. „Ezen fordulának meg az dolgok“, — jelentette tovább
Károlyi, — „s hivatott, kívánt plenipotentiát, kérdezett instructiomról; kire nézve sok hitemet adván, hogy nincsen semmi, sőt odamene
telem is Felséged levele ellen esett, melyre ujobban felgyuladott
s kívánta, hogy proponáljak valamit. Csak inhaereáltam, nincs mi
mellett, hanem ha mit resolvált az császár, azt örömest hallom és
maga levele szerént Felségednek repraesentalom. “ Eleinte ezen
kívánság ellen is nehézségeket támasztottak, de végül „csak reá
fakadának és az császár resolutióját remonstrálák“, sőt azt a feje
delem számára is leíratták azzal, hogy „ha veszi Felséged s mind
nyájan, jó, holott nem, ezentúl soha sem tractárul, vagy egyéb
pacificatiorul ne is álmodjunk, hanem azon clementiát vegyük, az
kit Felséged levelében implorált, mely szerént is, mint nállam
vagyon, csekély elmém szerént mostani constitutiónkhoz képest contentusok lehetünk11. Az élő Istenre kéri ezért a fejedelmet, jöjjön
Zavatkára, hogy a részletekről is tájékoztassa, mert — úgymond —
„holtig való gyalázatomra és Felségednek kissebbségére, nemzetünk
nek elfelejthetetlen veszedelmére lenne, ha Felségeddel nem
communicáltathatnék és per manifestum, vagy per arma menne
végben az dolog, mert ha mik minden privatus emberek contentumára nem volnának is, Felséged praesentiája, magnanimitása és
melleitek teendő instantiája, nem hiszem, azokat is helyre ne
hozza“.1
Károlyi nem minden nyugtalanság nélkül gondolt a fejede
lemmel való találkozásra, mert érezte, hogy még akkor is túllépett
a részére biztosított hatáskörön, ha a Pálffyval való találkozást
pusztán udvariassági ténynek akarta volna feltüntetni. Abból a
levélből, melyet Rákóczi március 14.-én, tehát épen Károlyi eskü
tétele napján intézett hozzá válaszképen Bökényben kelt március
lO.-i levelére, melyben tudvalevőleg a finalis resolutio főbb pont
jairól tájékoztatta volt a fejedelmet, előre láthatta, hogy ez útja
1 Eredetije 1711 március 15.-ről Aspremont-levéltár, M. Nemzeti
Múzeum.
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is eredménytelen lesz. A fejedelem nem tett ugyan szemrehányást
Károlyinak a debreceni út miatt, de „instructio gyanánt“ újból
hangsúlyozta előtte, hogy ^confoederationalis hitünk, amelylyel
mind lelkünket, mind maradékinkat sub nota perpetuae perduellionis
in patriam lekötöttük, nem engedi, hogy törvényes szabadságunk
felállítása nélkül letehessük fegyverünket“. Az alkotmány helyre
állítása azonban nemcsak „az jószágunk resti tuti ójában áll“, hanem
azon feltételek teljesítésétől függ, melyekről a császárhoz intézett
február 3.4 munkácsi levelében megemlékezett s „accedált ahhoz
azolta az erdélyi fejedelemség dolga is“, mivel fejedelmi esküje
alól mindez ideig nem nyert fölmentést. De Rákóczi szerint „kevés
reménséget nyújt Locher lejövetele, nem látván, mi közi légyen
az Bellicumnak az magyarországi békesség tractálásához“, legfel
jebb annyi, hogy „mint fegyverrel meggyőzötteknek, az Bellicum
által offerálják az gratiát“. Ha mindamellett, minden várakozása
ellenére is „oly universalis resolutiot hozott Locher az udvartul“,
mely megfelel az imént említett február 3.4 levél feltételeinek,
akkor Károlyi aggodalmaival ellentétben, kétségtelennek tartja,
hogy Pálffy hozzá fog járulni a fegyverszünet meghosszabbításához;
ez esetben gondja lesz a Károlyival való találkozásra, hogy
bebizonyítsa, hogy Lengyelországba való távozása nem a béke
meggátlása végett történt.1
Mielőtt Károlyi Munkácson át a lengyel határ felé vette
volna útját, érintkezésbe lépett a parancsnoksága alá rendelt kuruc
haderő főtisztjeivel aziránt, hogy őket s általuk a hadsereget a
békés megegyezés gondolatának megnyerje. Lochemek a hadi
tanácshoz intézett március 21.4 jelentése mutatja, hogy Károlyi
vállalkozása eredményes volt, mert a tisztikar csakugyan mellette
foglalt állást.2 Munkácsról március 22.-én indult tovább;3 25.-én
egy határszéli faluból jelentette Pálfíynak, hogy már csak három
mértföldnyire van Rákóczitól, de a megáradt folyókon való átkelés
hihetetlen akadályokat gördít útjába, miért is türelmet kér a csá
szári főparancsnoktól.4 Március 26.?án végre találkozhatott Rákóczi
val Strijben, aki Forgách Simon, Esterházy Antal és Vay Ádám
1
2
3
4

1711 március 14.-ről. Arch. Rak. III. 598—601. 11.
Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. március no. 221.
Pülay: II. 315—16. 11.
Egykorú másolata Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. augusztus no. 356.
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társaságában1 fogadta kuruc hadainak főparancsnokát, aki mindenek
előtt átnyújtotta neki Pálffy március 14.-i levelét, melyben érte
síti, hogy „őfelsége az előhozott okokra nézve kívánt életének és
jószágának teljes kegyelemadásától nem idegen, sőt kegyelmesen
hajlik“, azonban Rákóczi a „maga igazságos és valóságos alázatos
ságának bizonyságára hitet adván és a fegyvert letévén, hadait is
elbocsátván“, adja át összes várait.2 Átadta a fejedelemnek a finalis
resolutiot azon magyarázattal (declaratio) együtt, melyet Debrecen
ben a resolutio kevésbé szabatosan és félreértésekre alkalmul
szolgálható pontjainak kellő megvilágítása végett együttesen fogal
maztak meg s bocsátottak Károlyi rendelkezésére.
A declaratio szerint: Rákóczinak a császár által adott telj
hatalom erejénél fogva „gratia vitae et universorum bonorum“
adatik azzal, hogy az országban biztonságban lakhatók kiszolgáló
személyzetével együtt a Pálffy levelében közölt feltételek teljesítése
esetén; ha Rákóczi a kegyelmet hajlandó elfogadni, azt haladék
talanul tegye meg; erre a resolutio háromnapi haladékot engedé
lyezett ugyan, a térbeli távolság miatt azonban e határidő
megfelelőképen meghosszabbíttatik abban a reményben, hogy kész
akarva nem fog késni. Ezen declarationak, nemkülönben a királyi
kegyelemnek elfogadásán túl további tárgyalásoknak nincs helye s
legfeljebb őfelsége kegyelmességéhez lehetne folyamodni. Az összes
erősségek jóhiszeműen és olyan karban adassanak át, aminőben
jelenleg vannak; ebből a fejedelmet anyagi kár nem fogja érni,
mert az őrségeket a császár saját költségén fogja elismerni. Ha a
fejedelem állandóan Munkács várában kívánna lakni, e kívánsága
ezidőszerint nem volna teljesíthető ugyan, azonban nincs akadálya
annak, hogy időnként ott is tartózkodjék, ingóságait ott tartsa,
csak katonaságot s nagyszámú cselédséget ne vigyen magával. (1. p.)
Ha a fejedelem fiainak visszaadását kérné, e kérést az udvarra kell
hárítani. (2. p.) Ami azon főnemeseket, nemeseket és főtiszteket
illeti, akik jelenleg az országban és a fejedelem környezetében
vannak, amennyiben „gratia vitae et bonorum“-ra igényt tartanak,
azt külön-külön kérjék a maguk számára és pedig minél előbb
1 Bercsényi nem volt jelen, mint Rákóczi írja Emlékirataiban. 295. 1.
V. ö. Márki: III. 207. 1.
2 PuLAvnál : II. 309—10. 11. Egyidejű másolata Locher javításaival
Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. aug. no. 356.
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megfelelő formában. Annak semmi akadálya nincs, hogy a köz
nemesség is ugyanebben a kegyelemben részesüljön, azonban fegy
vereik letétele után hűséget kell fogadniok s hazatérve, békés fog
lalkozást kell űzniök. Ezekről személy szerinti kimutatás készítendő,
az illetők lakóhelyének feltüntetésével. (3. p.) A fejedelem katona
ságához kell számítani az erdélyieket is ; egy katonát sem lehet erő
szakkal arra kényszeríteni, hogy a császár szolgálatába álljon. (4. p.)
Ha azok özvegyeiről, vagy árváiról esnék szó, akik mint kurucok
haltak el, azt kell válaszolni, hogy az özvegyek a vagyont ille
tőleg a kötött házassági szerződések és az ország törvényei szerint
lesznek elbírálva, az árvák pedig, amennyiben atyjuk vagyona idő
közben elkoboztatott, kegyelemért az uralkodóhoz forduljanak. (5. p.)
Azon főnemesekről és nemesekről, akik az országot valóságosan
elhagyták és idegen országok területén tartózkodnak, amennyiben
megbánták részvételüket és visszatérni óhajtanak, — őfelsége akként
fog gondoskodni, hogy birtokaikból „árendaképen becsületes tar
tások fog rendeltetni“ ; ezek közé azonban nem kellene azokat
számítani, akik már hazatértek, minthogy olyanok is tartózkodnak
külföldön, akik nyugodalmuk kedvéért hagyták volt el annak ide
jén az ország területét s ezen idő alatt sem háborúkban, sem más
káros mozgalmakban nem vettek részt ; ha kegyelmet kérnek,
abból nem zárhatók ki. (6. p.) Minthogy az uralkodó a múltban is
szívén viselte az ország jogainak s szabadságainak épségben mara
dását s mindezeket a jövőben is szentül és sértetlenül megtartani
szándékozik, mindenkinek, főkép azonban a főnemeseknek meg
engedi, hogy ezen kegyelemnek megerősítését az ország gyűlésé
ben annak rendje szerint kérhessék. (7. p.) Mindezek elfogadására
Rákóczinak és híveinek három-négy heti haladékot adnak, ezen
határidő elteltével „őfelségének is minden kegyelmessége tőlük
elvonatik“.1
Rákóczinak az előteijesztett pontok meghallgatása és letárgyalása után az volt a benyomása, hogy „általánosak, határozatlanok
voltak az ígéretek, amelyek, minthogy sokról biztosították, kevés
meggyőző erővel bírtak“.2 Főleg a declaratio harmadik pontja ellen
hangzottak el erősebb kifogások, melyről egyébként „megvallotta
1 Egyidejű másolat Locher javításaival. Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711
augusztus nr. 356. Magyar fordítása PuLAYnál. H. 310—14. 11.
2 önéletrajza. 203. 1.
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maga is Károlyi “, hogy sem ő, sem Sennyey kancellár nem értették
meg tulajdonképeni értelmét. Mindamellett úgy döntöttek, hogy a
tárgyalásokat nem szakítják félbe, hanem kifogásaikat írásba fog
lalva (dilucidatio) küldik majd meg Pálífynak. Tekintettel azonban
arra, hogy Károlyi „az minapi szembenlételébül is Pálffival általlátta, hogy nem jó lesz már ezután mindenkor parolára bízni
magát“, — abban állapodott meg, hogy a dilucidatiot Gerhard
György, vagy Ráday Pál fogja átadni Pálífynak ; ha azonban „nem
érkeznék idejére hozzá se Gerhard, se Rádai“, — akkor Károlyi
egyszerűen elküldi ez iratot a császári főparancsnoknak. Ilyen
körülmények között szinte természetes volt, hogy az ellenséges
kedések kiújulásának eshetőségei is szóba kerültek, Károlyi legalább
kétségtelennek tartotta, hogy „kard-ki-kard“ lesz belőle, miért is
arra utasították, hogy a kuruc csapatokat „Bereg, Ugocsa, Mármaros vármegyébe csuportra hozza“, hogy a fegyverszünet lejárta
készen találja őket. Amennyiben azonban a fegyverszünet meghosszabbíttatnék, a fejedelem hajlandónak mutatkozott arra, hogy
április 27.-re gyűlést hívjon össze Husztra, hogy annak döntésétől
tegye függővé a továbbiakat.1
Károlyi igyekezett minél előbb elhagyni Strij városát. Ide
abban a meggyőződésben sietett, hogy a finalis resolutiot és a declaratiot elégtétellel és megnyugvással fogják fogadni, mert azokban
egy kielégítő megegyezés kereteit fogják felismerni ; s látnia kellett,
hogy valósággal ellenséges indulat fogadta őt és javaslatait,2 melyet
leküzdeni sem ereje, sem bátorsága nem volt. Debrecenben vállalt
azon ígéretét, hogy hűségesküje letételét Rákóczinak és híveinek
tudomására hozza, meg sem kísérelte beváltani, ellenkezőleg, kény
telen volt — legalább látszatra — lépésről lépésre feladni állásait
s Rákóczinak újból hűséget fogadva,3 azzal a keserű tudattal távozni,
hogy a tárgyalások további sorsának irányítását ismét s most már
véglegesen kivették kezéből s teljes passzivitásra kényszerítették.
Mindezek mellett éreznie kellett azt is, hogy erkölcsileg menthe
tetlen szerepet játszott akkor, midőn károm hét leforgása alatt
1 1711 március 28.-i levele Bercsényihez. Arch. Rak. III. 603—604.11.
2 „Az említett tábornokok, Károlyinak titkos ellenei, tanácsolák, hogy
fogassam el őt ; de azonkívül, hogy erre semmi józan okot sem találtam,
a háború folytatására sem láttam e lépésből semmi hasznot“, írta Rákóczi
Emlékirataiban. 295. 1. Márki : IH. 210. 1.
3 Rákóczi 1711 március 31.-i levele Károlyihoz. Arch. Rak. III. 607.
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kétszer a fejedelemnek, egyszer pedig a császárnak tett hűségesküt.
Striji útjának tulajdonképen az volt a legnagyobb tanulsága, hogy
belátta, hogy két úrnak egyszerre nem szolgálhat, s ha hitelét és
becsületét nem akarja mindkét fél előtt kockára tenni, mielőbb
döntenie kell valamelyik irányban. S Károlyi még Strijben döntött.
Még visszaindulása napján (március 28.) tudatta Pálffyval, annak
március 26.-i levelére válaszolva, hogy az ecsedi kuruc őrség kivonu
lása miatt, mely őfelsége kára nélkül folyt le, nincs mit tartania
a bonyodalmaktól; hogy legközelebbi útja a hadsereghez vezeti,
kéri azonban a császári főparancsnokot, hogy addig is, míg vele
találkozhatnék, engedje hozzá Komáromi Györgyöt, kinek közvetí
tésével majd mindenről tájékoztatni fogja.1
1 Egykorú másolata Kriegsarch. HKR. 1711 exp. augusztus nr. 356.
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VIII.
Károlyi elszakadása Rákóczitól; ellentétek. Tárgyalásai Komáromi
útján Pálffyval. Károlyi új egyezmény-tervezete. A végleges „finalis
resolutio“. A szatmári értekezlet és állásfoglalása. Küldöttség Rákóczi
hoz; az utasítás. Ráday Pál megbízatása. A diluddaiio. Károlyi
közeledési kísérletei a fejedelemhez.

Károlyi még Strijben vette kézhez Pálffy március 26.-i levelét,
melyben a császári főparancsnok biztosította ugyan változatlan
bizalmáról, de kifejezte aggodalmát aziránt, hogy Rákóczi „ő felsége
gratiáját nem oly tökéletes igyekezettel kívánja, vagy pedig kigon
dolt halogatásokat keresvén és Lengyelországban valamely bal és
gonosz új tanácsokkal élvén, talán ugyan idővel az ő megfogyat-'
kozott erejének megújítására azon ő felsége gratiájával rosszul akar
élni“. Nem titkolta el Károlyi előtt azt sem, hogy Locher, aki
Károlyit még alig ismeri, „hosszasnak, mind penig gyanúsnak“
tartja a kuruc főtisztek és nemesség április 9.-i gyűlését, melyet pedig
Károlyi rendelt volt el; Locher ennek következtében Bécsbe akar
visszatérni, Pálffyt pedig a hadműveletek haladéktalan megkezdésére
ösztönzi, ami a főparancsnok szerint indokolható is volna, mert
Rákóczi magatartását „balra“ is lehet magyarázni, ő felsége tekin
télye viszont hosszabb várakozást nem engedhet meg.1
A császári főparancsnok levelében a kardcsörtetés csak a hatás
kedvéért szerepelt. Pálffy ugyanis támadásra egyáltalában nem gon
dolhatott; elsősorban azért nem, mert a haditanács március 29,-i
rendeletével a Savoyai- és a Viard-ezredeket Sziléziába rendelte,
ami ellen Pálffy hevesen tiltakozott, mert így a szorosabb értelem
ben vett hadműveleti területen öt ezred helyett csak három állott
volna rendelkezésére ; mindezt nem tekintve, nevezett ezredek álla
pota, az élelmezés nehézségei, a közlekedési viszonyok akadályai,
főleg a tavaszi vízáradások idején, minden mozgást lehetetlenné
tett; maga jelentette a haditanácsnak, hogy még Szatmárig sem
1 1711 március 26*-ról. PüLAvnál: II. 316—18. 11.
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tudna haladni, mert a Szamos- és Kraszna-folyókon hajóhidak nélkül
lehetetlen átkelni, effélék pedig nem állanak rendelkezésére.1 Locher
is beismerte, hogy a debreceni főhadiszállás úgyszólván teljesen el
van zárva a külvilágtól, s hogy mindaz, amit a főparancsnok a
csapatok állapotáról ír, megfelel a valóságnak.2 Károlyi azonban,
aki viszont jól ismerte a kuruc haderő állapotát s tudta, hogy azzal
háborút viselni nem lehet, aggódva gondolt az ellenségeskedések
kitörésének lehetőségére, melyet katasztrofálisnak tartott, nemcsak
a kurucság, hanem általában Magyarország ügyére nézve. Aggodal
mait Rákóczi nem osztotta, vagy legalább is túlzottaknak találta,
miért is Károlyi Pálffvnak szóbanforgó március 26.-i levelét meg
sem mutatta a fejedelemnek, hanem csak másnap Zavadkáról küldte
meg azt neki másolatban, mindössze annyi megjegyzéssel, hogy
— úgymond — „elláthatja Felséged, mily nehéz leszen az extensiot
elaborálnom, melyre Kassa nyit vala egész mezőt, sőt még declaratioban feltött difficultásokat is . .. nagyon tollálta volna. Adja Isten,
anélkül is el ne cseppenjen“.3
Rákóczit nem annyira Pálffy levelének hangja, mint inkább
Károlyi odavetett megjegyzései bántották; azt olvasta ki azokból
— s nem alaptalanul, — hogy Károlyi nem osztja minden fenn
tartás nélkül a fejedelem azon álláspontját, melyét Strijben leszögez
tek s melyhez ott Károlyi is hozzájárulni látszott. Ezért most írásban
jelentette ki neki, hogy előtte „mind szóval mind Írásban sokszor
ajánlott hitiben teljességesen“ megnyugszik ugyan, azonban „egy
árnyék-reménségért, melyben semmi állandóságot és vigasztalást nem
remélhetni“, nem hajlandó sem esküjét megszegni, sem magát „az
egész keresztény világ előtt“ pellengérre állítani; meg van arról
győződve, hogy „a bécsi udvar subjugálni kívánja nemzetünket,
melyet ha csalárdsággal véghezvihetne, inkább akarná, mintsem
erővel“. Hiába hivatkoznak arra, hogy könnyen magára maradhat
„s még talán az külső reménség“-ben is megcsalatkozhatik, ő „tiszta
tökéletes lelkiismerettel“ Istenbe veti bizalmát és reménységét. „Ez
— úgymond — oly végső resolntiom, amelytől csak a halál választ
el s nincs oly nyomorúság, rabság, amely elmémben habozást
1 1711 március 31.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. április
nr. 64.

2 1711 március 31.-i jelentése. Ugyanott 1711 exp. április nr. 304.
8 Eredetije 1711 március 29.-ről. Aspremont-levéltár. M. Nemzeti
Múzeum.
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okozzon . . . Megmutatom hazámnak s nemzetemnek s az egész
keresztény világnak, hogy valamint az ügyet nem dicsőségért, gazdagulásért vettem fel, úgy az nyomorúságok félelmétül viseltetve, azt
el nem hagyom.“ Erre kéri Károlyit is, figyelmeztetve őt, hogy
valamint „mostani elválásakor“ „adott hitinél többet nem adha
tott“, — Rákóczi sem írhat többet és mást elhatározásai tekin
tetében.1
A fejedelem ezen levele azonban már hatástalan maradt
Károlyira, aki meg volt arról győződve, hogy a fejedelem hajthatatlansága nem annyira tárgyi okokra, mint inkább személyes ellen
feleinek, főként Bercsényinek izgatásaira2 vezethető vissza, miért is
azt határozta, hogy a tárgyalásokat saját felelősségére folytatja és
befejezi. Erről, nemkülönben a megegyezés elé ezidőszerint tornyo
suló egyéb akadályokról a főparancsnokot Komáromi útján tájékoz
tatta, aki Károlyban kereste föl. Komáromi közvetítésében egyébiránt
Pálffy is, Locher is megnyugodtak, megbíztak benne s bár eleinte
Locher vele"ègyütt akarta Károlyit felkeresni, hogy a finalis resolutio
vagy a declaratio egyes pontjaira nézve a szükséghez és lehetőséghez
képest azonnal, a helyszínén határozhassanak, utóbb azonban Károlyi
személyére való tekintettel, akit Locher megjelenése esetleg kényes
helyzetbe hozhatott volna saját hívei előtt, e tervet elejtette s csupán
a főbírót küldték Károlyihoz.3 Komáromi április 2.-án már vissza
is tért Debrecenbe, azzal a jelentéssel, hogy Károlyi a kurucokat
a békealkudozások eddigi eredményeiről az április 9.-re összehívott
szatmári értekezleten fogja tájékoztatni, továbbá, hogy a Rákóczival
folytatott tárgyalások, bár határozott eredményre nem vezettek, egész
ben véve nem kilátástalanok, szükséges volna azonban a fegyver
szünet meghosszabbítása avégett, hogy az alatt a még fennálló
ellentétek elsimíthatok legyenek ; Károlyi és párthívei a nyílt szín
vallástól nem vonakodnak ugyan, de azt nem látják időszerűnek
s attól tartanak, hogy visszatérésük időelőtti kipattanása ellenkező
hatást fog előidézni. Pálffy a jelentést megnyugvással vette tudo
másul és Locherrel egyetértésben hozzájárult a fegyverszüneti határ1 1711 március 31.-ről. Arch. Rak. Hl. 605 -607. 11.
2 V. ö. Bercsényi 1711 március 28.-i levelével Rákóczihoz. Arch. Rak.
VI. 698. s köv. 11.
3 Pálffy id. 1711 március 31.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711
április nr. 64 és Locher jelentése ugyanazon napról. Ugyanott. 1711 április
nr. 304.
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időnek április 27-ig való meghosszabbításához is, mert különben
fegyverhez kellett volna nyúlnia. Ez esetben azonban, a haditanács
hoz április 7.-én felterjesztett jelentése szerint, még Szatmárig
sem tudna előnyomulni a kiáradt vizek miatt, nem is említve azt,
hogy naz országban sem kenyér, sem takarmány, sem szalma nem
található, a katonaság tehát hiába fáradna, könnyen tönkre is menne
s végül is eredmény nélkül kényszerülne visszatérni“ ; e tekintetben
a főparancsnokot felelősség nem terhelheti, mert csaknem minden
jelentésben sürgette élelmiszerraktárak felállítását, a zsoldpénzek s
a téli illetmények kiutalását s máig sem történt intézkedés ezekben.
Mindamellett Pálffy április 27.-ét végső dátumnak tekintette, mely
időpontig szerinte el kell dőlniök az összes függő kérdéseknek.1
Komáromi és Károlyi ezen első találkozása azonban a tulajdonképeni alkudozások történetében is jelentős mozzanat volt. Károlyi
ugyanis ahelyett, hogy a Strijben március 27.-én megfogalmazott
dilucidatiőt a főparancsnoknak megküldte volna, amire különben
sem volt feljogosítva, a striji tanácskozások alkalmával elhangzott
ellenvetések és észrevételek figyelembevételével a finalis resol/utio és
a declaratio összes vitatható pontjait írásba foglalta s maga is terve
zett egy finalis resolutiot, mely szerinte alkalmas volna minden igény
kielégítésére. E tervezet wJón ege a következőkben foglalható össze:
A Károlyi Sándor által a fejedelemnek megküldött irat szerint
Rákóczi Ferenc fejedelemnek az ő felsége által adott teljhatalom
erejénél fogva megadatik a „gratia vitae et universorum bonorum
tam in Hungária, quam in Transsylvania“, az országban való biz
tonságos lakhatással, mindennemű cselédségével és udvari népével
együtt, azzal a feltétellel azonban, hogy a császári és királyi kegyel
met elfogadja s mielőbb és halogatás nélkül letévén a hűségesküt,
jelenleg még birtokában levő várait jelenlegi állapotukban átadja;
ezáltal a fejedelem jövedelmeiben kár nem fog esni, mert minden
őrség a császár és király zsoldján tartandó. Ha nem akarna az
ország területén lakni, jogában áll — azonban a hűségeskü letétele
után — a külföldön, sőt Lengyelországban is megtelepedni. Amennyi
ben az őfelsége iránt köteles hűségre visszatért s annak bizony
ságát is adta, fiainak visszaadatása nem fog megtagadtatni tőle. (1 p.)
1 Pálffy 1711 április 7.-i jelentése. Kriegsarcliiv. HKR. 1711 exp.
április nr. 30. Ugyanennek egykorú másolata. Kriegsarchiv. Feldakten. 1711
április nr. 1.
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A „gratia vitae et omnium bonorum“ mindazon szerzeteseknek,
főrendeknek, nemeseknek és pedig a magyarországiaknak épúgy,
mint az erdélyieknek, megadatik, akik' jelenleg a fejedelem pártján
az országban élnek, ami azonban nem vonatkozik azokra, akik eddig
visszatértek. A declarationak a közkatonaságra vonatkozó része,
valamint a 4. pont is megmaradhat. Az 5. pont kiegészítendő azzal,
hogy az özvegyekkel és árvákkal az ország jogai és törvényei szerint
kell bánni. A 6. pont nagyrészt azonos lévén a 3. ponttal, vagy
egészen hagyassák ki, vagy pedig állapíttassák meg a haszonélvezet
jogcímének köre. Az önként külföldön tartózkodókra vonatkozólag
ugyanazon feltételek állapítandók meg, mint a declaratio 3. pontjá
ban. A declaratio 7. pontjában a magyar királyságon kívül Erdély
is megnevezendő.1
Pálfíy nem zárkózott el a finalis resolutio, illetőleg a március
14,-i declaratio módosításától, annyival kevésbé, mert a Károlyi által
ajánlott pótlások és módosítások a lényeget nem érintették. Komá
romit április 5.-én már vissza is küldte az új finalis resolutio szöve
gével Károlyihoz, hogy a tárgyalások kedvező befejezését a maga
részéről is siettesse.2 Az 1. pont a Károlyi javasolta szöveget egész
ben véve elfogadta, de bővítette azzal, hogy április 27.-ében meg
szabta azon végső határidőt, ameddig Rákóczi meghódolásának s
eskütételének meg kell történnie s egyúttal javasolta azt is, hogy
az eskü letétele valamely szomszédos helységben, esetleg Károlyban
menjen végbe. A 2. pontban a szerzetesekre vonatkozó kifejezés
részletesebb magyarázatát tartotta szükségesnek, egyébként elfogadta
Károlyi fogalmazását. A 3. pontban az özvegyekről és árvákról
szóló megállapítás teljesen Károlyi fogalmazványa, nemkülönben a
4. pont is, mely az önként külföldre távozók elbírálását tartalmazta.
Az 5. pont az erdélyiek amnesztiáját magyarázza; eszerint ott a
gratia vitae et bonorum megadásával gr. Steinville lovassági tábor
nok van megbízva, hogy azon erdélyiek, akik Oláhországba, vagy
Moldvába menekültek, ne legyenek kénytelenek Magyarországba
jönni, ami rendkívül körülményes és költséges volna. Egyébként
1 Károlyi 1711 április 2.-i levele Pálffyhoz. Egykorú másolata Kriegs
archiv. HKR. exp. 1711 augusztus nr. 356. Ugyanott a finalis resolutiotervezet egykorú másolata is. A kisebb jelentőségű részleteket, melyek
ismertetése nem szükséges, lásd Pulay : II. 323. s következő 11.
2 Pálffy 1711 április 4.-i levele Károlyihoz. Fogalmazvány. Kriegsarchiv.
HKR. 1711 exp. augusztus nr. 356.
A szatmári béke története és okirattára.
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ő felsége Magyarországnak epúgy, mint Erdélynek összes jogait és
kiváltságait sértetlenül megtartja. Hogy pedig a pacifikáció munkája
Erdélyben is úgy történjék, mint Magyarországban, az eddig tör
téntekből gr. Steinvillet tájékoztatni fogják.1
Károlyi a Komáromi közvetítésével folytatott ezen tárgyalá
sokról Rákóczinak is jelentést tett, kinek megküldte Pálffy legújabb
leveleinek másolatait is, hogy lássa a fejedelem, hogy „semmi csalárd
ság, hanem egész sineeritás vagyon az dologban“. Szerinte Pálffy annyi
előzékenységet és megértést tanúsított, hogy azzal a dilucidatio
tulajdonképen már tárgytalanná is vált, miért is azt meg sem kül
dötte a főparancsnoknak, hanem majd Ráday vagy Gerhard útján
juttatja el hozzá. Károlyi minden törekvése arra irányul, hogy a
fegyverszünet meghosszabbítását megnyerhesse, de sem neki, sem
Komárominak nincs sok reménysége ahhoz ; kötelességének érzi
mindamellett urát a közhangulatról is fel világosítani. „Az mi hadak
kal — úgymond — még eddig Felséged intentioját közlöttem, mind
azt resolválják, ók idegeny országra nem mennek, külső szolgálatra
magokat nem kötelezhetik, mert az confoederatiohoz hitesek; azon
monarchiának penig elég könnyű hada lévén, reájok semmi szüksége,
hanem mivel az confoederatio ben vagyon az hazában, úgy az
erősségei is fen vadnak, amellett maradnak: ha hadakozni való
ok adatik, hadakoznak, ha békességre út nyittatik, avval együtt
békéinek s ha kik confoederatusok külső országokra kimentenek is,
jöjjenek vissza s együtt hadakozzanak s együtt békéljenek.“ Károlyi
maga sem titkolta, hogy ezen kemény kritika éle elsősorban és
főként Bercsényi ellen irányul, akit az emigráeionális politika lelké
nek és értelmi szerzőjének tartóit. „Az élő Istenre s hivatali kötelessé
gére kénszerítem Felségedet — írta erre célozva — egy Bercsényiéi t
Felséged ne vesse meg az confoederatiot, azaz nemzetet, mely hazájá
ban vagyon. Ne ragaszkodjék külső monarcháknak ál-umbra formában
lévő reménségéhez és nyolcz esztendőktül fogva biztató poeticájához
s azért ily contemptuose ne vesse meg az császár gratiáját, hagyjon
békét az solennitásoknak, pompának, diffidentiának és abbul szárma
zott félelemnek, jöjjön be az confoederatio közé, ne mondhassa azt,
1 Debrecen, 1711 április 4. Fogalmazvány. Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp.
augusztus nr. 356. Magyarul PuLAvnál : II. 338—42. 11. és (hibás dátummal)
Szabó K. — Szilágyi S. : Történeti emlékek a magyar nép ... életéből. Pest.
1860. II. k. 129-31. 11.

99

VIII. FEJEZET

in extremis hogy elhadta az vezére őtet; reducálja Felséged az
confoederatiotul eltávozott és kiment confoederatusokat is, kik csak
magok csendességéért és nem confoederatio emolumentumáért men
tenek ki s ha békélnünk kell is, békéljünk együtt s abban ha
szenvednünk kell is, szenvedjünk együtt, ha hadakoznunk kell is,
hadakozzunk együtt, míg el nem veszünk. Mert ha az extensiot
nem tanálom obtineálhatni, szánom Felségedet, hogy mások miá
fog szenvedni és gyalázatos hírt nyerni, hogy elhagyta nemzetét
(kit Isten még gondolni is távoztasson el).“ Hangsúlyozza, hogy
partikuláris békességre nem lép, — „de ha az manifestum kibocsáttatik, Felséged közelebb, vagy be nem jön, hanyatt-homlok nem
engedem nemzetemet veszedelemre menni, hanem vélle együtt
maradván, in extremitate ha universalis békességre találok fakadni,
Isten s az világ s egész kereszténység előtt protestálok, én oka ne
legyek, senki pártosnak, hitetlennek ne tartson, mert amit cselek
szem, egész nemzetemmel, nemzetem utolsó veszedelmének eltávoztatásáért kéntelenségbül cselekeszem;“ . . . „ezeket íratja ily keser
vesen véllem Felségedhez való igaz szeretetem és nemzetemhez
köttetett szivem s lelkem, kiért ha Ítéletet, vagy haragot érdemiek,
ítélje meg az Istenem“. Rákóczit arra kéri, hogy mindezt „vegye
kegyességgel“ tőle s „csendesítvén elméjét, nézzen végig az nyolcz
esztendőn, vött-e valaha rossz tanácsot“ tőle; arra is kéri, hogy
április 10.-ig adjon mindezekre választ s lehetőleg személyesen
jöjjön közéjük.1
Komáromi Károlyit már Szamárban találta (április 5.), hová
a kuruc főparancsnok még április 4.-én átment, hogy Rákóczi
„kegyelmes parancsolatjába“ a Pálffy által megküldött finalis resolutiot és declaratiot, nemkülönben a fejedelemnek ezekre vonatkozó
dilucidatioját az összehívott „magyarországi és erdélyi vitézlő confoederatus rendeknek* s „a felsőbb nemes vármegyékbül álló becsületes
confoederatus exulans“-oknak „az hadak resolutioja iránt“ bemu
tassa.2 Károlyi azok beható ismertetése után szabad választást
1 1711 április 3-ról Olcsváról. Eredetije Aspremont-levéltár. M. Nem
zeti Múzeum. „Megtapasztaljátok — írta még április 2.-án Ebergényinek — nem egyébben, hanem állandóságban kívánom s effectuálom is hozni
mind az felséges császárt, mind az nemzetet, hogy többé bolond útra ne
térjen.“ B. Szabó L. : Gr. Széchenyi-család tört. I. 350. 1.
2 Az eredetileg április 9.-re tervezett gyűlés korábbi megtartása — úgy
látszik — Locher megnyugtatása végett történt.
7*
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engedett nekik a tekintetben, hogy hozzájárulnak-e a hallottakhoz,
vagy sem; de egyúttal figyelmeztette őket, hogy elhatározásukat
alaposan fontolják meg azok, akik esetleg az ellenállás folytatása
mellett döntenének, mert azzal egyszersmindenkorra elzáiják maguk
elöl a kegyelem útját s Károlyit is szemben találják majd magukkal.
Áz egybegyűltek mindezt tudomásul vették ugyan, de „némely
punctumokból láttattak nem kevéssé felzendülni és ellene kiáltozni,
főképen a bévett religiók, parochiák s hozzátartozandó beneficiumok
dolgában“. Ügy látszik, Komárominak sikerült őket megnyugtatnia,
akinek javaslatára Pálffy (április 8.) írásban biztosította őket arról,
hogy „ő felsége resoluti ója a kálvinista és lutheránus vallásnak
dolgára, vagy szabadságára is értetődik“.1
Döntően befolyásolta azonban a jelenlevők elhatározását a
békés megegyezés gondolata mellett Pálffynak április 4.4 finalis
resolutioja, amelyet a debreceni főbíró vitt magával s melyet Károlyi
a confoederatusok sürgetéseinek engedve, velük is megismertetett.
Károlyi eleinte személyesen akarta Pálffy ezen „finalis determinatioját“ a fejedelemmel közölni, az idevágó iratanyaggal együtt,
de a jelenlevők „unanimi voto kimenetelét prohibeálták“ s arra
kérték, hogy inkább „itten a dolgoknak jó folytatására legyen
gondja“,2 maguk pedig . „közönségesen resolválták magokat, hogy
mivel reménységeken kívül tapasztalják őfelsége kegyetmességét, semmi
híjával nincsenek, hanem csak a fejedelem jelenlétével“ ; hogy tehát
„annál jobban kimunkálódhatnék a boldog és maradandóbb állandó
sággal megerősíttethetnék a békesség“, a fejedelmet küldöttség útján
kívánják e napok eseményeiről s a szatmári gyűlés lefolyásáról
tájékoztatni s evégből a magyarországiakrészéről_ Bulyovszky
DÁNiELt, a „vitézlő rendek“ közül CsajáGHY jÁNOS-brigadérost, az
erdélyiek képviseletében pedig- Dserey Jánqs alezredest bízták meg
a követi tiszttel.
A szatmári gyűlés ezen nagyjelentőségű s a békés megegye
zést elvben tulajdonképen már eldöntő határozatáról Károlyi még
április 6.-án értesítette a fejedelmet. Magát a tényt épen csak tör
ténetileg vázolta, minden magyarázat, vagy megjegyzés nélkül ;
1 Károlyi 1711 április 6.-i levele Rákóczihoz. Eredetije Aspremontlevéltár. M. Nemzeti Múzeum. Pálffy 1711 április 19.-i jelentése Kriegs
archiv. HKR. 1711 exp. augusztus nr. 356. Pulay : II. 337—38. és 342—43.11
2 Pulay : II. 338. és 345—46. 11.
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Rákóczinak március 31.-i levelére azonban, melyet Szatmárt ugyan
ezen napon vett kézhez, már részletes önigazolással s tagadhatat
lanul erős önérzettel válaszolt. „Az én lelkem ismereti megnyugo
dott azon, — írta — hogy nemcsak szóval, hanem egész nyugha
tatlan fáradozásommal s csekély elmém törésével effectusát is mutat
hatom nemzetemnek, ámbár se credentiám, se plenipotentiám, se
instructiom nem volt is. De nemcsak magam hazájárul, hanem
Erdélyrül is, mint lehetett, munkálódtam, melyért Istené az dücsőség.“
Isten kegyelmének tulajdonítja a fegyverszünet nem remélt meg
hosszabbítását is „azoknak confusiojára, az kik sub praetextu alio
az confoederatiotul elszöktenek és róllam balul Ítéltének; vagyon
már idejek, bejöhetnek, ha tetszik, concludálhatnak mint szeretik;
ha nem kell s nem jőnek, gondolom kevesen gyászolják meg, csak
Isten Felségedet hozza, az mint egyébre szükségünk nincsen“.
Beismeri, hogy ha sejtette volna a fegyverszünet meghosszabbítását,
minapi (április 3.) levelét nem írta volna meg, melyért a fejedelem
től „iterato és alázatos kötelessége szerént“ elnézést kér. Ez alka
lommal tudomására adja, hogy a szatmári confoederatio a további
vérontás elkerülése végett gr. Esterházy—Dánielt a fejedelem
„kegyelmes dilucidatiojában feltött conditio “-ra való hivatkozással
Kassa átadására utasította,, mert „így lévén már az dolgok, csak
egy kisebb tagjának is véri kiontásának szükségét nem látja“.
Ismételten hangsúlyozza, hogy „nincs egyéb hátra“, csak Rákóczi
„kívánt praesentiája és resolutioja“, mert „az eddig valókbul mind
armistitium, mind tracta, mind pacificatio kikerekedett“, nem is hiszi
ezek után, hogy Ráday, vagy Gerhard megbízatására már szükség
volna.1 Károlyi az Esterházy Dánielnek szóló levéllel egyidejűleg,
melyet Szathmári Miklós és Krucsay János kurucezredesek vittek
meg először Pálffynak Debrecenbe s onnan a kassai parancsnoknak,2
a munkácsi várban állomásozó ezredének is rendeletet adott arra
vonatkozólag, hogy amennyiben Bercsényi a Charriere-ezredet akarná
a várban elhelyezni, annak mindenképen álljanak ellen.3
Mindezekben Károlyi a szatmári confoederatio megbízásából,
1 1711 április 6.-án Szatmárról írt levele. Eredetije Aspremont-levéltár. M. Nemzeti Múzeum. Ugyanaz, nem teljesen azonos szöveggel Pulaynál is : II. 346—50.1. Latin nyelvű fordítása Pray : Epist. proc. ÜL 556—61.11.
2 Latin fordítása 1711 április 6.-ról. Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp.
augusztus nr. 356.
8 Pálffy id. 1711 április 19.-i jelentése. Kriegsarchiv. Ugyanott.
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mint egy többségi párt feje, járt el. Rákóczinak már április 3.-i
levelében kijelentette/ hogy „többen vagyunk 25 ezernél benn,
senator ok ketten s egy cancellarius, az is már generalis“, amiből
következett, hogy a többség akaratát és fölfogását a szatmári gyűlés
s nem a lengyelországi, különben is csekélyszámú emigráció volt
hivatva képviselni. Valamennyien érezték azonban, hogy a feje
delem személyének tényleges kikapcsolása már forradalmi tény volt,
mely az adott viszonyok közt talán nem bírt jelentőséggel, de a
jövőben esetleg oka lehetett különféle bonyodalmaknak. Innen van az,
hogy Károlyi a fejedelmet állandóan tájékoztatta a tárgyalások
minden fontosabb mozzanatáról, jelentősebb esetekben hozzájárulását
formailag is kikérte, de emellett következetesen arra törekedett,
hogy a fejedelmet Bercsényi hatása alól kivonva, a körükben való
megjelenésre reábírja, mert ezzel végzéseik és határozataik érvé
nyességét a confoederatio alkotmányának megfelelően is biztosít
hatták volna. Ez a törekvés hatja át azon utasítást is, melyet
— kétségkívül Károlyi fogalmazásában — a szatmári confoederatio
adott (április 7.) a Lengyelországba kiküldött követség tagjainak.
A követség tagjainak elsősorban arra kell a fejedelmet emlékeztetniök, hogy „mimódon kezdette légyen . . . ezen hazánknak
régen óhajtott csendességére czélozó békesség tractáját“, melynek
sikere végett Vaján a császári főparancsnokkal személyesen is talál
kozott. A Pálffytól ezen találkozás után megküldött finalis resolutio,
illetőleg declaratio azonban nem elégítette ki a hozzáfűzött vára
kozásokat s ez alapon aligha lett volna remény a megegyezésre.
A Pálffytól Komáromi György útján nekik megküldött „utolsó és
már világosabban feltett“ finalis resolutio alapján azonban, „ha
egészben nem is, de kiváltképen a derék dolgokban“ a megegyezés
megvalósíthatónak látszik. A confoederatusok valamennyien s bizo
nyára maga a fejedelem is tudja, hogy a harctéri eshetőségek
reájuk nézve kilátástalanok s ha az ellenségeskedések kiújulnának,
nekik csak „siralmas számkivetés“ jut majd osztályrészül. Viszont,
ha a fejedelem közéjük jönne, alkalma nyílnék arra, hogy a kér
déses resolutio „annál inkább megmagyaráztathatnék és véghezvitetődhetnék“. Ennélfogva a követek „mentői alázatosabban az
Istenért is kérjék a fejedelmet“, vegye szívére mindnyájuknak, akik
még égynéhányan hozzávaló kötelességüket megtartottak s hűség
ben, fegyverben mellette megmaradtak, nyomorúságos helyzetét.
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könyörüljön meg szíve az özvegyeken, árvákon s más ügyefogyott,
idegen országokban bujdosó szegény honfitársain s határozza el
magát a kijövetelre és mozdítsa elő az országnak „ezen jó móddal
lehető kívánt lecsendesítését“. Ismételten hangsúlyozzák a fejedelem
előtt, hogy „semmi módunk nincs az ellenséggel való szembenszállásra“ ; arról is meg vannak győződve, hogy „a külső segítségbe
sem lehet semmi bizodalmuk“ ; s ha valaki a cár szolgálatába állana
is, „az ő szolgálatjában is senki securus nem lehetne, hogy azt
elérhetnénk, amire vélünk együtt fegyverfogásunknak idején a feje
delem is igyekezett“. Igen élénken visszaemlékeznek arra is, hogy
annak idején „magyar hazánk, abban lévő váraink, jószágink, fele
ségeink, gyermekeink, özvegyekért, árvákért és egész szabadságunk
ért fakadtunk a fegyverkezésre és úgy is esküdtünk meg, hogy
hazánk törvényei szerént élhessünk“. Mindezt a császár is megígéri,
megadja a gratia vitae et bonorumot s császári és királyi szavára
fogadja a törvényeknek és szabadságoknak megtartását. Ily körül
mények között „nem tanácsosabb-e a bizonyoshoz inkább, hogy sem
a bizonytalanhoz ragaszkodni és hazánkban s jószáginkban maradni,
hogy sem magunkat tovább is a dolgoknak bizonytalan kimenete
lére nézve veszedelemre vetni“. Ha a fejedelem s ottani hívei a
felhozott érvek ellenére sem volnának hajlandók visszatérni, „azon
alkalmatossággal kéijék őfelségét, maga bölcs tanácsával engedjen
nékünk élnünk és megmaradnunk, de egyszersmind a mi hites köte
lességünk alól kegyesen oldozzon is fel és tegyen mentté, melyet
őfelségének, mint a confoederatio vezérlő fejedelmének letettünk“.1
A követeket egyidejűleg arra is utasították, hogy amennyiben
a fejedelem „maga foglalatosságitól akadályoztatván, ezen munkál
kodásnak véghez vitelére ki nem jöhetne“, szólítsák fel gr. Bercsényi
Miklóst, mint helytartógenerálist, hogy „jönne be az országba, hogy...
a vitézlő rend is fő nélkül ne legyen“.2 E felhívás elsősorban kétség
telenül Bercsényi személyes híveinek megnyugtatását célozta, más
részt azonban a confoederatio alkotmányából folyó kötelesség is
volt. Mindaddig tehát, míg Rákóczi és Bercsényi felfogása a szat
mári gyűlés határozatairól nem vált ismeretessé, a confoederatio
(üakiságaihoz ragaszkodni kellett. Károlyi tulajdonképen csak abban
az esetben nyerhetett szabad kezet, ha a fejedelem és a szatmári
1 Közölve PüLAYnál : II. 350—56. 11.
2 Pclay : II. 356—58. 11.
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gyűlés közt szakadás történt volna ; a gyűlés tagjai azonban óvakod
tak attól, hogy a confoederatio bomlását egyoldalúan előidézzék,
de viszont a tarthatatlan helyzet tisztázása végett kényszerítve érez
ték magukat arra, hogy a fejedelemhez és helyetteséhez forduljanak.
Nem lehet tagadni, hogy e lépésben több volt a politika, mint az
őszinteség, de Károlyi elérte azt, hogy különválását alkotmány
jogilag indokolhatta.
Károlyi egyébiránt a követség elindítása után Olcsvára vonult
vissza: itt találkozott Ráday Pállal,1 akit Rákóczi a striji meg
állapodások értelmében április 4.-én bocsátott Pálffyhoz, azzal a
megbízatással, hogy adja át a császári főparancsnoknak a fejedelem
válaszát ('dïlucidatio) a Károlyi útján megküldött declaratiora, mely
nek „kemény czikkelyein nem lehetett megháborodott elmével“
nem csüggedeznie, melyet azonban nem tartott véglegesnek.2 A
diluddatio szerint a fejedelem nem emlékszik arra, hogy február
3.-i munkácsi levelében „valami kiváltképen való dolgot“ kért a
császártól, a maga s udvari népe számára; ha valamit kért, azt „az
egész öszveszövetkezett magyarság“ részére kérte, „melynek dispositioja alatt vágynak azon erősségek is“, melyekről Pálffy említést
tett, melyeket tehát nem a fejedelemtől, hanem „az egész confoederatiotól“ kell kérni. (1. pont.) A fejedelem nem akarja, hogy a fiainak
hazaengedéséről szóló pont „a közönséges dolgok tractájakor“ tárgyaltassék. (2. pont.) Szükséges a declaratio 3. pontjának megvilágí
tása is, mert annak jelenlegi fogalmazásából az tűnik ki, hogy „az
uraknak, nemességnek és főbb tiszteknek, akik most az országban“
Rákóczi mellett vannak, „fejeknek, jószágoknak és tisztségeknek
teljes gratiaja nem értetett, hanem csak hatalom adatik nékiek,
hogy azokért instáljanak“. (3. pont.) Hiányos a declaratio 4. pontja
is, viszont ugyanannak 7. pontja ellenkezni látszik az 5. és 6. ponttal,
„mert abban az mondatik, hogy őfelsége mindenekelőtt igyekszik
az ország törvényeit, szokásit és szabadságit szentül megtartani“,
amiből Rákóczi szerint következik, hogy „azon közönséges gratiájában foglalja és érti az özvegyeket és árvákat is az országon
1 Károlyi 1711 április 13.-i levele Rákóczihoz. Eredetije Aspremontlevéltár. M. Nemzeti Múzeum.
2 1711 április 4.-ről. Arch. Rak. III. 611. és Pulay : II. 321—22. 11.
Ugyanennek latinnyelvű fordítása Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. augusztus
nr. 356. Pray : Epist. proc. III. 554—55. 11.
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kívül lévőkkel együtt, úgymint akik a confoederatioban bent vágynak,
hogy azoknak is jószágit, életit és tisztségeit visszaadja“. Általában
véve most is hangsúlyozza, hogy a kérdéses pontok megvitatása
az egész magyarság joga, azokra nézve tehát a fejedelem egy
oldalúan sem nem tárgyalhat, sem nem határozhat.1
Bár a dilucidatio észrevételei az időközben bevégződött tárgya
lások következtében tulajdonképen már tûïhdladottak voltak, Pálffy
készségesen vállalkozott a Rádayval való tárgyalásokra is s neki
a kívánt menedéklevelet azonnal megküldette Olcsvára. Ráday
április 15.-én, a Kassáról már visszatérő Szathmárival és Krucsayval egyidejűleg érkezett Debrecenbe s a császári főparancsnoknak
még aznap átadta nemcsak a dilucidatiot, hanem azon pontokat is,
melyekre vonatkozólag Rákóczi felvilágosításokat várt s melyek
tényleg nem lényegtelen politikai, személyi s birtokjogi részleteket
tartalmaztak. Ezek szerint a fejedelem biztosítékokat kívánt kivétel
nélkül mindazok számára, akik a felkelésben résztvettek, vagy
egyébként külföldön tartózkodnak, továbbá a hadifoglyok s a feje
delem szolgálatában álló külföldiek részére ; elejét kellene venni
annak is, hogy a lefolyt mozgalomban résztvevőknek a jövőben
emiatt bánfódásuk legyen ; az időközben confiscált jószágok korábbi
jogos tulajdonosaiknak visszaadandók azzal a biztosítással, hogy
azok nem fognak új szerzeményekül tekintetni ; messzemenő védelmet
kíván az özvegyeket és árvákat megillető birtokügyekben; kívánja
a magyarországi és erdélyi főrendeknek korábban viselt tisztségeik
visszaadását ; a fegyverletétel ne úgy értelmeztessék, hogy a jövőben
nemes emberek fegyvert egyáltalában ne viselhessenek, mert ez a
nemesi szabadságra nézve sérelmet jelentene ; biztosítékot vár
a tekintetben, hogy az eperjesi törvényszék nem fog megismétlődni;
kívánatosnak tartaná, hogy a Pálffytói kiállítandó általános kegyelem
levél a kihirdetés előtt vele is közöltessék, hogy ezzel minden
bizalmatlanságnak eleje vétessék; a határidő megállapítását aggo
dalmasnak tartja, mert abból csak keserűségek fognak származni.
A kölcsönös bizalom helyreállítása végett javasolja a koronázási
diploma újból való kiadását s a bevett vallásfelekezetek szabad
vallásgyakorlatának biztosítását s végül azt, hogy adassák alkalom
a legközelebbi országgyűlésen az összes sérelmek előterjesztésére.
Pálffy a vele közölt kívánságok nagyobb részéhez hozzájárult,
1 1711 március 27.-ről. Pulay: II. 319—21. 11.
©
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nem tartotta azonban teljesíthetőnek a fejedelem szolgálatában álló
volt katonaszökevényekre vonatkozó feltételt, mert azoknak vissza
kell térniök ezredeikhez ; nehézséget látott abban is, hogy a magyar
országi és erdélyi főnemeseknek korábban viselt tisztségeik vissza
adassanak, mert a gratia bonorumot nem lehet a tisztségekre is
vonatkoztatni; nincs akadálya azonban annak, hogy e kérés a császár
hoz felterjesztessék, de hangsúlyozza, hogy az erdélyiek gr. Steinvillel lépjenek érintkezésbe. Az amnestia csak akkor fog kiadatni,
ha Rákóczi az előre megállapított feltételeket már teljesítette,
azonban megnyugodhatik abban, hogy a császár valamennyi meg
állapodásért kezeskedik.1 A császári főparancsnok április 17.-én már
vissza is bocsátotta Rádayt, akit Károlyi óhajtásának megfelelően2
a legutóbbi tárgyalások és megállapodások teljes anyagáról is tájé
koztatott, hogy ezzel a lengyelországi emigráció körében is hangu
latot keltsen a megegyezés érdekében. Ugyanekkor azonban Rákóczi
nak is megírta, hogy miután feltételeihez és kívánságaihoz csaknem
kivétel nélkül hozzájárult, nem látja indokoltnak a fegyverszüneti
határidőnek április 27.-én túl való kiterjesztését csak azért, hogy
Rákóczinak új követség küldésére ideje és alkalma legyen. Pálffv
a békére vágyakozó ország állapotára való tekintettel nem akarja
fölösleges iratváltásokkal az időt elvesztegetni s azért arra kéri a
fejedelmet, hogy még április 27.-e előtt jöjjön el Károlyba, hogy
közvetlenül tárgyaljanak a még függőben levő s megoldásra váró
kérdésekről ; nincs kétsége aziránt, hogy időközben Kassa átadása
is be fog következni, annyival is inkább, mert ahhoz úgy a mezei
hadak, mint a várban levő csapatok is hozzájárultak.3 A császári
főparancsnok egyidejűleg Károlyival is tudatta, hogy Rákóczinak
április 27.-e előtt Károlyban találkozót ajánlott s egyúttal őt is
meghívta az azon való megjelenésre.4 Ezek után nem alap nélkül
jelenthette (április 19.) Savoyai Jenő hercegnek, hogy nemcsak
Kassa meghódolását látja biztosítottnak, melynek őrsége a vár
1 1711 április 17.-ről. Mindkettő egykorú másolatban, az utóbbi fogal
mazványban is, Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. augusztus nr. 356. Az Aspremont-levéltárban őrzött egykorú másolat Ráday jegyzeteivel van ellátva.
2 Károlyi 1711 április 13.-i levele Pálffyhoz. Egyidejű másolatban.
Kriegsarchiv. Ugyanott.
3 1711 április 17.-ről. Egykorú másolatban. Kriegsarchiv. Ugyanott és
Aspremont-levéltár. M. Nemzeti Múzeum; ez utóbbi példányon a kelet április 16.
4 Pálffv idézett április 17.-i levele. Egykorú másolata ugyanott.
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átadásához elvben már hozzájárult, hanem általában a békés meg
egyezés megvalósulását is.1
Hasonlóan gondolkodott most már Károlyi is, aki a szatmári
gyűlés állásfoglalása s azon megértő készség által, melyet Pálfíy
és Locher a Komáromi közvetítésével folytatott tárgyalások alkal
mával tanúsítottak, a béke művét kétségtelennek tekintette. Az iránt
tisztában volt ugyan, hogy a szatmári gyűlésnek a fejedelem tudta
nélkül, sőt akarata ellenére hozott határozata, bárminő érvekkel
volt is az alátámasztva, tulajdonképen forradalmi tény volt, abból
azonban, hogy Rákóczi Ráday Pál útján újból felvette az érint
kezést a császári főparancsnokkal s vele nemcsak a dilucidatio
tárgyában, hanem kisebb jelentőségű kérdésekben is igyekezett
egyezségre jutni, azt következtette, hogy a kiegyezés tulajdonképen
Rákóczinál sem ütközik elvi akadályokba s legfeljebb személyi nehéz
ségekkel kell számolnia, melyek abból az ellentétből táplálkoznak,
mely közte és a lengyelországi emigráció vezérei közt ezidőszerint
fennállott. Erezte, hogy a bizonytalanság napjaiban (április 3. és
április 6.) a fejedelemhez intézett leveleivel túllőtt a célon s jelen
tékenyen hozzájárult az ellentétek kiélesedéséhez, s ezert most,
midőn számolt azzal, hogy a fejedelem is elfogadja a békét, a maga
részéről szükségesnek tartotta a korábbi viszony mielőbbi felújítását.
Nehéz volna megállapítani, hogy ez elhatározásában mennyi volt
az őszinteség s mennyi a számítás; abból azonban, hogy Károlyi
a közeledés időszerűségét felismerte s ebből a következményeket
azonnal le is vonta, az látszik, hogy Rákóczi és az uralkodóház
kibékülését a legközelebbi jövő egyik valószínű eseményének tartotta.
Az indítóokot erre Rákóczi április 9.-i levele adta, melyben
a fejedelem Károlyinak április 3.-i levelére válaszol, s mely levél
közvetlenül Rádaynak Debrecenbe való indulása után (április 14.
vagy 15.) jutott Károlyi kezébe. Rákóczi nem titkolta, hogy Károlyi
levele mélyen megbántotta, főleg azzal a megállapításával, hogy
jobban hisz Pálffy őszinteségében, mint a fejedelemében, — „holott
— úgymond — elmenetele alkalmatosságával kglmednek úgy vél
tem, hogy minden propositioiban és azokra adott válaszaimban
megnyugtatta vala elméjét kglmed“ ; ez az oka annak, hogy az
április 27.-i gyűlés előtt indokolatlannak tartotta a visszajövetelt.
1 1711 április 19.-i összefoglaló jelentése. Ugyanott. Adatait és mel
lékleteit fent ismertettem.
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Károlyi levelének hangját csak azzal tudja megmagyarázni, hogy
bántotta „Rádai elküldésének halasztása“ ; emlékezteti azonban
arra, hogy annak idején, midőn a fejedelem munkácsi várába zár
kózva akarta a fejleményeket megvárni, épen a confoederatusok
voltak azok, akik a Lengyelországba való távozásra rábeszélték,
hogy „hazánk igyét és reménységét tartsa fel személye conservatiojával“ ; s mégis most, midőn „sok időktül fogvást várt reménségünk exoperatiojának útja nyittatik“, Károlyi ösztönzi arra, hogy
hazáját és a confoederatiot el ne hagyja. Hiszen Károlyi nagyon
jól tudhatja, hogy azért jött idegen földre, hogy biztosítékokat
szerezzen az ország „régi szabadságának elérésére“, mely azonban
nem abban áll, hogy „csak légyen jószágod s igértessék meg életed
securitása“ ; a császáriak ilyen biztosításokat már a gyöngyösi érte
kezlet alkalmával is felajánlottak, s akkor senki sem hallgatta meg
azokat. De zavarba jönne Károlyi akkor is, ha Pálffy állítólagos
őszinteségét kellene bebizonyítania; a fejedelem eseteket tudna
felsorolni, melyekből az ellenkezője tűnnék ki s melyek indokolttá
teszik a Pálfiyval szemben való óvatosságot ; egynéhányra ez alka
lommal is felhívja Károlyi figyelmét. Nem hallgathatja el azt sem,
hogy a hadsereg hangulatáról adott jelentése is merőben ellen
kezik azzal, amit arról Strijben mondott s így önként fölmerül az
a kérdés, „ha ők mondták s mondják-e, vagy kegyelmed csak
magátul mondta s mondja-e azért, hogy úgy hitte, vagy úgy hiszi,
hogy ők mondták, vagy mondják“. Az Isten előtt teszi felelőssé
érte, „aki előtt nincs titok“. Károlyi levele végén nyolcesztendei
hű szolgálatára is hivatkozik; amire a fejedelem csak azt írhatja:
„nézzen végig az nyolc esztendőn, melynek folyása alatt ha mind
jő tanácsot adott volna is, mindazoknak fejezetire váljon adhatott-e
volna rosszabbat annál, amelyet ád“, amidőn t. i. Rákóczi, Ber
csényi és a tanácsurak bejövetelét azért sürgeti, hogy „mások
cselekednék inkább azt a rosszat, melynek követésére azok absentiájában elhitette magával, hogy kénteleníttetik“. Ha Károlyi katholikus, akkor higyjen a szabad akaratban s „félelemtül, vagy más
oktul ne cselekedje azt, amit maga is rossznak és a confoederatio
ellen valónak lát lenni ; ha pedig . . . praedestinatus azon rossz
cselekedetre“, a fejedelem kénytelen elhinni, hogy „azt is maga
dicsősége kinyilatkoztatására cselekedte az isteni bölcseség“.1
1 Stariselo, 1711 április 9. Arch. Rak. III. 615—20. 11.
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Bárminő súlyos szemrehányás hangzott is ki Rákóczi levelé
ből, Károlyi mégis azt képzelte, hogy közeledhetik a fejedelemhez
anélkül, hogy visszautasításnak tenné ki magát, hiszen, ha külön
böző útakat követtek is idáig, most, a cél előtt találkozni lát
szottak egymással. „Leveleimet úgy megbántam, — írta április 15.-ér.
Olcsváről a fejedelemnek, — hogy ha lehetett volna, csigán teker
tem volna vissza, de késő volt, melyekrül Felségedet, noha részei
ben máris követtem, mindazáltal iterato alázatosan követem, méltóztassék Felséged atyai kegyelmességével elfedezni több történ
hetett vétkeimmel együtt s nem egyébnek imputálni, hanem mind
az ellenség szüntelen való keménykedésének, mind az magunk
hadainak szorosságának és nagy -szükségében való zúgolódásának,
mind az szegénység éhei hálásra való jutásának, úgy hogy sokszor
eszemen sem leheték hol búmban, hol haragomban, ki miá hirtplenségbül, ha miben Felségedet megkeserítettem, újabban is aláza
tosan követem s Felséged se egyen, se máson meg ne induljon
s ne építsen. Csak elhiszem, lesznek elegen, kik balra vonják azon
rendetlenül írott levelemet Felséged méltóságára nézve, de Iste
nemmel bizonyítom, legnagyobban annyi hirtelenségemben is az
Felséged közinkben való jövetelének szüksége indított úgy fel, ki
miá épen veszedelemben vagyunk mindnyájan. Isten ne adja, hogy
legkisebb elme is volt volna oly ítélettel Felséged személye felől,
hogy elhagyta volna az confoederatiot, hanem inkább arrul Írtam,
hogy el ne hagyjon Felséged bennünket, hanem ily indulatot vévén
az dolog, talám több is telhetik belőlle Felséged jelenlétiben. S most
is csak azon könyörgök Felségednek, méltóztassék kegyelmességét
fentartani és jövetelét accelerálni ; ha legkisebb veszedelmet tapasz
talok, Isten gyehennára vesse telkemet, ha Felségednek hírré nem
teszem, vagy eleiben meg nem izenem, mert tudom kötelességem,
akárki mint ítéljen felőlem.“ Ezek előrebocsátása után jelentette,
hogyPálffy a fegyverszüneti határidőt április 27.-én túl nem hajlandó
meghosszabbítani, „addig menjenek végben az dolgok s akkor
concludálhassanak“. À császári főparancsnoktól-javaslatba hozott
károlyi találkozó célja nem tanácskozás, hanem csak „az hitletéteF.
Maga „az gyűlés akárhol meglehet, csak épen az távulléte és takar
mány s fű szüksége miá bajos Huszton, hanem Szatmámál mind
alkalmatossabb, mind securitásra nézve jobb volna Németi felől“.
1 Eredetije Aspremont-levéltár. M. Nemzeti Múzeum.
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Károlyi levele azonban, melyet a fejedelem csak április 21.-én
vett kézhez,1 tulajdonképen már fogalmazása idején is túlhaladott
volt. A fejedelem talán épen ezen a napon fogadta a szatmári
gyűlés küldöttségét, mely kíméletesebben adta ugyan elő a gyűlés
lefolyását és határozatát, mint Károlyi a követek részére adott
megbízólevélben, de így is nagy keserűséget szerzett Rákóczinak.2
A fejedelem környezete azon az állásponton volt, hogy Károlyi
„hitszegése és árulása a haza ellen s bűne a szövetség ellen vilá
gosan kitűnt azon pontok elfogadásából, melyeknek érvénye az
egyszerű jóindulattól és adott szótól függött“ s ez alapon meg
állapíthatónak vélték, hogy Károlyi „azzal a ténynyel legott a
hűtlenségbe és a fentnevezett bűnökbe esett“, tehát halált érdemel.
Ennek végrehajtását úgy képzelték, hogy a fejedelem írjon „egy,
a gyűlésben felolvasásra szánt nyílt levelet“ s annak tartalmát,
nemkülönben Rákóczi parancsait és szándékát a követség tagjai
előzetesen ismertessék meg azokkal, akik a fejedelem iránt való
hűségben rendületlenül megmaradtak, hogy ezek a levél felolvasása
által „támasztott zavarban a bűnöst felkoncolják“. Rákóczi azonban
visszautasította e tanácsot, mely ellenkezett lelkűidével3 s a köve
teket oly válasszal bocsátotta vissza, hogy „Pálffy, ha az armistitiumot elhalasztja s az Husztra terminált gyűlés már másnapon
meglehet cum securitate, kimégy en s végez, jól, ha lehet“; figyel
meztette egyúttal Károlyit és híveit, hogy „mind az cár elérkezésére
s jó ajánlására nézve s mind Angliának újonnan erőssen felvett
mediatiojára nézve jobbat váljanak s ne praecipitálják ily vesze
delemre magokat“. Akiküldöttek „igenerősen és sírva“ fogadkoztak,4
azonban, mint azt Rákóczi utóbb keserű rezignációval megállapította,
„hívebbek voltak a követek hozzája, mint hozzám, parancsaimat
elhallgatták és végre nem hajtották“.5 Csupán a „szentháromság
tagadó eretnek“ Cserey János vállalkozott arra, hogy „a katonaság
nak nyilvános kihirdetésre“ s a Károlyi „vesztére szánt serkentő
kiáltványok “-at6 magával viszi s társai tudta nélkül a még kuruc
kézen lévő erősségek parancsnokainak átadja; de sem ezzel, sem
1
2
3
4
5
6

Arch. Rak. ÜL 633. 1.
Bercsényi 1711 április 21. körülírt levele. Arch. Rak. VI. 717.1.
önéletrajza. 205. 1.
Bercsényi id. levele szerint. Arch. Rak. VI. 717.1.
Önéletrajza. 206. 1.
Rákóczi önéletrajza 205. 1.
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„az elmék vesztegetésében“ való fáradozásával nem tudott már az
eseményeknek más irányt adni.1
Úgy látszott ezek után, hogy a Rákóczitól április 27.-i határ
idővel eredetileg Husztra tervezett,2 utóbb azonban a Károlyitól
tényleg Szatmárnémetibe összehívott általános gyűlés3 többségének
állásfoglalása a békés kiegyezés mellett biztosítva van. I. József
váratlan halála azonban az egész helyzetet teljes felborulással
fenyegette.
1 Pulay : II. 366. 1.
2 PüLAY : II. 318. 1.
Pulay : II. 359. 1.
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IX.

I. József halála és a birodalom külpolitikái helyzete. Az orosz-török
ellentét és a bécsi udvar. Brenner abbé hamisítványa. A porta köze
ledése. A régenskirálynéi intézmény. A kormányzás módja, a minisz
terek. I. József és Amália császárné, Gr. Pálffy Mária Anna ; hely
zete I. József halála után. Gr. Pálffy János visszahívatása, majd
újabb nmegbízatása.
I. József 1711 április 17.-én halt el himlőben. A király várat
lan halála, mely alig egyheti betegség után következett be, válsá
gos helyzetet idézett elő. Gr. Wratislaw, aki a gyászesetről még
aznap értesítette a Spanyolországban tartózkodó III. KÁROLYt1 s
Trautsoh.v herceg, aki azt a hágai béketárgyalásokon résztvevő
gr. Sinzendorfnak másnap jelentette,2 egyértelműen beismerték, hogy a
király halála most, midőn a birodalom mindenfelől ellenségtől van
körülvéve, a legnagyobb veszedelmet jelentheti. Mindketten első
sorban a keleteurópai viszonyokra gondoltak, melyek a birodalom
érdekeit a legközvetlenebbül érinthették.
A bécsi udvar, mint láttuk, eleitől kezdve számolt azzal a
lehetőséggel, hogy az orosz-török ellentét bonyodalmai Közép-Európára
is hatással lesznek. A balkáni szláv népek közt egyidejűleg észlel
hető mozgalom, mely az orosz cárral való szövetségre támaszkodva,
* függetlenségük visszanyerésére s távolabbi célként a szláv népek
egyesülésére irányult, a balkáni statusquo felbomlásával fenyegetett.
Rákóczi diplomáciai erőfeszítései sok tekintetben homályosak voltak
ugyan a császári diplomácia előtt, de annyit Bécsben is láttak, hogy
Rákóczi még mindig politikai tényező, akinek a küszöbön álló
1 Staatsarchiv. Hausarchiv. Fainiliencorresp. A. 16. Kiadva Arneth A. :
Eigene Correspondenz des Königs Karl III. von Spanien mit Gr. J. W.
Wratislaw. Archiv für Kunda Österreich. Geschichtsquellen. XVI. (1856.)
143-44. 11.
2 1711 április 18. Staatsarchiv. Correspondenz Fürst Trautsohn. 1709—>13.
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orosz-török háborúba való esetleges bekapcsolódása fordulatot jelent
het a magyarországi helyzet kialakulásában. Aziránt sem voltak
azonban kétségben, hogy mindezen törekvéseknek csak a cár szemé
lyes elhatározása adhat külpolitikai jelentőséget; ez az oka annak,
hogy a bécsi udvar igyekezete gr. Wilczek kiküldetése óta minden
igénybevehető eszközzel a cár megnyerésére, vagy legalább semleges
álláspontjának biztosítására irányult. Érthető tehát, miért jelentette
oly nagy izgalommal br. Tiepolt Bécsbe 1711 február 25.-én, hogy
Lengyelországban egy irat forog közkézen, mely mindenütt úgy
szerepel, mint a konstantinápolyi császári residensnek, Thalmannak
1710 november 10.-én Konstantinápolyban kelt hivatalos jelentése.
Tartalma a következő volt : Az ottoman birodalom félholt
emberhez hasonló, melynek semmi iránt sincs érzéke, kivévén talán
az élvezeteket. A császár bizonyára jól tudja, hogy Thalmannak
azon törekvése, mellyel három évvel ezelőtt a portát a velenceiek
kel való háborúra akarta reábírni, eredménytelen volt; akkor ugyanis
a bécsi udvar attól tartott, hogy a porta a Kecskemét vidékén a
kurucok által megölt nyolcvan török kereskedő, vagy a horvátok
által a durazzói kikötőből elhurcolt francia hajó miatt a császár
ellen fog fordulni. Szerencsére azonban, a törököket lekötve tartó
renyheség és élvezetvágy, mely a velencei háborútól is visszariasz
totta, most is tétlenségre késztette őket, jóllehet francia részről
eleget izgattak Bécs ellen. Most is sikertelen Thalmann azon fára
dozása, mellyel ezt a barbár tömeget az oroszok ellen felingerelni
törekszik ; hiába hivatkozik a fenyegető cári hatalomra, mely a svéd
háború befejezése után kétségtelenül a porta ellen fog fordulni ; a
svéd király is nagy erőfeszítéseket tesz, de mind hiába. Ha talál
kozik is valaki, akinek kedve volna a háborúhoz, az inkább a
császár ellen akarna hadakozni, nemcsak azért, mert Magyarorszá
got közülök sokan jól ismerik és vágyakoznak birtokára, hanem
azért is, mert Rákóczi ígéretekkel s a Tisza és a határ közt levő
várak átadásának felajánlásával hangulatot igyekszik teremteni maga
mellett. S ha Thalmannak Köprili nagyvezér megbuktatása nem
sikerült volna, Magyarország nagy veszedelembe jutott volna. Az
ügyvivőnek az a felfogása, hogy a császári diplomáciának a lehető
ség szerint minden eszközt fel kell használnia; épen ezért nagy
megnyugvással értesült arról, hogy a miniszterek azt a hírt terjesz
tették Lengyelországban a francia királyról, hogy ez a svéd király
A szatmári béke története és okirattára.
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és Szaniszló ellenkirály támogatósára pénzt akar küldeni, mert ez
a hír összeegyeztethető azzal, melyet viszont ők terjesztettek el
Des Alleursnek cárellenes üzelmeiről ; abból indulván ki, hogy ha
már a franciák valóban izgatják a portát a császári ház ellen, akkor
legalább az orosz-török háborúnak ódiumát kell reájuk hárítani.
Annyi minden kétségen felül áll, hogy az adott viszonyok közt
semmi sem volna oly előnyös a császári házra nézve, mint egy
orosz-török háború, mert hiszen mindkét fél egyaránt ellenség.
Tiepolt jelentése szerint e hamisítványt Brenner abbé a cári
udvarnak is megküldte s azt széltében elterjesztette, hogy arról
győzze meg a közvéleményt, hogy az orosz-török háborút tulajdon
kép a bécsi udvar idézte elő. S Tiepolt kénytelen volt megállapí
tani, hogy az irat nemcsak az egyébként is könnyenhívő oroszok
közt, hanem magában a cár környezetében is hitelre talált.1 Ugyan
akkor, ettől az ügytől függetlenül, Wilczek is azt jelentette
Moszkvából, hogy a cári udvar nagyobb figyelmet tanúsít a rebel
lisek, mint a császár iránt,2 viszont Dolgoruckij és Galicin herce
geknek Rákóczival, Bercsényivel s különféle Rákóczi-párti lengyel
főnemessel való tárgyalásait gr. Herberstein danzigi rendkívüli követ
már okozati összefüggésbe hozta a Tiepolt által jelentett hamisít
vánnyal, melyről elismerte, hogy hihetetlen módon terjedt el Lengyel
országban és az orosz hadsereg főtisztjei körében.3 Nem lehetetlen,
hogy br. Urbich bécsi orosz ügyvivő azon meglepetésszerü ajánlata,
hogy a cár és a császár egymással véd- és dacszövetségre lépjenek
a porta ellen, az állítólagos Thalmann-féle jelentés hatása alatt
tulajdonképen a bécsi udvar igazi szándékainak kipuhatolására
irányult s mikor az a felkínált szövetséget óvatosan elhárította
magától,4 Urbich egyáltalában nem nyugodott meg a visszautasítás
ban, hanem ismételten kísérletet tett arra vonatkozólag, hogy az
udvart álláspontja megmásítósára bírja.5
Ugyanekkor ezen kísérletekkel egyidejűleg, határozott közele
dés volt észlelhető a porta részéről is. Erről nemcsak Thalmann
1 Eredetije Staatsarchiv. Polonica. 1711.
2 1711 február 26.-ról. Staatsarchiv. Russica. 1711—12.
3 1711 február 28.-ról. Staatsarchiv. Polonica. 1711.
* Trautsohn 1711 február 28.-i levele gr. Sinzendorfhoz/ Staatsarchiv.
Corresp. Trautsohn. 1709—13.
6 Trautsohn 1711 március 18.-i levele gr. Sinzendorfhoz. Staatsarchiv
Ugyanott.
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jelentései tanúskodnak,1 hanem azon török követség is, mely hosszas
készülődésék után április 7.-én érkezett Bécsbe,2 s melyet Savoyai
Jenő herceg nagy ünnepségek közt fogadott.3 E követség tulajdonképeni célja a karlovici béke meghosszabbítása, 4 tehát egy tény
leges diplomáciai helyzet állandósítása volt s a követség puszta
ténye máris fokozottabb tevékenységre késztette a cári diplomáciát,
mely futár útján utasította br. Urbichot, a hasonló nevű bécsi orosz
ügyvivő testvérét, hogy a porta elleni szövetséget állandóan sür
gesse az udvarnál. Trautsohn herceg maga is kénytelen volt meg
váltani, hogy a szövetségnek ez az erőszakolása rendkívül kényes
helyzetet teremtett, miért is mindennemű választ megfontolandónak
tartott,5 annyival is inkább, mert kétségtelennek látszott, hogy a
török-orosz ellentétből a nyár folyamán háború fog kirobbani. A
Lengyelországból érkező jelentések már a tatárok előnyomulásáról
és támadásairól hoztak adatokat;6 a Bécsbe érkező török követség
szinten megerősítette a háború kitöréséről szóló híreket, sőt azt is
kijelentette, hogy a porta nem hajlandó tovább tűrni, hogy lengyel
területen állandóan orosz csapatok tartózkodjanak.7 Magában Lengyel
országban is mutatkoztak olyan mozgalmak, melyek Ágost Jengyei
király és az őt támogató orosz cár ellen irányultak s Szaniszló
ellenkirály elismerése, vagy új király választása által a török háború
veszedelmének elkerülését s az idáig úgyszólván korlátlan orosz
befolyásnak végleges megszüntetését remélték.8
Mindezen ellentétes irányú törekvésekkel szemben a semle
gességét lehetőleg megóvni igyekvő bécsi udvar taktikázása indokolt
volt ugyan, de kérdésesnek látszott, biztosítható-e a semlegesség
I. József halála után is? A trón új örökösének, III. KÁROLYnak
1 V. ö. Trautsohn 1711 április 4.-i levele gr. Sinzendorfhoz. Staats
archiv. Ugyanott.
2 Trautsohn 1711 április 8.-i levele gr. Sinzendorfhoz. Staatsarchiv.
Ugyanott.
8 Leírása Wien. Diarium. 1711. nr. 802. Europäische Fama. 110. Teil
(1711) 589—91. 11.
4 Arneth A. : Prinz Eugen. II. 159. 1.
5 1711 április 8.-i levele gr. Sinzendorfhoz. Staatsarchiv. Ugyanott.
6 Gr. Herberstein 1711 március 11.-i és 18.-i jelentései. (Staatsarchiv.
Polonica. 1711.)
7 Arneth A.: Prinz Eugen. II. 159. 1.
8 Gr. Herberstein 1711 március 14.-i jelentése. (Staatsarchiv. Polo
nica. 1711.)
8*
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személye spanyol királyi méltóságánál fogva idáig a nyugateurópai
hatalmak érdekeinek volt ütközőpontja; a folyamatban levő béke
tárgyalások ezidőszerint még egyáltalában nem bíztattak biztos ered
ménnyel s így a megoldásra váró problémák az új trónváltozással
kapcsolatosan csak gyarapodtak, anélkül, hogy Bécsben a kibonta
kozás útjait felismerték volna. Itt a legsürgősebb teendőnek egyelőre
a kormányzás folytonosságának biztosítását tartották s ezért a
ministertanács még április 17.-én, I. József elhalálozásának napján,
I. Lipót özvegyét, Eleonóra Magdolnát, az elhalt uralkodó édes
anyját, III.' Károly megérkezéséig régenskirálynéi minőségben Magyar
ország és az örökös tartományok kormányzásával megbízta.1
E nagyjelentőségű közjogi elhatározást Magyarországra nézve azzal
indokolták, hogy Eleonóra 1681-ben magyar királynévá koronáz
tatott s különben is az a hit volt róla a böztudatban elterjedve,
hogy vérségi kapcsolatban áll az Árpád-házzal, viszont I. József
özvegye Amália nem volt megkoronázott magyar királyné s ennek
következtében régenskirálynéi megbízatása semmivel sem lett volna
indokolható.2 A tekintélyét és jelentőségét vesztett nádornak,
Esterházy Pál hercegnek, személye még csak szóba sem került; a
király haláláról is csak Fraknóvárában értesült, honnan április 18.-án •
mindössze azzal a javaslattal fordult Savoyai Jenő herceghez, hogy
a magyar rendeket mielőbb össze kellene hívni Pozsonyba, hogy
az 1687. II. t.-c. értelmében Károly spanyol királyt Magyarország
királyául elismerjék.3 Mikor azonban az ideiglenesnek tekintett új
kormányforma létesítéséről tudomást szerzett, ő is, nemkülönben a
Bécsbe hívott magyar főrendek is, felvetették azt a kérdést, lehet-e
Eleonóra özvegy királyné Magyarország kormányzója s nem inkább
a nádort illetné-e meg a kormányzás? A felsorakoztatott érveket
a titkos tanács is vitathatóknak ismerte el, tekintettel azonban a
külpolitikai helyzetre, mely nem turné meg a kormányzás meg
osztását, a nádori előterjesztés visszautasítása mellett foglalt állást.4
Az új kormányforma mellett a kormányzás módja változatlan
1 Wratislaw 1711 április 17.-i jelentése III. Károlyhoz. Arneth A.:
Correspondenz etc. Archiv. XVI. (1856) 143—144. 11.
2 Turba G.: Reichsgraf Seilern. Heidelberg, 1923. 227—28. 11.
3 Eredetije Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 április nr. 2.
4 Wratislaw 1711 május 7.-i jelentése III. Károlyhoz. Staatsarchiv.
Hausarchiv. Familienkorresp. A. 16.
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maradt. A legfontosabb államügyeket a titkos, vagy kis miniszter
tanács intézte, melynek elnöke ezidőszerint Trautsohn herceg
főudvarmester,1 az uralkodó legkegyeltebb híveinek egyike volt, ki
csak nemrég2 nyerte el a birodalmi hercegi méltóságot. A velencei
követjelentések igazságos, komoly és békeszerető embernek rajzolják,3
kit a külpolitikai ügyek intézésében általában mérséklet vezetett,4
aki azonban a külsőségeknek kelleténél nagyobb jelentőséget tulaj
donított. A cár címezésének kérdésében, utóbb pedig Rákóczi hercegi
rangjának elismerésében ő képviselte a legmerevebb álláspontot.
E tanács ülésein, amennyiben a harctéri helyzet megengedte, Savoyai
Jenő herceg is részt szokott venni, hasonlóképen gr. Sinzendorf
Lajos Fülöp, a nagyszombati béketárgyalások egykori vezetője
is, aki azonban az utóbbi években a hágai béketárgyalásokon tevé
kenykedett. Trautsohnnal folytatott levelezése e korszak értékesebb
kútfőihez tartozik.5
A titkos tanács legjelentékenyebb tagjaiul azonban kétségkívül
gr. Wratislaw János Vencel cseh kancellár és br, Seilern
János Frigyes udvari kancellár tekinthetők. Az alkalmazkodni
tudó, éleseszű cseh kancellár nevéhez fűződik a III. Vilmos angol
királlyal kötött szövetség létesítése XIV. Lajos ellen, nemkülönben
az altranstädti béke (1707), mely elhárította a XII. Károly részéről
fenyegető támadás veszedelmét. Rákóczival folytatott tárgyalásai
(1706) nem jártak ugyan eredménnyel, mindezen diplomáciai megbíza
tásai azonban alkalmat nyújtottak neki arra, hogy Európa politikai
viszonyait alaposan megismerje s ennek következtében a birodalom
külpolitikáját nem egyszer elhatározóan irányítsa, főleg a spanyol
örökösödési háborúval kapcsolatos diplomáciai ügyekben. A velencei •
követjelentések is kiemelték róla, hogy „szellemének élénksége,
gyors felfogása, érett ítélőképessége és gyors elhatározó készsége“
a legbefolyásosabb miniszterek egyikévé tette, akinek tudta nélkül
1 Született 1659 május 21, meghalt 1724 október 18. Családi viszo
nyaira 1. Imhof J. W. : Notitia procerum. Tübingae, 1732. 507.1. Siebmácher:
IV. 5. p. 491.
2 1711 március 19.-én. Wien. Diarium. 1711 nr. 796.
3 Dollin jelentése 1708-ból. Kiadva Arneth: Die Relationen der
Botschafter Venedigs über Österreich. Fontes rerum Austriacarum. Dipl.
XXII. (Wien, 1863.) 7. 1.
4 Arneth A.: Archiv. XVI. p. 84. 1.
6 Arneth A. : Archiv. XVI. 23. 1.
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a császár „semmiféle fontos ügyben nem határoz“. Egyaránt élvezte
I. József és III. Károly kegyeit, kivel 1705-től kezdve élénk leve
lezést folytatott; szoros barátság fűzte Savoyai Jenő herceghez1 és
gr. Pálffy Jánoshoz is, s ez utóbbit nehéz megpróbáltatásának válságos
napjaiban ingadozás nélkül támogatta a régenskirálynéval szemben.
Br. Seilern osztrák udvari kancellár a német birodalmi ügyeknek
volt a legalaposabb ismerője, aki a velencei követjelentések szerint
„minden érdeken felül álló személy“, akit kiváló jogi képzettsége
és tapasztalata mind nagyobb hatáskörhöz juttatott, eleinte a biro
dalmi, utóbb a magyar ügyekben is ; a pragmatica sanctionak ő az
értelmi szerzője.2
A titkos tanács hatáskörébe nem tartozó fontosabb állam
ügyeket a nagy minisztertanács intézte, melynek tagjai a fentieken
kívül Mansfeld Henrik herceg, gr. Waldstein Károly Ernő
főkamarás, gr. Starhemberg Gundaker Tamás kamarai elnök,
gr. Windischgrätz Ernő Frigyes és gr. Schönborn Károly Frigyes
birodalmi helyettes kancellár, utóbb bambergi és würzburgi püspök
voltak. A nagy minisztertanács mellett működött még az úgynevezett
deputatio is, mely 1697 december 10.-én történt megalakulása óta
kizárólag a birodalmi pénzügyek lebonyolításával foglalkozott. E sok
fejű kormányzati rendszernek egységét a király személye biztosította
ugyan, személyi ellentétek, érdekharcok mindamellett nem hiányoz
tak az udvari életben, sőt I. József halála után úgy látszott, hogy
a titkos tanács tagjaival szemben Eleonóra régenskirályné személyes
híveinek befolyása fog döntően érvényesülni az állami élet összes
vonatkozásaiban. Wratislaw már április 22.-i levelében felpanaszolta
, ül. Károlynak, hogy a királyné gyóntatója „Pater Müller és
Mansfeld kezdik már magosán hordani fejüket (anfangen die Köpf
in die Höhe zu haben) s ez utóbbinak Waldstein, Windischgrätz
és a birodalmi helyettes kancellár (Schönborn) a tulajdonképeni
tanácsadói“.3 Ügy látszik, ez a kis csoport támogatta a régenskirálynét is azon törekvésében, mely gr. Pálffy Jánosnak meg
buktatására irányult.
1 Arneth A. : Archiv. XVI. 6—13. 11. és Dollin jelentése : Fontes
rerum Austriac. Dipl. XXII. 8—9. 11.
2 V. ö. Turba G. : Reichsgraf Seilern. 1646—1715. Heidelberg, 1923.
224. s. köv. 11. Siebmacher : IV. 5. p. 360. Türba G. : Grundlagen der Pragmat.
Sanction. Leipzig und Wien. I. 96—97. 11.
3 Kiadva ARNETHnál: Archiv. XVI. 145. 1.
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Az udvarban már 1710 őszén nyílt titok volt az az elhidegülés,
mely I. Józsefet és feleségét hovatovább teljesen elidegenítette egy
mástól. A császárné, Amália Vilhelmina, János Frigyes braunschweiglüneburgi hercegnek legifjabb leánya,1 1699 február 24.-én lépett
I. Józseffel, akkor még római királlyal, házasságra;2 1673 április
26.-án születvén,3 öt esztendővel volt idősebb I. Józsefnél,4 de e
korkülönbségnek hátrányai csak akkor kezdtek mutatkozni, midőn
— a velencei követ szavait idézve — az idő „a női nem tőkéjé
nek, a szépségnek rovására arcán már nyomot hagyott“, bizonyára
azon betegség következményeként, mely reménytelenné tette a várvavárt trónörökös megszületésének lehetőségét. A császárné érezte,
hogy alapjában véve jólelkü, de ingatag és könnyelmű urát nem
tudja magához kötni, viszont nem alaptalan féltékenysége, melyet
nem tudott titkolni, csak mélyítette az ellentéteket. Közismert tény
volt I. Józsefről s ezt Dolfin velencei követ már 1708-ban jelentette
a signoriának, hogy „mikor alkalom kínálkozik feleségének féltékeny
tekintete elől elrejtőznie, szívesen elfelejti a tekintélyét és a szóra
kozásokat titokban is keresi; az igaz, hogy tartós kötelezettségeket
nem vállal, mert szereti és féli Istent és sűrű könnyhullatások közt
bánja meg az emberi gyarlóságnak tévedéseit“.5 A helyzet idővel
csak rosszabbodott. Wratislaw 1710 őszén őszintén megírta III.
Károlynak, hogy a császár és a császárné mindjobban eltelnek
keserűséggel egymás iránt. „Beismerem — jegyezte meg ezzel kap
csolatosan — hogy a császárnak a dolog érdemi részét tekintve,
nincs igaza, mert egy asszony sem tűrne szeretőt maga mellett, de
viszont azt is be kell vallanom, hogy nem tartom helyesnek a
császárné dacos modorát, mert ez nem az az eszköz s nem is lesz
soha, mellyel a császárt visszahódíthatja.“6 Az a szerető, akire
Wratislaw e levélben céloz, nem más, mint gr. Pálffy János horvát
1 Arneth: Arch. XVI. 22. 1.
2 Lakodalmán Ráday Pál is résztvett, „strázsamestere lévén egy pom
pás lovas magyar seregnek“. Naplója. Thály K. : Rákóczi-tár. I. 400. 1.
3 J. W. Imhof: Notitia S. Rom. Germ, imperii procerum. Tübingae.
1732. 392. 1.
4 1678 július 26-án született. Eleonore römische Kaiserin etc. Wien,
1837. 55. 1. Universal-Historie. 1718. Supl. 411. 1.
5 Fontes rerum Austriacarum. Dipl. XXII. 4. 1.
6 1710 október 27.-ről. Eredetije Staatsarchiv. Hausarchiv. Familienkorresp. A. 16.
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bánnak és tábornagynak, utóbb magyarországi főparancsnoknak
legidősebb leánya Mária Anna, Eleonóra özvegy császárné udvar
hölgye.1
A császári kegyencnő — úgy látszik — nagy befolyást gyako
rolt az ifjú uralkodóra. Rákóczi is neki tulajdonította Pálffvnak
a magyarországi főparancsnoksággal való megbízatását.2 Tény, hogy
a császár 1711 elején szokatlanul meleghangú levélben biztosította
Pálffyt arról, hogy nincs egyéb kívánsága, mint az, hogy minél
több alkalma legyen az iránta és családja iránt érzett változatlan
szeretetéről és kegyelméről bizonyságot tenni;3 ennek tulajdonítható,
hogy akkor, midőn Pálfíy helyzete a Rákóczival folytatott tárgya
lások és a vajai találkozás miatt erősen megingott, a császár nem
ejtette el a főparancsnokot, hanem épen ellenkezőleg, teljhatalommal
ruházta fel s megbízta az alkudozások további vezetésével. A tábor
nagy leányát, ki különben továbbra is Eleonóra özvegy császárné
udvarhölgyei közt szerepelt, ékszerekkel, ruhákkal halmozta el s
ezzel nemcsak a mellőzött császárné szívében keltett gyűlöletet a
szerencsés vetélytársnő iránt, hanem Pálffy Mária Anna ellen inge
relte az özvegy császárnét is, kinek szigorú vallási és erkölcsi elvei
dacára is4 tűrnie kellett maga mellett fia kegyencnőjét. Megérthető
ezek után, hogy az uralkodónak váratlan halála egyszerre kirobban
totta az évek óta felhalmozódott gyűlöletet és keserűséget s hogy a
női bosszú azonnal lecsapott a főparancsnokra és leányára egyaránt.
A régenskirályné Pálffynak Bécsbe való rendelését és főparancsnoki megbízatásának visszavonását tartotta legsürgősebb teendőjéül,
kétségkívül abban a feltevésben, hogy tudnia kellett a leánya és a
császár közt fennálló viszonyról. Már április 20.-án kiadta azon
rendeletét, melynél fogva a január 31.-én kelt teljhatalmú meg1 A Wienerisches .Diarium ismételten Eleonóra udvarhölgyei közt
említi fel. 1710 nr. 686. 1711 nr. 687.
2 Emlékiratai. 284 1. Saussure törökországi levelei. Kiadta Thaly Kálmán.
Budapest, 1909. 245 1.
81710 január 10. Másolata Fejérváry-kollekció. M. Nemzeti Múzeum
kézirattára. Föl. Lat. 408 ’p. 50. Latinul: Pray: Epist. proc. III. 530—31. 11.
Magyarul Szalay L. : II. Rákóczi Ferenc bujdosása. I. 23. 1. Kivonatban Jedlicska P. : i. m. 517. 1.
4 Életrajzát ebből a szempontból 1. Eleonore römische Kaiserin, Ge
mahlin Leopold des Ersten. Wien, 1837. c. művet. Első kiadása 1721-ben,
tehát egy évvel halála után jelent meg.
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bízatást érvénytelennek jelentette ki s Pálffyt azon a címen, melyet
egyébként a Wienerisches Diariumban is jónak láttak hangsúlyozni,
hogy reá Bécsben, a régenskirályné mellett van szükség, az udvar
hoz hivatta; távolléte idejére magyarországi teljhatalmú főparancs
nokul Cusani lovassági tábornokot bízta meg1 s egyúttal felhatalmazta
arra, hogy a megkezdett tárgyalásokat folytathassa, illetőleg befejez
hesse.2 Az ezidőszerint Bécsben tartózkodó Cusani április 21.-én
valóban már útnak is indult, hogy megbízatásának eleget tegyen;3
április 23.-án már Pestre érkezett, honnan csakhamar Debrecen felé
vette útját.4
Pálffy épen az alkudozások legforróbb napjaiban értesült az
uralkodó váratlan haláláról s arról, hogy visszahívatását az udvar
elrendelte. Rögtön felismerte, hogy I. Józseffel legfőbb támaszát
vesztette el, de aziránt sem volt kétségben, hogy visszahívatása
egyértelmű volna a kielégítő befejezéshez közeledő béketárgyalások
teljes felborulásával. A haditanácsot ennek következtében még április
22.-én megírt jelentésében nyomatékosan figyelmeztette is arra, hogy
Cusaninak a megszabott rövid idő alatt lehetetlen lesz megszereznie
azt a tájékozottságot, mellyel Pálffy a hónapokra terjedő tárgyalások
után most rendelkezik; ezt nem tekintve azonban, kérdés, hogy
Károlyi, ez az értelmes, de ravasz ember hajlandó lesz-e majd
tovább tárgyalni és őszinte egyezségre lépni egy előtte kevéssé
ismert egyénnel, aki nélkülözi azt a bizalmat, melyet Pálffynak
végre sikerült maga részére biztosítania; azt sem szabad szerinte
végül figyelmen kívül hagyni, hogy Károlyi még most is azon az
állásponton van, hogy hűségesküjét titokban kell tartani. Mindezek
alapján, bár megnyugszik a legfelsőbb elhatározásban, új rendel1 Cusani mellett Heister és Schlick is szóbakerült. (Wratislaw 1711
április 22.-i levele HL Károlyhoz. Eredetije Staatsarchiv. Hausarchiv. Familien’
corresp. A. 16.) Heister április 11.-e óta Bécsben tartózkodott s csak május
5.-én tért vissza Stájerországba. Wien. Diarium. 1711 nr. 803 és 809.
Katona azon állítását, hogy : „suspicio fuit, tectos in aula inimicos Palfium
ab affecto iam opere ea causa detractum voluisse, quod bello victis popula
ribus indulgentem nimis pacem daturum existimarent“ (Hist. erit. XXXVII.
633. 1.) sehol sem találtam igazolva, sőt ellenkezőleg, a haditanács Pálffy
intézkedéseit mindenkor jóváhagyólag tudomásul vette.
2 Egykori másolata Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193.
3 1711 április 21.-i levele Savoyai Jenő herceghez. Eredetije Kriegs
archiv. Feldakten. 1711 április nr. 4.
4 Wien. Diarium. 1711 nr. 805 és 858.
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kezest vár; a tárgyalásokat azonban folytatni kívánja, sőt azok sikere
érdekében I. József halálát is a legnagyobb titokban fogja tartani.1
melyről elismerte, hogy az eseményeknek nem várt fordulatot adhat.2
Elképzelhető, hogy akkor, midőn az udvar az államérdekekkel
nem számolva, minden további fontolgatás nélkül kész volt fel
áldozni a magyarországi főparancsnokot, mily keserű megaláztatá
sokban volt része Pálffy Mária ANNÁnak. Vele már az uralkodó
betegsége alatt éreztették azt, hogy helyzete megváltozott ; ez indí
totta gr. Wratislawot, Pálffy belsőbb barátainak egyikét arra, hogy
személyesen járjon közbe a régenskirálynénál abban az értelemben,
hogy a leánnyal szemben ne lépjenek fel durva kíméletlenséggel,
hanem legyenek tekintettel az elhalt császár emlékére, a leány
családjára s arra, hogy Pálffy kiváló katona és hű magyar. A régenskirályné megígérte neki, hogy „mindent körültekintéssel és mérsék
lettel fog elintézni“ s mindössze azt fogja tőle kívánni, hogy kerülje
az Amália özvegy császárnéval való találkozást, adja vissza a még
ki nem fizetett ékszereket s mindazt, amit a nagy, vagy a kis
családi kincstárból kapott, a régenskirályné kíséretében nyilvánosan
ne mutatkozzék s igyekezzék férjhezmenni, vagy más elfogadható
ürügy alatt az udvarból távozni.3
Pálffy Mária Anna e kívánságoknak haladéktalanul eleget is
tett; visszaadott mintegy 70 ezer írt értékű ékszert, kijelentette^
hogy nem kíván a régenskirályné kíséretében megjelenni s kerülni
fogja az özvegy császárnéval való találkozást. Mindamellett Wratislaw
aki ezóta állandóan szemmel tartotta pártfogolnának helyzeté tr
arról értesült, hogy vele szemben jóval túllépték a régenskirálynéval történt megállapodások határait; ugyanis nem engedték meg
Mária Annának a szolgálatban való részvételt, társnőit eltiltották
a vele való érintkezéstől, őt pedig attól, hogy a városból élelmez
hesse magát; azt is kívánták, hogy a császártól ajándékba kapott
fehérneműek és farsangi ruhák árát térítse vissza, sőt azzal a gon
dolattal is foglalkoztak, hogy mindazokat az ékszereket vissza
követelik tőle, melyeket a császár tényleg nem fizetett ugyan ki,
1 Eredetije 1711 április 22.-röl. Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. 1711
április nr. 334.
2 1711 április 22.-ről. Eredetije Staatsarchiv Hung. 1711 fase. 193.
s Wratislaw 1711 április 22.-i levele III Károlyhoz. Eredetije Staats
archiv. Hausarchiv. Familiencorresp. A. 16. A levél a fenti rész kivételével
kiadva ARNETHnál : Archiv. XVI. 144—52. 11.
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azonban utalványozásuk a különböző alapok terhére már megtörtént.
Mindez arra késztette Wratislawot, kit különben leánya érdekében
Pálffy is megkeresett, hogy a régenskirályné testvéréhez, Ferenc
Lajos mainzi koadjutorhoz,1 a német lovagrend nagymesteréhez
forduljon közbenjárásért. Hangsúlyozta előtte, hogy a megtorlást
nem lesz tanácsos a végletekig folytatni, mert ezzel az elkeseredett
Pálfíyt kétségbeesett elhatározásokra késztethetik s így esetleg a
magyarokkal való megegyezés ügyét veszélyeztetik ; a család egyike
a legelőkelőbb és leghívebb magyar családoknak, Pálffy vezénylő
tábornagy, horvát bán, akire még nagy szükség lehet, különösen
az interregnum kérdésében. Viszont azt, hogy mi történt az elhúnyt
császár és Pálffy leánya közt, azt Istenen kívül senki sem tudja,
ennek következtében mindkettőjük tisztességére és becsületére tekin
tettel kellene lenni s nem volna szabad a kíméletlen bánásmóddal
a közönség rosszaié ítéletét felidézni. Igaz ugyan, hogy a leányt
férjhez akarják adni, azonban ha így nyilvánosan megszégyenítik
s azonfelül mindent elvesznek tőle, akkor senki sem fog vállalkozni
arra, hogy a leányt elvegye. Pálffy Mária Anna az ékszerek nagy
részét azonnal önként visszaadta, holott arra nem lett volna köteles,
mert azok ajándékozója az elhalt császár volt, aki kezességet vállalt
azok áráért az ékszerészeknél; hallatlan az is, hogy valakitől a
fehémeműek és egyéb ruhafélék árának megtérítését követelik. Mit
fognak erről mondani a külföldiek s mit írnak majd erről a történet
írók? A császári háznak s az immár sírban nyugovó uralkodónak
tisztességére inkább kell figyelemmel lenni, mint a gyűlölet és
bosszú érzéseinek kielégítésére. Különben az egész ügy végső elbírá
lása az új király hatáskörébe tartozik, aki bizonyára tekintettel lesz
elhalt testvére emlékére.
A nagymester maga is osztotta Wratislaw felfogását s a
régenskirálynénál haladéktalanul közbevetette magát, de mindössze
csak annyi eredményt ért el, hogy az udvarhölgyeknek ismét meg
engedték a Pálffy Mária Annával való érintkezést, továbbá azt,
hogy elfogadhatta a számára a városból beküldött élelmiszereket.
Egyéb tekintetben sorsa nem változott.2
1 Életrajza Felix Sálles: Annales de l’ordre Teutonique. Paris—Vienne.
1887. 351 s köv. 11.
2 Wratislaw 1711 május 7.-i jelentése III. Károlyhoz. Eredetije Staats
archiv. Hausarchiv. Familiencorresp. A. 16.
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III. Károly, kit Wratislaw már évek óta kötelességszeríien
tájékoztatott az udvari élet minden mozzanatáról, így legutóbb erről
a feltűnést keltő és sok szóbeszédre alkalmat nyújtó esetről is
értesítette, bizonyára anyjára való tekintetből, hozzájárult Pálffy
eltávolításához, bár teljesen tájékozatlan volt aziránt, hogy ki volna
legalkalmasabb utóda; a leányra vonatkozólag egyetértett Wratislawval a tekintetben, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni
elhalt testvére emlékét és az uralkodóház tekintélyét ; nézeteit erről
a régenskirálynénak meg is írta, de úgy vélte, hogy leghelyesebb
volna, ha a leány lehetőleg nem mutatkoznék a császári család s a
nagy nyilvánosság előtt, igyekeznék férjhez menni s visszaadná a
•saládi kincstár ékszereit, a többit Isten nevében tartsa meg magá
nak. 1 Mire azonban III. Károly ezen rendelkezése Barcelonából
Bécsbe ért, akkorra már elvesztette időszerűségét. A régenskirályné
kívánságára ugyanis a 22 éves Pálffy Mária Anna június 20.-án
férjhez ment a 65 esztendős gr. Prehokovsky Károly Ferenc volt
helytartóhoz,2 s a csendben lefolyt szomorú esküvő után június
23.-án urával Prágába utazott. Trautsohn herceg megkönnyebbülten
írta Sinzendorfnak, hogy Pálffy leánya végre elhagyta az udvart,
mert így legalább vége lesz a sokféle mende-mondának.3 Egyedül
Wratislaw mutatott részvétet barátja leánya iránt, kinek tiszteletére
a prágai út előtt búcsúebédet adott, bár ez a régenskirálynénál
erős visszatetszést keltett.4
1 1711 május 27.-i sajátkezű levele. Ugyanott. A levél a fenti rész
kivételével kiadva Arneth : Archiv. XVI. 157—64. 11.
2 Dispacci delFambasciator Veneto Vettor Zane in Germania. 196—97.
k., 46. 1. Staatsarchiv. A családra 1. Balbincs : Miscell. dec. II. lib. II. p. 4.
Ottuv : Slovnik naucny. Tom. XX. Praha, 1903. Wien. Diar. 1710 nr. 714.
3 1711 június 20. Eredetije Staatsarchiv. Corresp. Fürst Trautsohn.
1709-13.
4 Trautsohn herceg 1711 június 24.-i levele Sinzendorfhoz. Eredetije
'Staatsarchiv. Correspondenz Fürst Trautsohn. 1709—13. Boldogtalan leányá
nak sorsa módfelett bántotta gr. Pálffyt, aki a kierőszakolt házasság miatt
elkeseredve, összes méltóságairól is le akart mondani. (Gr. Wratislaw 1711
június 29.-i levele III. Károlyhoz. Archiv. XVI. p. 189. és gr. Pálffy 1711
június 14.-i levele Savoyai Jenő herceghez. Kriegsarchiv. Feldakten. 1711
június, nr. 6.). Utóbb beletörődött a helyzetbe, melyen úgysem tudott segí
teni. Az öreg Pfehofovsky gróf 1723-ban halt el 77 eves korában; fiában,
r.ki egy hónap múlva követte, kihalt ez a család is. Az özvegy ekkor Bécsbe
költözött, itt is halt el 1756 március 10.-én. Ottuv : Slovnik naucny. XX.
»Praha, 1903.) Reiszig Ede : A Pálffyak. 42. 1.
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Idejét múlta azonban ekkorra III. Károly május 27.-i rendel
kezésének Pálffy főparancsnokságára vonatkozó része is. Pálffy
április 22.-i jelentését ugyanis, melyben nagyjelentőségű eredmények
ről adott számot, de egyúttal aggodalmait sem titkolta a fogana
tosított főparancsnok-változással szemben, a haditanács annyival
inkább komoly megfontolás tárgyává tette, mert lényegileg azonos
tartalmú volt Lochernek ugyanazon napon kelt jelentése is.1 Úgy
látszik Savoyai Jenő hercegnek, mint a haditanács elnökének, a
régen skirálynénál való személyes közbelépésének tulajdonítható,
hogy a régenskirályné Pálffy főparancsnoki megbízatásának újból
való megerősítéséhez utóbb mégis hozzájárult,2 sőt elismerő szavak
ban emlékezett meg Pálffy hűségéről, buzgalmáról és ügyességéről
is, mellyel a pacificatio ügyét a kedvező megoldáshoz segítette;
ez alkalommal kötelező ígéretet tett arra nézve is, hogy a meg
kötendő egyezséget megerősíti s a megerősítést III. Károlynál is
kieszközli.3
A főparancsnoki megbízatás ezen meghosszabbításának azon
ban, melyet Pálffy méltán tekinthetett erkölcsi elégtételnek, már
alig volt gyakorlati jelentősége, mert Pálffy ekkorra a kiegyezés
nagy művét már befejezte.
1 E jelentést említi Katona is : Hist. erit. XXXVII. 633—34. 11. Fr.
Wagner : Hist. Josephi I. Caesaris. Viennae, 1745. 418—19. 11
2 1711 április 28.-ról. Egykorú másolatban Staatsarchiv. Hung. 1711
fasc. 193.
3 1711 április 29.-ről. Fogalmazványban Kriegsarchiv. Hofkriegsrat!,
reg. 1711 apr. nr. 329. Hasonló tartalmú a haditanácsnak ugyanazon napon
Pálffyhoz és Locherhez intézett leirata is. Fogalmazványban ugyanott, nr.
330. és 335.
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X.
Rákóczi és az egyezkedési kísérletek. Sennyey István levelei. Kassa
átadásának kérdése. Rákóczi Károlyi ellen fordul. Szatmári gyűlés
április 25.-én. A Pálffyval, illetőleg Locherrel folytatott tárgyalások.
Az április 29-i békész'óveg. A majtényi fegyverletétéi április 30.
A békeokirat aláírása május 1.
A cárral való találkozás, melynek Rákóczi kezdettől fogva
döntő jelentőséget tulajdonított, több hónapi hasztalan várakozás
után, április derekán a megvalósulás stádiumába jutott. Rákóczi
e találkozás érdekében hagyta el annak idején Magyarország terü
letét és engedte át a felkelés ügyének vezetését Károlyinak, ép
azért most a cárral való személyes érintkezés lehetőségét semmiféle
gyűlés, vagy tanácskozás kedvéért nem volt hajlandó feláldozni.
Meg volt arról győződve, hogy a. helyzet kulcsa a cár kezében van,
akinek személyes elhatározását ennek következtében sokkal nagyobb
fontosságúnak tartotta, mint a bécsi udvarral való esetleges meg
egyezést, melynek állandóságában és őszinteségében nem tudott
hinni. Különben is a felkelés ügyét még Károlyi jelentései és a
szatmári küldöttség előadásai után sem látta teljesen vigasztalannak,
ellenben szívesebben hitt azon értesüléseknek, melyek újabban arról
szóltak, hogy Anglia és Hollandia közbevetették magukat a bécsi
udvarnál ünnepélyes követség alakjában, melynek „cum urgentissimis
motivis committálták“ a kurucokkal való békesség „exoperatioját
is“. Erre való tekintettel Rákóczi indokolatlannak, vagy legalább
is időszerűtlennek tartotta a tárgyalásokat a császári főparancsnok
által megküldött finalis resolutio alapján továbbfolytatni; s ezért
Ráday Pált arra utasította, hogy jelentse ki Pálffy előtt, hogy
Rákóczi mindaddig nem hajlandó a vele közölt finalis resolutio
alapján továbbtárgyalni, míg vele az angolok és hollandusok „által
békességünk iránt tött projectuma nem communicáltatik“ ; kívánja
ennélfogva a fegyverszüneti határidő kiterjesztését és azt, hogy
„adattassék idő a gyüléstartásra, melyre kimenni kész lesz“.1
1 1711 április 18.-ról. Arch. Rak. III. 621-28. 11.
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A tárgyalások Rákóczi által kívánt ideiglenes megszakításá
nak tulajdonképem indító oka azonban nem a szövetségesek közös
fellépésében, illetőleg az arról szóló értesülésekben, hanem a cári
udvarból érkező bíztatásokban keresendő.1 Erről Rákóczi a Ráday
Pálnak szóló utasításban nem tett ugyan említést, mert az orosz
szövetség nem volt népszerű a kurucok előtt, Sennyey István mun
kácsi kapitánynak, legbizalmasabb hívei egyikének azonban már
őszintén megírta, hogy „meg jövetele előtt“ tudtára adta a cár,
„hogy resolválta a francia királlyal való colligatiot“ s kérte, hogy
ne praecipitálja a tractát, „mert elérkezvén, kész minden lehető
képen megsegíteni“.2 Bármi volt is Sennyey véleménye az orosz
szövetségről, annyi nyilvánvaló volt előtte, hogy a fejedelem nem
készül vissza az országba, de a Pálffyval megkezdett tárgyalásokat
sem kívánja folytatni. Pedig már április 16.-án megírta Rákóczinak,
hogy »ez a
hadakozást megunó és csak otthon lakni kívánó
nemzetünk az hamar leendő succursus iránt teljességgel kétségben
esvén, az Pálfi uram által, ámbár imilyen-amolyan, oblatumokhoz
gondolatlanul“ ragaszkodik. S kénytelen volt azt is megváltani,
hogy ha a fejedelem „vagy ki nem talál jöhetni az praefigált
gyűlésre, vagy bizonyos succursussal nem fogja ükét consolálni,
Pálfi penig mindent fog igémi, bezzeg akkor lesz mesterség bennek
mostani resolutiojokat (a háború folytatására) tovább is megtartani,
amint is egyedül Istennek nagy munkája lesz (ha kiváltképen Felséged
ki nem talál jöhetni az huszti terminusra) az hadakozásban tovább
való megmaradások“.3
Amit az öreg Sennyey a kuruc haderő általános békevágyáról
jelentett, abban aligha lehet túlzás, máskülönben a szatmári gyűlés
lefolyását sem tudnék megérteni. De viszont ez magyarázza meg
azt is, hogy Rákóczinak április 18.-án kelt s a confoederatiohoz
intézett, mesterien megfogalmazott azon kiáltványa,4 melyről
Bercsényi azt jegyezte meg, hogy „még az magyar követ is, nem
hogy az magyar szívet meg nem indítaná“,5 amennyiben Rákóczi
1 Dolgoruckij 1711 április 4.-én értesítette Bercsényit a cár közeledé
séről. Egykorú másolata Aspremont-levéltár. M. Nemzeti Múzeum.
8 1711 április 18. Arch. Rak. III. 623. 1.
8 Eredetije Aspremont-levéltár. M. Nemzeti Múzeum.
4 Kukizó, 1711 április 18. Pül ívnál : II. 367—94. 11. Tartalmilag
Márki: III. 217—21. 11.
6 1711 április végén kelt levele. Arch. Rak. VI. 717. 1.
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intenciói szerint1 egyáltalában a nagy nyilvánosság elé jutott is,
a közfelfogásra korántsem gyakorolt akkora hatást, amekkorára
Rákóczi és környezete számított. Rákóczi azzal, hogy nem jelent
meg a döntő jelentőségű utolsó kurucgyűlésen, élvesztette az
utolsó alkalmat is arra, hogy az ország sorsának, illetőleg az
azzal ezidőszerint egyjelentőségű béketárgyalásoknak irányításában
közvetlenül részt vegyen. Pedig ha más nem, Ráday követsége,
részletkérdésekre kiterjeszkedő tárgyalásai Pálffyval s ez utóbbinak
tagadhatatlan előzékenysége módot és alkalmat nyújtott volna
Rákóczinak arra, hogy befolyását és felfogását minden lényegesebb
kérdésben érvényesítse, ami annyival könnyebb lehetett volna, mert
Pálffyt és Löchert L József halála nagy zavarba hozta, másrészt a
császári haderő olyan állapotban volt, hogy azzal — Pálffy beisme
rése szerint — nem kísérletezhettek. Jellemző a helyzetre, hogy a
császári főparancsnok még a fegyverszünet további meghosszabbí
tásához is hozzájárult volna,2 ha azt Rákóczi a tárgyalások folyta
tása végett határozottan kívánta volna, hogy ezen .a címen időt
nyerjenek s kellőképen felkészülhessenek arra az esetre, ha a békés
megegyezés végleges meghiúsulta következtében a döntést a kar
dokra kellett volna bízni ok. — Rákóczinak magának is érdekében
állott az április 27.-i határidő kitolása, ezt kérte is Pálffytói, de
a folyó tárgyalásokkal szorosabban össze nem függő indokok alap
ján. Mire azonban Ráday, érthetetlen (vagy talán szándékos) kése
delem után, e javaslattal előállott, akkorra az jelentőségét már el
is vesztette.
Pálffy a szatmári gyűlésen megnyilvánult békehangulatnak
biztosítása végett Komáromit még április 20.-án Károlyihoz küldte
azzal a figyelmeztetéssel, hogy ígéreteihez képest gondoskodjék
a megegyezés mielőbbi teljes megvalósításáról s főleg Kassa tény
leges átadását intéztesse el a confoederatioval.3 Károlyi ez alapon
haladéktalanul körleveleket bocsátott az egyes vármegyékhez, melyek1 1711 április 18.-i levele Rádayhoz. Arch. Rak. III. 623. 1.
2 „Ich und der Herr Hofkriegsrath Locher von Lindenheimb wüntscheten, dass der Feind ein Prolongation ansuchete, damit unsererseits die Zeit
zu gewinnen sich ein Stand zum Operationen zu setzen, folgends solche
mit allen vigeur anzufangen und fortzusetzen.“ Pálffy 1711 április 22.-i
jelentéséből. Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. exp. 1711. ápr. nr. 334.
3 Pálffy 1711 április 22.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp.
április nr. 334.
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ben a gr. Pálffy és Ráday Pál közt lefolyt tárgyalásokra való
hivatkozással, melyek szerinte a császári főparancsnok „favorabilis
és reménység felett való“ elhatározása következtében Rákóczinak
személyes megjelenését is valószínűvé teszik, — a confoederatio
valamennyi tagját, de mindenesetre a vármegyék teljhatalmú meg
bízottait április 25.-re Szatmárra egybehívta, — »hogy oda gyüle
kezvén, felséges fejedelmünk érkezésével communi omnium voto
et consensu hazánk dolgaiban concludálhassunk“.1
Bár Károlyi béketörekvései nem mindenütt keltettek vissz
hangot, sőt néhány vár őrsége, pl. az ungvárié s a munkácsié
nyiltan tiltakozott az április első felében lefolyt szatmári gyűlés
határozatai ellen,2 — a Pálffy és Ráday közt megindult tárgya
lások híre általában véve mégis népszerűbbé tette a békés megegyezés
gondolatát. Még az öreg Sennyey is azon az állásponton volt, hogy
„nemcsak lehető, de szükséges is“ a tárgyalásokhoz kezdeni, még
abban az esetben is, ha a fejedelem „ezen mostani végsőképen
praefigált terminusra ki nem jöhetne“ ; hangsúlyozta, hogy az ország
alkotmánya helyreállításának ezen kedvező alkalmát nem szabad
elmulasztani, annyival kevésbé, mert a szövetségi eskü „a szabadság
keresésének kimunkálkodására nemcsak hatalmat ád, sőt arra szoro
san kötelez is“. A fejedelem távolléte sem lehet akadály, mert
„az egész nép nevével és személyében a közönséges csendesség
megszerzésében a jelenlevők végeznek . s végezni tartoznak is“.
Szerinte „a külső segítség reménysége sem halaszthatja el ezen
mostani békességnek végezését, mert azok nemcsak bizonytalanok,
de ha minden kétségen kívül valók volnának is, az ô győzedelmök
igen kétséges“ ; feltéve azonban, hogy Rákóczi szövetségesei győz
nének, — lelkiismeretlenség volna fegyverhez nyúlniok, — „ha tör
vényeink és szabadságaink mostanában úgyis megadatnak“. Sennyey
a maga részéről „igen szükséges“-nek tartaná a főparancsnok biz
tosítását a tekintetben, hogy „nem gondolván fejedelmünk távol
létével, kész lészen a confoederatio a békességre és a felséges
csá^ár hívségére való állásra“, sőt Kassa átadását sem ellenezné.
Minthogy azonban úgy látja, hogy „ezen békesség a fejedelem
1 1711 április ‘20.-ról Ung megyéhez. Eredetije Áspremont-levéltár.
M. Nemzeti Múzeum.
2 Ebeczky István 1711 április 14.-i levele Szentiványihoz. Eredetije
Áspremont-levéltár. M. Nemzeti Múzeum.
9
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jelenlétében annál állandóbb lenne, mentői rendesebben végeztetne“,
megfontolandónak tartja, nem volna-e lehetséges a fegyverszünet
határidejének meghosszabbítása. 1
A fegyverszüneti határidő meghösszabbításának gondolata tehát
egyidejűleg három helyen is felmerült és pedig Rákóczit kivéve,
nem mint conditio sine qua non, hanem mint a békés megegyezés
biztosítására irányuló javaslat, vagy óhajtás. Rákóczi optimizmusa
azonban, mely a Sennyeyhez intézett április 18.-i levélben oly erő
teljesen kifejezésre jutott, a Károlyit követő békepártot gyors elhatá
rozások élé állította. Rákóczi új állásfoglalása ugyanis tagadhatatlan
hatással volt a fejedelem személyes híveire és azokra, akik idáig
ingadoztak. így Sennyey, aki pedig április 22.-i levelében a békés
megegyezés szószólója volt, Rákóczi levelének hatása alatt két nap
múlva a merev visszautasítás álláspontjára helyezkedett és ilyen
irányban gyakorolt befolyást a munkácsi és ungvári várőrségre,
valamint a környékbeli nemességre is,2 mely ennek következtében
nem képviseltette magát a szatmári gyűlésen.3 Azt az eshetőséget
tehát, hogy a Rákóczi álláspontját fedező Sennyey személyes tekin
télye nagyobb hatással lehet a gyűlésen résztvevők elhatározására,
Károlyi és hívei nem hagyhatták figyelmen kívül; ez az oka az
egyezkedési tárgyalások gyors bevégződésének, melyet különböző
indítóokokból ugyan, de mindkét tárgyaló fél egyaránt óhajtott.
Pálffyt a királyváltozáson kívül saját helyzetének bizonytalansága,
Károlyit viszont az ellenzék várható megmozdulása és akcióba
lépése nyugtalanította. Közös érdek volt tehát, hogy mielőbb befeje
zett helyzetet teremtsenek.
Sürgősnek tartotta azonban a magyarországi helyzetnek s
ezzel kapcsolatosan Károlyi szerepének mielőbbi tisztázását Rákóczi
és a lengyelországi emigráció is. Itt az egyoldalú értesülések s most
újabban Károlyi április 15.-i levele alapján abban a feltevésben
voltak, hogy a helyzet korántsem reménytelen s hogy Károlyit
legfeljebb csak egy töredék követi a megegyezésnek általa meg
jelölt útján, míg a nagy többség rendületlenül áll Rákóczi mögött.
Kétségtelen, hogy Károlyi április 15.-i levele, melyben a kuruc
1 Munkács, 1711 április 22. Pulay: II. 360—65. 11.
2 1711 április 24.-i levele Rákóczihoz. Eredetije Aspremont-levéltár.
M. Nemzeti Múzeum.
3 Pulay : II. 366. 1.
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főparancsnok korábbi leveleinek hangjával ellentétben, valósággal
megalázta magát a fejedelem előtt, — alapul szolgálhatott efféle
következtetésekre. Ez az oka annak, hogy Rákóczi Károlyi letételére
határozta el magát. „Ha szintén Péter lett volna Károlyibul, — írta
április 22.-én utasításkép Vay Adámnak, — de az hadak és commendánsok személyében vett diffidentiájok miatt lehetetlen, hogy foly
tathassa az commendót“. Vay igyekezzék Károlyival találkozni s
ez alkalommal a fejedelem nevében jelentse ki előtte, hogy bár
Rákóczi Károlyi leveléből megnyugvással vette tudomásul „maga
vétkének és helytelen írásinak utolsó levelében kinyilatkoztatott meg
ismerését“, mindamellett felteszi róla, hogy a történtek után belátja,
hogy a hiba puszta beismerése már nem elég az iránta megcsökkent
közbizalom helyreállítására. A fejedelem nincs abban a helyzetben,
hogy a hadakat és a várak őrségeit „erőltetéssel és parancsolatok
kal“ kényszerítse Károlyi fővezérségének vállalására, mert ezzel a
fejedelem személye kerülhet gyanúba azok előtt, akik eddig sem
nézték jó szemmel a Károlyi iránt mutatott nagy bizalmat. Rákóczi
mindezek alapján azt kívánja tőle, hogy „conferentia praetextusával“
mielőbb jöjjön hozzá, nem azért „hogy bujdosásra erőltessük,
hanem hogy becsülete megmaradjon“. Nyugtassa meg Vay Károlyit
a tekintetben is, hogy a fejedelem ezzel „a békesség munkáját
interrumpálni“ nem akaija ; hangsúlyozza azt is, hogy nem a feje
delem oka annak, hogy a huszti gyűlésen nem jelenhetik meg,
hanem Károlyi, „mivel az gyűlésnek terminussáig extendáltatott az
armistitium, nem az subsequens napokig, az melyek alatt kelletett
volna tartani az gyűlést s exoperálni a dolgokat“. Mindaddig, míg
„helyes és elégséges időre nem extendál tátik az suspensio“, Rákóczi
nem hajlandó résztvenni semmiféle gyűlésen; ezen elhatározásáról
Vay azonnal értesítse Pálffyt, de egyúttal tegye meg a szükséges
intézkedéseket arra az esetre is, ha a császári főparancsnok az
ellenségeskedéseket megkezdené.1
Rákóczinak formailag bizonyára igaza volt akkor, midőn
rámutatott arra, hogy a fegyverszüneti határidő bevégződésének a
huszti gyűlés megnyitásával való egybeesése lehetetlen helyzetet
teremtett volna. Viszont azonban az is tény,. hogy Pálffy előzőleg
Rákóczitól korábbi időpontra már kért személyes találkozót, s ez
alkalommal a fenti nehézség kiküszöbölése aligha ütközött volna
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akadályokba. Rákóczi ezen ellenvetése egyébiránt, melyről Károlyit
is értesítette,1 az események további kialakulására már nem volt
hatással. Károlyi az április _ 25.-re Szatmáron összegyűlt rendek
hangulatára ^támaszkodva, elég erősnek érezte magát arra, hogy
továbbhaladjon a megkezdett úton, anélkül azonban, hogy a Rákóczi
val való szakítás tényét kiélezte volna. Amennyiben értesült is
Rákóczi legutóbbi elhatározásáról, mely őt a fővezérségtől meg
fosztotta, arról hivatalosan nem vett tudomást, hanem mint a
kuruchadak tényleges főparancsnoka vezette tovább a kiegyezési
tárgyalásokat, hangsúlyozva abbeli készségét, hogy aláveti magát
a fejedelem akaratának, ha az „inkább a huszti gyűlést kívánná“.2
A szatmári gyűlés megnyitásának napján (április 25.) Pálffy
Locher és megfelelő katonai erő kíséretében Debrecenből Károlyba
indult, hogy onnan vezesse a tárgyalásokat. Itt kereste fel másnap
(április 26.) számos főtiszttől és nemestől kísérve Károlyi Sándor,
aki főleg azért kívánta a császári főparancsnokkal való közvetlen
érintkezést, hogy vele egyetértésben az eddigi tárgyalások anyagát
véglegesen megszövegezvén, azt a szatmári gyűlés elé terjeszthesse
tárgyalási alapul. így jött létre Locher fogalmazásában az április
26-i szöveg, mely főképen a declaratio és az április 4.-i finalis
resolutio, nemkülönben a Ráday Pálnak adott április 17.-i válasz
megállapítását összegezte. Az április 26.-i szövegezésnek mindössze
a befejező része tér el a korábbiaktól, amennyiben Pálffy és Locher
„a császári és királyi kegyelem betetőzéseként“ kijelentették, hogy
mindazon fő- és köznemeseknek, főtiszteknek és alsóbbrendű kato
náknak, akik idáig Rákóczi pártján állottak, a gratia vitae et
bonorum még abban az esetben is biztosíttatik, ha Rákóczi a meg
állapított határidőre nem jelennék meg, a felajánlott kegyelmet nem
fogadná el és a hűségesküt a megfogalmazott formula szerint még
meghatalmazottja által sem volna hajlandó letenni. Valamennyien
kötelesek azonban hűségüket megtartani, a haza biztonságát szívü
kön viselni s a fejedelem minden ellenséges törekvését megakadá
lyozni. Ha ellenben Rákóczi elfogadható okok által akadályoztatván,
a hűségesküt nem tudná személyesen letenni, szabadságában áll
neki azt meghatalmazottja útján is letenni, sőt nem ellenzik azt
sem, ha a fejedelem az esküt a megfogalmazott minta szerint,
1 1711 április 23. Arch. Rak. Dl. 633 — 34. 11.
2 Pulay: II. 359. 1.
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kellő indokok alapján csak két-három hét múlva tenné le.1
A császári főparancsnok a kuruc főtisztekkel és nemesekkel való
ezen első találkozását arra igyekezett felhasználni, hogy azok köré
ben a kiegyezés érdekében hangulatot teremtsen; fáradságát — úgy
látszik — teljes siker koronázta, mert a kíséret tagjai, számszerint
18-an, még aznap letették előtte a hűségesküt,2 ami főleg abból a
szempontból volt nagyjelentőségű, mert a szatmári gyűlés hangu
latának irányítása így a Rákóczitól „oldal-confoederatio“-nak
nevezett3 békepárt kezébe jutott.
A szatmári gyűlés érdemleges tanácskozásai április 27.-én
kezdődtek Károlyi beszédével, melyben a kuruc főparancsnok
mindenekelőtt kijelentette, hogy nem tulajdonít magának elsőséget,
„hanem csak úgy, mint egy generálisa magyarországi és erdélyi
confoederatióknak“ kíván szerepelni, mint „akire a fejedelem paran
csolatjából és annak távollétében a hadak vezérlése és az elkezdett
békességnek is előmozdítása eddig bízattatott’vala*. Fájdalommal látja,
hogy az ország generálisai közül a gyűlésen senki sincs jelen s
ennek következtében indokoltnak tartja annak a kérdésnek felve
tését,' „ha vájjon a fejedelem itt nem létében ezen hazánk rendei
tekinteti előtt lehet-e és kelletik-e a békesség munkájához szóllani,
azt előmozdítani és folytatni és ha lehet Isten segítségéből végezni
is“. A rendek elhatározásának megkönnyítésére megismertette velők
az eddigi tárgyalások anyagát, de felvilágosította őket arról is,
„minemű segítséget várhatnak ... a hadakozásnak tovább való foly
tatására.“ A jelenlevők a nyert felvilágosítások után „egy akarattal
és torokkal“ a tárgyalások továbbfolytatása mellett nyilatkoztak,
mire Ráday Pál, kinek a gyűlés a felszólalási jogot „mint privatusnak“, s nem mint Rákóczi meghatalmazottjának megadta,
előadta azokat az okokat, melyek miatt a fejedelem a gyűlésen nem
jelenhetett meg. Beszédében elsősorban arra utalt, hogy Anglia és
Hollandia követe ezidőszerint az udvarnál tartózkodik azzal a
megbízatással, hogy a confoederatioval való békés megegyezést elő
készítse; ezt nem tekintve, a fejedelem hajlandó kijönni Lengyel1 Egykorú másolata Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 augusztus nr. 356.
2 A hűségeskü eredeti oklevele Staatsarchiv. Magy. oklev. Rep. XVI.
Az oklevélen a kelet napja nincs feltüntetve, de az kétségkívül április
26.-ára tehető.
8 Rákóczi 1711 április 22.-i levele Vay Ádámhoz. Arch. Rak. Hl. 628.1.
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országból, ha a fegyverszüneti határidő meghosszabbíttatnék, ennél
fogva „ki nem jövetelét nem lehet balra, vagy inkább nem akarásra
magyarázni“. Ezenkívül nincs sok bizalma a császári főparancsnok
teljhatalmában sem, amennyiben Pálffy „resolutiojában sok helyen
fordul elő, hogy: „a felséges császárnak és királynak elvett kegyel
méből“. Végül „az özvegyek és árvák részeinek restrictiojával a
kurucságnak, vagy pártosoknak neve és gyalázatja látszatik rajtuk
maradni“.
Bármennyire át volt is hatva e gyűlés a békés megegyezés
gondolatától és szellemétől, Rákóczinak Ráday által tolmácsolt ellen
vetései előtt mégis feltétlenül meghajolt s a magyarországiak
részéről Klobusiczky Györgyöt, az erdélyiek képviseletében pedig
Balogh Zsigmondot bízta meg a gyűlés kérésének a császári fő
parancsnok előtt való tolmácsolásával. Ez a határozat mutatja leg
világosabban, mekkora volt a fejedelem személyes tekintélye a ren
dek előtt. S kétségtelen, hogy ha Rákóczi ténylegesen részt vesz a
gyűlésen, állásfoglalása döntötte volna el a tárgyalások sorsát. így
az elnökléssel megbízott Károlyi Sándor szabad kezet nyert, bár
mennyire hangsúlyozta is a gyűlés elnökké választatásakor „a feje
delem authoritás“-ának tiszteletben tartását.
Mielőtt a gyűlés az eddigi tárgyalások anyagának tüzetes
vizsgálatába bocsátkozott volna, úgy határozott, hogy a hosszadal
mas izenetváltások és a nehézkes írásbeli érintkezés elkerülése végett
LoCHER-t a gyűlés színhelyére kéreti. A meghívás eszközlését a gr.
Pálffyhoz bocsátott követekre bízták, kikkel együtt küldték Károlyba
kezesekül Jósika Istvánt és Vay László brigadérost is. A követség
még el sem indult, midőn megérkezett br. Amadé József a fő
parancsnok levelével és azon üzenetével, hogy a gyűlés határozatát
Károlyi személyesen hozza el Károlyba, «hogy ha még valamely
difficultások lennének a pacificatio punctumaiban, lehetne complanálni“ ; a főparancsnok, tekintettel a fegyverszüneti határidő lejár
tára, sürgeti az „utolsó resolutiot“, mert egyébként kénytelen volna
a hadműveleteket megkezdeni. Minthogy azonban maga is óhajtja
a békés megegyezést, azt javasolja Károlyinak, hogy az ügy érde
kében kérje fel Lochert és Graven tábornokot a Szatmárt leendő
személyes megjelenésre, „hogy a dolgokat könnyebbítvén, a hívségre
való hit is letétetnék“. A kurucok őszinteségének bizonyítékául Kővár
haladéktalan átengedését kívánja, ezzel szemben a maga részéről
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hozzájárul azon kívánságukhoz, hogy „a fegyverviselök, akik mago
kat tisztségekre érdemesekké teszik, jobbágyságra ne kényszeríttessenek, hanem az olyanokat az ország rendei a földesúri hatalom
alól felszabadítsáku.
A gyűlés az AMADE-/$e jmtó-kal az eddigi tárgyalások
anyagának részletes megbeszélése kapcsán foglalkozott s ez alka
lommal Kővár átadásába minden különösebb ellenállás nélkül bele
egyezett. Határozattá emelte ugyanekkor azt is, hogy az egyeztetési
tárgyalások eddigi lefolyását és eredményeit bizottságilag írásba
foglaltatja; e bizottság tagjaivá Bulyovszky Dánielt, Vas Dánielt
és Csajághy Jánost nyomban meg is választotta, de egyúttal gon
doskodott arról is, hogy ez az eredetileg latin nyelven készülő
összefoglalás „magyar nyelvre fordítassék“.1
A Pálffyhoz küldött követség, melyhez utóbb Ráday Pál ön
ként csatlakozott, még április 27.-én este megérkezett Károlyba,
s azonnal a főparancsnok elé terjesztette a szatmári gyűlés azon
kérését, hogy tegye lehetővé Lochernek a gyűlésen való személyes
megjelenését és a tárgyalásokon való részvételét. Ennek annál ke
vésbé volt akadálya, mert Locher kiküldetésének kérdése már az
Amadé által közvetített üzenet pontjai közt is szerepelt, mint
Pálffy egyik javaslata. Ennek következtében Locher még április
28\-án, a kora hajnali órákban útra kelt Szatmár felé; útjában
— mint azt jóleső elégtétellel jelentette a haditanácsnak — a kuruc
őrszemek, sőt maga a Szatmár körül táborozó főhaderő is látható
tisztelettel fogadta.
Szatmárra megérkezvén, azonnal megjelentek előtte Károlyi
nak és a rendeknek kiküldöttei, kik arról értesítették, hogy a béke
pontok szövegezésére felhatalmazott bizottság rövid idő múlva jelent
kezni fog nála a végleges szöveg megállapítása végett. Nem sokkal
utóbb Bulyovszky Dániel és Pongrácz György Lochert valóban fel
keresték szállásán s vele a délelőtt folyamán átszövegezték s vég
legesnek tekintett formába öntötték a pontokat, melyek Locher szerint
csak jelentéktelen részletekben tértek el az eddigi szövegezésektől.
Az ekként megállapított szöveget azután haladéktalanul a rendek
gyűlése elé terjesztették, akiknek főleg az özvegyekre és árvákra,
továbbá a háború alatt elhaltak vagyonának tulajdonjogára nézve
1 Pulay: II. 406—11. 11. és Locher jelentése 1711 május 2.-ról. Ere
detije Kriegsarch. HKR. exp. 1711 május nr. 270.
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voltak aggodalmaik. Annak a küldöttségnek azonban, mely hivatva
volt a rendek kifogásait Locher előtt tolmácsolni, az utóbbi nem tudott
megnyugtató választ adni ; így kijelentette, hogy mivel az özvegyekre
és árvákra vonatkozó „resolutio ország törvényén fundáltatik, vál
toztatni nem lehet“ ; hangsúlyozta, hogy a békekötés „a mostan
visszajövőkkel“ létesülvén, annak nem lehet visszaható ereje a béke
kötés' előtt elhaltakra „s így azoknak successori is jószágoknak
ilyképen való visszaadatásával nem élhetnek“. Megjegyzendőnek
tartotta, hogy efféle nehézségekre Bécsben sem gondoltak, ezt nem
tekintve azonban, Ráday Pál sem kívánt többet a fejedelem nevé
ben, mint azt, hogy „az olyan jószágoknak az atyafiak és közelebb
levő successorok által való visszaváltása megengedtessék“. Tudatá
ban lévén azonban annak, hogy „az olyan országos dolgok diaetát
illetnek“, ígéretet tett nekik arra vonatkozólag, hogy amennyiben
a rendek ily értelemben fordulnának az udvarhoz, kérésüket „min
den igyekezetével“ támogatni fogja.

A kitérő válasz a rendeket nem nyugtatta meg; azok tehát
újabb követség útján kíséreltek meg némi engedményeket kieszkö
zölni Lochertől, főként „azon özvegyek és árvák eránt hozott punctumok“ kérdésében, de egyúttal arra is kérték, hogy biztosítsa a
rendeket arról, hogy kívánságukat Pálffy előtt támogatni fogja.
Locher most már némi közeledést mutatott; megígérte ugyanis,
hogy a békeegyezményt ő is aláírja s nem ellenzi, hogy „nagyobb
állandóság kedvéért“ a pontok közé pótlólag az is bevétessék, hogy
az amnestialis gratia azon özvegyekre, árvákra s „alacsony sze
mélyek “-re is vonatkozik, akik „a fejedelem, vagy generálissainak
passuslevelei mellett“ tértek vissza hazájukba. Végül hozzájárult
ahhoz is, hogy „ezen békesség levelének végét“ a szokásos „meg
erősítő és befejező stilus“-sal lássák el.
Az így megszerkesztett okiratot Károlyi még aznap késő este
bemutatta az ú. n. prófontházban összegyűlt rendeknek, kik azt egész
terjedelmében elfogadták. Minthogy pedig Locher arra figyelmez
tette ‘ Károlyit, hogy gondoskodnia kell arról, hogy a katonaság a
hűségesküt mielőbb tegye le s azután haladéktalanul és terv szerint
hazabocsáttassék, s e végből egyidejűleg a leteendő eskü formuláját
és az elbocsátásra vonatkozó utasítás-tervezetet is megküldte Károlyi
nak, a gyűlés behatóan foglalkozott a hadsereg hazabocsátásá
nak nagyfontosságú és időszerű kérdésével is. Locher azon utasítá-
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sát azonban, hogy a főtisztek az eskü letételére Károlyban jelent
kezzenek, míg a katonaság közvetlenül a főtisztek kezébe tegye le
az esküt, annyiban mődosítandónak vélték, hogy a főtisztek se
tegyék lé az esküt Károlyban, „ne mondattassék, hogy (az) mint
egy fegyver alatt és erőszakosan lett“.
A gyűlés egyébiránt köszönetét fejezte ki Károlyinak, Pálffynak és Lochernek „ezen békesség eránt a nemzet mellett tett szor
galmatos és fáradhatatlan munkálkodás“ miatt ; gondoskodott arról,
hogy az egyezmény néhány eredeti példányban kiállíttassék, e pél
dányok három hétig Pálffy által őriztessenek, „mig t. i. megtudhatni,
ha a fejedelem kijön-e, vagy nem?“ Abban az esetben ugyanis,
ha Rákóczi kijönne Lengyelországból, — „a két ország rendjei
által“ is aláírandó okiratok szétosztásáról ő gondoskodnék; ha
azonban továbbra is Lengyelországban maradna, a szétosztás köte
lezettsége Károlyira hárul, kit egyúttal arra utasítottak, hogy a
maga és a rendek nevében tudassa a fejedelemmel a történteket
és arra kérje, hogy „nemzetének szeretetétől viseltetvén, jöjjön ki
három hetek alatt“ és mindazokat, „akik — felséges császár kegyelmességéhez akarnak ragaszkodni, magával engedje kijönni“.1
Károlyi a nyert utasításnak megfelelően még április 28.-án
éjjel megírta Rálcóezinak a történteket. „Kívántam volna, — úgy
mond, — Istenem inkább földszínéről ennyi veszedelmek között
vött volna el régen, mintsem ezeket szivemnek kimagyarázhatatlan
epedezésére értem volna. De ha reménségen kivül véletlen fatalitás
ezt okozta is, mind Istenem, mind egész nemzetem előtt nyilván
vagyon, miként kívántam Felséged méltóságát mindenekben sérhetetlenül praeserválnom, úgy több méltóságokét is; nemkülönben
bizonyságot tesznek mind eddig Felséged engedelmébül lőtt mun
káimnak, úgy most az t. confoederatusság parancsolatjába egyező
értelmével való fáradozásimnak hasznos vagy káros, álnoksággal,
vagy igazsággal folytatott s nyert gyümölcsei, kik — tudom —
mások által Felségednek bőven fognak eleiben terjesztetni. S még
most sem szűnöm meg, hogy legalább conclusiojára való extensioját Felséged közinkben való jövetelére minden kigondolható módok
által nyerhessem meg, noha sokszori cathegorica resolutiok által
már kiadattatott, hogy ne is tentáljuk, hanem három hét Felséged1 Pulày: II. 412—16. 11. Locher id. május 2.-i jelentése. Eredetije
Kriegsarchiv. Ugyanott.
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nek engedtetik és Munkács, Ungvár, Huszt addig fenhagyattatik,
de úgy, hogy az resolutioja az communitásnak cum conclusione ma
végben menjen, másként mint eddig való acták. resolutiók cassáltatnak és annihiláltatnak s fegyver indicáltatik. Mire viszi Isten az
communitas és confoederatusság elméjét, maga ő szent felsége tudja.
Hanem én iterato alázatossan követvén Felségedet mindenekrül, ha
melyekkel offendálni hirtelenségembül, vagy in anima advertenti ábul
találtam s kérem az élő Istenre, szánjon meg mindnyájunkat és
méltóztassék kijöni“, vagy „legalább plenipotentiariussa által, (ha
jobbnak Ítéli) ezeket confirmálni, miért Istentül jutalmat, nemzetünk
től áldást fog venni.“1
Locher még aznap éjjel visszatért Károlyba, hová öt másnap
(április 29.) Károlyi is követni szándékozott, hogy Pálffyval a még
függőben maradt kérdésekre vonatkozólag megegyezzék. A rendek
április 29.-én már Károlyi kíséretét is megválasztották, az út azon
ban mégis meghiúsult, bizonyára azért, mert a rendek részéről
váratlanul annyi újabb követelés hangzott el, hogy Károlyi a
Pálffyal való találkozást nem látta indokoltnak, sőt épen ellenkező
leg, annak érezte szükségét, hogy Lochert újból Szatmárra kéresse,
aki a kérésnek engedve, oda Graven tábornok és Mengen kapitány
kíséretében még aznap meg is érkezett. A rendeknek ez alkalom
mal Locherrel folytatott tanácskozásai során néhány, nem jelenték
telen engedményt mégis sikerült szerezniük. így teljesen újra szövegezték az özvegyek és árvák birtokjogára vonatkozó, eddig sokat
vitatott 4. pontot ; az 5. pont záradékába felvették a jászok, kúnok
és a hajdúvárosok jogainak és kiváltságainak megtartását; ott, ahol
a szövegben Erdélyről történt említés, mindenütt hozzáfűzték a
„trium nationum“ kifejezési, melyre a rendek nagy súlyt helyeztek ;
végül megállapították a zárószöveget is.
A tárgyalások elhúzódása s minduntalan újabb és újabb aggá
lyok, kívánságok felmerülése, melyek alkalmul szolgálhattak arra,
hogy az ellentéteket esetleg ismét kiélezzék s a végső megegyezés
sikerét veszélyeztessék, Pálffyt és Lochert arra késztették, hogy
mielőbb befejezett helyzetet teremtsenek. Mindketten jól érezték,
hogy a király halálának eltitkolásával, mely idáig sikerült nekik,
tulajdonképen veszedelmes játékot űznek, mert nyilvánvaló volt,
1 1711 április 28.-án Szatmárt kelt eredetije Aspremont-levéltár.
M. Nemzeti Múzeum.

X. FEJEZET

139

hogy amennyiben a trón változás a tárgyalások végleges lezárása
előtt pattanna ki, annak feltétlenül erős visszahatása lesz a tár
gyalások további sorsára s talán az általános helyzetre is. Ez az
oka annak, hogy Locher Szatmárra való érkezése után, Károlyival
egyetértőén,1 akként intézkedett, hogy a jelenlevő tisztek a kör
nyéken állomásozó katonasággal együtt még aznap (április 29.)
letegyék a hűségesküt az előírt formula szerint. Az esküt Graven
tábornok jelenlétében három kurucbrigád tisztikara és legénysége
valóban még aznap letette; példájukat a várostól távolabb tábo
rozó negyedik brigád is követte, mely április 30.-án esküdött fel
a császár iránt való hűségre.
Miután így a kuruc haderő felesketése s azzal egyidejűleg
a békeokirat szövegének végleges megállapítása is megtörtént, Károlyi La fegyverletétel helyéül kijelölte a majtényijnezőt,2 hová evégből
április 3O.-ra a közelben táborozó és rendelkezése alatt álló mintegy
12 ezer főnyi kuruc-csapatokat összevonta.3 Károlyi meghívására
ide jött ki még aznap tekintélyes számú lovasság kíséretében
gr. Pálffy^ János is, aki Károlyi vezetésével mindenekelőtt szemlét
tartott az arcvonalban felállított kurucezredek felett, majd maga
köre rendelte az összes tiszteket, zászlósokat és kürtösöket, akik
köralakban helyezkedtek el a császári főparancsnok és kísérete
körül. Hozzájuk csatlakoztak a magyarországi és erdélyi rendek
közül azok is, akik idáig vonakodtak a hűségeskü letételétől.
A hüségesküt legelőször Károlyi Sándor tette Te gr. Pálffy kezébe,
őt követték a többiek. Valamennyiök nevében azután Károlyi
üdvözölte a császári főparancsnokot, s neki köszönetét mondott az
elnyert kegyelemért, mire gr. Pálffy ünnepélyes ígéretet tett előttük
k

1 Károlyit az uralkodó haláláról csak május 4.-én értesítette gr. Pálffy.
(Locher 1711 május 9.-i jelentése a haditanácsnak. Kriegsarchiv. HKR.
exp. 1711 május nr. 395.) Katona azon adatának tehát, hogy „ab hominibus
tunc viventibus audivi, Karolyium mortem Josephi non ignorasse, sed prudente silentio Rakotzianos celasse, rogatum, ut id faceret, a Palfio“ (Hist.
erit. XXXVII. 660. 1.) Locher jelentése ellentmond.
2 „Zwei Stundt äusser Karoly“, határozta meg a helyet Locher fenti,
május 2.-án kelt jelentésében. Eredetije Kriegsarchiv. Ugyanott. Pálffy
szerint „unweit Maitin, ain Mail von Karoly ligenden Dorf“, ami arra
mutat, hogy a fegyverletétel Nagy-Majtény közelében történt.
3 „Duodecim millia armatorum in acie . . . subjeci“ etc. Károlyi 1734,-i
felterjesztéséből. Éble Gábor : A kuruc Károlyi. Századok, 1905. 340. 1.
jegyzet. — A fegyverletételre 1. Theatrum Europ. XIX. 544.
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arra vonatkozólag, hogy a király az egyezséget szentül és híven
megtartja, ha esküvel megerősített hűsegöket ők is megőrzik.
A főparancsnok válasza után a zászlósok három sorban a
földbe szúrták zászlóikat, számszerint 149-et, melyeket a gr. Pálffy
kíséretében levő dragonyosok gyűjtöttek azután össze, miközben a
kuruc közkatonaság Istenhez fohászkodott, hogy adjon az országnak
tartós békességet. A fegyverletételt háromszoros sortűz fejezte be;
a katonaság egy része azonnal hazafelé indult, azok számára pedig,
akik előtt hosszabb út állott, másnap (május 1.) állították ki az
útleveleket.
A fegyverletétel után Károlyi, a főtisztek s a jobbára érdé1lyiekből álló nemesség gr. Pálffyt Károlyba kísérték, hol a következő
[/napon (május 1.) ^aláírták a békeokiratot, kiosztották a kegyelem
leveleket és az útleveleket a nagyszámban összeverődött katonaság
között, amely a Te Deum eléneklése után hazaszéledt. Pálffy még
aznap éjjel visszatért Debrecenbe, magával vivén az összes kuruc
V Lászlókat is, melyek száma időközben meggyarapodott, amennyiben
Károlyban május 1.-én két elkésve érkezett kurucezred is letette
az esküt, s átadta zászlóit.1
1 A fentiekre 1. elsősorban Locher és Pálffy 1711 május 2.-i jelen
téseit. Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 május nr. 270. és 402. Pulay (II. 421—24.)
előadása nem világos. Az irodalom felsorolása MÁRKinál : III. 236. 1. Pálffy
május 2.-i levele nyomtatásban is megjelent ugyanakkor, bizonyára a hadi
tanács rendeletéből. (M-. Nemzeti Múzeum könyvtára. 8° 2 sztl. lap.) Ugyanaz
Europ. Fama. 117. Th. 671—73. 11.
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XL
A szatmári béke és jelentősége. Csajághy és Pongrácz bécsi kiküldetése.
Az udvar és a béke; módosítások a szövegen. A május 26.-i érte
kezlet. A ratifikáció. Munkács ostromának előkészületei.

A szatmá/ri béke Pákóczinak a gratia vitae mellett ősszel
ingó és ingatlan vagyonát biztosította, Magyarország területén
épúgy, mint Erdélyben és a Partiumban, azon birtokok kivételé
vel, melyek vártartozékok voltak, s neki, cselédségének és udvari
népének mindenütt bátorságos lakhatást ígért. Ha a fejedelem a
császári és királyi kegyelmet kész elfogadni, de a hűségeskü letételét
elhalasztani kívánja, arra az okirat keltétől számított háromheti
határidő engedtetik neki, mindazonáltal azzal a feltétellel, hogy
ténylegesen birtokában levő várait az előírt formula szerint leteendő
esküjének elhalasztása esetén is oly állapotban engedi át, aminőben
azok ezidőszerint vannak ; mindenesetre tartozik azonban azok
átadására utasítást adni a várparancsnokoknak s köteles váraiból
a katonaságot kivonni és elbocsátani. Ezzel szemben császári rész
ről ígérik, hogy e várak a fejedelem javaiban és jövedelmeiben
károkat nem okoznak s őrségeik császári zsoldpénzen tartatnak.
Ha a fejedelem a fenti feltételek teljesítése után nem kívánna az
ország területén tartózkodni, szabadságában áll, de csak a hűség
eskü letétele után, állandó tartózkodási helyül Lengyelországot
választani, ahol azonban a császári és királyi felség iránt köteles
hűségben tartozik élni. Kétségtelen, hogy e feltételek őszinte és
becsületes végrehajtása esetén az udvar nem fogja megtagadni tőle
fiai visszaadását. (1. pont.)
Mindazon főrendeknek, prélátusoknak, nemeseknek, főtiszteknek
és pedig a magyarországiaknak épűgy, mint az erdélyieknek, akár
az országban, akár pedig a fejedelem mellett tartózkodnak, még ha
korábban reverzálisokat adtak is magokról, a fent megállapított határ
időn belül a teljes gratia vitae et universorum bonorum biztosíttatik :
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ez azonban nem vonatkozik azokra, akik korábban tértek vissza.
Itt pedig azon birtokok visszaadásáról van -szó, melyek valamiféle
jogcímen eladományoztattak, elosztattak, vagy zálogba adattak s
jelenleg is mások tulajdonában vannak, melyeket korábbi birtokosaik,
az időközben hajtott jövedelmekről lemondva, minden halasztás vagy
késedelem nélkül visszavétethetnek. Senkinek sem kell tartania a
neoacquistica commissiotól ; a fegyerletételt sem kell úgy értelmezni,
hogy a jövőben senkinek sem szabad fegyvert viselnie, mert a nemes
ség fegyverviselési joga érintetlen marad, csupán ellenséges szán
dékból tilos fegyvert használni. Nem szabad végül hivatkozni az
eperjesi jelenetekre sem, mert azzal az uralkodót megsértenék.
A közkatonák is teljes amnestiában részesülnek s ennek
következtében nem lehet őket arra erőltetni, hogy elhagyván
mostani szolgálatukat, császári zsoldba álljanak, csupán annyit lehet
tőlük követelni, hogy a hűségeskü letétele után hazatérének, ott
hon gazdálkodjanak és csendben maradjanak. A külföldi származású
katonáknak szabad elvonulás biztosíttatik, azokat kivéve, akik
császári ezredekből szöktek át, akik emiatt nem részesülnek ugyan
büntetésben, de ezredeikhez visszatérni tartoznak. Ha a külföldiek
egyik-másika valamely főnemesnél alsóbbrendű alkalmaztatást vállalt,
amennyiben nem tartozik a császári haderő kötelékébe, állását
megtarthatja. Ha végül egyes nem nemes katonák ezen háborúban
előmenetelre váltak érdemesekké, azok, amennyiben libertinusokul
a rendek vagy a hatóságok által már előzetesen is elismertettek, s
a földesurakat ennek következtében sérelem nem éri, a jövőben is
ilyenekül tekintendők. (2. pont.)
Az uralkodó az országnak a vallás ügyében hozott törvényeit
megtartja s azok értelmében a vallás gyakorlatát Magyarországban
épúgy, mint Erdélyben megengedi s egyúttal hozzájárul ahhoz,
hogy az esetleges sérelmek eléje, vagy az országgyűlés elé terjesz
tessenek. (3. pont.)
Az ezen háború alatt elhaltak árváira és özvegyeire vonatko
zólag úgy határoznak, hogy az özvegyeknek, árváknak és azok
utódainak összes birtokaik visszaadassanak, ha azok még nincsenek
eladományozva, szétosztva, vagy eladva. Azon birtokok azonban,
melyek már másoknak adományoztalak, vagy adattak el, amennyi
ben azok kizárólag csak az elhaltakat megillető birtokrészek, jelen
legi állapotukban meghagyatnak; minden módon törekedni fognak

XI. FEJEZET

143

azonban arra, hogy a jövő országgyűlésen ez ügyben is orvoslás
történjék és az örökösödés biztosíttassék. Hangsúlyozni kell azon
ban, hogy őfelségének e kérdésben mutatott kegyessége a jövőben
például nem szolgálhat. Különleges elbírálás alá esnek azon árvák
és egyéb öröklők, nemre való tekintet nélkül, akik jelenleg
Rákóczi pártján vannak, akiknek jelen amnestia erejénél fogva
örökösödési joguk teljes érvényben megmarad. (4. pont.)
Akik az ország területét elhagyván, a szomszédos, vagy a
távolabb fekvő tartományokba húzódtak s az előírt határidőre nyil
vánvaló akadályok miatt, vagy esetleg életök kockáztatása nélkül
nem térhetnek vissza, ha távollétüket elfogadható okokkal igazol
ják s az ainnestiáért akár az udvarnál, akár a teljhatalmú főparancs
nokságnál jelentkeznek, méltányosságból a többieknek adott amnestiában részesülnek. Ez az amnestia azokra is vonatkozik, akik
jelenleg követi megbízatásokban, üzleti ügyekben, vagy tanulás
végett tartózkodnak külföldön, ha annak elnyerése végett megfelelőképen jelentkeznek. Azok, akik a régebben lezajlott mozgal
makba voltak belekeveredve s még most is életben vannak, szin
tén részeseivé válnak jelen amnestiának, sőt reményük lehet
birtokaik visszanyerésére is, amennyiben azért az udvarhoz folya
modnak. A Moldvába menekült s ezidőszerint is ott tartózkodó
erdélyi főnemesek és nemesek ügyében úgy határoznak, hogy
azoknak nem szükséges Magyarországba jönniök, hanem gr. Steinville
katonai főparancsnokhoz kell fordulniok, aki a megállapított határ
időn belül nála jelentkezőknek a neki adott teljhatalom erejénél
fogva, teljes amnestiát fog biztosítani; hogy pedig a pacificatio
müve Erdélyben is őfelsége óhajtásának megfelelően hajtassák végre,
a jelen egyezmény egy eredeti példánya miheztartás végett meg
fog neki küldetni.
A magyarországi és erdélyi főnemeseknek és nemeseknek ezen
háború, előtt viselt méltóságai nem adatnak vissza, mert azok a
„jószágok“ elnevezés alá nem foglalhatók; azonban az udvarhoz
való folyamodás lehetősége meglévőn, ezirányú folyamodásokat ott
támogatni fognak annyival is inkább, mert nem lehet kétség aziránt,
hogy az erdélyi fejedelemség bármelyik nemzete jogait és szabad
ságait őfelsége megtartja. Amennyiben a jászok," kúnok s hajdú
városok kiváltságain sérelem esett, azokat a ^legközelebbi ország
gyűlés orvosolni fogja. (5. pont.)
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Ezen amnestia minden magyarországi illetőségű hadifogolyra
is vonatkozik. (6. pont.) A legutóbbi fegyverszünet kezdete óta
esett kártételek, a tényállás megállapítása után, mindkét részről
kárpótlandők. (7. pont.) A kételkedés és bizalmatlanság eloszlatása
végett jelen amnestia ünnepélyes formában kibocsáttatván és az
udvartól is megerősíttetvén, minden magyarországi és erdélyi megyé
nek és kerületnek mielőbb megküldetik. (8. pont.) Minthogy őfelsége
Magyarországnak és Erdélynek jogait és kiváltságait szentül és
sértetlenül megtartja, ennek következtében nem fogja megengedni,
hogy ezen amnestia ellen újabb vetélkedésekre vagy perlekedé
sekre ok adassék s bárkinek zaklatására és megsértésére mód és
alkalom nyujtassék ; miért is az összes katonai és polgári hatósá
gok arra utasítandók, hogy az ellenállókkal szemben a törvény
erejével szigorúan járjanak el. (9. pont.) Egyébként nincs akadálya
annak, hogy a jövő országgyűlésen a sérelmek előadassanak, vagy
olyan javaslatok terjesztessenek elő, melyek a nemzet érdekében
állóknak látszanak. (10. pont.)
Újból kijelentik végül, hogy őfelsége minden egyes főnemes
nek, nemesnek és az összes katonáknak, akik idáig Rákóczi pártján
voltak, a fent részletezett feltételek mellett teljes amnestiát, „quoad
vitam et bona“ biztosít, még abban az esetben is, ha a fejedelem
a kitűzött határidőre nem jelennék meg, az amnestiát nem volna
hajlandó elfogadni, s a hűségesküt sem akarná letenni az előírt
formula szerint valamely meghatalmazottja útján. Őfelsége abban
a meggyőződésben van, hogy mindazok, akik most a köteles hűségre
visszatértek, szívükön viselik a haza sorsát, nem fognak hallgatni
a fejedelem mesterkedéseire, hanem mindazt megtartják, amire
hűségesküjök által kötelezettséget vállaltak. Ha a fejedelem fontos
okokból az esküt személyesen nem tenné le s nem lehetne jelen
a feltételek teljesítésénél, szabadságában áll teljhatalmú meghatal
mazottja útján letenni az esküt, elfogadni az amnestiát s a várak
átadását őszinte és igaz parancsok által végrehajtani. Abban az.
esetben, ha a fejedelem a várak átadását, katonái elbocsátását és
az előírt minta szerint való eskü letételét két-három héttel elhalasz
tani kívánná, erre az engedély megadatik s neki egyúttal királyi
szóval biztosított bátorságos visszatérés ígért étik.1
1 Eredetije Stafcitearchiv. Oklevélkiállítás. A fentiekben ezt követtük.
Az okirat egy részlete facsimilében MÁRKinál : 111. 232. 1.
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Mint látható, a szatmári béke április 29-i szövege és az ere
detileg tárgyalási alapul tekintett február 18-i utasítás közt lényeges
eltérések vannak. A szatmári béke általános amnestiát biztosított
a felkelésben résztvettek mindegyikének kivétel nélkül, holott a
február 18.-i utasítás az amnestiáért jelentkezőket külön-külön,
személyenként, akarta elbírálni ; a béke teljes gratia vitae et bonorumot tartalmaz, míg az utasítás a birtokok visszaadásának kérdé
sében az udvari bizottságot (Hofkommission) jelölte ki ítélkező
fórumul minden elkobzott birtok ügyében. Viszont ez az udvari
bizottság nem volt egyéb, mint a nagy minisztertanács akaratának
egyszerű végrehajtó szerve, mely a február 14.-i döntés elvi alapján
a 10 ezer frt értéket meghaladó birtokok visszaadásának kérdésében
a legridegebb álláspontot képviselte volna. Az utasítás nem terjesz
kedett ki az árvák és özvegyek örökösödési és birtokjogára, a vallás
gyakorlatra, a sérelmek országgyűlési orvoslására, mert Savoyai
Jenő herceg felfogásának megfelelően, a felkelést hatalmi szóval,
a fegyver erejével akarta elintézni, legfeljebb személyi engedmé
nyekre volt hajlandó, de az udvar kezét semmiféle államszerződésjellegű egyezménnyel megkötni nem volt hajlandó. Kétségtelen,
hogy a béke szövegében mutatkozó meglepő engedékenység oka
korántsem a birodalmi politikát intéző körök felfogásának kedvező
módosulásában, hanem a külpolitikai helyzet nyomásában keresendő,
melynek enyhítése — mint láttuk — állandóan foglalkoztatta a
minisztertanácsot, bár egyelőre a kielégítő megoldás reménye nélkül.
A kurucokkal való alkudozás ilyen viszonyok között Bécsben
szemmelláthatólag veszített jelentőségéből, sőt Locher megbízatása
óta a minisztertanács ülésein szükségesnek sem tartották a kuruckérdés tárgyalását, mert az intimus referendariusban az udvari
politika letéteményesét látták, mely politikának irányát Locher
személyes részvételével biztosítottnak tekintették.
Az utasításban megszabott keretek jelentős túllépését Pálffy
és Locher az uralkodó halála következtében beállott rendkívüli
helyzettel indokolták az udvar előtt s egyúttal hangsúlyozták, hogy
miután I. József halálát, melyről az újságok és egyéb nyomtat
ványok már mindenütt hírt adtak, nem lehetett tovább titkolni,
most már arról kell gondoskodni, hogy a régenskirályné pátensek
útján hozza a megyék tudomására a béke megkötését. Locher a
maga részéről külön kiemelte, hogy az április 30.-án Debrecenbe
A szatmári béke története és okirattára.
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érkező Cusani lovassági tábornoknak a főparancsnoksággal való
megbízatását elhibázott intézkedésnek tartja, mert Pálffy felváltása
azt a hitet keltené a magyarság körében, hogy az udvar a béke
végrehajtása elől ki akar térni; minthogy pedig a király halála
közjogi magyarázatokra fog alkalmat adni, amennyiben Rákócziék
részéről vitatni fogják a béke megkötésének érvényességét, ilyen
intézkedésekkel nem tanácsos okot adni a bizalmatlanságra. Szük
ségesnek látja azt is, hogy az udvari kamara haladéktalanul arra
utasítsa a kamarai tiszteket, hogy a birtokok visszaadása ügyében
jelentkezőkkel szemben a béke értelmében járjanak el.1
A Károlybán összegyűlt rendek egyébiránt még május 1.-én
megválasztották azt a küldöttséget, mely hivatva volt forma szerint
s tulajdonkép csak udvariasságból Bécsben a béke megerősítését
kérelmezni; tagjai a magyarországiak részéről Csajághy János, az
erdélyiek részéről pedig szentmiklósi és óvári Pongrácz György
voltak.2 A két megbízott az ország határainál a pestis miatt fel
állít tt vesztegzár miatt csak június 15.-én ért ugyan Bécsbe, hol
ez alkalommal a régenskirályné nyilvános kihallgatáson fogadta
őket;3 a béke megerősítésére vonatkozólag előterjesztett kérésök
azonban ekkor már teljesen formai volt. Pálffy ugyanis a majtényi
fegyverletétel után közvetlenül, Graven vezérőrnagyot Bécsbe indí
totta, aki oda május 6.-án megérkezvén,4 a történtekről azonnal
jelentést tett és egyúttal beterjesztette a szatmári egyezmény szöve
gét is. A titkos tanács, melynek tagjai ekkor gr. Starhemberg,
br. Seilern, gr. Herberstein, gr. Schlick, Sauberer és Ottl tanácsosok
voltak, ennek következtében már május 10.-én összegyűlt Trautsohn herceg palotájában s az egyezmény szövegét pontonként
tárgyalás alá vevén, azonnal határozott is azokról.
A Rákóczira vonatkozó 1. pontot egészben véve elfogadható
nak ítélték; elhagyandóknak vélték azonban a bevezetősorokban
olvasható „Statuum et Ordinum“ szavakat; szükségesnek tartották
annak a pontos megállapítását is, hogy Rákóczi a birodalmi kancel1 Locher 1711 május 2,-i jelentése. Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. 1711
exp. május nr. 270.
2 Az erdélyiek megbízólevele 1711 május 1.-ről, eredetiben M. Nem
zeti Múzeum. Thaly-gyűjtemény. V. ö. Pulay: II. 439. 1.
3 A fogadtatás leírása Wien. Diarium. 1711 nr. 821. és Theatrum
Europaeum. XIX. p. 544—45.
4 Wienerisches Diarium. 1711 nr. 810.
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lárián minő méltóságúként szerepel s egyáltalában ott hercegnek
tartják-e? A birtokok visszaadásáról szóló 2. ponthoz is hozzá
járultak azzal a bővítéssel, hogy birtokaikat azok is visszanyerik,
akik korábban tértek vissza a hűségre. A vallásra vonatkozó 3.
pont ellen nem volt észrevétel. A 4. pont tárgyalásánál a konfe
rencia megszakította tanácskozásait1 s azokat csak május 12.-én
folytatta. Tekintettel azonban arra, hogy ez utóbbi értekezleten
gr. Traun alsóausztriai tartományi marsall is résztvett, ennek
kívánságára a május lO.-i tárgyalás anyagát újból összefoglalták,
illetőleg pontonként újból tárgyalás alá vették.
Az 1. pontra nézve egészben véve a május lO.-i határozat
maradt érvényben; a konferencia tagjait azonban ez alkalommal
inkább Rákóczi hercegi címe érdekelte, amely — felfogásuk sze
rint — Rákóczit nem illeti meg ; nem ellenezték mindamellett, ha
a magyar kancelláriától a háború előtt használt címzés megmarad.
A 2.-ik pontból kihagyandónak veitek a „Theatrum Epeqesiense“
megemlítését és a „bene meritos“ szavakat, s újból hangsúlyozzák,
hogy gondoskodni kell azok érdekeinek védelméről, akik korábban
tértek vissza a hűségre. A 3. pontot nem kifogásolták. A 4. pont
ból kihagyni kívánták azt a határozatot, mely kedvezett a jelenleg
is Rákóczi pártján levő árváknak azok rovására, akik korábban
fogadtak hűséget. Több kifogás merült fel az 5. pont ellen; így
szükségesnek tartották azt, hogy a távollevők távolmaradásukat
igazolják, a „legationis“ szó kihagyassék, a gratia bonoram csak
a Rákóczi-felkelésben résztvettekre vonatkozzék, ellenben a korábbi
mozgalmakban résztvevők ebből a kedvezményből zárassanak ki.
Kiemelték azonban, hogy mindezen megszorítás a Moldvában tar
tózkodó erdélyi menekültekre nem vonatkozik. A 6—11. pontokra
nézve nem merült fel észrevétel.2
A szatmári béke megerősítésének kérdése ugyanezen időtájban a Bécsbe hívott magyar főurakat is foglalkoztatta; ezek
kezdetben a fennálló törvényekre hivatkozva, az interregnum idejére
a nádornak nagyobb hatáskört akartak biztosítani, midőn azonban
a titkos tanács visszautasító álláspontjáról értesültek, eddig vallott
felfogásukkal ellentétben, sőt épen a titkos tanács által hangoz
tatott érvekre való hivatkozással, most már ok kérték Eleonóra
1 Eredetije Staatsarchiv. Minist, conf. prot. 1711.
2 Eredetije ugyanott.
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özvegy császárnét arra, hogy „a magyar királyság kormányzásának
vezetését vállalja magára“ és ennek jeléül a már megkötött békét
mielőbb erősítse meg? Mielőtt azonban a magyar kancellária a
május 10.-i miniszteri értekezlet határozatának megfelelően az
okiratot megfelelő alakban kiállította volna, a ratifikálandó szöveg
végleges megállapítása végett május 26-án újabb értekezletet tar
tottak. Ezen a magyarok részéről az esztergomi érsek, a nádor,
gr. Zichy Péter, gr. Pálfíy Miklós, gr. Csáky Imre kalocsai
érsek, gr. Hlésházy Miklós kancellár, gr. Csáky Zsigmond,
gr. Erdődy Sándor ; osztrák részről pedig Mansfeld herceg,
gr. Traun, gr. Windischgrätz, gr. Herberstein, gr. Schlik,
Ottl és talán Buol vettek részt. A tanácskozás alapjául a május
10. és 12.-i miniszteri konferencia kívánságának megfelelően kija
vított április 29.-i szöveg szolgált, mely már aggodalmasan kerülte
Rákóczinak „princeps“ címzését, s őt egyszerűen csak „iUustris“nak nevezte („Memorato illustri Francisco Rakoczy“ etc.), azon
kívül több, a lényeget is érintő változtatást tartalmazott. (Pl. a 2.,
4. és 5. pontban.) A május 26.-i értekezlet a 2., 4., 5., 6. és 9.
pontban eszközölt módosításokat, melyek azonban jobbára stiláris
jellegűek voltak s a lényegen kevésbé változtattak.2 Az így vég
legesen megszövegezett okiratot a régenskirályné ratifikálván, az
ebben az alakban került sajtó alá s lett közismertté.3
A béke megkötésének ténye ezen idő alatt mindenütt ismertté
lett. Jelentőségét a császári ház ellenségei és barátai egyaránt
elismerték. A velencei követjelentések szerint a béke nagy meg
nyugvást jelent a császári háznak az adott szomorú viszonyok
között? Maga III. Károly is uralkodása kedvező előjelének tar
totta azt, hogy a béke megkötése egybeesett trónralépése időpont1 Kismarton, 1711 május. Egykorú másolatban Staatsarchiv. Hung.
1711. fasc. 192. A szatmári béke ügyében tartott értekezletekre 1. gróf Pálffy
Miklósnak 1711 május 22.-i és május 27.-i leveleit Ebergényihez, melyek
több jellemző részletet tartalmaznak. B. Szabó L.: A gr. Széchényi-család
története. I. k. 852—53. 11. Továbbá a haditanácsnak 1711 május 30.-án
Savoyai Jenő hghez intézett jelentését. Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711.
máj. nr. 434.
2 V. ö. Országos levéltár. Kanc. oszt. Concept. expedit. 1711 május, nr, 9.
3 Kiadásait felsorolja Márki: ÜL 233. 1.
4 1711 május 12. Dispacci dell’ambasciator Veneto Vettor Zane.
Staatsarchiv. 196—97. k. 2. 1.
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javai. Megemlítendő, hogy az új uralkodó a béke létrejöttéről szóló
első, nem teljesen megbízható hírek hatása alatt, már szükségét
érezte annak, hogy a múltak tanulságait levonva, mintegy meg
határozza a magyarokkal szemben a jövőbeli követendő politika
alapelveit. „Az az akaratom — írta 1711 május 27.-én gr.
Wratislawnak — és különösképen arra kell ügyelni, hogy ezzel
a nemzettel nagyobb megértéssel kell bánni s elejét kell venni
azon panaszának, hogy a németek elnyomják; meg kell nekik
mutatni, hogy bennök ép úgy megbízom, mint a többiekben s
becsületben tartom őket. Szigorúan meg kell hagyni az ottani
vezénylő tábornokoknak, hogy az országban a legjobb rendet tartsák
fenn s a zsarolásokat ne tűrjék ; meg kell mutatni a magyaroknak,
hogy őket pártatlan igazsággal és szeretettel akarják kormányozni.1
Az országban a béke szövege általában jó hatást tett. Az szinte
természetes, hogy Károlyi büszkeséggel és elégtétellel tekintett a
béke müvére. „Minthogy hívségemben nem vala hitelem, kinyilat
koztatta Isten, ha hitetlen voltam-e?“, írta még május 2.-án erős
önérzettel gr. Csáky Istvánnak.2 A békét Isten „csudálatos mun
kájáénak tartotta, mellyel sikerült véget vetni a „nyolc esztendőtül
fogva való veszedelmes hadakozás “-nak.3 Maga a munkácsi őrsége
mely Kassának még április 26.-án történt meghódolása után4 úgy
szólván egyedül képviselte a meg nem alkuvás álláspontját, a szat
mári békepontokról úgy vélekedett, hogy azok „inkább jóknak,
bogysem rosszaknak láttatnának lenni,“ csakhogy nem bíztak abban,
hogy a békepontokat a császáriak megtartják. Ellenmondást láttak
ugyanis a békeszerződés szövege és azon levél közt, melyet Károlyi
a fegyverletétel megtörténte után intézett a munkácsi őrséghez
s melyben a vár haladéktalan átadását sürgette, mert egyébként
1 Kiadva ARNEmnál : Archiv. XVI. 160. 1. Idézi Marc / ali H. is: Mill,
tört. VIII. k. 16. 1.
2 Eredetije Aspremont-levéltár. M. Nemzeti Múzeum. Igen jel
lemző Károlyi felfogására 1711 május 11.-i levele feleségéhez. Közölte Éble
Gábor: Századok, 1904. 702—705. 11.
8 1711 május 5.-i levele. Eredetije M. Nemzeti Múzeum. Thalygyűjtemény.
4 Bivolinyi naplója. Thaly id. kiadv. 429—30. 11. Az alkudozások
történetére 1. Pulay : II. 365. és 396—404. 11. Fr. Wagner : Hist. Josephi I.
Caesaris. 419—20. 11. Feldzüge des Prinzen Eugen. XIII. 432—35.11. Katona :
Hist. erit. XXXVII. 634. s köv. 11.
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nem tudja megakadályozni Munkácsnak rendszeres ostrom alá
vételét. Már pedig — írta Sennyey május 4-én Károlyinak —
„vizsgálván itt az több főtisztekkel mind kglmed levelét, mind
pedig az említett pacificationak punctumit, megvallom, megütköz
tünk azon mindnyájan, hogy az punctumokban Pálfi uram öexcellentiája respiriumot adván az felséges fejedelemnek három hetekig,
ugyan őfelségire relegálta az praesidiumoknak azon terminusig való
feladattatását s ellenben kglmed leveliből az tetszik ki, hogy már
is csak az kglmed interpositiojára halasztotta hadainak hostilitással
való ide commendiroztatását, az ki az punctumokkal ellenkezni
láttatván, az tisztek diffidálnak, hogy ha ezen punctumban ellen
kezőt akar őexcellentiája elkövetni, mikint reminlhetnénk securitást
az több punctumoknak observatiojában is“.1
Annyi kétségtelen, hogy a munkácsiak következtetése indokolható volt s így megérthető az a bizalmatlanság is, melyet mindjárt
az első próba kiváltott bennök. A munkácsiak nem ismerték a
tárgyalások menetét, a történtekről is hiányos értesüléseik voltak s
ha ennek következtében hitelre talált közöttük az olyan kalandos
hír is, hogy I. József halála után „már Bercsényi uram fog király
ságra választatni“,2 a szatmári békepontok és Károlyi levele közt
tényleg fennforgó ellenmondás alapján, valóban jogosan kétségbevon
hatták az udvar őszinteségét. Tény, hogy Pálfíy nem bízott abban,
hogy Rákóczi elfogadja a szatmári béke feltételeit. Abból, hogy
Rákóczi, Bercsényi, Forgách és Esterházy Antal nem jelentek meg
Szatmári, azt következtette, hogy Rákóczira nem lehet számítani
és pedig annyival kevésbé, mert ö és Bercsényi voltak azok, akik
idáig is mindent elkövettek a béketárgyalások megakadályozására?
1 Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. exp. 1711 október nr. 51.
Ugyanott ennek német fordítása is.
2 Sennyey id. május 4.-i levele. Az egykorú német fordítás szerint :
„Hier seind solche Zeitung eingeloffen, dass I. M. der Kaiser vor gewiss
gestorben seie und der Bercsényi zum König erwählt werden sollte“.
3 „Der Ragozi, Bercsényi, Forgács und Anton Esterhazi seind nicht
erschienen, welches jedesmal vorgesaget habe, dass auf den hochmüttig
und verstokten Ragozi kein Conto zu machen seie, wie dann selber und
der Berzeni all erstaunliches mit Aussprengung tausent Erdichtungen diese
Friedensnegotiation zu verhindern... wirdet.“ Pálffy 1711 május 2.-i jelen
tése III. Károlyhoz. Staatsarchiv. Hung. 1711 fase. 193. Azonos tartalommal
Savoyai Jenő herceghez. Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 május nr. 1.
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Pálffy a béke müvét mindaddig nem látta biztosítottnak, míg az
összes várakat meg nem szerezte ; innen van az, hogy Károlyi útján
Kővár és Huszt várak átadását még május 1.-én elrendelte s egy
idejűleg lépéseket tett Ungvár és Munkács megszerzésére is,1 jóllehet
így ellentétbe került a szatmári béke megállapításaival. Elhatáro
zásában megerősítette Károlyi azon szóbeli jelentése is, hogy a
Rákóczi szolgálatában s többnyire idegenekből álló Charriére-ezred
ezidőtájt beütött Mármarosba s ott nagy pusztításokat vitt véghez.
Minthogy Pálffy és Károlyi abban a meggyőződésben voltak, hogy
e támadásnak tulajdonképeni célja a keleti széleken szétszórtan
tanyázó kurucok összegyűjtése és újból való megszervezése,
a császári főparancsnok egy esetleges felkelés kitörésének megaka
dályozása végett Acton ezredest két ezreddel Mármarosba rendelte,
Cusani lovassági tábornokot három ezreddel Károly vidékére tolta
előre, Lancken vezérőrnagyot pedig egyenesen Ungvár felé irányí
totta s egyidejűleg a parancsnokot, Ebeczky Istvánt is felszólította
a vár átadására.2
Május 8.-án Pálffy Kassára tette át főhadiszállását, hogy egy
részt jobban szemmel tarthassa a határokat, másrészt közvetlenül
irányíthassa a keleti részeken levő várak elfoglalására irányuló eset
leges hadműveleteket. Pálffyt és Lochert kétségkívül azok a hírek
is nyugtalanították, melyek arról szóltak, hogy Rákóczi és a cári
udvar közt megegyezés létesült, melynek értelmében Rákóczi a cár
rendelkezésére bocsátja hadait, de saját személyes parancsnoksága
alatt, ennek fejében azonban a cár Rákóczinak alkalmas időben
való visszahelyezésére kötelezte magát. Locher az innen fenyegető
veszély elhárítása végett a lengyel királynál való közbelépést sür
gette, mert Rákóczi lengyel területen tartózkodott,3 Pálffy viszont
a még kuruc kézen levő várak megszerzésével akarta elejét venni
az esetleges bonyodalmaknak. Innen származott az az ellenmondás,
mely a szatmári szerződés és a gyakorlat közt tényleg fennállott.
1 Pálffy 1711 május 2.-i jelentése a régenskirálynéhoz. Kriegsarchiv.
Hofkriegsrath. exp. 1711 május nr. 402.
2 1711 május 9.-i jelentése Kassáról. Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711
niájus nr. 107.
3 Locher 1711 május 9.-i jelentése. Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. exp.
1711 május nr. 395.
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XII.

Rákóczi és a szatmári béke. L József halála és Rákóczi. A munkácsi
őrség magatartása. Rákóczi és a cár találkozása. A fejedelem kül
politikai jelentőségének csökkenése és annak okai.

A békekötés ténye Rákóczit nem érte váratlanul. Károlyi jelen
tései eléggé felvilágosíthatták az országos helyzetről, a béketárgya
lások állásáról, sőt az udvar álláspontjáról is. Az eléje terjesztett
javaslatok alapján Károlyi útján, utóbb Ráday Pál személyének
bekapcsolásával állandó és közvetlen érintkezésben állott a császári
főparancsnokkal is s így nemcsak a tárgyalások alapelveire, hanem
a részletekre vonatkozólag is kellően tájékozódhatott. Rákóczi
azonban az emigráció szemszögéből, ítélte meg a helyzetet. Minél
inkább elhomályosodtak lelkében azok a keserű benyomások, melyek
őt annak idején a vajai találkozásra és az I. Józsefhez intézett
levélnek megírására késztették, annál kevésbé volt hajlandó hinni
azon indokoknak, melyekkel Károlyi magát és magatartását igazolni
törekedett. Az ország helyzetét és a kuruc haderő állapotát hova
tovább korántsem látta oly sötétnek, mint Károlyi, sőt lassanként
az a meggyőződés érlelődött meg benne, hogy Károlyi tudatosan
színezett, mert nem annyira az ország, mint inkább saját egyéni
érdeke vezette. Meg volt arról győződve, hogy egy egyszerű
főparancsnok-változás elegendő lesz arra, hogy a lelkek egyensúlyát
a kuruc haderőben helyreállítsa s katonái háborús lelkesedését új
lángra lobbantsa. Ennek tulajdonítható, hogy a kuruc hadak
főparancsnokságát április 6.-án gr. Esterházy ANTALra bízta ;
tekintettel azonban arra, hogy az új főparancsnok felesége beteg
ségére hivatkozva haladékot kért,1 a fejedelem a főparancsnokságot
ideiglenesen Vay Adámra ruházta s egyúttal felhatalmazta az egész
kuruc haderő átszervezésére is.2
1 Gr. Esterházy 1711 április 25.-i levele Rákóczihoz. Aspremont-levéltár. M. Nemzeti Múzeum.
8 Rákóczi 1711 április 22.-i utasítása. Arch. Rak. IH. 629. 1.
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Rákóczi a főparancsnok-változást az orosz támogatásnak a
közeljövőben várható megvalósulásával indokolta. „Minden híveinket
assecurálhatja kegyelmed — írta ugyanakkor Vaynak — a bemene
telünkről, mert onnét az felséges cártul megtérvén emberünk,
örömmel értettük, hogy maga is kívánva kíván velünk szemben
lenni“ ; addig is „már praevie is tudtunkra adta az cár resolutioját
azon fundamentumra, az melyen építeni kívántuk hazánk boldogu
lásának reménségét“.1 ígéretekben valóban nem is volt hiány;
mindazok, akikkel a fejedelem lengyel földön érintkezett, vala
mennyien a cár támogatására építettek és egyáltalán nem kétel
kedtek abban, hogy a cár, a török háború küszöbén, értékelni
fogja a Rákóczi által felajánlott szövetséget. A bécsi udvar lengyel
országi diplomáciai ügyvivői tehát csak az általános közfelfogásnak
voltak tolmácsolói akkor, midőn azt jelentették Bécsbe, hogy
Rákóczi nem fog meghódolni az udvarnak,2 ahol viszont főként ezen
jelentések hatása alatt erősödött meg a Rákóczi ■ iránt egyébként
kezdet óta fenálló bizalmatlanság, mely alól Pálffy sem tudta
magát kivonni.
Annyi tény, hogy a fejedelem Lengyelországba való megér
kezése óta Bercsényi hatása alatt nem volt híve az udvarral való
megegyezés eszméjének, sőt egyik — későbben kelt — kijelentése
szerint, a vajai talákozást és a császárnak írt levelét sem volna
szabad békekészsége megnyilvánulásának tekinteni, mert mindkettő
ből csak időt akart nyerni „nemzetünk dolgainak folytatásának
állandó prosperálási iránt“.3 Ez a beállítás némi javításra szorul
ugyan, mert Rákóczi akkori közeledése — mint láttuk — pillanat
nyilag őszinte volt, azt azonban kétségtelennek lehet tartanunk,
hogy lengyel földre lépve, a Károlyi által vezetett tárgyalásokat
csupán időnyerés végett tűrte. Kedvező fordulatot végső elemzésben
saját beismerése szerint tulajdonképen „Istentül és az időtül“ várt
s így most a cárral való találkozás bizonytalansága között, valósá
gos deus ex machinaként hatott reá I. József hirtelen halála.
A hír vétele után az volt az első benyomása, hogy „a német
császár halálával már továbbra nem is lehet a németekkel való
1 Id. április 22.-i utasításából. Arch. Rak. III. 630—31. 11.
2 V. ö. Tiepolt 1711 március 18.-i, március 25.-i, április l.-i és április
S.-i jelentéseivel. Staatsarchiv. Polen. Corresp. II.
3 1711 április 29.-i levele. Arch. Rak. 639. 1.
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tractára • lépnünk“, mivel a császár halála után II. Ágost lengyel
király, mint szász választó, lévén a császár egyik helyettese,1 a
lengyel király és az orosz cár közt fennálló szövetségi viszony
Rákóczi érdekében „prosperálhatja az muszka cárt“.2 Utóbb azon
ban felismerte az uralkodó-változás közjogi vonatkozásait is. Úgy
érezte, hogy I. József halálával a nemzet szabad kezet nyert,3 fel
fogása szerint e tényen a már megkötött szatmári béke sem változ
tathatott. Elismerte ugyan, hogy a béke nem várt engedményeket
tartalmaz, de nem tudott hinni az udvar őszinteségében, mert meg
volt arról győződve, hogy „hazánk belső dispositiojára nézve csak
egyedül a császár halála és abból praevideált sok rossz vezérelhette
csak ezekre is az felfuvalkodott nemzetet“. A császár halálában
Isten „csodálatos munkájá“-t látta, mely az ellenségeskedések
továbbfolytatását indokolatlanná tette s amelynek következtében
tárgytalanná vált minden olyan megállapodás is, mely az inter
regnum ideje alatt változtatni kívánt a tényleges birtoklás földrajzi
határain. „Mindaddig azért — írta Sennyeynek május 10.-én —
míg királyunk nem lesz, én a tractát nem concludálhatom, se
váramat s jószágomat valakinek adni nem tartozom“, „mivel az
Isten csodálatos munkájával az császár véletlen halála által meg
csinálta a békességet“.4
Álláspontját Károlyihoz ugyanakkor intézett levelében részle
tesebben is kifejtette. A szatmári békét végzetes szerencsétlenségnek
tartja, épen ezért hálát ad Istennek, hogy hazája „törvényes szabad
ságinak virradó napját“ megérnie engedte ; hangsúlyozta, hogy
bár a békepontok elfogadása elől, „az mennyiben hazánk törvényi
vel és szabadságokkal megegyeznek“, a confoederatio sem tért
volna ki, mégis úgy érzi, hogy a császár halála következtében a
békekötés tulajdonképen már tárgytalanná vált. Ugyanis „ezen véletlen
császár halálával annyira cessált hadakozásunknak minden oka“,
hogy — úgymond — »egész hazámban ellenséget nem vélek lenni
1 V. ö. Rákóczi önéletrajzával. 213. 1.
2 1711 április 29.-i levele. Arch. Rak. III. 640. 1. Rákóczi azzal a
gondolattal is foglalkozott, hogy a király választás ügyében a cárral levele
ket irat a nádornak és a prímásnak. Erre vonatkozó fogalmazványa Arch.
Rak. III 644-645. 11.
3 V. ö. 1711 május elsején kelt s a huszti várparancsnokhoz, Sennyeyhez stb. intézett leveleivel. Arch. Rak. III. 645—46. 11.
4 Arch. Rak. III. 647—48. 11.
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mindaddig, valameddig valakitül hazánk törvénye és közönséges
szabadságunk nem labefactáltatik“. Már most kijelenti, hogy a
confoederatio „suo legali modo et ordine stabiliendo, legitimo modo
et tempore“ kész lesz letenni a hűségesküt a „jövendőbeli legi
timus királyinak; erre Rákóczi is hajlandó s ennek következtében,
míg Isten legitimus királyt adván az országnak, vele egyetértő
hadaival in libera et legali diaeta letehetné a törvényes homagiumot.
tartózkodni fog az ellenségeskedésektől, sőt hadait is kivonja az
ország területéről. Külön hangsúlyozta azonban, hogy Husztot.
mint erdélyi fejedelemségéhez tartozó várai egyikét, mindaddig
birtokában akarja tartani, míg arról, nemkülönben magáról az
erdélyi fejedelemségről is „különben disponálni nem fog legitimé
convocálandó és törvényesen végező“ nemzete.1
A fejedelem ezen ellenvetései és feltételei azonban, melyeket
sebtiben vetett volt papírra, alig bírtak gyakorlati értékkel.
Nyugodtabb átgondolás után, s talán Bercsényi ösztönzésére, maga
Rákóczi is változtatott rajtuk. Innen van az, hogy míg korábban
a hozzá hű kuruc haderőnek lengyel földre való kivonulását emle
gette, az Esterházy Antalnak szóló utasítás (május 13.) már akként
rendelkezett, hogy Esterházy gyűjtse össze a kuruc hadakat, s azokat
átszervezvén, Ungvár és Munkács vidékén foglaljon velők állást ;
a fegyverszünetet szigorúan tartsa meg, ha azonban a császáriak
megkezdenék az ellenségeskedéseket, törekedjék „az hadakat és kivált
a praesidiumokat animálni“. Amennyiben az ellenállás hasztalan
nak mutatkoznék, „hozza bé ide Lengyelországban az hadakat“,
azonban már előzetesen biztosíthatja őket arról, hogy nem fognak
beolvadni a cári hadseregbe, hanem önálló magyar hadseregként
Esterházy parancsnoksága alatt megmaradnak.2
Rákóczi közjogi felfogása egyedül a munkácsi vár őrségére
volt hatással. Kővár, Huszt és Ungvár május derekán minden ellen
állás nélkül megnyitották kapuikat a császári hadak előtt,3 s erre
a hírre gr. Esterházy Antal sem vállalkozott a reábízott feladat
végrehajtására.4 Mikor gr. Pálffy május 20.-án egy ezreddel Mun
kács alá érkezett s az őrséget a szatmári békepontok értelmében
1 1711 május 10. Arch. Rak. III. 649—51 11. Vay Ádámnak 1711 május
11.-ről. Arch. Rak. III. 653. I.
2 Arch. Rak. IIT. 657—60. 11.
8 Pálffy 1711 május 25.-i jelentése. Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 198.
4 1711 május 2O.-i levele. Aspremont-levéltár. M. Nemzeti Múzeum.
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a vár átadására felszólította, mert egyébként nem lesz módjában
reájuk is kiterjeszteni a béke érvényét, két ezredes és két főtiszt
jelent meg előtte a táborban, akik kijelentették, hogy nem kívánják
az ellenségeskedéseket folytatni, de tudni óhajtják, kinek adják át
a várat? I. József halálának következtében ugyanis a királyi trón
megürült s ha az országgyűlés új királyt fog majd választani,
annak meghódolnak ; ha pedig ezen idő alatt támadás érné a várat,
az ellen kénytelenek lesznek védekezni. A császári főparancsnok
és a kíséretében levő Károlyi az 1687,-i országgyűlésen hozott
törvényekre hivatkozva, tiltakozott a szabad királyválasztás gondo
latának felvetése ellen, azonban eredménytelenül, mert az őrség
most vallott álláspontjából nem volt hajlandó engedni. Pálffy ennek
következtében elrendelte a vár rendszeres ostrom alá vételét, mely
nek vezetését br. Löffelholz altábornagyra bízta.1
Pálffy igen jól tudta, hogy a munkácsiak közjogi kifogásai
Rákóczitól származnak; ezt kötelességszerüen meg is jelentette az
udvarnak. Itt viszont az új közjogi elmélet főleg azért okozott
nyugtalanságot, mert abban az esetleges új nemzeti ellenállás elvi
alaptételét ismerték fel, melynek tömeghatását a munkácsi eset
igazolni látszott. Tudatában voltak annak is, hogy a leszerelés nem
jelenti egyúttal a lelkek megnyugvását is, s ennek következtében
mindaddig, míg Rákóczit a külföld politikai tényezőnek tekinti
s politikai tevékenységét támogatja, a szatmári békepontok által
teremtett helyzet bármikor felborulhat. Innen van az, hogy Rákóczi
és a cár küszöbön álló találkozása felé különös mértékben fordult
az udvar érdeklődése, ahol érezték, hogy a helyzet kulcsa a cár
kezében van, s hogy az ő személyes elhatározása döntő szerepet
fog vinni a legközelebbi események kialakulásában.
Wilczek, aki az udvartól nyert utasítás értelmében a lengyel
földön tartózkodó cár kíséretének állandó tagja volt, május 8.-án
érkezett Javorovba; innen már május 12.-én kimerítő és meg
bízható jelentésben igyekezett beszámolni a lengyelországi helyzet
ről, illetőleg Rákóczinak ottani szerepéről és jelentőségéről. Szerinte
kétségtelen, hogy a cár átveszi Rákóczi csapatait s Ropp gránátos
ezredest már utasította is arra, hogy azokat a lengyel határon
1 Pálffy 1711 május 25.-i jelentése után. Kriegsarchiv. Hofkriegsrath.
1711 exp. május nr. 389. és Feldakten 1711 május nr. 7. V. ö. Pulay: H.
471—72. 11.
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hivatalosan fogadja s a cári hadsereghez kísérje. Rákóczi szóban
forgó serege hír szerint körülbelül hatezer főre rúg; az azonban
még nem ismeretes, hogy a csatlakozás minő feltételek mellett
történt. Vitzthum, a cári udvarhoz beosztott lengyel követ, kivel
Wilczek szoros összeköttetésben állott, erre nézve akként tájékoz
tatta, hogy Rákóczi semmi egyéb ellenszolgáltatást nem kívánt
katonái átengedése fejében, mint azok puszta ellátását. A lengyel
földre érkező magyar csapatok közt mintegy 800 francia katona
is van, akiket a cár nem volt hajlandó átvenni azzal az indoko
lással, hogy azok sem a törökök, sem a svéd király ellen nem
használhatók fel, mire Rákóczi francia katonáit a lengyel királynak
ajánlotta fel Vitzthum útján, de az kitért az ajánlat elől. Mindez
szerinte ellenkezett azon korábbi kijelentésekkel, melyekkel a cári
udvar a kurucokkal és a franciákkal való összeköttetéseiket letagadta.
Wilczek emiatt nem is késett szemrehányásokat tenni Safirov
másodkancellárnak, aki azonban arra hivatkozott, hogy Lengyel
ország szabad ország lévén, a magyaroknak nem lehetett meg
tiltani a bejövetelt ; azokkal egyébként nem is tárgyaltak, Rákóczi
csapatait azonban, melyeket a fejedelem nekik felajánlott, tényleg
átvették, mert azokra szükségük van a törökök ellen. Ezt nem lehet
tőlük rossz néven venni, mert azok, kiket barátaiknak tartottak,
nem segítik, a császár sem hajlandó velük szövetségre lépni s így
onnan szereznek segítséget, ahonnan lehet. Az is természetes, hogy
a francia követet fogadják, mert mindaddig, míg valaki nem ellen
ségük, jogukban áll azt fogadni és meghallgatni; a császári udvar
is fogadta a török és a svéd követeket, az ő nyílt ellenségeiket.
A Safirovval folytatott tárgyalások során a Thalmann-féle jelentés
is szóba került, melynek a másodkancellár ez alkalommal hitelt
látszott adni. Általában véve a hangulat nem volt barátságos;
Safirov telve volt kifogásokkal és szemrehányásokkal, s ebből
Wilczeknek nem volt nehéz arra következtetni, hogy a bécsi és a
cári udvar viszonya nem kielégítő, de azt is megállapíthatta, hogy
a lengyel viszonyok rendkívüli kúszáltságánál fogva az idegen s főleg
a francia befolyás új erőre kapott ; ez utóbbiak Ágost lengyel király
német császárrá való megválasztatásának lehetőségét is felvetették,
sőt ezzel kapcsolatosan szóba hozták Sobieski Konstantin hercegnek
ős Rákóczinak lengyel királyságát is.1
1 1711 május 12.-i jelentése. Staatsarchiv. Polonica. 17y..
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A jelentésnek minden részlete olyan volt, hogy joggal leköt
hette az udvar figyelmét, de egyúttal komoly gondokat is okozhatott
a birodalmi politika irányítóinak. Bécsben a pacificatio síma el
intézésének hatása alatt meg volt a hajlandóság arra, hogy a
lengyelországi emigráció felett egyszerűen napirendre térjenek.1
Wilczek jelentése azonban arra látszott mutatni, hogy — legalább
ezidőszerint — Rákóczi még mindig aktív politikai tényező, akit
egyaránt támogat úgy a cári, mint a francia politika. Ugyanakkor
azonban arról is tudomást kellett szerezniök hogy a porta is számí
tásba vette valamilyen formában Rákóczit ; mikor ugyanis a Bécsben
időző török aga május 16.-án búcsúkihallgatáson jelent meg az
udvarban s vele ez alkalommal a majtényi fegyverletételt közölték,
az aga szemmelláthatólag zavarba jött, úgy hogy a haditanács
szükségét érezte annak, hogy Thalmannt a porta és Rákóczi eset
leges összeköttetéseinek haladéktalan földerítésére utasítsa.2
A látszat valóban arra mutatott, hogy Rákóczi csillaga emel
kedőben van. Rákóczit a cár Javorovban tényleg „nagy tisztes
séggel“ fogadta s az egymásközt több ízben folytatott tárgyalások
benyomása alatt „minden kedvező, rózsás színben tűnt fel“ a feje
delem előtt, aki örömmel vélte megállapíthatni, hogy a cárnak róla
korábban megalkotott véleménye és most mutatott barátsága után
a legjobbakat remélheti.3 Igazolva látta azon kijelentését is, melyet
a Bercsényi és a cári miniszterek közt kevéssel előbb (április vége,
vagy május eleje) folyt tárgyalások alapján tett s mely szerint a
cár „nemzetünknek nemcsak protectioját, sőt keményebb médiu
mokkal való manutentioját is resolválta ügyünknek.“4 Bercsénvi
1 „Der Gr. Pálffy schreibt unter 9-ten dits, dass der Ragozi, Berzeni, Anton
Esterhasi und einige andere, so in Polen seind, noch viele Hindernussen darein
machen wollen, sonderlich die 2 erste, weil sie aber wenig Trouppen mehr
haben, so ist zu hoffen, sie werden nicht viel ausrichten.u Trautsohn herceg
levele 1711 május 13.-ról Sinzendorfhoz. Staatsarchiv, Corresp. Fürst Trautsohn.
2 A haditanács 1711 május 16.-i jelentése Savoyai Jenő herceghez
és utasítása Thalmannak ugyanazon napról. Fogalmazv. Kriegsarchiv. HKR.
1711. reg. május nr. 234, 235. A búcsúkihallgatás leírása. Europ. Fama. 118.
T. 761—64. 11.
3 Önéletrajza. 207—208. 11. A találkozás 1711 május 17.-én, vagy
közvetlenül azelőtt történhetett. Erre mutat ugyanazon napon kelt meghívólevele a környéken tartózkodó tanácsosaihoz. Arch. Rak. III. 665. 1. Azon
kívül Szathmári Király Ádám naplója. Rákóczi-tár. I. 237. 1.
4 Esterházynak 1711. május 13.-ról. Arch. Rak. III. 659.
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szerint I. József halálát Golovkin és Safirov egyértelműen nagy
jelentőségű eseménynek tartották és pedig Rákóczi és a cár érde
keinek szempontjából egyaránt. A miniszterek azonnal szóba hozták a
királyválasztást s ezzel kapcsolatosan nyíltan ajánlották Bercsényinek,
hogy ne külföldi, hanem magyar származású király-nak választására
törekedjenek. Mindketten félreismerhetetlenül Rákóczira gondoltak,
akit most, bizonyára a császár haláláról vett értesítés hatása alatt,
a porta és a cári *udvar közt való békeközvetítésre is felkértek
Bercsényi útján.1 A cári politika tengelye a svéd-török szövetség
ellensúlyozása lévén, a cári udvar I. József halálát s Rákóczi
kétségtelennek látszó királlyá választatását az orosz törekvéseknek
kedvező esélyek szempontjából mérlegelte, Rákóczi „magyar király
sága“ ennek következtében szerencsésen beleilleszkedett volna az
orosz politika hatalmi rendszerébe. Innen a neki szánt békeközvetítoi
szerep. Annál lesujtóbb hatású volt a szatmári béke megkötésének
és a fegyverletétel tényének híre.
A cár Safirovtól értesült a magyarországi eseményekről s
nem titkolta, hogy „szánakodik ... az Károli casussán“.2 Ugyan
ekkor gr. Flemming Joachim, a lengyel király minisztere, őszintén
megmondta Bercsényinek, hogy „úgy gondolja, hogy az mostani,
Károli által creált békesség sok confusiot okozott“ az emigráció
ügyének. Bármennyire igyekezett is Bercsényi kisebbíteni a szat
mári békekötés jelentőségét s bármennyire erősítette is, hogy
I. József halálával a magyar nemzetre visszaszállt a szabad király
választás joga, amellyel az élni is fog,3 bizonyos, hogy a pacificatio
megtörténtéről szóló hírek és jelentések hatása alatt nagyban
csökkent az emigráció jelentősége úgy a lengyel, mint az orosz
diplomácia előtt, mely ugyanazt érezte most, amit Rákóczi állapított
meg ezen időbeli szerepére visszatekintve magáról, hogy t. i. :
fejedelem ugyan, de már nincs fejedelemsége.4 Jellemző, hogy
1 Bercsényi levele 1711 április 29.-e utáni időből. Arch. Rak. VI.
718—19. 11.
2 Bercsényi május 12.-e körül írt levele. Arch. Rak. VI. 721. 1.
3 Bercsényi közelebbi dátum nélküli, 1711 májusából való levele.
Arch. Rak. VI. 722—24. 11. Valószínűleg Rákóczi álláspontjának igazolása
kívánt lenni az a nyomtatvány is, mely ugyanezen időtájban (valamelyik
lengyel nyomdában) jelent meg s a szatmári békepontok bírálatát tartal
mazta. (M. Nemzeti Múzeum könyvtára.)
4 önéletrajza. 209. 1.
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Rákóczi törekvéseinek eddigi legbuzgóbb támogatója, Sieniavsky
nagyhetman felesége, a magyarországi fordulatról vett hírek hatása
alatt sietett kijelenteni, hogy kész szakítani Rákóczival és a francia
párttal, ha a császári ház ezt kívánná s e kívánságát megfelelő
módon értésére adná. Maga a nagyhetman pedig személyesen
kereste fel Wilczeket, hogy kifejezze előtte részvétét a császár
halála felett, de egyúttal ki is jelentette, hogy nincs egyéb kíván
sága, mint az, hogy mielőbb alkalma legyen háláját kimutatni a
császári ház iránt.1 Úgy látszik, hogy főleg ennek a felkínálkozó
készségnek tulajdonítható, hogy Sieniavsky a cár tiszteletére adott
ebédre Rákóczit már meg sem hívta.2
Az az ellentét, mely ugyanekkor a cár szolgálatába átenge
dett csapatok fizetése körül Rákóczi és a cár közt felmerült,
szintén nem volt alkalmas arra, hogy a különben kiszámíthatatlan
cár és a fejedelem barátságát erősítse. A cár ugyanis az átveendő
csapatoknak csak akkora zsoldot volt hajlandó fizetni, mint a mek
korát saját hadserege katonáinak adott, míg Rákóczi ahhoz ragasz
kodott, hogy csapatai ennél magasabb zsoldot kapjanak; a cár
ennek következtében lemondott ez utóbbiak átvételéről s Ropp
tábornokot a határról visszarendelte.3 Utóbb kitűnt, hogy a fel
merült ellentét tulajdonképen tárgytalan volt, a határon t. i. csupán
a Charriere-ezred jött át, amely viszont arra a hírre, hogy cári
szolgálatba kell majd állania, feloszlott és az országban szerteszéledt.4 Mindamellett kétségtelen, hogy a cárt, ki mindent a
küszöbön álló török háború szempontjából ítélt íneg, a Charriereezred felbomlása elkedvetlenítette, mert abból a Rákóczitól felajánlott
csapatok csekély katonai értékére következtethetett. A következ
ménynek ilyen tartalmú levonása viszont alig szolgált Rákóczi
javára, mert hiszen az végső eredményben tulajdonképen annyit
jelentett, hogy Rákóczi nem tekinthető többé katonai tényezőnek.
Következményeiben mindezeknél nagyobb jelentőségű volt azonban
az a kudarc, mely ugyanekkor a fejedelem HílpoUtikáját érte.
Rákóczi már 1710 júliusában felajánlotta szolgálatait XIV.
Lajosnak a svéd-orosz ellentét kiegyenlítésében. A francia udvarhoz
1
2
3
4

Wilczek 1711 május 17.-i jelentése. Staatsarchiv. Polonica. 1711.
Bercsényi 1711 májusi levele. Arch. Rak. VI. 721.1. Márki : ül. 248.1.
Wilczek 1711 május 17.-i jelentése. Staatsarchiv. Polonica. 1711.
Wilczek 1711 május 27.-i jelentése. Staatsarchiv. Ugyanott.
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küldött követének, Vetésy nek július 4.-én kelt előterjesztése szerint,
mihelyt a fejedelem tudomást szerzett az új konstantinápolyi francia
követ, Desalleurs1 útján arról, hogy XII. Károly „örömmel fogadja“
XIV. Lajos közvetítését „a közte és a cár közt helyreállítható
béke eszközlésére“, azonnal követet küldött a cárhoz, neki e for
dulatról jelentést tett és a továbbiakra nézve elhatározását kérte.
A cár XIV. Lajostól hivatalos nyilatkozatot kívánt nemcsak a
svéd-orosz közvetítés, hanem a cár által több ízben sürgetett
francia-orosz szövetség kérdésében is, s amennyiben Rákóczi mind
két tekintetben megfelelő döntést eszközöl ki a francia udvartól,
kijelentette, hogy kész pontosan teljesíteni az 1707 szeptember
15.-i varsói szerződésben vállalt kötelezettségeit2 s a XIV. Lajossal
kötendő szövetségben Rákóczit és a szövetséges rendeket „valósá
gos és hathatós oltalma alá veendi“.3 XIV. Lajos Vetésy javasla
tairól akként nyilatkozott, hogy azokat helyesli, elfogadja és telje
síti ‘ mindazon indítványokat és kívánságokat, melyeket Rákóczi
követe eléje terjesztett.4
A legkeresztényibb királynak kedvező állás foglalása tulajdon
képen Rákóczi diplomáciai sikerét jelentette oly kérdésben, mely
általános európai érdekeltsége mellett a fejedelem törekvéseinek
legközvetlenebb céljával, erdélyi fejedelemségének biztosításával, a
legszorosabb vonatkozásban állott. Rákóczi ennek következtében
Vetésyt haladéktalanul a cárhoz indította.5 A követnek azonban
nehéz feladatot kellett megoldania. A porta és a cári udvar közt
1710 őszén történt szakítást ugyanis különböző hírforrások Desalleursnak, egyébként XII. Károly egyik bámulójának, tulajdonították;6
Vetésy ennek következtében figyelmeztette is az illetékes ténye
zőket, hogy ha tényleg Desalleurs áll az orosz-török ellentét mögött,
akkor ő (Vetésy) könnyen Szibériába vándorolhat, mert a cár az
ő diplomáciai megbízatását a portán történtek után jogosan kétségbe
vonhatná; a francia udvarnak tehát sürgősen nyilatkozni kell a
1 V. ö. Márki : III. 93. 1.
2 Márki S. : Nagy Péter cár és II. Rákóczi Ferenc szövetsége 1707-ben.
Budapest, Akadémia, 1913. 91—92. 11.
3 Szalay L. : II. Rákóczi Ferenc bujdosáBa. I. 8—9. 11.
4 1710 július 25. Szalay : I. 10. 1.
6 1710 szeptember 25. Szalay: I. 10—11. 11. Rákóczi Emlékiratai.
281. 1. Márki : III. 129-30. 11.
6 Rákóczi Emlékiratai. 285. 1.
11
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kérdés érdemi részében.1 Úgy látszik a francia diplomáciának
sikerült a cár bizalmatlanságát annyira eloszlatni, hogy az Vetésy
fogadásához elvileg hozzájárult, de mégis hetek múltak el, míg
Vetésy (1711 február 6.-i moszkvai kelettel) a cári miniszterek elé
terjeszthette javaslatait.2 A követ azokban, a varsói szerződés 3.
pontjára hívta fel a cár figyelmét, melynek értelmében XII. Károly
és a cár közt „francia közbenjárás által eszközlendő a béke*.
XIV. Lajos ezt a megbízást elvállalta s Rákóczi iránt érzett őszinte
barátságának és nagyrabecsülésének jeléül a fejedelmet kérte fel az
előzetes tárgyalások bevezetésére, melyek lényege abban foglalható
össze, hogy a francia király a cárral szoros szövetségre óhajt lépni,
egyszersmind azonban kötelességénék tartja, Rákóczinak, mint a
cár szövetségesének, érdekeit a cárnak hathatósan ajánlani.3
Vetésy azonban több heti várakozás után február végén kény
telen volt Moszkvából anélkül távozni, hogy a cárt a felajánlott
szövetség kérdésében határozott színvallásra tudta volna bírni,4 'ami
azt mutatta, hogy a cár gyanúját nem sikerült eloszlatni. Rákóczi
szerint a cár csakis abban az egy esetben volt hajlandó tárgyalni
a XIV. Lajossal való szövetségről, ha Vetésy előadását a cári ud
varba küldött Baluze francia ügyvivőnek hivatalos előterjesztései
igazolni fogják.5 Innen van az, hogy Baluzenak Javorovba való
megérkezése fordulópontnak ígérkezett a szövetség régóta vajúdó
kérdésében ; érthető tehát, ha Rákóczi és az emigráció feszült vára
kozással tekintettek az elé. Baluze előterjesztései azonban nagy
csalódást okoztak Rákóczinak épúgy, mint a cárnak. A francia
udvar Desalleurs jelentései alapján időközben ugyanis elejtvén a
cárral való szövetkezés gondolatát, Baluzet arra utasította, hogy
„egyedül csak a cár és a svéd király közti béketárgyalás közvetí
tését ajánlja fel“. Az ügyvivő előterjesztése, mely így lényegesen
különbözött attól, melyet Rákóczi XIV. Lajos 1710 július 25.-i
levele értelmében Vetésy útján hozott a cár tudomására, nagy zavarba
ejtette a fejedelmet, aki érezte, hogy a cárral szemben fonák hely1 1711 január 10. Szálát: I. 23—25. 11.
2 Vetésy szerint az előterjesztést a szomszéd szobában tartózkodó cár
is hallotta. Wilczek 1711 február 26.-i jelentése Staatsarchiv. Russica.
1711—12.
3 Szálát L. : I. 31 32. 11. Márki: III. 186. 1.
4 Vetésy 1711 február 25.-i jelentése. Szálát: I. 43—44.11.
5 Rákóczi Önéletrajza. 210. 1.
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zetbe került; eleinte nem is akart hitelt adni Baluze előadásának,
de a vele való ismételt tárgyalások után meg kellett arról győződ
nie, hogy a francia udvar — legalább Baluze szerint — megvál
toztatta a politikáját, anélkül, hogy arról Rákóczit előzetesen tájé
koztatta volna.1
Mindazon indítóokok tehát, melyek Rákóczit idáig szamba
veendő tényezővé tették a cár előtt, az utóbbi hetek eseményei
következtében egymásután megsemmisülni látszottak. Rákóczi is
beismerte, hogy a cár segítségébe vetett reménye fogyóban van, de
bízott abban, hogy mindaddig, míg Munkács birtokában van, a
magyar háború tüzének felélesztése még lehetséges ;2 törekvése ezért
elsősorban arra irányult, hogy a vár védelmét egy hosszú ostrom esélyei
ellen is lehetővé tegye s ezzel a háború esetleges megújulásának
feltételeit biztosítsa.3 Egyidejűleg azonban kereste az alkalmat arra
is, hogy a cár előtt beigazolja, hogy személyének a legutóbbi bal
sikerek után is van annyi jelentősége, hogy azt politikai tényezőnek
kell tekinteni. Ennek tulajdonítható, hogy most a cár és a porta
közt létesítendő béke érdekében ajánlotta fel közvetítését, melyet
tudvalevőleg korábban épen a cár miniszterei hoztak javaslatba
Bercsényi előtt,4 s melyet most Rákóczi indokolása után a cár el is
fogadott.5
1 Rákóczi Önéletrajza. 211. 1. Emlékiratai. 299—300. 11.
2 Önéletrajza 211. 1.
3 Lásd a munkácsi őrségnek és Sennyey Istvánnak május végén írt
utasításait. Arch. Rak. III. 673—74., 678—79. 11. Ezzel függ össze a javorovi
értekezlet is. Arch. Rak. III. 665.1. Szathmári Király Ádám naplója. Rákóczitár. I. 237. 1. Márki : III. 251. 1.
4 Bercsényi levele 1711 április 29.-e utáni időből. Arch. Rak. VI.
718—19. 11.
6 Rákóczi önéletrajza. 212. 1.
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XIII.
A cár és a bécsi udvar, A címkérdés kiélesedése. Újabb kísérletek
Rákóczi és Bercsényi ártalmatlanná tételére. Wilczek és Palffy meg
bízatása. Gr. Wallis és Scholtz kapitány szerepe. Pleyer jelentései.
A merénylettervek meghiúsulása.
Rákóczi és a cár viszonyát a közelmúlt eseményei — látszat
szerint — nem érintették. A cár egyelőre nem ejtette el Rákóczit,
még ha egyébként meg is volt arról győződve, hogy a felajánlott
szövetség most már csak újabb terhek és kötelezettségek vállalását
jelentené számára és pedig jóformán minden ellenszolgáltatás nélkül.
Ennek következtében egyelőre politikája irányán sem változtatott
Lehetséges, hogy Rákóczinak és az emigrációnak még szerepet
szánt politikai tervei keresztülvitelében, lehetséges azonban az is,
hogy azokat egyszerűen csak tartalékul tekintette s igénybevételüket
a jövő alakulataitól akarta függővé tenni. Bármi volt is azonban
végeredményben a cár álláspontja a magyar kérdésben, magatartása
a bécsi udvarral szemben nem változott. Az udvarnak a cím kér
désében tanúsított merevségét, nemkülönben azon visszautasítást,
melyben felajánlott szövetsége részesült, személyes sérelemnek tekin
tette, melyet nem tudott elfelejteni akkor sem, midőn a szatmári
béke a császári politikai rendszer egyik legnagyobb ellenségének,
Rákóczinak kezéből a fegyvert kicsavarta s a Rákóczi által fel
ajánlott szövetséget tulajdonképen értéktelenné tette, jóllehet I. József
halála és a bekövetkezett uralkodó változás a legkedvezőbb alkalmul szolgált volna egy új, barátságos politika bevezetésére. Egye
dül megsértett hiúságának tulajdonítható, hogy a közeledés ezen
önként kínálkozó lehetőségét szándékosan elmulasztotta, sőt a trónváltozás alkalmával szokásos hivatalos diplomáciai érintkezést épen
az ellentétek kimerítésére akarta felhasználni.
Az I. József halálát tudató hivatalos jegyzéket Wilczek csak
az 1711 május 22.-i kihallgatás alkalmával nyújtotta át a cár
nak, aki a követet részvétéről biztosította s egyúttal azon reményét
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és meggyőződését is kifejezte, hogy az új uralkodóban, III. Károly
spanyol királyban, megértő barátot fog találni.1 Mindez azonban
csak üres formaság volt, melyből hiányzott az őszinteség. A cárt
nem I. József halálának hivatalos bejelentése, hanem azon mód
érdekelte, mellyel a bejelentés megtörtént ; vagyis más szóval, a cár
tulajdonképen aziránt érdeklődött, hogy vájjon a bécsi udvar a
gyászeset bejelentése alkalmával is ragaszkodni fog-e a címkérdés- z
ben korábban vallott álláspontjához, vagy pedig az adott politikai
helyzetre való tekintetből közeledik-e a cár kívánságához ? Az udvar
azonban — legalább ebben a kérdésben — következetes maradt.
A jegyzék ugyanis a következő címzést használta: Serenissimo et
potentissime domino Tzaro et magno duci Petro Alexievicio“ etc.2
A cárt rendkívül felháborította az udvar merevsége; ki is
jelentette, hogy azt még megérti, hogy a császár vonakodott neki
a „felség“ címet megadni, azt azonban érthetetlennek találja, hogy
akkor is megtagadják tőle a „felség“ címet, midőn nincs császár
és a kormányzást „csak egy regensno* vezeti; ha tudta volna, hogy
a jegyzék mit tartalmaz, a követet sem fogadta volna, annál kevésbé
lett volna hajlandó átvenni magát az iratot. Ennek következtében
indíttatva érzi magát arra, hogy vagy minden érintkezést megszakít
az udvarral, mely az ő barátságát különben sem értékeli, vagy
pedig ő is „csak“ a „Serenitas“ megszólítást fogja használni hiva
talos leveleiben.3 A cár egyelőre az utóbbi megtorlás mellett fog
lalt állást s május 23.-án kelt hivatalos válaszában, mely a szo
kásos részvétnyilatkozatokon kívül érdemleges kijelentéseket nem
tartalmazott s legfeljebb annyiban tért el a hasonló iratoktól, hogy
benne a cár a bécsi miniszterek barátságtalan magatartását is
szóvátette, — a régenskirálynét valóban csak „Serenissimá“
címezte.4
A cár válaszát br. Urbich Kristóf nyújtotta át a részére
május 30.-án kiállított utasítás értelmében5 az udvarnak, hol a
szokatlan címzésű jegyzéket nagy megbotránkozással fogadták,
mert abban a cár „a császárnénak csupán a Serenitas, s nem a
1 Wilczek 1711 május 22.-i jelentése. Staatsarchiv. Polonica. 1711.
2 Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1711—12.
3 Wilczek 1711 június 12.-i jelentése. Staatsarchiv. Polonica. 1711.
* Egykorú másolatban Staatsarchiv. Russica. 1711—12. Kiadva Katonánál : XXXVII. 686-87. 11.
ö Egykorú másolata Staatsarchiv. Russica. 1711—12.
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Maiestas címet adta meg s mert a levél végén olvasható „Sere
nitatis Vestrae“ szavakat nem a cár, hanem a kancellár, vagy
valamelyik fogalmazó írta, már pedig egyiket sem lehet eltűrni“.
A miniszterek a helyzetet oly súlyosnak ítélték, hogy június 29.-én
tanácskozásra gyűlték össze Trautsohn herceg palotájában, melyen
gr. Starhemberg, gr. Windischgrätz, br. Seilern, gr. Wratislaw,
gr. Herberstein és Buol titkár vettek részt. A tanácskozáson Starhem
berg beismerte, hogy a miniszterek fölötte kényes helyzetbe jutottak,
mert ha a levelet visszaadják a cárnak, akkor azt ezzel annyira
megsértik, hogy számolni kell egy háború veszedelmével ; ha azon
ban a levelet megtartják, akkor viszont nagy sérelem esik a
császárnén, akit a Maiestas cím jogosan megillet; azzal tisztában
van, hogy a sérelmet nem lehet eltűrni, de “egyelőre nem tudja,
vájjon a levél visszaküldessék-e ? Windischgrätz szerint a levél
visszaküldendő, de Urbich felvilágosítandó a visszaadás okai felől.
Seilern a levelet szinten visszaadandónak vélte, mert szerinte, ha
a cár mostani szorult helyzetében is efféléket merészelt cselekedni,
mit lehet tőle várni akkor, ha majd jól megy a dolga? Epen
azért azt javasolja hogy a levelet azonnal vissza kell adni, de
természetesen a császárné tudtával, a levél visszaadása azonban
rövid megokolással történjék. Hasonló értelemben nyilatkozott
Wratislaw is, aki kétségtelennek tartotta, hogy az egész világ
helyeselni fogja eljárásukat, a közvéleménynek egységes megnyilat
kozása viszont vissza fogja riasztani a cárt a háború megindításától.
A cári udvart mindenesetre fel kell világosítani arról is, hogy a
császárnét a Maiestas cím jogosan megilleti.1
A miniszteri értekezlet határozata értelmében br. Urbich
július 7.-re valóban meghívást nyert gr. WRATiSLAwhoz, akinél ez
alkalommal csupán br. Seilern és Buol titkár volt jelen. Br. Seilern
mindenekelőtt kijelentette, hogy a levél címzése sérelmes a császár
néra nézve, kitől a Maiestas cím el nem vitatható; a császárné
meg van arról győződve, hogy a jegyzék sérelmes címzése nem a
cár rendeletéből, hanem a kancellária mulasztásából történt, épen
azért akként határozott, hogy a levél adassék vissza a kancellárnak,
aki bizonyára majd gondoskodni fog arról, hogy a jegyzék meg
felelő formában kiállíttassék. Seilern e magyarázat után átnyújtotta
a levelet az orosz követnek, aki azonban azt nem fogadta el azzal
1 Staatsarchiv. Minist, conf. protoc. 1711.
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az indokolással, hogy a levél sérelmezett címzése a cár határozott
kívánságára történt, viszonzásul a császárné azon levelére, melyben
a cárt csak Serenitasnak s nem Maiestasnak szólította, holott ez
utóbbi cím jogosan megilleti a cárt. Hiába magyarázgatta Seilern
az orosz követnek, hogy az udvar a moszkvai cároknak idáig soha
sem adta meg a „Maiestas“ címet, bár egyik-másik cár efféle
kívánságokkal időnként tényleg előállott, viszont a császárnét a
vitatott cím jogosan megilleti s ezt eddig \oha és senki kétségbe
nem vonta, Urbich nem vette át a neki ismételten átnyújtott levelet.
Gr. Wratislaw ennek következtében a levelet másnap az orosz
követ szállására küldte, aki azonban annak átvételére most sem
lévén hajlandó, az átadással megbízott tisztviselő azt a követ aszta
lára letette s azután eltávozott.1
A császári miniszterek teljes tudatában voltak annak, hogy a
cár hiúságán ejtett ezen újabb sértés esetleg komoly következmé
nyekkel járhat, hiszen Urbich is azzal fenyegetőzött, hogy a cár
majd karddal vesz magának elégtételt.2 De úgy látszik, hogy Bécsben mégis valószínűtlennek tartották, hogy a cár épen a török
háború kitörésekor szakítson a császárral; ezért merte vállalni a
minisztérium a visszautasítás következményeit. A cím kérdésében
folyt ezen diplomáciai harc teljes meztelenségében feltárta a két
udvar közt fennálló barátságtalan, sőt ellenséges hangulatot, melyet
a cár és környezete nem is törekedett leplezni. Bécsben mind
amellett akként ítélték meg a helyzetet, hogy miután a császári és
a cári politika közt nem forog fenn közvetlen érdekellentét, a
viszony javítható volna, ha megszűnnék azon tényezők szerepe és
befolyása, melyek a cár és a bécsi udvar esetleges közeledése elé
idáig akadályokat gördítettek. Ez a felfogás magyarázza meg a
1 Staatsarchiv. Minist, conf. prot. 1711. Gr. Wratilslaw 1711 július 11.-i
jelentése III. Károlyhoz. Staatsarch. Hausarchiv. Familienkorresp. A 16. Isme
retes, hogy Nagy Péter 1722-ben Moszkvában császárrá kiáltatta ki magát,
jóllehet a bécsi udvar a cím megadását még ekkor is megtagadta tőle s
kérésével a regensburgi úgynevezett Reichskollegiumhoz utasította. (1722.)
Úgy látszik a Reichskollegium felvilágosítására szolgált a következő című
könyv : Grundmässige Untersuchung von dem kayserlichen Titul und Würde,
worbey auch von der Czarischen Titulatur und wasmassen von Ihrer Czarischen Majestät der kays. Titul geführet und praesentiret werde,
gehandelt. Cöln, 1723. (8° 96. 1.)
3 Trautsohn herceg 1711 július* ll.-i levele Sinzendorfhoz. Staats
archiv. Corresp. Fürst Trautsohn. 1709—13.

168

A SZATMÁRI BÉKE TÖRTÉNETE

bécsi politika azon törekvését, melyét a legtudatosabban Wilczek
képviselt, s mely — főleg az utóbbi időben — Rákóczi lengyel
támogatóinak, közöttük elsősorban Sieniavsky nagyhetman felesé
gének megnyerésér
továbbá a francia politikai befolyás elszigete
lésére, végül pedig Rákóczi ártalmatlanná tételére irányult.
Az udvar politikájának ezen irányelveit a május 31-én tar
tott miniszteri értekezlet világosan megállapította. Az ekkor elhang
zott vélemények abban foglalhatók össze, hogy bár a cár előtt
tiltakozni kell a kuruc csapatok átvétele miatt, egészben véve meg
nyugtatóbb volna, ha e csapatok az ország területét elhagynák és
idegen szolgálatba állanának ; igyekezni kell a császári zsoldban
álló Jahnus lengyel generális, Sieniavsky nagyhetman és titkára
Torcy, nemkülönben felesége szolgálatait megnyerni, illetőleg továbbra
is biztosítani ; törekedni kell Rákóczinak és az emigráció főbb egyéni
ségeinek elfogatásira, e feladat elvégzésére azonban nem csapatokat,
hanem tiszteket kell alkalmazni, de csak akkor, ha a szatmári
békében megállapított határidő letelt. Magyarországban felderítendő,
hogy történt-e valami a volt felkelők részéről a béke ellen, mert
ha történt, az politikailag s a kamara szempontjából egyaránt hasz
nos volna.1
A miniszter tanácsi határozat egészben véve a gyakorlatban
már addig is alkalmazott kísérletek programmszerü összefoglalása,
melyek közül az udvar legnagyobb jelentőséget a Rákóczi szemé
lyére vonatkozó részletnek tulajdonított. Amióta Rákóczi lengyel földre
lépett, elfogatásának, illetőleg ártalmatlanná tételének kérdése
— mint láttuk — állandóan foglalkoztatta az udvart és a hadi
tanácsot. Gr. Herberstein danzigi rendkívüli követ és Ribinsld
lengyel generális közt evégett állandó kapcsolat létesült, melyhez
az udvar is hozzájárult. A generális készségesen vállalkozott arra,
hogy Rákóczit és az emigráció vezetőit elfogatja és Bécsnek kiszol
gáltatja, feltételül szabta azonban megfelelő személyi kárpótlásán
kívül II. Ágost lengyel király hozzájárulásának kieszközlését.
Herberstein a kérdés anyagi vonatkozását vállalta, a király bele
egyezésének kieszközlését azonban az udvarra hárította, amely
viszont, tekintettel az ügy kényes voltára* húzódozott a szükséges
lépések megtételétől. Ribinski március 6.-i levelében figyelmeztette
is Herbersteint, hogy amennyiben az udvar elhatározása nem
1 Staatsarchiv. Min. conf. protoc. 1711.
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változott, a jelenlegi kedvező körülményeket, midőn Rákóczi és
emberei Lemberg vidékén tartózkodnak, nem kellene elmulasztani ; w
ő készen áll a terv végrehajtására, csupán a király hozzájárulására
volna szükség.1 Ezt azonban az udvar Ágost lengyel király hatá
rozott ellenzése következtében2 nem tudta kieszközölni s emiatt
hetek teltek el anélkül, hogy a Ribinskitől ismételten sürgetett3
királyi elhatározás ügyében döntés történt volna. A danzigi követ
végre is kénytelen volt gr. Wratislaw előtt felvetni a kérdést a
tekintetben, hogy bár Ribinski még mindig hajlandó a kérdéses
terv végrehajtására, érdemes-e az eddigiek után azzal egyáltalá
ban is foglalkozni?
Bécsben Rákóczi valamilyen úton-módon való ártalmatlanná
tételének gondolatát nem voltak hajlandók elejteni, sőt most, hogy
Rákóczi jelentősége nőni látszott, azt feltétlenül megvalósítandónak
tartották, azonban az akadékoskodó és habozó Ribinski kikapcso
lásával. A haditanács Rákóczi elfogatását, esetleg megöletését közvet
lenül, saját közegei által kívánta végrehajtani, abból minden idegen
tényezőt ki akart rekeszteni, hogy az udvarnak részességét a szük
séghez képest letagadhassa. E feladat megoldását Wilczekre bízta,
akit arra utasított, hogy megfelelő formában tiltakozzék a cár előtt
Rákóczi támogatása miatt: hangsúlyozza, hogy a két udvar közt
fennálló barátság mellett érthetetlen, hogy a cár egy rebellist oltal
mában részesít saját ura és királya ellen ; hivatkozzék arra, hogy
a bécsi udvar a cár személye iránt érzett barátságának többízben
adta jelét, így legutóbb a semlegességet biztosító hadtestnek
Sziléziába való rendelésével. A cár ne bízzék Rákóczi hűségében,
aki az ő legnagyobb ellenségével, XII. Károly svéd királlyal tudva
levőleg mindenkor a legbizalmasabb viszonyban állott ; mindezt nem
tekintve azonban, Rákóczit csapatai jóformán teljesen elhagyták,
ennek következtében a cár benne igen gyarló szövetséget fog nyerni
ellenségeivel szemben.
A Rákóczi ellen intézendő ezen diplomáciai támadás mellett
1 Herberstein 1711 március 11.-i jelentésének melléklete. Staatsarchiv.
Polen. Corresp. II.
2 Wilczek 1711 június 3.-i jelentése szerint. Staatsarchiv. Polonica. 1711.
3 Herberstein 1711 március 18., március 25., április 8., április 29,-i
jelentéseiben. Staatsarchiv. Polen. Corresp. II.
4 1711 május 6.-i jelentése. Staatsarchiv. Ugyanott.
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Wilczek feladatává tették a fejedelem ellen tervezett merénylet végre
hajtásának közvetlen irányítását is. De figyelmeztették, hogy mindent
a legnagyobb elő vigyázat mellett hajtson végre ; mindaddig, míg a
cár lengyel földön tartózkodik, oda csapatokat nem lehet küldeni,
mindenesetre gondoskodni fognak azonban arról, hogy néhány meg
bízható tiszt álljon Wilczek rendelkezésére.1 A haditanács a követ
nek szóló rendelettel egyidejűleg Pálflyt is tájékoztatta Wilczek
megbízatásának tárgyáról, s egyúttal arra is utasította, hogy bocsás
son Wilczek rendelkezésére néhány kipróbált, megbízható tisztet,
akiknek feladatát a joghatósága alá tartozó területen ő is minden
eszközzel támogatni köteles. A vállalkozó tisztek jutalmazása végett
1500 frt készpénzt bocsátanak rendelkezésére, melyet neki alkalom
adtán elküldenek; ha azonban Pálffynak pénzre már időközben is
szüksége volna, azt a hadbiztosságtól akadály nélkül felveheti.
Pálffy egyébként késedelem nélkül, de a legnagyobb titokban azon
legyen, hogy a feladattal lehetőleg olyanokat bízzon meg, akiknek
nemzetisége kevésbé ellenszenves a magyar felkelők előtt, akik
azután megfelelő pénzösszeg fejében arra vállalkoznának, hogy
Rákóczit, vagy Bercsényit élve vagy halva átszolgáltatják Pálffynak.
A haditanács biztosítja a császári főparancsnokot, hogy bárkivel
kötötte is meg az egyezséget, a megállapított összeget az illetőnek
— siker esetén — becsülettel megfizeti, még ha az egy-két ezer
aranyra rúgna is. A haditanács meg van arról győződve, hogy
Pálffy e feladatot a tőle megszokott előrelátással és tapintattal fogja
megoldani, anélkül, hogy az árnyékot vetne az udvarra s ezzel
lehetővé teszi azt, hogy a legfőbb lázadók kiirtása, vagy kiszolgál
tatása által az egész lázadás gyökeresen megsemmisíttessék.2
Pálffy a haditanács utasítását csak június végen vette kézhez,
amidőn t. i. Munkács meghódolása után Kassára visszatért; a reá
bízott feladat ellen nem emelt kifogásokat, sőt azonnal intézkedett,
hogy gr. Wallis ezredes és a Daun-ezredbeli Scholtz kapitány hala
déktalanul Wilczekhez induljanak, hogy a reájuk bízott feladatot
a császári követ irányítása mellett a helyszínén megszervezzék.3
1 Fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 június nr. 60. Ugyanaz
egykorú másolatban Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 június nr. 3b—c.
■ Fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 június nr. 1. Egykorú
másolata ugyanott. Feldakten 1711 június nr. 3a.
3 1711 június 29. Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 július nr. 129.

XIII. FEJEZET

171

Wilczek a siker érdekében elsősorban Rákóczi állandó és közvetlen
szemmeltartását látta legszükségesebbnek ; épen ezért szinte kapóra,
jött neki az emigráció egyik tagjának, gr. Zichy Pál kanonoknak
kegyelemért való folyamodása, melynek támogatását a császári követ
csak azon, egyébként Zichy tol elfogadott feltétel alatt volt hajlandó
megígérni, ha viszonzásul Rákócziról s a Rákóczi körül történtekről
állandóan értesíti?
A terv végrehajtása mindamellett nem ment símán. Bár a
haditanácsnak az volt a kívánsága, hogy minden a legnagyobb
titokban tartassék, a Wienerisches Diarium július 10.-i számában,
június 3O.-i kassai kelettel az a hír volt olvasható, hogy gr. Pálffy
János gr. Wallis ezredest és egy más tisztet gr. Wilczek császári
követ mellé rendelte.2 A tudósítás a haditanácsot nagy zavarba
hozta, mert ott a két tiszt szerepét olyanformán képzelték, hogy
azok Lengyelországban szolgálatból elbocsátott tisztekként szerepel
jenek, akik új alkalmaztatás keresése végett jelentek meg lengyel
földÖD? A haditanács ezen értesítése rendkívül bántotta Pálffyt is.
aki Becsbe küldött jelentése szerint ez ügyben teljesen a haditanács
rendelkezései szerint igyekezett eljárni, amennyiben a feladat miben
létéről egyedül csak gr. Wallist tájékoztatta. Az újságközlemények
után természetesen már kockázatosnak látszott az egész vállal
kozás s ezért Pálffy haladéktalanul intézkedett, hogy a két tiszt
visszahívassék? Wallis és Scholtz július 13.-a óta különben már
Lengyelországban tartózkodtak; e napon jelentkeztek a Lembergben időző Wilczeknél, aki azokat a szükséges utasításokkal azonnal
el is látta.5
Wallis, aki visszarendeltetéséről csak később értesült, Wilczek től nyert megbízatása értelmében több napot töltött Jaroslavbar
és Lembergben azzal a céllal, hogy magának a szükséges tájéko
zottságot megszerezze. Jaroslavban több emigráns jelentkezett nála..
1 Wilczek 1711 július 3.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR.
július nr. 99.
2 Wienerisches Diarium. 1711 nr. 828.
3 Fogalmazványa 1711 július 11.-ről. Kriegsarchiv. HKR.
július nr. 129.
4 Pálffy 1711 július 22.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR.
augusztus nr. 69.
ö Wilczek 1711 július 13.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR.
július nr. 298.

exp. 1711

1711 reg.
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így Nedeczky Sándor, Keczer Sándor és Hartl János ezredes. Ez
utóbbit — aki egyébként br. Forgách Ferenc apósa volt1 — Wallis
még abból az időből ismerte, midőn az még császári zsoldban
Munkácson és Érsekújvárt teljesített szolgálatot, s aki ezen isme
retség kapcsán, a teljes amnestia elnyerése végett, legalább Wallis
szerint, önként vállalkozott arra, hogy Bercsényit, aki ezidőszerint
Javorovban tartózkodott, de a közeljövőben a cár hadseregéhez
készült, elteszi láb alól. Hartl a terv végrehajtására 8 embert kért
Wallistól, aki azonban ehelyett azt javasolta neki, hogy felbérelt
lengyelekkel próbáljon szerencsét; eleinte különben nem is bízott
Hartl őszinteségében, de utóbb meggyőződvén elszántságáról, 2000
aranyat és megfelelő kárpótlást ígért neki siker esetén, a továb
biakra nézve pedig Pálffyhoz utasította. Wallis ezzel megbízatását
teljesítette ; a sikerről mindamellett nem volt meggyőződve, sőt
beismerte, hogy csak akkor várható eredmény, ha valaki Hartlt
állandóan ösztökéli. Tekintettel azonban arra, hogy a magyar
emigránsoktól szerzett értesülései szerint a határ mentén nagy
mérvű toborzás folyik a cár, illetőleg Rákóczi serege számára,
aki evégből már két magyar tisztet küldött a Tisza vidékére, s
aki oly kitűnő hírszolgálattal rendelkezik, hogy Keczer beismerése
szerint Wallisék Lengyelországba való jöveteléről már hetek óta
tudtak és pedig bécsi forrásból, Wallis maga is feltétlenül szüksé
gesnek tartotta, hogy Rákóczit minden úton-módon ártalmatlanná
kell tenni.
Wallis szerint azonban eredményes vállalkozásra csakis abban
az esetben lehet számítani, ha Rákóczi elfogatása megfelelő erőkkel
és kellően kidolgozott tervek alapján hajtatnék végre. Ezért a
következő javaslatot terjeszti a haditanács elé: Rákóczi elfogatását
tíz megbízható tisztre kell bízni, mindegyik mellé hat dragonyos
altiszt volna beosztandó mint szolga; minden feltűnés elkerülése
végett ezek ne egyszerre jelenjenek meg Lengyelországban, hanem
különböző időkben és különböző helyeken lépjék át a határt.
A tisztek és szolgáik a Jaroslav és Javorov közt levő falvak zsidó
korcsmáiban telepednének meg s ott úgy költekeznének, ahogyan
az olyan tisztek szoktak, akik szolgáikkal együtt orosz szolgálatba
1 Hartl leányát Terézt br. Forgách Ferenc, aki 1719 március 12.-én
nyert grófi rangot, vette nőül. B. Szabó László : Forgách-család története.
Budapest. 1910. 609. 1.
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akarnak állni smost bevonulásukat várják; három embernek azonban
mindenesetre a San-folyő gázlója mellett levő faluban kell tartóz
kodnia, hogy a gázlót megfigyeljék. Rákóczi szemmeltartása végett
szükséges volna, hogy Javorovban Wilczek udvartartásához egy tiszt
és hat altiszt legyen beosztva, talán lovászmesteri címen, aki nem
csak a gr. Zichy Pállal való levelezést végezné, hanem személyesen
is szemügyre venné Rákóczi lakóházát s annak fekvéséről, anyagáról
s megközelíthetőségéről kellőleg tájékozódnék. Ha mindezzel tisz
tában van, akkor megállapítaná a vállalkozás időpontját, erről tiszt
társait is tudósítaná, akik azután embereikkel együtt a Javorov
szomszédságában levő erdőben gyülekeznének. Szükséges volna az is.
hogy ugyanekkor Sztropkó vidékéről vagy száz lovas rendeltetnék ki
a San-folyón átvezető gázló biztosítására és a vállalat elősegítésére.
Wallis szerint kívánatos volna, ha ezen idő alatt Wilczek Jaroslavban
tartózkodnék, hogy a szükséges felvilágosításokat és utasításokat
mindenkor megadhassa; a császári követ hírszolgálata már.meg is
van szervezve, holott egy idegen tiszt az ő kérdezősködéseivel csak
gyanúra adna okot. Egyébként a Lengyelországban való tartózkodás
nem jár veszedelemmel, mert itt senki felől sem szokás kérdezős
ködni.1
Wallis ezredessel egyidejűleg tért vissza Kassára Scholtz
kapitány is, akit Wilczek kezdetben a cári szolgálatban álló Jahnus
generális mellé akart beosztani azzal az utasítással, hogy a török
ellen induló cári haderőhöz csatlakozzék s onnan időnként értesí
téseket küldjön. A kapitány azonban nem vállalta ezt a feladatot,
mert az „becsületére és életére fölötte veszedelmes“-nek ígérkezett,
ellenben készségesen vállalkozott egyéb megbízatások teljesítésére,
így azután ő is Lengyelországban maradt s Rákóczi közvetlen
megfigyelésével töltötte idejét. Ennek eredményekép megállapít
hatónak vélte, hogy a Rákóczi ellen tervezett merénylet kivihetetlen ;
Rákóczi es Bercsényi ugyanis Lemberg környékén, a nagyhetman
egyik birtokán, várszerü kastélyban élnek, nagyszámú kíséret őrzi
őket s különben is oly óvatosak és körültekintők, hogy megköze
lítésük alig lehetséges. Még ha sikerülne is vagy kétszáz lovassal
tartózkodási helyükhöz valahogy közel férkőzni, bizonytalan, hogy
azok a vállalat végrehajtása után vissza tudnak-e majd vonulni,
1 Eger, 1711 július 29.-én kelt jelentés. Kriegsarchiv. Feldakten. 1711
július nr. 3a—b.
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mert hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a lengyel lakosság zöme
rokonszenvet érez Rákóczi iránt.1
Scholtz jelentése megfelelt a tényleges helyzetnek. Rákóczi
Bercsényi útján már július derekán tudomást szerzett arról, hogy
ellene merénylet készül és csodálatosképen épen Ribinski tábornok
volt az, aki gr. Herbersteinnek e tárgyban hozzá intézett leveleit
a nagyhetman feleségével és Bercsényivel közölte.2 Az előzmények
alapján alig hihető, hogy a lengyel tábornok tettének indító oka
erkölcsi felháborodás volt, sokkal valószínűbb, hogy azért fedezte
fel a merénylet tervét, mert a haditanács egyszerűen félretolta s
másra kívánta bízni a nem jelentéktelen anyagi előnyökkel kecseg
tető vállalkozás végrehajtását. A merénylet tervének kipattanása
mindamellett arra késztette Sieniavsky nagyhetmant, hogy Rákóczi
személyes biztonságára fokozottabb mértékben ügyeljen.3 Ezt álla
pította meg Scholtz kapitány is a haditanácshoz intézett jelentésében.
Nem sokkal utóbb Rákóczi Dupont francia tolmács útján
Hartl vállalkozásáról is tudomást vett,4 s így a haditanács azon
sürgetése, mellyel Pálffyt a terv haladéktalan foganatosításáia uta
sította, sőt a vállalkozók megjutalmazása végett neki egy kétezer
aranyról szóló váltólevelet is küldött,5 tulajdonképen már idejét
múlta. Egyébként Savoyai Jenő herceg sem helyeselte a Rákóczi
ellen tervezett merényletet, melyről a haditanács jónak látta tájé
koztatni;6 indokolatlannak tartotta, hogy épen akkor tervezik
Rákóczi elfogatását vagy megöletését, midőn a magyarországi fel
kelés már lezajlott; szerinte egy ilyen vállalkozás sokkal többet
ártana az udvarnak, mert felidézné a cár és a lengyel nép vissza
tetszését.7 A haditanács azonban ezen aggodalmakkal szemben is
ragaszkodott kedvenc tervéhez s annak időszerűségét vitatta ; Rákóczi
1 Kassa, 1711 augusztus 2.-i jelentés. Kriegsarchiv. Feldakten. 1711
július nr. 8c.
2 Bercsényi 1711 július 14.-Í levele Rákóczihoz. Arch. Rak. VII. 8. 1.
3 Bercsényi 1711 július 12.-i és 14.-i levelei. Arch. Rak. VII. 6., 7. 11.
Márki : III. 262. 1.
4 Bercsényi 1711 július 31.-i levele. Arch. Rak. VII. 11—12. 11.
5 A haditanács utasítása 1711 július 31.-én. Fogalmazványa Kriegs
archiv. HKR. reg. 1711 július nr. 349.
6 1711 július 18. Fogalmazványban Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 július
nr. 232.
7 Frankfurt, 1711 július 28. Eredetije Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711
augusztus nr. 22.
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ugyanis nem fogadta el a felkínált gratia vitae el bonorumot, állan
dóan érintkezik és tárgyal idegen hatalmakkal, s el van szánva arra,
hogy az első kedvező alkalommal az országba nyomuljon s ott
a felkelés tüzet új lángra lobbantsa; erre a haditanácsnak bizo
nyítékai vannak ; hogy azonban Rákóczi megöletéséből, vagy elfogatásából minél kevesebb kellemetlenség származhasson, a haditanács
már intézkedett aziránt, hogy a merényletet az emigráció vala
melyik tagja hajtsa végre, aki tettét majd azzal indokolhatja, hogy
az amnestiát ki akarta érdemelni s hűségét tettekkel kívánta
bebizonyítani.1
Sajátságos véletlen, hogy ugyanazon a napon, melyen a hadi
tanács ezen állítólag jól megalapozott és nagy körültekintéssel
előkészített vállalkozás indítóokairól adott számot Savoyai Jenő her
cegnek, jelentette az időközben Jaroslavba rendelt Pleyer residens
gr. Pálffynak, hogy az egész terv el van árulva. Pleyer a dolgot
úgy adja elő, hogy Scholtz kapitány egy francia tisztet küldött
hozzá egy levéllel; mikor ez a tiszt a levelet átadta, mellesleg
megjegyezte, hogy Bercsényi a közeli napokban a cári hadsereghez
fog utazni; kijelentette azt is, hogy most Rákóczi udvarába siet,
hogy lássa, ott mi történik, de két nap múlva újból felkeresi a
residenst. Azóta azonban öt nap telt el s a francia tiszt nem
mutatkozott. Rákóczi augusztus 4.-én Przemyslből meglepetés
szerűen Jaroslavba érkezett s azonnal hivatta Hartlt; ezt azonban
valaki, aki néhány órával korábban már hallott valamit egy fel
fedezett merényletről és Rákóczi váratlan visszaérkezéséről, óva
tosságra intette s azon gyanújának adott előtte kifejezést, hogy
el van árulva. Hartl erre elrejtőzött; Rákóczi mindenütt, még a
kolostorokban is kerestette, de mivel Jaroslavban törvénykezési
nap volt, a fejedelem nem akarta a hűtlen ezredest erőszak
kal kihurcoltatni menedékhelyéről, hanem kedvezőbb időpontra vá
rakozott.2
Pleyer ezen határozatlan tartalmú s inkább csak hallomásra
épített jelentését néhány nap múlva már hitelesebb adatokkal
egészítette ki. Eszerint két lengyel főnemes és Ribinsky generális
1 1711 augusztus 5. Fogalmazványban Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711
augusztus nr. 71/1.
2 Pleyer 1711 augusztus 5.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711
október nr. 185.
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voltak azok, akik Rákóczit az ellene készülő merényletre ideje
korán figyelmeztették, sőt az utóbbi megmutatta a fejedelemnek
azt a levelet is, melyben kétszázezer forintot ígérnek neki, ha
Rákóczit és Bercsényit elfogatja és a bécsi udvarnak kiszolgáltatja ;
felemlíti, hogy ez utóbbiak egy Hartl nevű ezredest is kerestetnek,
aki t. i. Bercsényi megöletésére vállalkozott, aki azonban a jezsuiták
nál elrejtőzött s augusztus 8.-án éjjel jezsuitaruhában Magyar
országba, gr. Pálfíy főparancsnokhoz szökött, hogy kegyelmet kér
jen és az udvart Rákóczi összes terveiről felvilágosítsa.1
Mindezen sikertelen kísérletek után a haditanács sem tehe
tett egyebet, mint hogy Rákóczi és Bercsényi ártalmatlanná téte
lének gondolatát levegye a napirendről. Visszavonulását Savoyai
Jenő herceg előtt azzal az indokolással igyekezett szépíteni, hogy
a merénylet tervét a herceg ellentétes felfogására való tekintettel
ejtette el,2 ami természetesen nem felelt meg a valóságnak, annyi
azonban kétségtelen, hogy a Rákóczi-problémának a haditanács
által tervezett megoldása, illetőleg erre vonatkozó kísérletezése
nem tartozik a császári külpolitika történetének dicső lapjaihoz.
1 Pleyer 1711 augusztus 8.-i jelentése. Staatsarchiv. Russica. 1711—12.
V. ö. Bercsényi 1711 július 14.-i levelével. Arch. Rak. VII. 8. 1. „So der
eben hier gestert aus Pohlen angelangte Hartei, so vormals dem Rákóczi
Neuheussl eingehändiget, confirmieret“ etc. Pálffy 1711 augusztus 20.-i
jelentése Savoyai Jenő herceghez. Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 augusz
tus nr. 2.
2 Nachdeme aber . . . E. Hochfürstl. Durchlaucht aus wichtigeren
Considerationen dargegen Bedenken gezeiget, hat man solches Vorhaben
nicht weiter poussiret“ etc. öttl József levele 1711 augusztus 26.-ról Savoyai
Jenő herceghez. Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 augusztus nr. 3.
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XIV.
A birtokok visszaadásának kérdése. Birtokadományok 1709—10-ben.
A szatmári békepontok végrehajtása. Bátffy szerepe e kérdésben.
III. Károly ratifikációja. A szatmári béke és Erdély.
A szatmári béke végrehajtásának legnehezebben megoldható
problémája kétségkívül a „gratia universorum bonorum“ volt.
A háború folyamán hűtlenség címén tömérdek birtok cserélt gazdát,
ami szükséges és természetes következménye volt azon hatalmi
törekvéseknek, melyek a küzdő felek részéről minél nagyobb terü
letek megszerzésére és biztosítására irányultak. Jószágadományok,
megerősítések, elkobzások mindkét részen egyaránt napirenden
voltak, úgy hogy a Rákóczi-felkelés tíz esztendeje alatt az ország
birtokállománya úgyszólván szakadatlan hullámzásnak volt kitéve.
A trencséni, illetőleg a romhány—vadkerti ütközet óta a birtokviszonyokban történő változások aránya a kurucok rovására erősen
megromlott. Minél nagyobb területre terjedt ki a királyi joghatóság
határa, a Rákóczi-pártiak birtokállománya épen olyan arányban
fogyott, mert az udvar szigorú következetességgel alkalmazta a
megtorlás eszközeit II. Rákóczi híveivel szemben, viszont tagad
hatatlan bőkezűséggel igyekezett kielégíteni azokat, akik különféle
jogcímeken igényt formáltak a hűtlenség ’czímén elkobzott birtokokra.
Az igénylők közt látjuk a császárpárti magyar arisztokráciát, nem
különben az osztrák-cseh arisztokrácia, a hivatali nemesség és a
tisztikar csaknem minden jelentősebb alakját, kik főleg azóta jelent
keztek, mióta a császári fegyverek végleges győzelme hovatovább
mind valószínűbbé vált s ennek következtében minden birtokadomány
reális értéknek ígérkezett.
1709—11-ben pl. a következők részesültek nagyobb adomá
nyokban : a RÁKÓCZi-birtokokból : gr. Illésházy Miklós udvari kancel
lár (1709 január 14. és 1710 december 15. a nagysárosi, makovicai,
zborói, szerencsi, ónodi és a hegyaljai uradalmak részben), a
gr. Erdödyek (1709 október 29. Makovica és Nagysáros), gr. Althan
A szatmári béke története és okirattára.
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Mihály (1710április 8. Gyöngyös). Bercsényi birtokaiból: gr.Erdödy
Sándor (1.709 október 29. Brúnóé), gr. Zichy Petemé Bercsényi
Zsuzsanna (1709 december 10. Ungvár, Csicsva, Kisvárda),
gr. Forgácli Pál (1709 december 13. és 1710 december 22. Verbó),
gr. Czobor Márk (1711 január 23. Ungvár), Locher Károly (1710
október 31. Brunóc). Gr. Forgách Simon birtokaiból: br. Berényi
Péter (1709 október 29. Nagytapolcsány), gr. Wratislaw (1709
október 17. Galgóc). A MÁRiÁSSY-birtokokból : br. Löffelholtz Vilmos
György (1710 október 31.). Br. Hellenbach Gotfried birtokaiból :
Doblhof és Hertold (1710 február 25. Báth), gr. Starhemberg
Gundaker (1710 szeptember 12.), hg. Esterházy Pál (1710 augusztus
5.), Hrabovszky László (1710 augusztus 17.). Gr. Esterházy Dániel
birtokaiból: gr. Caraffa Ferdinánd Károly (1710 október 20.),
Palm Dávid (1710 február 18.), gr. Batthyány Zsigmond (1709
november 26.), Meskó Ádám (1709 december 16.). Barkóczy
Ferenc birtokaiból: gr. Wilczek Henrik Vilmos (1711 február 6.
Tavornak, Palóc, Csicsva), gr. Erdődy György (1709 novem
ber 26.). A BERTHŐTY-birtokokból : gr. Kollonich Ádám (1710
április 14. és 1711 április 6.), gr. Draskovich Ádám (1710 május 29.),
Festetics Pál (1710 február 11.). Az ANDRÁssv-birtokokból : gr. Windischgrätz Ernő Frigyes (1710 január 12. és 1710 április 4.
Krasznahorka), br. Andrássy Péter (1709 december 10.), br. Nyáry
Zsigmond (1710 február 20.). Vay Mihály, Ádám és László birto
kaiból: gr. Windischgrátz’Ernő Frigyes (1710 április 4.). A Beniczkybirtokokból: Palm Dávid (1710 május 22.). Károlyi Sándor birto
kaiból: gr. Batthyány Ádám özvegye és fiai (1710 május 29.),
Az OTTLiK-birtokokból : özv. gr. Breunerné (1709 október 31. és
1710 október 10.). Gr. Zichy Pál birtokaiból: gr. Zichy Imre és
János (1709 november 12 és 1710 december 4.). Vak Bottyán
birtokaiból: br. Horváth-Simoncsics János (1709 november 9.),
gr. Pálffy Miklós (1709 november 18.), Krapf Ferenc (1710
augusztus 1.). Bezerédy Imre birtokaiból: a gr. Zichyek (1709
november 12 ) stb.1
Ez a hiányos felsorolás, mely csupán az 1709—11. évek
főbb birtokadományaira vonatkozik, míg a korábban történt és azóta
1 Az egyes adományokra 1. Hofkammerarchiv. Hungarn. 1710—11. és
Elenchus super bonis fiscalibus című jegyzéket Thaly K. gyűjteményében.
M. Nemzeti Múzeum. — Wratislawra 1. Tört. Tár. 1884. 410. 1.
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érvényben maradt adományokat figyelmen kívül hagyta, eléggé
megvilágítja azt a nagy változást, mely a magyarországi birtokokat
évek óta állandó hullámzásban tartotta. De megérthetővé teszi azt
az ellenállást is, melyet az udvar, illetőleg az adományokban érde
kelt miniszterek a restitutio kérdésében a „gratia universorum
bonorum“ gondolatának első felbukkanásakor tanúsítottak. Ezen
felfogás leplezetlenül kitűnt az 1711 február 14 -i nagy miniszter
tanács azon határozatából, mely csak a tízezer írtnál kisebb értékű
birtokok visszaadását határozta el, az ennél nagyobb értékűek vissza
adásához ellenben nem járult hozzá. Ily alapon megegyezés nem
volt lehetséges s bár Pálffy és Locher a tárgyalások folyamán ezen
korlátozást elejtették, még mindig kérdéses volt, hogy a restitutio
in integrum a gyakorlatban egyáltalában megvalósítható-e?
Az udvar egyelőre teljesen tájékozatlanul állott az esemé
nyekkel szemben. A szatmári béke, bármennyire várták és óhajtot
ták is, Bécsben meglepetésszerűen hatott. Innen van az, hogy itt
az első értesülés hatása alatt az a felfogás kerekedett felül, hogy
mindaddig, míg a béke ratifikációja meg nem történt, a birtok
ügyekben korábban kiadott rendeletek maradjanak érvényben, s
csupán a bizonyos összegek fejében történt birtokadományozások
tényleges foganatosítása függesztendő fel.1 Ebből a felfogásból
következett azon királyi rendelet is (május 12.), mely fenntartotta
I. József azon korábbi intézkedésének érvényét, mely megállapította,
hogy a tízezer forintnál kisebb értékű birtokok meghagyandók
előbbi tulajdonosaik kezében, az ennél nagyobb értéket képviselő
birtokok ellenben a fiscus hatósága alá tartozzanak;2 a fiscus azon
ban csupán kezelője az ilyen birtokoknak, de nem egyúttal haszon
élvezője is, mert az összes jövedelmek elsősorban és főként katonai
célokra fordítandók.3 Az 1711 május 26.-i értekezlet, illetőleg az
ugyanazon napon kelt ratifikáció után természetesen az eddigi
álláspontnak is alkalmazkodnia kellett a béke határozataihoz. S nem
lehet tagadni, hogy az udvar valóban igyekezett teljesíteni a béke
szerződés követelményeit és a restitutio in integrum végrehajtását
a maga hatáskörében a békepontok keretein belül mindig támogatta.
1 1711 május 12.-Í rendelet. Fogalmazványban
Hungarn. 1711 máj.
2 Másolata ugyanott.
. Másolata ugyanott.

Hofkammerarchiv
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Erre mutat a haditanács május 30-i átirata, mellyel a béke
ratifikált szövegét tudomásvétel és miheztartás végett a magyar
udvari kamarának megküldötte, főleg arra híván fel a kamara
figyelmét, hogy a béke értelmében a háború alatt elhaltak özve
gyeinek és árváinak, nemkülönben mindazoknak, akik a békekötést
megelőző időkben csupán a „gratia vitae“ fejében fogadtak hűséget,
összes birtokaik visszaadandók s az időközi tulajdonosoknak kizárólag
a kimutatható befektetési költségek terítendők meg.1 Királyi ren
delet utasította a megyéket is arra, hogy a birtokok visszaadására
vonatkozó békepontok végrehajtását a maguk hatáskörében is támo
gassák, a szükséghez képest a karhatalom igénybevételétől se riad
janak vissza s legyen gondjuk az ezen béke értelmében beiktatott
birtokosok jogos érdekeinek megvédésére is.2 E királyi rend eletet
a magyar udvari kancellária 1711 június 13.-án már 23 vármegyének
megküldötte s azt egyidejűleg az udvari kamarával és a hadi
tanáccsal is közölte a szükséges intézkedések haladéktalan foga
natosítása végett.3
Mindezen rendelkezéseknek gyakorlati alkalmazása azonban
sok akadállyal járt. Gr. Pálffy János már június 29.-én jelentette
a haditanácsnak, hogy a megművelt szőlőskerteknek és a már be
vetett szántóföldeknek a befektetett költségek visszatérítése elle
nében való egyszerű visszaadását sokan sérelmesnek tartják ; a
magyar törvények ugyanis akként intézkednek, hogy azoké a szüret,
akik a szőlőt Szent György napja körül megművelték; tekintetbe
kell azt is venni, hogy a szántóföldek megművelése az időközi
tulajdonosoknak tényleges kiadásokat okozott s így felvethető az
a kérdés, hogy az időközi tulajdonosoknak csupán a készkiadások
terítendők-e meg, vagy pedig azok a föld, vagy a szőlőskertek
hozadékában is részesítendők-e ?4 A magyar udvari kamara viszont
az iránt volt kétségben, hogy a békeszövegnek azon intézkedése,
mely Rákóczi összes ingó és ingatlan birtokának visszaadását elren
delte, ugyanilyen értelemben vonatkoztatható-e a nemesekre is,
1 Fogalmazványa Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. reg. 1711 május nr. 431.
Eredetije Hofkammerarchiv. Hungam. 1711 június.
2 Fogalmazványa Orsz. levéltár. Kanc. oszt. Concept. exp. 1711
június nr. 1.
3 Fogalmazványa Orsz. levéltár. Kanc. oszt. Concept. exp. 1711 június
nr. 10.
4 Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 július nr. 129.
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akiknél t. i. az ingóságok visszaadásának kötelezettsége nincs külön
kiemelve ; utasítást kért arra nézve is, hogy az egyházi méltóságok
is olyan elbírálás alá esnek-e, mint a világiak, mert az utóbbiak
a békepontok értelmében nem tartoznak a „javak“ fogalma alá.1
A haditanács, hogy a vitássá válható kérdések tárgyalása által
a béke végrehajtását ne késleltesse s ezzel bizalmatlanságra okot
ne szolgáltasson, PÁLFFY-t a békeszöveg szoros követésére utasította;
eszerint az időközi tulajdonosok a megművelt szőlők és szántóföldek
visszaadása alkalmával legfeljebb készkiadásaiknak és a beruházási
költségeknek visszatérítésére tarthatnak igényt, mely visszatérítésnek
azonban a birtokbavétel előtt kell megtörténnie.2 Az udvari kan
cellária pedig az udvari kamarát sietett arról felvilágosítani, hogy
az „omnium bonorum restitutio“ kifejezés magában foglalja az
ingóságok fogalmát is ; az egyházi méltóságok viszont nem csupán
hivatalt vagy méltóságot, hanem javadalmat is jelentenek, ennek
következtében azok korábbi tulajdonosaiknak visszaadandók.3
A kormányszervek ezen intézkedései arra mutatnak, hogy
Bécsben a szatmári béke végrehajtását politikai okokból* őszintén
óhajtották, bár így tulajdonképen azok érdekein esett sérelem, akik
az udvar kipróbált hívei, sőt politikájának irányítói voltak. Ezekkel
szemben a békepontok végrehajtására vonatkozólag kiadott jóakaratú
rendeletek egyelőre legfeljebb elvi jelentőséggel bírtak, mert az
udvar csakugyan nem gondolhatott arra, hogy rendeletéit tábor
nokaival és minisztereivel szemben esetleg a karhatalom igénybe
vételével is foganatosíttassa. Az udvar a kérdés síma megoldását
óhajtotta s e tekintetben épen azoktól várt kezdeményező lépéseket,
akik az utóbbi évek folyamán birtokadományokban részesültek, ezek
között is elsősorban a béke megteremtőjétől: gr. Pálffy Jánostól.
A császári főparancsnok a haditanács május SO.-i leiratából
világosan megérthette, hogy az udvar a birtokok visszaadásának
kérdésében kerülni kíván minden huzavonát s hogy a gratia uni
versorum bonorumnak az időközben elhaltak özvegyeire és árváira
való kiterjesztése az egyenlő elbírálás elvének hangoztatása mellett
1 1711 július 10.-én az udvari kancelláriának. Másolatban Hofkammer
archiv. Hungam. 1711 július.
2 1711 július 11. Fogalmazványban Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. reg.
1711 július nr. 129.
8 1711 július 13. Fogalmazványban Orsz. levéltár. Kanc. oszt. Concept.
exp. július nr. 21.

182

A SZATMÁRI BÉKE TÖRTÉNETE

ugyan, de valójában a restitutio egyöntetű, gyors és kivételeket nem
ismerő foganatosítása végett történt.1 Pálffy az udvar álláspontját
azonnal megértette, bár — úgy látszik — arra számított, hogy a
béke létesítése körül szerzett érdemeire való tekintettel vele majd
kivételt fognak tenni. A május 30.-Ï leirat ennek következtében
nagy csalódást jelentett részére. Nem is titkolta, hogy rosszul esik
neki az a bánásmód, melyet az udvar részéről leányával kapcso
latban tapasztalt, amihez most az elhalt császár által adományozott
birtokok visszaadásának kötelezettsége járul; a haditanács előtt
ismeretes, hogy minő károkat szenvedett a háború ideje alatt s
mily nagy összegeket fordított a birtokok jókarban tartására. Mind
amellett a parancsnak engedelmeskedni fog.2 Azzal természetesen
Bécsben tisztában voltak, hogy Pálffy a birtokok visszaadására nem
szívesen határozta el magát s ezért most, hogy Pálffy végre nyilat
kozott e kérdésben, a haditanács nem késett ezen elhatározását
leszögezni. A főparancsnok készségét sietett elismerő szavakkal
magasztalni, hangsúlyozván, hogy tanúsított engedelmessége pompás
például fog szolgálni s lehetővé teszi a béke teljes végrehajtását,
melyet az adott viszonyok között az állam érdekei is sürgetnek.3
Pálfifynak ezek után nem maradt egyéb teendője, mint az, hogy
a haditanács álláspontjára helyezkedve, a béke megállapításait az
egész vonalon végrehajtsa, illetőleg azok végrehajtását ellenőrizze.
Június 29.-i felterjesztésében nyíltan ki is jelentette, hogy „a jó
szágok a legkegyelmesebb ratifikáció következtében haladéktalanul
vissza fognak adatni;4 a birtokok visszaadása, miután a haditanács
1 „Wür ermessen also, es wirdet diese höchst billiche Ratification denen
interessierten ein vollkommenes Vergnügen geben, da insonderlich alles und
jedes, was mit ihnen verglichen und noch darüber ex singulari gratia caesareoregia extendiret worden, ganz fördersamb und vollkommentlich zu voll
ziehen, die Verordnung ergangen und der Herr etc. selbe alles dessen posi
tive versichern kann.“ 1711 május 30. Fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR.
reg. 1711 május nr. 432.
2A haditanácshoz intézett 1711 június 3.-i jelentése. Kriegsarchiv.
HKR. exp. 1711 június nr. 71.
3 1711 június 11.-i leirata. Fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg.
1711 június nr. 133. Pálffy elhatározásának jelentőségét Kolinovics is kiemeli.
(Rerum Ungaricarum libri. M. Nemzeti Múzeum kézirattára. Föl. Lat. 38b.
p. 259.)
4 „Die Güter werden zufolge der allergnädigsten Ratification unwei
gerlich abgetreten werden.“ Kriegsarchiv. HKR. 1711. exp. augusztus nr. 129.
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a közben felmerült esetek kapcsán a békeszöveg értelmezésében állást
foglalt, mindenütt gyorsan, sőt a szükséghez mérten katonai kar
hatalom alkalmazásával ment véghez,1 aminek Bécsben főleg azért
tulajdonítottak nagy jelentőséget, mert ezzel szerintök nyilvánvalóvá
válik a lengyelországi emigráció által hangoztatott azon híresztelés
alaptalansága, hogy a kormány egyáltalában nem gondol komolyan
az elkobzott birtokok visszaadására. A haditanács különösen a Pálffynak adományozott Klobusiczky-féle birtokok visszaadásától várt
nagy erkölcsi hatást, mert kétségtelennek tartotta, hogy a főpa
rancsnok példája után fog igazodni a többi birtokos is.2 Pálffy
július folyamán a kérdéses birtokokat a korábbi tulajdonossal kö
tött méltányos egyezség alapján valóban visszaadta,3 s mint most
már érdektelen fél, kérlelhetetlenül hajtotta végre a restituciót. Jel
lemző példája ennek br. Kukländer vezérőrnagyhoz intézett azon
rendelete, mellyel arra utasította, hogy Vak Bottyán örököseinek
a Rindsmaul grófné által idáig lefoglalva tartott birtokokat adassa
vissza, amennyiben pedig a grófnő inspectora részéről ellenállást
tapasztalna, azt „katonai karhatalommal kergesse ki onnan“.4
Tagadhatatlan, hogy épen a béke legkényesebb pontjának
végrehajtásában tanúsított ezen készség nagy mértékben elősegítette
az udvar iránt való bizalom megerősödését. Bécsben általában véve
nagy súlyt helyeztek ezidőszerint arra, hogy a magyarságnak az
udvari politika iránt érzett hagyományos bizalmatlanságát eloszlas
sák, vagy legalább is enyhítsék, mert az adott viszonyok között
csakis ezen az úton látszott lehetségesnek Rákóczi hatásának ellen
súlyozása nemcsak bent az országban, hanem a külföldön is. A bir
tokviszonyok kérdésének szerencsés rendezése kétségkívül elhárította
a lelkek megbékélésének legfőbb akadályát s ezzel, mint látni fog1 „Die Abtretung deren Güter wird nicht allein schleinigst bewirket,
sondern auch allen, so sich darumben insinuiren, die militärische Assistenz
gegeben.“ 1711 július 22.-i jelentéséből. Kriegsarchiv. HKR. 1711. exp.
augusztus nr. 69.
2 A haditanács 1711 július 22.-i leirata Pálffyhoz. Fogalmazványban
Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 július nr. 266.
3 A haditanács 1711 július 31.-i elismerő leirata. Fogalmazványban
Kriegsarchiv. HKR. 1711. reg. július nr. 349.
4 „Bei nicht beschehenden Erfolg aber selben mit militärischen Ge
wählt hinaustreiben.“ 1711 november 25-ről. Kriegsarchiv. HKR. 1712. exp.
január nr. 283.
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juk, az emigráció felbomlását is előidézte, a kibékülés politikai
müve azonban mégis csak akkor volt véglegesnek tekinthető, ha a
szatmári békéhez az új uralkodó III. Károly spanyol király is
hozzájárult. Innen van az, hogy a haditanács már június 10.-én kelt
leiratában arra utasította gr. Pálffyt, hogy úgy Károlyi Sándor, mint
mások előtt is hivatalosan jelentse ki, hogy III. Károly a szatmári
békét feltétlenül ratifikálni fogja és ennek következtében a béke
végrehajtása az utolsó betűig (alles ad litteram) meg fog történni.1
III. Károly, aki egyébiránt a béke megkötéséről és a majtényi
fegyverletételről vett első hiteles értesülések hatása alatt ' sietett
gr. Pálffyt üdvözölni s őt, nemkülönben Károlyi Sándort legtel
jesebb kegyelméről biztosítani,2 1711 július 20.-án Barcelonában a
szatmári békét ünnepélyesen megerősítette.3 Azonban azt az eljárást,
mellyel az udvar a tárgyaló felek által aláírt április 29.-i okirat
szövegén nemcsak stiláris, hanem lényeges módosításokat is eszkö
zölt, nem hagyta megjegyzés nélkül. A változtatásokat sem célra
vezetőknek, sem a Magyarországban annyira kívánatos nyugalomnak
helyreállítására alkalmasaknak nem találta, mert így nemcsak a
gr. Pálffynak adott teljhatalmú megbízatás szenvedett sérelmet,
hanem az udvar szavahihetőségén és megbízhatóságán is folt esett,
sőt ürügy támadhat új bonyodalmakra is. Ezen a tényen az a
magyarázat sem változtathat, hogy a békeokirat szövegét először a
bécsi minisztérium, majd a Bécsbe hívott magyar mágnások a prí
más és a nádor jelenlétében átvizsgálták és módosították. A király
Magyarországgal szemben'nem akar kivételesen eljárni s ezt az
országot is épúgy, mint többi országait, megértéssel és lehetőleg
közmegelégedésre kívánja, kormányozni; épen ezért helyesebbnek
tartotta volna, hogy ha a gr. Pálffy által megkötött egyezményt
szóról szóra (verbotenus) megerősítették volna.4
1 Fogalmazványban Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 június nr. 133.
2 Barcelona, 1711 június 11. Eredetije gr. Pálffy-cs. pozsonyi senio ratusi levéltárában. Arm. IX. lad. 1. fase. 1. Fogalmazványa Staatsarchiv.
Hung. 1711 fasc. 193. Latinnyelvű fordítása Pray : Epist. proc. III. 562—
64. 11. Magyarul Pulay : II. 501—503. 11.
8 Két eredeti példánya, de pecsétek nélkül, Staatsarchiv. Magyar oki.
Rep. XVI. Egykorú másolatai Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193.
4 Fogalmazványa Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193. Ugyanott a
régenskirálynénak, Károlyi Sándornak, a nádornak és a magyar kancellár
nak szóló királyi leiratok fogalmazványai, illetőleg másolatai.
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A békeállapotokhoz való visszatérés jóval kisebb akadályokkal
járt Erdélyben, mely 1708 ősze óta, Károlyi Sándor kivonulása után,
teljesen a császáriak kezére jutott.1 Rákóczi hívei vagy az Erdélylyel határos oláh vajdaságokba, főként Moldvába, húzódtak, vagy
pedig Magyarországba vonultak vissza, arra a fordulatra várakozva,
mely lehetővé teszi majd számukra a visszatérést. E „bujdosók“
1709 folyamán már „szaporán kezdének hazajönni“,2 a visszavándorlás azonban nagyobb méreteket akkor kezdett ölteni, midőn az
1710 február 14.-én elhalt erdélyi katonai főparancsnok, br. Kriechbaum utóda, gr. Steinville István lovassági tábornok „patenter
publicáltatta vala béjövetele után az őfelsége grátiáját az elbujdos
tak hazájukban való recipiálása felől“.3 E gratia egyelőre csak a
„közrend“-re vonatkozott ugyan, Steinville azonban kísérleteket
tett arra vonatkozólag is, hogy az erdélyi kurucok vezetőit, köztük
kiváltképen gr. Mikes Mihályt és gr. Petki Dávidot is vissza
térésre bírja, akik 1710 őszén „bizonyos feltételek“ mellett készek
nek is nyilatkoztak a gratia elfogadására. Megnyerésükre a katonai
főparancsnok főleg azért helyezett nagy súlyt, mert kétségtelennek
tartotta, hogy ezzel a moldvai emigrációt liquidálhatja s ennek követ
keztében a keleti határszéleken lekötve tartott császári haderőt
felszabadíthatja s egyéb katonai feladatok megoldására fordíthatja.4
A haditanács a főparancsnoki előterjesztés kapcsán a felkelésben
résztvett nemeseknek a gratia vitae-t minden további akadály
nélkül megadhatónak ítélte, a birtokok visszaadása tekintetében
azonban akként rendelkezett, hogy az érdekelt felek ez irányban a
bécsi Hofkommissiohoz forduljanak.5
A visszatérő kurucokkal szemben követendő eljárásmódot
I. József 1711 január 25.-én rendeletileg szabályozta olyanformán,
hogy Erdélyben egy bizottságot állíttatott fel, melynek jogában állott
1 Tsétsi János krónikája. Thaly : Tört, naplók. 36<S. 1. Rákóczi Emlék
iratai. 256. 1. Cserey Mihály históriája. 396—97. 11.
2 Cserey Mihály históriája. 435. 1. Székely oklevéltár VII. k. 142. 1.
8 1710 június 20. Csík és Háromszék 1710, szeptember 9.-i levele a
bujdosókhoz. Székely oklevéltár. VII. 151—52. 11. Az 1710 folyamán fogana
tosított katonai intézkedések leírása. Feldzüge des Prinzen Eugen. XII.
547—49. 11.
4 1710 december 8. Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. 1711 január nr. 50.
8 1710 december 27. Fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711
december nr. 276.
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minden jelentkezőnek megadni a király nevében a gratia vitáét, ha
a Moldvában és Havasalföldön tartózkodók hat hét, a Magyar
országban vagy egyebütt levők pedig három hónap alatt jelent
keznek e bizottság előtt. A birtokok, nemkülönben a tisztségek
visszaadása kérdésében a király magának tartotta fenn a döntést, a
bizottságot azonban feljogosította az eziránt benyújtott folyamodmodványok átvételére, sőt arra is utasította, hogy az érdekeltekről
véleményes jelentést is teijesszen fel az udvarhoz. Ugyanakkor ezen
bizottság elnökévé gr. Steinville katonai főparancsnokot, tagjaiul
pedig br. Wesselényi Istvánt, Sándor Gergelyt és Drauth Györgyöt
nevezte ki. A bizottság számára a következő utasítás szolgált
zsinórmértékül : A moldvai és havasalföldi kurucoknak előzetesen
engedélyt kell kérniök a visszajövetelre s csak akkor léphetnek
Erdély földjére, ha az engedélyt elnyerték; ez esetben haladéktala
nul a bizottsághoz utasítandók az eskü letétele végett. A Magyar
országban tartózkodóknak az erdélyi határra való átbocsátásáról a
főparancsnok gondoskodik, egyébként azonban ezek is ugyanolyan
eljárás alá esnek, mint az előbbiek. A kincstári jogügyésznek Gálfalvi Gergelynek feladata a visszatérők elbírálása, a távollevők bir
tokainak összeírása és a birtokoknak három osztályba való sorozása.
Az elsőbe az 1709 augusztus 10.-én kinevezett tizenhattagú
úgynevezett deputatio1 számára adományozott birtokok tartoznak,
amelyekről mindenekelőtt megállapítandó, hogy kik voltak ko
rábbi tulajdonosaik s az adományozás minő okokból és körül
mények között történt ; hasonló módon vizsgálandók felül azon
birtokok is, melyek nem a deputatio tagjainak, hanem másoknak
adomány oztattak. A harmadik osztályba végül azon birtokok
tartoznak, melyeknek ezidőszerinti birtokosa a kincstár. A bir
tokokról szóló kimutatás a bizottságnak adandó át, mely azután
gondoskodni fog annak felterjesztéséről.2
E rendeletnek azonban alig volt gyakorlati jelentősége. A szatmári
béke ugyanis Erdélyre nézve is kifejezetten érvénnyel bírt3 s ennek
1 Cserey M. : históriája. 421—22. Ferenczi_Miklós : Hadadi br. Wesse
lényi István. Kolozsár, 1910. 22—23. 11.
2 Egykorú másolata Hofkammerarchiv. Siebenbürgen. 1711 március.
Az erdélyi udvari kancellária a királyi rendeletet 1711 február 16.-án kö
zölte a haditanáccsal. Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 február nr. 124.
3 A szatmári gyűlésről Károlyi az erdélyi bujdosókat is értesítette.
(Pulay : II. 359. 1.). Nem lehetetlen azonban, hogy már a március 14.-i eskü-

XIV. FEJEZET

187

következtében a gratia vitae et bonorum megadása, vagy megtaga
dása egyedül a jelentkezésre kitűzött batáridő betartásától függött.
A moldvaiak és a havasalföldiek a béke megkötésének első hírére
azonnal jelentkeztek is s nevükben Orbán Elek már május elejéi;
útlevelet kért gr. Steinvilletől Mikes Mihály és mintegy 140 társa
számára.1 Mikes visszatérése mindamellett akadályokba ütközött.
A moldvai hospodár ugyanis Mikest mindaddig nem akarta Erdélybe
visszaengedni, míg adósságát (3000 frt) meg nem fizeti; Mikes
ezért erdélyi birtokainak terhére a katonai főparancsnokságtól köl
csön vette a kérdéses összeget, ami ellen a haditanácsnak sem volt
kifogása.2 A hospodár azonban ennek ellenére sem engedte meg
Mikesnek a távozást, úgy hogy a haditanács (1711 július 15.) szük
ségét érezte arra utasítani gr. Steinvillett, hogy udvarias formában,
adja a hospodár tudomására, hogy magatartása gyanússá válhatik
az udvar előtt ; amennyiben pedig kitűnnék, hogy talán maga Mikes
sem akar Erdélybe visszatérni, úgy ebben az esetben birtokait el
veszti.3 Ez a diplomáciai lépés azonban, melynek előzékeny és ud
varias modorát a hospodárnak a cárral való összeköttetéseiről szóló
értesülések magyarázzák, elmaradt, mert Mikes és Petki július elejéi;
Erdélybe visszatértek s a hűségesküt letették.4
Előrelátható volt s a következmények igazolták is, hogy az
általános gratia vitae et bonorum hatása alatt a visszaköltözés nagy
méreteket fog ölteni. Steinville jelentése szerint május derekáig
mintegy 5000 kuruc tért vissza Erdélybe, akik a szatmári béke
értelmében természetesen siettek tulajdonjogaikat érvényesíteni összes
ingó és ingatlan javaikra nézve, tekintet nélkül arra, hogy azok
időközben idegen kezekre kerültek-e vagy sem ; nem tagadható,
hogy az új birtokbavétel helyenként nem volt síma lefolyású, s hogy
az általános amnesztia címe alatt súlyos visszaélések és kihágások
is előfordultak, amelyek ellen Steinville a deputatio segítségét
tétel után tájékoztatta azokat a kiegyezés előkészítéséről ; úgy látszik erre
vonatkozik Dániel István kiküldetése 1711 március 31.-ről. (Thaly K. Tör
ténelmi kalászok. Pest, 1862. 261. s köv. 11.
1 Kriegsarchiv. Prot. Exp. 1711 nr. 469. p. 421—22. V. ö. a haditanács
1711 május 13.-i leiratával. Ugyanott. Prot. Reg. 1711 nr. 471. p. 378.
2 1711 május 27. Kriegsarchiv. Prot. Reg. 1711 nr. 471. p. 427.
3 Kriegsarchiv. Prot. Reg. 1711 nr. 471. p. 564.
4 A haditanács 1711 július 29.-i válasza. Kriegsarchiv. Prot. Reg. 1711
nr. 471. p. 596.
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akarta igénybe venni.1 Az erőszakosságok megakadályozására és a
visszaélések megtorlására irányuló törekvés a haditanács felfogásával is
egyezett, mindamellett Bécsből nyomatékosan felhívták a főparancs
nok figyelmét arra, hogy a visszatérőknek házaik és birtokaik tulaj
donához a béke értelmében joguk lévén, a hatóságok a régi birto
kosokat támogatni tartoznak birtokaik visszaszerzésében.2
Úgy látszik a restitutio Erdélyben is gyors lebonyolítást
nyert; az erdélyiek, akik a fejedelemség határain kívül magukat
mindenütt idegenekül érezték, sok helyen pedig idegenekül is tekin
tették őket,3 szinte kivétel nélkül visszamentek Erdélybe, közvet
lenül a békekötés megtörténte után. Rákóczit kevesen követték
Lengyelországba s közülök Bethlen Elek és Kemény Simon július
folyamán szintén hazatértek.4 Talán csak Mikes Kelemen tartott ki
mindvégig a száműzött fejedelem mellett.
1 Steinville 1711 májusi jelentése. Ugyanott. Prot. Exp. 1711 nr.
469. p. 532. V. Ö. Cserey M. históriája. 456—57. 11.
2 1711 június 13. Ugyanott. Feldakten. 1711 június nr. 13. és Prot.
Reg. 1711 nr. 471. p. 476.
3 V. ö. Cserey M. históriája. 397—98. 11.
4 Acton levele 1711 július 7.-ről Bethlen Lászlónak. Eredetije a
gr. Bethlen-család keresdi levéltárában.
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XV.

A szatmári béke és a lengyelországi emigráció. Wilczek közvetítő
szerepe. Rákóczi és az amnesztia. Rálffy álláspontja. Pleyer Ottó
szerepe. A haditanács július 15.-i rendélete. A minisztertanács július
18.-i határozata. Az emigráció osztályozása és felbomlása.
A szatmári békében biztosított restitutio in integrum, vala
mint az udvarnak a béke végrehajtásában mutatott őszintesége
nagy hatást gyakorolt a lengyelországi emigráció tagjaira is. Wilczek
már május 17.-én jelentette, hogy gr. Forgách Simon, aki ezidotájt Javorovban tartózkodott, szolgálatot keres a lengyel királyi
udvarban, mert külön akar válni Rákóczitól és Bercsényitől, kik
kel állítólag nem ért egyet; a császári követ mindezt magától
Forgáchtól hallotta, akivel a véletlen összehozta, s akivel folytatott
beszélgetése során azt a benyomást nyerte, hogy Forgách és társai
hajlandók elfogadni a részükre biztosított amnesztiát, de a jelent
kezéssel még várni kívánnak.1 Wilczek a halasztás okáról nem
értesít, de valószínű, hogy az emigráció elsősorban a Rákóczi és
a cár közt egyidejűleg folytatott tárgyalások eredményét akarta
megvárni, melynek a fejedelem tudvalevőleg döntő jelentőséget
tulajdonított, de az sem látszik lehetetlennek, hogy végleges állásfoglalásukat a béke ratificatiójától, illetőleg a ratificatio módjától
akarták*függővé tenni. Úgy látszik, Bécsben is számoltak azzal, hogy
az emigráció liquidálása a ratificatio megtörténte előtt alig várható :
innen van az, hogy Eleonóra régenskirályné sietett már május 3O.-áii
értesíteni gr. Herberstein rendkívüli követet a békeszerződés alá
írásáról, aminek következtében — a követnek szóló királyi kézirat
szerint — teljesen Rákóczi tetszésére van bízva a béke elfogadása,
vagy visszautasítása.2
1 Eredetije Staatsarchiv. Polonica. 1711.
2 „Ob nun auch der Rákóczi die ihm verwilligte Gnad und könig
liche Milde annehmen, oder aber verwerfen werde, . . . muss . . . die Zeit
bald geben.“ Fogalmazványa Staatsarchiv. Polen. Exp. 1710—32.
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Az emigráció azonban, mely május vége felé határozottabb
értesüléseket szerzett a béke kedvező tartalmáról, ekkor már nem
volt hajlandó Rákóczi felfogása szerint igazodni. A gratia vitae et
universorum bonorum ellenállhatatlan hatással volt úgyszólván
valamennyiökre, akik most, tekintet nélkül Rákóczi álláspontjára,
készek voltak az eszmét és a bizonytalannak ítélt jövő eshetőségeit
minden nagyobb lelkiharc nélkül feláldozni a biztosnak ígérkező
jelenért. Először Gyulát Ferenc, egy a fejedelemasszony udvarában
szolgálatot teljesítő erdélyi nemes, jelentkezett, még május utolsó
napjaiban, Wilczeknél Jaroslavban, s a békében biztosított általános
amnesztiára való hivatkozással engedélyt kért a császári követtől a
mielőbbi hazamenetelre; tekintettel továbbá arra, hogy a határidő
lejáróban van s így bizonytalan, hogy annak letelte előtt alkalma
nyílik-e gr. Pálffy előtt megjelenni, arra kérte Wilczeket, hogy a
szükséghez képest igazolja, hogy kellő időben folyamodott amnesz
tiáért. Előadása szerint a Rákóczi környezetében levők legnagyobb
része követni fogja példáját ; ez alkalommal azonban csak Nedeczky
Sándortól van megbízatása arra, hogy nevében szintén amnesztiát
kérjen; Nedeczky, aki különben nemrégiben tért vissza Moszkvából,
elsősorban feleségét szeretné Magyarországba küldeni, ő maga,
minthogy Rákóczi már gyanút fogott és figyelteti, majd alkalom
adtán követné.1
Gyulay azon állítását, hogy az emigránsok nagyobb része
Laza kívánkozik, június elsején Wilczeknél tett látogatása alkal
mával nemcsak újból megismételte, hanem ezúttal azt is előadta,
hogy a hazatérést valamennyien már határozattá emelték s erről
Rákóczi is tudomást szerzett. Rákóczi türtőztette ugyan őket s
hangsúlyozta előttük, hogy maga is elfogadja a békét s velük megy
majd haza, azonban azt hiszik, hogy csak hitegeti őket, időközben
pedig a határidő letelik. Gyulay erre való tekintettel állítólag nyíl
tan kijelentette társai előtt, hogy épen ettől tartva már jelentkezett
is a császári követnél, mire társai arra kérték, hogy eszközöljön ki
Wilczeknél részükre is engedélyt a személyes jelentkezésre.
A császári követ arra hivatkozott ugyan, hogy neki az amnesztia
kérdésében semmiféle felhatalmazása nincs, de azt is kijelentette,
hogy viszont azt sem ellenezheti, hogy előtte valaki megjelenjék
kegyelemért. Wilczek ezen kijelentésére még aznap megjelent
1 Wilczek 1711 május 31.-i jelentése. Staatsarchiv. Russica. 1711—12.
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Nedeczky Sándor a követ szállásán s előtte részletesen előadta
mentségeit a felkelésben s a diplomáciai megbízatásokban való
tényleges részvétele miatt; ezek után útlevelet és gr. Pálffyhoz
szóló ajánlósorokat kért tőle, hogy nyolc napon belül Magyar
országba térhessen, ha azonban ez nem volna lehetséges, akkor
illetékes helyen jelentse ki a követ az ő nevében, hogy a hűség
esküt bármikor kész letenni annak a kezébe, akit erre kijelölnek.
Rákóczira vonatkozólag előadta, hogy a fejedelem tud Nedeczky
hazatérési szándékáról. Rákóczi és Bercsényi közt nagy nézetelté
rések vannak, mert Rákóczi hajlik a békére, de Bercsényi hajt
hatatlan. Wilczek az előadottak meghallgatása után mindössze
annyit válaszolt Nedeczkynek, hogy részére az amnesztiát a határ
idő letelte esetén nem biztosíthatja ugyan, azonban megígéri, hogy
jelentkezéséről jelentést tesz és ajánlólevelet ír mellette gr. Pálffy
Jánosnak.
Június 2.-án Nedeczky kíséretében Keczer Sándor is jelent
kezett, sőt ugyanaz nap br. Hellenbach G-otfried, Sréter János,
Huszár Imre, Haraszti Imre és rozsnyai Lányi Pál is megjelen
tek a követ szállásán, hol kijelentették, hogy a szatmári béke
tartalmáról csak a közelmúlt napokban szereztek hiteles értesüléseket
lord Raby berlini angol követ útján. Ráday Pál, aki véletlenül
szintén ezen a napon kereste fel Wilczeket, késedelmét természetesen
nem indokolhatta a béke tartalmának nem ismerésével ; Ráday
azzal mentegetőzött, hogy csak most vonhatta ki magát azon fel
adat alól, mellyel a fejedelem őt korábban megbízta, egyébként
arra hivatkozott, hogy „nemcsak sokat tett a béke érdekében,1
hanem akkor, midőn gr. Pálffy tábornagynál tartózkodott, őt és
Lochert is arról biztosította, hogy mihelyt csak lehetséges, beje
lenti hódolatát“ ; esetleges késedelmének okait azok annak idején
tudomásul is vették. Wilczek szerint valamennyien a gr. Pálffyhoz
intézendő utasítást váiják, hogy mielőbb útlevélhez juthassanak,
hazatérhessenek és a hűségesküt letehessék.2
1 Pálffy 1711 május 9.-i jelentésében valóban felemlíti, hogy Ráday
tájékoztatta öt Rákóczi terveiről. „Alles mir durch seinen geheimben
Secretarium Raday Pál entdecket worden, den ich für einen gescheiden
Kerl, aber auch für einen schlimmen und falschen Vogel kenne“, etc.
Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. exp. 1711 május nr. 107.
2 Wilczek 1711 június 3.-i jelentése. Staatsarchiv. Polonica. 1711.
Ráday egyébként nem sokkal előbb közvetlenül Pálffytól kért útlevelet,

192

A SZATMÁRI BÉKE TÖRTÉNETE

Mindezek után nem hathatott meglepetésszerűen Wilczekre
gr. Forgách Simon jelentkezése sem, kiről már tudta, hogy a
lengyel király szolgálatába kívánt állani, aki azonban kérésének
teljesítését a bécsi udvarral való előzetes megegyezéstől, illetőleg
a békefeltételek elfogadásától tette függővé. Ilyen alapon azon
ban gr. Forgách akár haza is mehetett, s úgy látszik, ezért is
határozta el magát arra, hogy június 6.-án a császári követet
felkeresse, akinek előadta, hogy feleségét előre akarja küldeni
Magyarországba gr. Pálffyhoz, hogy tőle útlevelet eszközöljön ki
Forgách személye részére ; a császári főparancsnok azonban értésére
adta, hogy mindaddig, míg a hüségesküt le nem teszi, neki útlevelet
nem adhat, de az eskü letétele után annak nincs semmi akadálya.
Minthogy pedig Forgáchnak — saját beismerése szerint — mindenkor
az volt a szándéka, hogy a hüségesküt letegye és alkalmazkodjék
a béke feltételeihez, arra kérte Wilczeket, hogy a hűségesküt előtte
is letehesse s erről bizonyságlevelet állítson ki, hogy ez alapon a
lengyel király szolgálatába állhasson. A követ arra hivatkozva,
hogy efféle ügyekben nincs felhatalmazása, a kérés teljesítése elől
eleinte kitérni igyekezett, de mikor Forgách kijelentette, hogy ha
másként nem lehetséges, kész gr. Pálffyhoz is elmenni, csak állítson
ki az ő részére is olyan bizonyságlevelet, mint aminő a többieké
volt, Wilczek a sürgetett levelet megírta.
De mindennél nagyobb fontosságú volt azon jelentés, melyet
Nedeczky, úgy látszik érdemszerzés végett, ugyancsak június 6.-án
adott elő Wilczeknek. Eszerint Rákóczi br. Hellenbachot, Keczert
Nedeczkyt az előző napon (június 5.) magához hívatta és hivatalosan
tudomásukra hozta, hogy a régenskirályné a gr. Pálffy János által
megkötött egyezményt jóváhagyta és megerősítette; énnek követ
keztében „quoad puncta principalia“, maga sem vonakodik a béke
elfogadásától ; elhatározásáról két napon belül futár útján értesíti
gr. Pálffyt és a bécsi udvart s azt hiszi, hogy bár a határidő már
letelt, abból reá nem fog hátrány származni. Nedeczky szerint erre
azt válaszolták a fejedelemnek, hogy a többiek már döntöttek
melyet a főparancsnok főleg azért volt hajlandó neki megadni, hogy tőle ennek
fejében az emigrációról megbízható értesüléseket szerezhessen. (1711 június
3.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. június nr. 71.) A haditanács a
felterjesztéshez hozzá is járult. (1711 június 10. Kriegsarchiv. HKR. reg.
1711 június nr. 133.)
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a tekintetben, hogy visszatérnek Magyarországba, még ha tőle el
is kellene válniok, mire Rákóczi újból kijelentette előttük, hogy
az ő elhatározása is őszinte. Nedeczky nem tagadta Wilczek előtt,
hogy nagyon szeretné, ha Rákóczi is meghódolna, mert ennek
következtében az országban a béke és a nyugalom véglegesen bizto
sítva volna, mindamellett hangsúlyozta, hogy nem várják meg
Rákóczit, hanem azonnal bazaindulnak, mihelyt útleveleiket kézhez
kapják. Nedeczky különben látogatása alkalmával azon riasztó
hírekről is tájékoztatta a császári követet, amelyek a szatmári béke
kötéssel kapcsolatosan az emigráció körében újabban elterjedtek;
napokkal ezelőtt ugyanis mindenfelé arról beszéltek, hogy a régenskirályné nemcsak nem erősítette meg a békét, hanem azzal az
indokolással, hogy Pálffy a békét nem a teljes confoederatioval,
hanem annak csak néhány tagjával kötötte meg, a főparancsnokot
visszarendelte, rangjától megfosztotta és helyébe Heistert nevezte ki ;
azokat a magyarokat pedig, akik a béke alapján meghódoltak, perbe
fogták ; Kassán már építik is a vérpadot azok kivégzésére. Nedeczky
— legalább saját szavai szerint — e híreknek nem adott hitelt
és azt állította, hogy azokat Bercsényi találta ki, hogy honfitársait
a hazameneteltől elriassza; Bercsényi ugyanis nem mer visszatérni
Magyarországba, mert tudja, hogy még ha amnesztiában részesülne is,
őt maguk a magyarok fogják ártalmatlanná tenni bosszúból azért,
mert zsarnokilag uralkodott rajtuk s azért most efféle fogásokkal
szeretné megakadályozni, hogy teljesen magára maradjon Lengyel
országban.1
Mindaz, amit az emigrációnak haza kívánkozó tagjai Wilczeknek alkalmilag előadtak, a dolog természetéből következőleg némi
óvatossággal használható. Egy liquidáló emigráció természetrajzához
tartozik a múltak szépítése, vagy tetszetős magyarázata és az érdem
szerzés azon erkölcsileg bizonyára kifogásolható módja, mely nem
annyira elvi okokból, mint inkább anyagi vagy személyi érdekekből,
intézmények vagy egyének feláldozásától sem riad vissza. A Wilczek
által közölt vallomásokból mindamellett
látszik, hogy
a bizonytalanság napjai alatt Rákóczi is komolyan foglalkozott az
amnesztia elfogadásának gondolatával. A szatmári békekötés, bár a
fejedelem részére teljes amnesztiát biztosított, nemkülönben a majtényi fegyverletétel voltaképen Rákóczi belpolitikájának kudarcát
1 Wilczek 1711 június 7.-i jelentése után. Staatsarchiv. Poloùica. 1711.
A szatmári béke története és okirattára.
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jelentette. Baluze szereplése viszont a francia támogatás megbízha
tatlanságát bizonyította s igazolta Vetéssynek azon megállapítását,
hogy a francia udvar Rákóczit „sohasem használta egyébre, mint
saját érdekeinek előmozdítására“ s a szatmári béke megkötése után
„úgy nem fog vele gondolni, mintha sohasem ismerte volna“.1
Megérthető tehát és szinte természetes is, hogy szenvedett kudar
cainak hatása alatt és a békének a régenskirályné által történt
ratifikáltatásának hírére, visszatérésének eshetőségeit mégis fontol
gatta. Az adott helyzettel való kényszerű megalkuvás gondolata
azonban — úgy látszik — nem foglalkoztatta huzamosabb ideig.
Forgách Simon már június 12.-én tudatta Wilczekkel, hogy Rákóczi
(június 11.-én) hevesen kifakadt Nedeczky ellen, mert arról értesült,
hogy honfitársai el akarják hagyni; kijelentette azonban, hogy ha
elválnak tőle s nem maradnak mellette, a cárral valamennyiüket
Szibériába fogja küldetni. Forgách erre való hivatkozással a császári
követ védelmét kérte, amit Wilczek megígért ugyan, de nem titkolta,
hogy az emigránsoknak szibériai deportációját nem is találja rossz
ötletnek — ámbár kivihetetlenségéről meg volt győződve —, hadd
lássák azok, hogy miféle vezéreik és védelmezőik vannak.2
Rákóczi visszautasító magatartása kétségkívül az orosz cárral
és a lengyel királlyal ugyanakkor folytatott tárgyalások hatásának
tulajdonítható. Rákóczi és Bercsényi június 7.-én voltak kihallga
táson Ágost lengyel királynál, akinek mint császári helyettesnek
támogatását kérték s akinek a magyar koronát is felajánlották.
A kihallgatás jelentőségét gr. Flemming, a királynak osztrák
zsoldban álló minisztere3 igyekezett ugyan Wilczek előtt lekicsinyleni, mindamellett nem vitatható, hogy az akkor történt megálla
podások, melyek főként a francia és a lengyel udvar együttműkö
dését voltak hivatva biztosítani, de egyúttal szoros vonatkozásban
állottak Rákóczi terveivel is,4 nagyfontosságúak voltak. Kedvező
fordulatnak tekinthető Rákóczi mellett a lengyel szenátus azon
határozata is (június 8—9.), mely a Lengyelországban birtokos vagy
indigena magyarok érdekében a császári udvarnál való közben1 1711 május 23.-ról Szalay L. : II. Rákóczi Ferenc bujdosása. I. 67. 1.
2 1711 június 12.-i jelentése. Staatsarchiv. Polonica. 1711.
8 A tény közismert volt. Bercsényi 1711 június 3.-i levele Rákóczihoz.
Arch. Rak. VII. 3. 1.
4 Rákóczi Fiervillenek 1711 június 18. Szalay L. I. 74. 1.
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járásra s általában a magyarországi béke mielőbbi létesítésére
vonatkozott,1 nemkülönben a cárral Izötött azon egyezség is, melynek
élteimében az „elfogadta a közbenjárást a Svédország s a törökök
közt kötendő békére nézve“, — „megígérte közbenjárását általános
béke eszközlésére, amannak megkötése után“, szerződésre lép
XIV. Lajossal s Rákóczi ügyét „fegyveres erővel fogja támogatni
a mondott béke megkötése után“.2
Mindez kétségkívül érdemleges diplomáciai siker volt s jól
lehet az ekkor kötött megállapodás gyakorlati következményeinek
levonása egy ismeretlen kimenetelű háború sikerétől volt függővé
téve, egészben véve mégis arra mutatott, hogy Rákóczit a kúszált
keleteurópai politika egyik nem jelentéktelen tényezőjének tekin
tették. S ha a vérmes fantáziájú Bercsényi azon megállapításának,
hogy Safirov „úgy kívánja secundálni dolgunkat, mintha egy
közülönk való volna“,3 talán csak fenntartással lehet hitelt adni,
viszont Wilczek az orosz miniszterekkel folytatott tárgyalások
alkalmával bőségesen tapasztalhatta az orosz politikának ellenséges
alaphangulatát s azt az alig leplezett rokonszenvet, mellyel az
emigráció törekvéseit a cár közvetlen környezete kísérte.4 Mikor
tehát Rákóczi pillanatnyi ingadozás után újra a meg nem álkuvás
álláspontjára helyezkedve, az emigráció felbomlása ellen tiltakozott,
akkor nem teljesen alaptalanul hivatkozhatott tárgyi indokokra.
Viszont politikai jelentőségének és általában a keleteurópai viszo
nyoknak az emigráció szemszögéből való megítélése, illetőleg túl
értékelése, hélyzekének természetes következménye volt. kz adott helyzet1 Wilczek id. 1711 június 12.-i jelentése. Staatsarchiv. Polonica. 1711.
Rákóczi önéletrajza. 213. 1.
2 Szalay L. : II. Rákóczi Ferenc bujdosása. I. 73—74. 11. A részletekre
Márki: III. 253—55. 11.
3 1711 június 3.-ról Rákóczinak. Arch. Rak. VII. 3. 1.
4 Innen van az, hogy a császári követ az angol követségi titkártól
vett azon, egyébként alaptalan értesülését, mely szerint a cár Rákóczinak
állítólag a moldvai, havasalföldi és erdélyi fejedelemséget felajánlotta,,
sietett az udvarnak megjelenteni, bár megjegyezte, hogy ezidőszerint nem
állott módjában megállapítani, hogy ez a híresztelés magától Rákóczitól
származik-e, vagy pedig tényleg van alapja. Wilczek többször id. június
12.-Í jelentése. Staatsarchiv. Polonica. 1711. Hasonló híreket jelentettek
Bécsből Berlinbe 1711 június 27.-én, valószínűleg Wilczek jelentése alapján.
N. Jorga : Acte si Fragmente cu privitoré la istoria Romanilor. I. Bucurestir
1895. 317—18. 11.
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ben minden emigráns politikashasonlóképen cselekedett volna. Csalódása
történetének megírása azonban már tárgyunk keretein kívül esik.1
A bécsi udvar és gr. Pálffy János a lengyelországi emigráció
bomladozásának nagy politikai jelentőségét eleinte alig értékelte,
s legfeljebb az egyeseknek az emigráció köréből való kiválási törek
véseit volt hajlandó elősegíteni. Ezen felfogásnak tulajdonítható, hogy
midőn Lariviére, Rákóczi francia származású tüzérezredese, gr. Pálffynál amnesztiáért jelentkezett és egyúttal császári szolgálatba, esetleg
alezredesi rangfokozatban való átvételét kérte, a főparancsnok a meg
szabotthatáridőn belül eléje terjesztett kérést pártolólag terjesztette a
haditanács elé. 2 A Wilczeknél jelentkezett emigránsok közül Ráday Pál
minden nehézség nélkül elnyerte az amnesztiát, azonban feltételül
szabták eléje, hogy mindenekelőtt Becsben kell jelentkeznie, hogy a
haditanácsot Rákóczi és Bercsényi lengyelországi műveleteiről kimerí
tően tájékoztathassa.3 Társaira vonatkozólag akként döntöttek, hogy
az amnesztia kellő igazolás után azoknak is megadható lesz ugyan,
azonban ezeknek s általában minden ezután jelentkező emigránsnak
mindenkor Szilézián keresztül előbb Bécsbe kell jönniök, mert fel
tehető, hogy az emigráció egyik-másik tagja Rákóczi megbízásából
készül Magyar országba, hogy ott zavarokat támasszon.4 A később
jelentkezőkre nézve főleg Pálffynak voltak aggályai; a császári
főparancsnok ugyanis tekintettel arra, hogy az amnesztiáért való
jelentkezés határideje már lejárt, mindenkit, aki a megszabott határ
időn belül nem jelentkezett, az amnesztiából ki akart zárni, azzal az
indokolással, hogy a béke nem ismerése senkinek sem szolgálhat
mentségül, mert a béketárgyalások a nagy nyilvánosság előtt foly
tak. Utóbb azonban a gratia vitae tekintetében minden jelentkező
előzékeny elbírálását helyezte kilátásba, de a gratia bonorumot
illetőleg az udvar utasításától tette függővé további elhatározását.5
1 Lásd erre Márki : III. 256. s köv. 11.
2 Gr. Pálffy 1711 június 3.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp.
június nr. 71.
3 Gr. Herberstein Lipót 1711 június 29.-én III. Károlyhoz intézett
jelentésének mellékletében. Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193.
4 Gr. Herberstein Lipót utasítása Wilczekhez. 1711 június 17. Egy
korú másolata Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193.
6 1711 június 17.-ről, valószínűleg Wilczekhez. Egykorú másolata
Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193. Mint a következmények mutatták, az
emigráció liquidálása csaknem meghiúsult ezen túlzó, rideg álláspont miatt.
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Rákóczival és Bercsényivel szemben az udvar álláspontja egyidejű
leg ingadozó, sőt ellentmondó volt ; míg ugyanis egyfelől kísérletet
tett e két vezéregyéniség ártalmatlanná tételére és erre vonatkozólag
határozott utasításokkal látta el Pálffyt és Wilczeket, addig más
felől ugyanakkor a szatmári béke alapjára helyezkedve, az általános
amnesztiának Rákóczira és Bercsényire való kiterjesztése elől sem
zárkózott volna el? S csak miután elfogott levelek alapján meg
állapítást nyert, hogy Rákóczi és Bercsényi nemcsak a munkácsi
őrséget buzdították további ellenállás kifejtésére, hanem általában
az egész békémű felborításán fáradoztak,2 — utasították Pálffyt
a szatmári békehatározatok szoros megtartására, kijelentvén, hogy
számukra többé nincs remény?
Június második felétől kezdve egyébként az emigráció liquidálásának munkáját Pleyer Ottó residens irányította, kit gr. Wilczek
utasított volt arra,4 hogy mielőtt moszkvai állomását elfoglalja,
állapodjék meg Jaroslavban, álljon a jelentkező emigránsok rendel
kezésére és igyekezzék azokat is visszatérésre bírni, akik idáig
távol tartották magukat. Pleyer szerint e megbízatás teljesítése
alig járt nehézségekkel; megérkezése után néhány nappal már
mintegy 60—70 magyar nemesről tudta, hogy azok Rákóczit és
Bercsényit készek elhagyni, de ekkor a liquidáció síma lebonyo
lítása elé váratlan akadályok tornyosultak. Az emigránsok t. i.
tudomást szereztek Pálffy június 17-i levelének tartalmáról, mely
nek a gratia bonorumra vonatkozó részlete nagy csalódást jelentett
számukra; hasonlóan értelmezte a békeszöveget a szepesi kamara
egyik tisztviselője is, s ennek következtében az emigránsok panaszszal fordultak Pleyerhez, arra hivatkozván, hogy annak idején azért
jelentkeztek a császári követnél, hogy az általános amnesztia érvénye
reájok is kiterjesztessék, akik a szatmári béke tartalmáról csak
elkésve szereztek tudomást. Ha az udvar őket másként bírálná el
s birtokaik visszaadását az Isten tudja mikor tartandó valamelyik
1 A régenskirályné utasítása 1711 június 10.-ről Wilczekhez. Fogal
mazványban Staatsarchiv. Russica. Rescripta an Gr. Wilczek. 1711.
2 A haditanács 1711 június lO.-i és 13.-i jelentése Savoyai Jenő herceg
hez. Fogalmazványban Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 június, nr. 134 és 210.
3 1711 június 20.-án kelt utasítás Pálffynak. Fogalmazványban Kriegs
archiv. HKR. reg. 1711 június, nr. 263.
4 Wilczek 1711 június 29.-i jelentése a régenskirálynéhez. Staats
archiv. Polonica. 1711.
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legközelebbi országgyűlés határozatától tenné függővé, ahogyan azt
Pálffy gondolja, akkor igazán nincs értelme annak, hogy a puszta
gratia vitae ellenében hazatérjenek s ott várják meg a békeszerző
dés pontjainak kedvező értelmezését ; kijelentették, hogy sokan már
elvesztették bizalmukat a béke iránt s meg is bánták már, hogy
egyáltalában jelentkeztek s ezzel leikök rejtekébe bepillantást
engedtek.
Pleyer a váratlan fordulatról haladéktalanul tájékoztatta
gr. Wratislawot, jelentvén egyúttal neki, hogy az emigránsok most
már nem elégesznek meg egyszerű útlevelekkel, hanem azt kívánják,
hogy a részökre szóló útlevelekben az általános amnesztia, valamint
a restitutio bonorum is beimfoglaltassék ; ennek ellenében ugyanők
újból kijelentik, hogy Rákóczitól és Bercsényitől készek elszakadni
s nem várják meg azt, hogy Rákóczi is velők jöjjön, jóllehet a
fejedelem mindnyájok előtt nyilvánosan megesküdött arra, hogy
abban az esetben, ha a szatmári béke határozatait becsületesen
végrehajtják, még ha százezer ember állana is rendelkezésére,
őfelsége ellen semmit sem. fog megkísérelni, sőt ő fog fellépni a
békétlenkedők ellen s már előre is kötelezettséget vállal arra vonat
kozólag, hogy a legközelebbi országgyűlésen indítványozni fogja
III. Károly örökösödési királyságát.1 Pleyer végül arról is jelentést
tett, hogy gr. Esterházy Antal is kérelmezte az általános amnesztiát
és birtokai visszaadását, mert nem akarja a cár által felajánlott
szolgálatot vállalni ; hasonló állásponton volt gr. Forgách Simon is.2
Valamennyien hangsúlyozták azonban, hogy a residenssel való köz
vetlen érintkezésüknek a legnagyobb titokban kell maradni, mert
Bercsényi nyíltan megfenyegette őket s tudják is, hogy Bercsényi
nek módjában áll beváltani fenyegetését.3 Megérthető s tulajdon
képen az emigráció lélektanához tartozik azon törekvés is, mellyel
a minden áron hazatérni kívánó emigránsok személyes érdekelt1 E jelentést lényegileg Wilczek június 27.-i tudósítása is megerősí
tette. A császári követ a szemtanú Rádayra hivatkozva, újból felemlítette,
hogy Rákóczi nem vonakodott a béke elfogadásától s attól csupán Bercsényi
tartotta vissza. Hasonlóképen nyilatkozott e tényről Rákóczi felesége is
Flemming előtt, aki természetesen sietett azt Wilczek tudomására hozni-.
(Wilczek 1711 június 27.-i jelentése. Staatsarchiv. Polonica. 1711.)
2 1711 június 22.-i jelentése. Staatsarchiv. Russica. 1711—12.
3 1711 június 26.-ról Trautsohn hercegnek. Staatsarchiv. Russica.
1711—12.
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ségüket fontos államérdekül akarták feltüntetni. Pleyer előtt arra
hivatkoztak, hogy nem lehetetlen, hogy Rákóczi és Bercsényi a
bécsi udvar ellen különben is ellenséges indulatú cárt a török had
járattal kapcsolatosan a Magyarországba való benyomulásra is reá
bírják, hogy ott a felkelés tüzét új lángra lobbantsák. Rákóczinak
mintegy kétezer ember áll rendelkezésére s e szám kétségkívül
jelentékenyen növekedni fog nemcsak az időközben kibujdosottakkal,
hanem a rácok csatlakozásával is. Egy Magyarország ellen irányuló
támadás következményei pedig kiszámíthatatlanok. Az udvarnak
sürgős érdeke tehát a lengyelországi emigráció ' liquidálása és főleg
azok elvonása Rákóczi mellől, akik, mint pl. Nedeczky, Ráday,
Keczer, Hellenbach, az emigráció legtekintélyesebb tagjai közé
tartoznak, s akiknek ezután módjukban lesz az udvart Rákóczi
legtitkosabb terveiről is hitelesen tájékoztatni.1 Sürgőssé teszi végül
a mielőbbi döntést azon körülmény is, hogy a cár Rákóczi és a
magyar emigráció számára Ukrajnában Charkow környékén akar
kijelölni egy kerületet ideiglenes települ; a cár ajánlatát azonban
ezidőszerint sem Rákóczi, sem Bercsényi nem tartják elfogadható
nak, mert nem akarnak távol hazájuktól, orosz földön szolga
ságban élni.2
Az emigráció liquidálásának kérdése, mint említettük, az udvar
előtt sem volt közömbös tárgy. A magyarországi helyzet Munkács
várának meghódolása következtében (június 24.)3 lényegesen javult
ugyan, mert a várral a kuruc ellenállás utolsó erőssége is császári
kézre jutott, az ország egyes vidékein uralkodó közhangulat mind
amellett arra figyelmeztette az udvart, hogy a béke megkötése
még korántsem jelenti egyúttal a lelkek békéjét is. Ezt Bécsben
1 Jellemző, hogy gr. Wilczek a nála jelentkező gr. Zichy Pál győri
kanonoknak csak oly feltétel alatt volt hajlandó az amnesztiát kilátásba
helyezni, ha Zichy egyelőre Rákóczi mellett marad, őt megfigyeli és tapasz
talatairól időnként részletes jelentésekben beszámol. Zichy a feltételt el is
fogadta. (Wilczek 1711 július 3.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp.
július nr. 99.) Wilczek július 13.-i jelentéséből viszont az tűnik ki, hogy
Nedeczky is részletesen informálta a Rákóczi és a cár közt folyamatban
levő tárgyalásokról. Staatsarchiv. Polonica. 1711.
2 Pleyer 1711 június 29.-i jelentése. Staatsarchiv. Russica. 1711—12.
5 Pálffy 1711 június 29.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp.
július nr. 129. Részletesen Pulay : II. 471. s köv. 11. Márki: III. 258—59. 11.
Feldzüge des Prinzen Eugen. XIII. 437—440.11. Europäische Fama. 119. Th.
829—30. 11.
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is tudták; innen van az, hogy gr. Wratislaw cseh kancellár eleve
visszautasította gr. Illésházy Miklós magyar kancellár azon előteijesztését, mely szerint a felsőmagyarországi és pedig főleg a volt
kuruc nemesség országgyűlés-szeru értekezlet összehívását kívánja
a nádor elnöklete alatt, hogy azon politikai és katonai kérdésekben
a szükséghez képest határozatokat hozhassanak. Wratislaw az elő
terjesztés visszautasítását azzal indokolta, hogy egy ilyen gyűlés
a forradalom alapjait („das Fundament der Rebellion“) fogja lerakni.1
A forradalomtól való félelem miatt utasította vissza az udvar az
angol és holland kormány azon kérését is, hogy az immár pacifikált Magyarországból mielőbb csapatokat küldjön az olasz harcszín
térre,2 mert Trautsohn szerint „a katonaság kivonása esetén Magyar
országban könnyen egy új és még nagyobb tűz támadhat“.3 Ily viszo
nyok között œgy elkeseredett és elszánt emigráció éles kül- és
belpolitikai bonyodalmak kiapadhatatlan kútforrását jelenthette,
holott a kérdés síma és békülékeny megoldása legalább is Rákóczi és
Bercsényi teljes elszigetelését eredményezhette. E felfogást Wilczek
is osztotta, s midőn korábbi előterjesztései alapján a bécsi udvartól
felhatalmazást nyert arra, hogy az előtte annak idején megjelent
emigránsoknak, de csakis ezeknek, a gratia vitae et bonorumot
biztosíthatja (június 17.), a császári követ július 2.-án valamennyiök
számára nemcsak a jelentkezésüket igazoló bizonyságlevelet állít
tatta ki, hanem írásban biztosította őket a szatmári béke szerint
értelmezendő általános amnesztiáról is, azzal a feltétellel azonban,
hogy Lengyelországból Szilézián át Bécsbe kötelesek menni, hol
kellő igazolás után a hűségesküt le fogják tenni ; evégből a
szükséges útlevelekkel is ellátta őket.4 A többiekre vonatkozólag
a haditanács egyelőre hozzájárult a Pálffy által javasolt meg
oldási módhoz, melynek értelmében azoknak csupán a -gratia
vitae biztosítható, s ez alapon az országba is visszatérhetnek ;
a gratia bonorum tekintetében azonban valamennyien eljárás alá
1 1711 június 24.-i jelentése III. Károlyhoz. Arneth közlése: Archiv.
XVI. 184-85. 11.
2 V. ö. az 1711 július 9.-i miniszteri értekezlet jegyzőkönyvével. Staats
archiv. Min. conf. prot. 1711.
8 1711 július l.-i levele gr. Sinzendorfhoz. Staatsarchiv. Corresp.
Fürst Trautsohn. 1709—13.
4 Wilczek 1711 július 3.-i jelentése és mellékletei. Kriegsarchiv. HKR.
1711 exp. július nr. 99.
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kerülnek, s ennek eredményétől lesz majd függővé téve a birtokok
visszaadása.1
A Wilczek által kiállított okiratokat Pleyer július 5.-én vette
kézhez, azonnal hívatta is Nedeczkyt s neki az övén kívül a Rádaynak, Lányinak, Gyulaynak, Keczernek, Harasztinak és Huszárnak
szóló iratokat megfelelő utasítás kíséretében átadta. Nedeczky valamennyiök nevében kijelentette készségét a feltételek teljesítésére,
csupán Keczerre nézve kért kivételes elbánást, aki betegsége miatt
nem vállalkozhatik hosszabb útra, de arra kész, hogy Magyar
országba érve, Pálffynál jelentkezzék további utasítások végett
A Becsbe való utazás ellen nem emelt kifogásokat, tekintettel
azonban arra, hogy a sziléziai határon a vesztegzár miatt heteket
kell majd eltölteniök, attól tart, hogy különben is szűkében levő
pénzük ezen idő alatt teljesen elfogy s akkor Bécsben a leg
nagyobb nélkülözéseknek lesznek kitéve ; a sziléziai út helyett
inkább az Árva, Trencsén és Pozsony megyéken keresztül vezető
útirányt hozta javaslatba, mely könnyebbé és gyorsabbá tenné
utazásukat.
Pleyer a hallottakról azonnal beszámolt Wilczeknek, akinek
azt is jelentette, hogy nála újabban több emigráns, névleg Galambos
Ferenc, Török András, Aszalay Ferenc, Kántor István és br.
Kemény Simon jelentkezett amnesztiáért és útlevélért. A Nedeczky
által felsorakoztatott érveket és ellenvetéseket a közvetlenül érdekelt
emigránsok memorandumba foglalva P. Dániel minorita atya útján
Wilczekhez is eljuttatták (július 6.), akit főleg arról igyekeztek
meggyőzni, hogy az útirány megváltoztatását valóban fontos sze
mélyi, vagy családi okok miatt kérelmezték. Wilczek nem tartotta
helyénvalónak a sok kifogást, mert szerinte ezt az eljárásmódot
úgy is lehet értelmezni, hogy csak időt akarnak nyerni s nem ve
szik komolyan az elnyert amnesztiát ; különben is úgy találta, hogy
a felhozott indokok nem voltak jól megalapozva, igyekezett is azo
kat rendre megcáfolni, mindamellett megígérte, hogy az egész ügyet
további intézkedés végett a haditanácshoz felterjeszti.2
A kérdés ilyen elintézése, mely legalább is további huzavo1 Utasítás Pálffynak 1711 július 11.-ról. Fogalmazványban ugyanott.
1711 reg. július nr. 129.
3 Wilczek 1711 július 13.-i jelentése és mellékletei. Kriegsarchiv.
HKR. 1711 exp. július nr. 298.
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nát jelentett, természetesen nem nyugtatta meg Nedeczkyéket. Mi
nél többet gondolkoztak ugyanis a Wilczek-féle okiratok egyes
kifejezésén, annál több nehézséget láttak felbukkanni; így újabban
azon feltételen akadtak fenn, hogy Bécsbe érve, mindenekelőtt
eddigi késedelmük okairól kell számot adniok s csak azután enge
dik meg nekik az eskütételt. Nem lehetetlen ugyanis — szerintük hogy a felhozott okokat ott nem fogadják el, vagy pedig azt kí
vánják majd tőlük, hogy azokra vonatkozólag bővebb bizonyítékok
kal szolgáljanak ; ha vallomásaikat esküvel akarnák bizonyítani,
ellenvethetik, hogy esküjöket azelőtt sem tartották meg, mert re
bellisek lettek s ez alapon mostani esküjöket sem veszik majd figye
lembe. Mindezekre való tekintettel az az óhajtásuk, hogy legyen
szabad nekik egyik megbízottjukat Bécsbe előre küldeni, aki ott az
emigránsok összes aggályait előterjeszti; s ha az illető kellő bizto
sítékokat nyer személyes biztonságukat és birtokaik visszaadását
illetőleg, s olyan tartalmú engedélyt hoz magával, melynek értel
mében a húségesküt előzetesen akár Pálffy, akár a szabadságáról
visszatérő Wilczek kezébe letehetik, akkor készek egy további pa
rancs szerint vagy Bécsbe, vagy Magyarországba visszatérni. Pleyer,
aki az emigránsok mindennemű mozgalmáról kötelességszerűen je
lentéseket szokott tenni Bécsbe, ezen szokatlan tartalmú s alapjá
ban véve az udvar iránt érzett ősi bizalmatlanságról tanúskodó
javaslatot azzal az indokolással terjesztette Trautsohn herceghez,
hogy újabban olyan magyarok érkeztek Lengyelországba, akik a
békekötésben megállapított határidőn belül tényleg hűséget esküd
tek s ennek következtében birtokaikat vissza is nyerték, akiktől
azonban most újabban a kamara mindent visszavett ; olyan esetekről
is tudnak, hogy egyesek a kézhezvett királyi rendelet ellenére sem
tudtak birtokaikhoz jutni s bár nagy összegeket költöttek a vissza
vétel kieszközlésére, idáig semmi kilátásuk sincs kedvező ered
ményre.1
A Wilczek és Pleyer által időnként Bécsbe küldött részletes
jelentések, melyek tárgyilagos képet igyekeztek adni a lengyelor
szági emigráció helyzetéről és politikai törekvéseiről, nemkülönben
egy síma és gyors liquidálásnak várható kedvező hatásáról is, lassanként
megváltoztatták a kormányszerveknek idáig vallott felfogását- A hadi
tanács és a minisztérium eddig is tudatában voltak ugyan az emi1 1711 július 15.-i jelentése. Staatsarchiv. Russica. 1711.
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gráció liquidálása politikai jelentőségének, de egyelőre nem tudták
magukat arra elhatározni, hogy feltételektől nem függő általános
amnesztiával, gyökeresen oldják meg a kérdést; ehelyett, Pálffy
rideg álláspontjának megfelelően, félrendszabályokkal kísérleteztek
s legfeljebb csak egyeseket kívántak kegyelemben részesíteni, de,
mint láttuk, akkor is olyan körülményes feltételekhez kötötten,
hogy az így kilátásba helyezett amnesztia súlyos személyes meg
alázáson kívül egyebet alig ígért. E politika visszahatásának egyes
nyugtalanító jelenségeiről azonban végre mégis csak tudomást kel
lett venni, ez az oka annak, hogy a haditanács július 15-i rende
letével arra utasította gr. Pálffyt, hogy a Lengyelországban tartóz
kodó magyaroknak „a négy vezér és pedig Rákóczi, Bercsényi,
Forgách és Esterházy Antal kivételével“ a szabad visszatérést biz
tosító útlevelek kiállítandók ; a visszatérőkkel szemben pedig a
szatmári béke értelmében kell majd eljárni? Bár a haditanács ezen
rendelkezése korábbi álláspontjához képest jelentékeny haladást
mutat, egészben véve mégis szűkkeblű intézkedésnek tekinthető,
mert az amnesztia elnyerését most is a Bécsben való megjelenéstől
és előzetes igazolástól tette függővé?
Döntő jelentőségű volt e kérdésben az 1711 július 18-i mi
nisztertanács határozata. A tanácskozás gr. Wratislawnál Trautsohn
hg. elnöklete alatt gr. Starhemberg, gr. Windischgrätz, br. Seilern,
gr. Herberstein, gr. Schönborn, Buol és Öttl részvételével folyt le,
s egyik tárgya azon kérdés volt: „vájjon megadható-e a gratia
vitae bonorumque azon magyaroknak, akik jelenleg Rákóczi mellett
vannak, jóllehet a kegyelemért való jelentkezés ideje már elmúlt“.
A minisztertanácson br. Seilern azt az álláspontot képviselte, mely
szerint Bécsben mindenkinek meg kell jelennie s ha itt valaki
kellően igazolni tudja, hogy miért jelentkezett elkésve az amnesz
tiáért, akkor neki a gratia bonorum is megadható; a jelentkezők
útlevelekkel látandók el, jelentkezésükre pedig négy hét engedélye
zendő. Felfogása szerint az amnesztiából Bercsényi feltétlenül ki
zárandó, Rákóczira és Esterházyra vonatkozólag azonban nincs
kialakult véleménye. A minisztertanács döntése akként hangzott,
hogy a gratia vitae bonorumque mindazoknak megadandó, akik Wil1 Fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. 1711 reg. július nr. 188.
2 Á haditanács 1711 július 18.-i jelentése Savoyai Jenő herceghez.
Fogalmazványban Kriegsarchiv. HKR. 1711 reg. július nr. 232.
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ezeknél jelentkeznek és igazolni tudják, hogy a békeszöveg tartalmáról
elkésve értesültek, a béke megkötése óta ellenséges ténykedésben
nem vettek részt és életük nyilvánvaló veszedelme nélkül kelló
időben nem jelentkezhettek. Ezek részére négyheti határidőt enge
délyeztek, Rákóczit, Bercsényit, Forgáchot és Esterházyt azonban
az amnesztiából egyszersmindenkorra kizárták.1 A haditanács az
amnesztiából kizárandók közé sorozta utóbb Vay ÁDÁM-ot is, amiről
gr. Pálffyt azonnal értesítette, egyúttal a július 18.-i minisztertanács
határozatra való hivatkozással arról is tájékoztatta, hogy az emi
gráció többi tagjának, amennyiben azok augusztus végéig jelentkez
nek, a gratia vitae et bonorum biztosíttatott.2
A minisztertanács döntése mindamellett nem volt egyéb, mint
a kérdés elvi rendezése. Arra, hogy liquidáció gyakorlatilag is meg
valósítható legyen, a lengyelországi emigráció részletekig terjedő
ismerete volt szükséges. Az ehhez való adatokat Bécsbe érkezése
után3 maga Wilczek szolgáltatta a haditanácsnak, mely ennek kö
vetkeztében abba a helyzetbe jutott, hogy a liquidációt gyakorlati
lag is kivihető módon szabályozhatta. A július 28.-án Pleyer
számára kiállított utasítás az emigránsokat három osztályba sorozta.
Az elsőbe azok tartoznak, akik annak idején Wilczeknél jelentkez
tek, s akikre nézve most úgy határoztak, hogy br. Hellenbach,
Ráday és Nedeczky kivételével, valamennyien egyenesen Magyar
országba mehetnek s a Pálffy, vagy más valaki előtt leteendő
hűségeskü után birtokaikat a szatmári békepontok értelmében vissza
nyerik. Hasonló amnesztiában részesül természetesen br. Hellenbach,
Ráday és Nedeczky is, akiket felmentettek a galíciai út terhe alól,
de arra köteleztek, hogy miután családjaikat hazakísérték, haladék
talanul jelenjenek meg Bécsben a hüségeskü letétele végett.
A haditanács a gratia vitae et bonorumban minden további eljárás
nélkül részesülő ezen első osztályba br. Hellenbach Gotfriedet,
Ráday Pált, Nedeczky Sándort, Gyulay Ferencet, Keczer Sándort,
Sréter Jánost, Lányi Pált, Huszár Imrét, Haraszti Imrét, Bossányi
Jánost, Bossányi Pált, gr. Zichy Pál győri kanonokot s végül
Rákóczi egyik volt apródját, a fiatal br. Forgáchot (a hírhedt
1 Staatsarchiv. Min. conf. prot. 1711.
2 1711 július 22.-ről. Fogalmazványban Kriegsarchiv. HKR. 17U reg.
július nr. 266.
8 Július 25.-én érkezett Bécsbe. Wiener. Diarium. 1711 nr. 833.
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Hartl vejét) sorozta s számukra a szükséges útleveleket azonnal
mellékelhette is; feltételül szabta azonban, hogy a fentieknek augusz
tus végéig Magyarország területén, illetőleg Bécsben kell lenniök,
mert ellenkező esetben az amnesztia kedvezményétől egyszersmindenkorra elesnek. A haditanács egyébként a visszatérés gyors
lebonyolítása végett _Dőry László magyar udv. kancelláriai ágenst
bízta meg a Pleyernek szóló fenti utasítás kézbesítésével, akit egy
úttal arra is felhatalmazott, hogy amennyiben a residens már
elindult volna Moszkva felé, a liquidálás irányítását ő vegye kezébe.
A haditanács megállapítása szerint a második osztályba azok
tartoztak, akik Wilczeknél nem jelentkeztek ugyan, de akik eddigi
távolmaradásukat a béketárgyalások nem ismerésével, vagy más
elfogadható okokkal magyarázhatják s igazolni tudják azt is, hogy
ezen idő alatt semmiféle ellenséges ténykedésben nem vettek részt.
Ezeknek augusztus végéig a Pleyertől kiállítandó útlevelekkel
Szilézián keresztül Bécsben kell jelentkezniük ; mentségeik előadása
után valamennyien a gratia bonorumban lesznek részesítendők;
A harmadik osztályba a „lázadók fejei“ soroltattak, akikre idő
közben tanúsított ellenséges magatartásuk miatt az amnesztia nem
vonatkozik.3 A haditanács e határozatról Savoyai Jenő herceget és
miheztartás végett gr. Pálffyt is értesítette.2
E kategóriák felállítása bizonyos tekintetben ellentétben álló
nak látszik a július 18.-i minisztertanácsi határozattal, mely tudva
levőleg egyszerűen csak a Wilczeknél való jelentkezéstől tette \
függővé az amnesztiában való részesedést. A haditanács intézkedése
— úgy látszik — a nagyobb birtoka és a nagyobb politikai súllyal bíró
nemesekre vonatkozott, nem pedig kivétel nélkül az emigráció minden
tagjára. Erre mutat legalább azon adat, mely szerint július derekán
többen „búcsúztanak el“ s „elmentenek Magyarország felé“,3 bizonyára
olyanok, akiknek visszatérése nem ütközött elvi akadályokba.
1 1711 július 2ó.-ról. Fogalmazványban Kriegsarchiv. HKR. 1711 reg.
július nr. 330. Minthogy Esterházy és Forgách még ezután is ismételten
tettek lépéseket az udvarnál az amnesztia elnyerése végett, a minisztertanács
szintén többször foglalkozott kérésük tárgyával. (A haditanács 1711 augusz
tus 15.-i jelentése Savoyai Jenő herceghez. Kriegsarchiv. HKR. 1711 reg.
augusztus nr. 204. 1711 szeptember 2.-i jelentése. Ugyanott. 1711 reg. szep
tember nr. 11.) Mint ismeretes, véglegesen elutasították őket.
2 1711 július 31. Kriegsarchiv. HKR. 1711 reg. július nr. 349.
3 Szathmári Király Ádám naplója.Rákóczi-tár. 1. 240.1. Márki: III. 263.1.
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Augusztus óta egyébként az emigráció lázas készülődéseket
tett a hazatérésre. S jóllehet Rákóczi az orosz-török harcszíntérről
érkező legújabb hírek hatása alatt és azokra való hivatkozással
újból türelemre és kitartásra intette honfitársait s hangoztatta
előttük, hogy fejét teszi rá, hogy két hónapon belül becsülettel
térhetnek majd haza, mert bizonyos, hogy a cár Oláhországon
keresztül Erdélybe fog nyomulni s visszaállítja a régi erdélyi feje
delemséget, — a kegyelmet nyert emigránsok tovább folytatták
készülődéseiket, azzal az indokolással, hogy már most elnyerték
azt, amivel Rákóczi hónapok múlva kecsegteti őket.1 S valóban,
midőn Pleyer augusztus 10.-e körül a Krakkóba érkező Dőrytől
a haditanács július 28.-i utasítását és a mellékelt útleveleket kéz
hez vette s azokat az érdekeltek között szétosztotta,2 az amnesz
tiában részesült emigránsok augusztus 20.-án elhagyták Jaroslavot
és Magyarország felé vették útjokat.3 Hozzájok csatlakozott Kántor
István, Rákóczi volt titkára is, akinek a haditanács utasítása
értelmében először Szilézián keresztül Bécsbe kellett volna indulnia,
akinek azonban, tekintettel korábbi jelentkezésére és jelenlegi nagy
szegénységére, Pleyer engedélyt adott arra, hogy Magyarországon
át utazzék Bécs felé.4
1 Pleyer jelentése 1711 augusztus 3.-ról (Staatsarchiv. Russica.
1711—12.) és augusztus 5.-ről Pálffyhoz. Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp.
október nr. 185.
2 Pleyer 1711 augusztus 18.-i jelentése. Staatsarchiv. Russica. 1711—12.
3 Pleyer 1711 augusztus 18.-i jelentése a régenskirálynénak. Staats
archiv. Russica. 1711—12.
4 Pleyer 1711 augusztus 19.-i jelentése. Staatsarchiv. Russica. 1711—12.
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XVI.

Áruló volt-e Károlyi Sándor ?
Már Cserey Mihály azt írta Károlyi Sándorról, hogy „kevés
gondja lévén a publicumra, csak a maga privátumát stabiliálhassa“,
s hogy „használa neki, hogy rebellis volt“, mert „olyan gazdag
és nagy jószágú magyar nincsen most egész Magyarországban “.1
A közfelfogás tehát, melynek Cserey tudvalevőleg kritikátlan tol
mácsa volt, Károlyi Sándort közvetlenül a kurucmozgalmak lezaj
lása után már azzal gyanúsította meg, hogy a szatmári békekötést
vagyona gyarapítására használta fel. Ez a gyanúsítás, melyet az
úgynevezett kuruc felfogású történetírás az árulás vádjával tetézett,
ma már szinte közmeggyőződéssé lett. A kérdést a szatmári béke
történetéről szóló előbbi fejezetekben eléggé megvilágítottuk ugyan,
áttekintő összefoglalása mindamellett nem látszik fölöslegesnek.
Az alábbiakban kísérletet teszünk egy ilyen összefoglalásra és
pedig az egykorú hivatalos iratokon kívül elsősorban Károlyi levelei
alapján, melyeket egyidejűleg II. Rákóczi Ferenchez és az alkudo
zásokat császári megbízásból vezető gr. Pálffy Jánoshoz intézett,
főként attól az időponttól kezdve, hogy Pálffy Debrecenbe tette át
főhadiszállását.
Károlyi Sándor 1711 január 2.-án a következőket írta
Rákóczinak: „En még az étszaka bé érkeztem magam regemen
tekkel, de az többi még egy sem, noha dispositiom meg volt. De mai
napon mind itten lesznek, tegnap pedig az egész tisztek nállam
lévén, az új esztendő pohara előtt resolutiomat s mind irántok való
reflexiómat feltálalván nékik, kik is felkiáltván, mindnyájan resolválták magokat mind várban, mind idegeny országra, mind pusztára,
szigetre bujdosni, de Isten őket úgy segélje, többé Német jobbágyi
nem lesznek, sem penig idegeny országon ő mellette hadakozni nem
mennek. Kiben Isten szentelje meg őket“ . . . „En olyan resolutioval
1 Históriája. 455. és 458. 11.
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jöttem ide, hogy Isten kegyelmébül vagy hat vagy vak, csak rajta
megyek (az ellenségre) s ha Isten megáld, jó, ha nem, kiki tartson
Ecsedhez elébb, ottan megválik, ki gyűl össze.“1
1711 január 6.-i levelében arról értesíti Rákóczit, hogy Pálfíy
Szoboszló felé közeledik hadaival. A kuruc „hadat penig Nánáshoz
contra hálom, ha módját ejthetem s fogadása ellen el nem oszol,
egyikén, vagy másikán próbálok“.1
1711 január 9.-én Káliéból így ír: „lm indulok az hadak
közzé, az mint az estve irám; ha úgy találom, mint kívánom s
alkalmatosságát látom s addig az ellenség nem conjungálja magát
(t. i. Pálffy és az Erdély felől érkező Montecuccoli), próbálok vagy
egyikén, vagy másikán“.3
Ugyanezen időből gr. Pálffy JÁNOS-nak hivatalos jelentéseiben
a következőket találjuk KÁROLYi-ról. „Bei meiner vorgestern beschehener Anherokunft erhalte mehrmahlen von dem Caroli einen sehr
submissen Brief, woraus aber sattsamb vermerke, dass er sich an
dem Ragozy anhängig gemacht und mir durch eine vertraute Person
beibringen lassen, dass selber ohne dem Ragozy nicht so leicht
herübertreten kann, weilen sein Weib, Kinder und alles, was er
hat, zu Mongacz sich befindet.“ (Január 9.)4
„Inmittelst veranlassen mich die von dem Caroli unterschied
liche, mit allen Sincerationen und Submissionen geschriebene Brief
zu glauben, dass sich die noch übrige rebellische Miliz, welche
sich nach des Caroli Befehl und Willkür ganz richtet und alles,
was er haben will, berait stehet, — dermahlen völlig bequemen
dörffe, er suchet den Ragozi auch hierzue zu disponiren“ . . . „Ich
von mehrerwähnten Caroli zu einem Kennzeichen seiner wahren
Treu und Aufrichtigkeit verlanget, Sarkad zu verlassen, welcher er
auch gethan und zu diesem Ende mir die Ordre überschicket. . .
Uber dieses habe auch die Evakuirung des festen Schlosses Sombliokü
begehret, welches er auch zugesprach und den Effect ehestens
erwarte. Zum Überfluss bedeutte ihme anheunt die grosse und
wohlbefestigte Schantz Ecsed abzutreten ; falls dieses geschihet, so ist
keine feindliche Besatzung auf diesen gantzen Boden.“ (Január 13.)5
1—3 Károlyi sajátkezű levelei az Aspremont-levéltárban. (M. Nemzeti
Múzeum.)
4 Staatsarchiv. Hungarica. 1711 fasc. 193.
5 Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 január nr. 5 és 6.
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1711 január 21.-én a következő jelentést küldte Károlyiról
a haditanácsnak: „Eben als dies schreibe, kombt der Caroli und hat
seine Wort dem gegebenen Versprechen llach gehalten, umb seine
Aufrichtig- und Ehrlichkeit zu bezeigen, hat er., farkad evacuiret,
anjetzo schiket selber die Ordre nacher Somblioki; damit aber mit
ihme desto sicherer handlen und seine Sincerität erfahren könne,
hat mir derselbe ebenfalls versprochen Ecsed abzutreten. Dieser Orth
von grosser Importanz, als selber wohl fortificiret, viel Ungelegenheit
in dem Land machet, auch man solchen bei dieser harten Saison
zu emportiren nicht vermag. Zum Überfluss will derselbe seine
Regimenter nacher Zattmar zurükziehen, mithin mir den völligen
Szabolcser Comitat überlassen“.1
Midőn 1711 február 16.-án a császáriak bevonultak Ecsed
várába, Károlyi a következőket jelentette Rákóczinak: „Egyike
sem tött semmi hostilitást, hanem az mieink kijővén, amaz bément
s akkor tudtam meg, hogy Csanádi (az ecsedi udvarbíró) relatióra
jött. Megvallom, kevéssé tartózkodtam meg, hogy rajta nem mentem,
de nagyobb consequentiát considerálván . . . mind Ebergényinek,
mind Pálffynak maga adott paroláját exaggeráltam“.2
1711 március 8.-án Károlyi így írt a fejedelemnek: „Abban
penig bizonyos lehet Felséged, hogy egyszer adott resolutióm szerént
particularis békességre nem lépek s Felségedtől el nem szakadok“.3
1711 március 14.-én Debrecenben letette a hűségesküt Pálffy
kezébe.
1711 március 26—28 körül ismét hűségesküt fogadott Rákóczinak*
A közölt részletekből, nemkülönben a szatmári békealkudo
zások történetéből is megállapíthatónak látszik Károlyi Janus-arcú
politikája, mely a fejedelemmel szemben egy önérzetes és hű kurucfőparancsnok ábrázatát mutatta, gr. Pálffy Jánossal szemben viszont
egy alapjában véve császárhű és dinasztikus érzésű diplomata alakját
öltötte magára. Rákóczi a szatmári béke hírére „az ellenséggel
titkon való collusio“-val s „maga hitetlen elpártolásáéval vádolta
Károlyit,5 kiről különben a lengyelországi emigráció már március
1 Kriegsarchiv. I1KR. 1711 exp. január nr. 317.
2 1711 február 21.-ről; eredetije Aspremont-levéltár. M. Nemzeti
Múzeum.
3 Aspremont-levéltár. M. Nemzeti Muzeum.
4 Rákóczi 1711 március 31.-i levele Károlyihoz. Arch. Rak. III. 607. 1.
5 1711 május 13. Arch. Rak. III. 657. 1.
A szatmári béke története és okirattára.
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végén megállapíthatni vélte, hogy „hitszegése és árulása a haza ellen
és bűne a szövetség ellen“ nyilvánvaló? A fejedelem és a környe
zetében levő emigránsok politikai meggyőződése az 1705A szécsényi
országgyűlésnek I. t. c.-én nyugodott, mely a confoederatio minden
tagját, így a szenátorrá választott Károlyi Sándort is, esküvel
kötelezte arra, hogy ezen szövetséget „mint tulajdon életét, úgy
tekinti és tartja, az ellen sem titkon, sem nyilván soha nem practicál“,
s a fejedelmet „utolsó csöpp véréig ezen ügy mellett el nem hagyja“.2
Erre hivatkozva írta Rákóczi 1711 március 14.-én Károlyinak,
hogy „confoederationális hitünk, amellyel mind lelkünket, mind
maradékinkat sub nota perpetuae perduellionis in patriam lekötöttük,
nem engedi, hogy törvényes szabadságunk felállítása nélkül letehessük
fegyverünket“.3 Ez alapon Károlyinak a béke létesítése körül kifejtett
tevékenysége a béke megkötésekor még érvényben levő szécsényi
végzések sorozatos megszegése, Rákóczi és hívei szemében tehát
a confoederatio, a fejedelem, sőt a haza elárulása volt. Ez a kuruc
álláspont, mely a maga igaza mellett nem alaptalanul hivatkozhatik
arra, hogy Károlyit politikai meggyőződése mellett egyéni érdekek is
vezették s hogy Pálfiynak már a tárgyalások befejezése előtt ki
jelentette, hogy személyére nézve az amnesztiát feltétlenül elfogadja,
amivel kötelezettséget vállalt arra, hogy „esetleg elválasztja ügyet
társaiétól és hogy olyan hűtlenséget követ el, amely csak önmagának
válik javára“.4 Hivatkozhatik arra is, hogy Károlyi a tiszántúli
váraknak Pálffy kezére való átjátszásával még akkor törte derékban
a kuruc ellenállást, amikor , még csak a maga személye volt bizto
sítva, ellenben kérdéses volt, hogy milyen lesz az udvar álláspontja
a katonai erővel pacifikáit Magyarországgal szemben?
Ezzel szemben nem vitatható, hogy a szatmári béketárgya
lások idején a kurucság már’ nem jelentette a magyar és erdélyi
nemesség többségének politikai meggyőződését, mint pl. 1705.-ben.
1710 végén a túlnyomó részében már császárivá lett nemesség Rákó
czit csupán egy kisebbségben levő párt vezérének tekintette kinek le
kellett volna vonnia helyzete következményeit. S valóban „a feje
delem hibát követett el, amikor a béke létrejöttét meg akarta aka1
2
3
4
mányos

Rákóczi Önéletrajza. 205. 1.
Rákóczi-tár. I. 439. 1.
Arch. Rak. III. 598. s köv. 11.
Gr. Andrássy Gyula : A magyar állam fönnmaradásának és alkot
szabadságának okai. III. k. Budapest, 1911. 296. 1.
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dályozni, mert nem volt joga a harc folytatását követelni, amikor
már nem bírta a hazát megvédeni, sőt amikor követőinek jövőjéről
sem volt képes gondoskodni“.1 Rákóczi maga beismeri, hogy Károlyi
val március végén személyesen közölte ügyeik „reménytelen állását“
s „a fogyatékos reményt a külföldi segedelemben“,2 sőt azt ajehetőséget is szóvá tette előtte, hogy hadaival^ és híveivel együtt végkép
kiszorulnak az országból s akkor majd csak Lengyelország területén
kísérli meg, esetleg idegen támogatással, az új támadás megszerve
zését. Vájjon lehet-e Károlyit feltétlenül elítélni azért, hogy ily
körülmények közt menteni igyekezett azt, amit még menthetőnek
tartott s elfordult az emigrácionális politikától, melynek kilátástalanságáról meg volt győződve.
Bárhogyan ítéljük is meg Károlyi szerepét — s ítéletünket
Károlyi mellett vagy ellen csaknem egyforma súlyú érvekkel lehet
támogatni, — annyi tény, hogy •— Thaly szavait idézve — „a
szatmári szerződés a nemzet alapjogait, az ősi alkotmányt bizto
sította, megerősítette s nagyobbszerű önkényleges intézkedések
nek elejét vette“.3 A béke létesítése pedig Károlyi legegyénibb
müve volt.4
Károlyi Sándor anyagi rekompen^ációjának a szatmári béke
tárgyalási iratai közt csak annyiban van nyoma, amennyiben az
1710 december 22.-én kiállított császári kegyelemlevél a köteles
hűségre való visszatérés esetén, javainak és szatmármegyei főispánságának visszaadását megígérte. E biztosítás gr. Pálffy János egyik
későbbi magyarázata szerint csak a felkelés előtt bírt összes jószá
gára vonatkozott, de nem azokra is, melyeket a felkelés alatt szer
zett,5 jóllehet az alkudozások napjaiban a császári főparancsnok a
kuruc mozgalom alatt megszerzett birtokok (köztük a szatmári
fiskalitás, a huszti uradalom stb.) további zavartalan birtoklását is
megígérte neki, sőt arról is biztosította, hogy amennyiben a huszti
uradalmat, melyre a mármarosi sóbányák miatt a kincstárnak szük1 Gr. Andrássy Gy. : id. mű III. k. 297. 1.
2 Önéletrajza. 204. 1.
3 Gr. Károlyi Sándor önéletírásához (Pest, 1865.) írt bevezetésében.
1. k. XL 1.
4 Érdemeit e tekintetben különös méltánylattal emeli ki Beöthy Ákos :
A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. I. 561—63. 11.
5 1720 október 3. A nagykárolyi gr. Károlyi-család összes jószágainak
birtoklási története. II. k. (Budapest, 1911.) 11. 1.
14*
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sége lehet, visszaadni tartoznék, — ennek fejében megfelelő módon,
esetleg nagyobb összeggel kárpótolni fogják. Ezt az összeget
III. Károly 50.000 írtban, vagy ugyanilyen értékű birtokban álla
pította meg (1713.)?
Úgy látszik ezek után, hogy Károlyi anyagi kárpótlásának kér
dése valóban a békealkudozások tárgyát képezte. S bár diplomáciai
szolgálatoknak anyagi jutalmazása bevett szokás volt akkor,2 vég
eredményben mégis igazoltnak tekinthető Cserey azon állítása,
hogy „használt neki, hogy rebellis volt“.
1 A részletekre 1. Horánszky L. : Bacsányi János és kora. Budapest,
1907. 13—22. 11.
2 A Károlyi-család levéltárából néhai Éble Gábor közölte velem Varasdi
Istvánnak 1711 május 12.-én kelt elismervényét (másolatban), melynek
értelmében Károlyi Sándor „titulo discretionis“ Pálffynak kétezer, Lochernak ezer, másoknak háromszáz, összesen tehát háromezer aranyat fizetett. —
A tényt Acsády is (M. N. Tört. VII. 683. 1.) említi. Az elismervény hite
lessége, másolat lévén előttünk, nem állapítható meg ; azonban nem hall
gathatjuk el csodálkozásunkat afelett, hogy Károlyi Sándort a kérdéses
kötelezvényben saját titkára „gróf“-nak és „excellentiás“-nak nevezi. A hadi
tanácsnak gr. Pálffyhoz 1711 aug. 5.-én intézett leirata arra mutat, hogy
Pálffy egyéb ígéreteket is („personal-consolationes“) tett Károlyinak, melye
ket csak utóbb adott a haditanács tudomására. (Fogaim. Kriegsarchiv. HKR.
reg. 1711 aug. nr. 62.)

A SZATMÁRI BÉKE
(1711)

OKIRATTÁRA.’

* Staatsarchiv : a volt Haus-, Hof- und Staatsarchiv Bécsben. Kriegs
archiv: a volt k. u. k. Kriegsarchiv Bécsben. Kammerarchiv: a volt Hofkammerarchiv Bécsben. Az okiratok közlésmódjára vonatkozólag a Magyar
Történelmi Társulat „Forráskiadási szabályzatai“ (a Századok 1920. évi folya
mának melléklete) voltak irányadók.

1Becs, 1710 szeptember 26.
I. József gr. Pálffy János tábornagynak.

Gr. Heister Siegbert tábornagy betegsége következtében a magyar
országi hadsereg főparancsnokságát ideiglenesen reáruházza azzal,
hogy egyelőre tartózkodjék döntő hadműveletektől s biztosított állások
ban maradjon; az álája rendelt parancsnokokkal egyetértésben meg
állapítandó további hadműveleti terveiről terjesszen elő kimerítő jelentést.
Eredeti fogalmazvány. Kriegsarchiv. Hofkriegsrath, registr. 1710 szeptember
nr. 314.

Joseph etc.
Demnach Wür unserm (titl.) Heyster1 nach vollzogener
Eroberung der Föstung Neuheusl2 gnädigst zuegegeben, dass selbiger
sich auf sein Gruet in Steyrmarck zu Pflegung seiner Gesundheit
begeben möge und die in währunder seiner Abwesenheit der Ord
nung nach das Commando, gleich er es bishero geführet hat, über
lassen, auch die Armada sambt all’ dazu gehöriger Generalität
gebührend antreffen solle, wie Wür dann auch dir solches hiemit
gnädigst aufzutragen haben wollen: also thuen Wür uns gnädigst
und gänzlichen versehen, du werdest solches nicht allein übernemben, sondern auch nach der dir beiwohnenden Prudenz, bekann
ten Eifei* und Valor dergestalten vertreten, als es unsere und die
gemeine Wohlfahrt unsers Königreichs Hungam in allweg erheuschet,
nicht minder unser gänzliches Vertrauen zu dir gesetzt ist. Und weillen
solchemnach, obwohlen kein Haubtoperation fürzunemben, gleichwohlen eine guete und gesicherte Postirung errichtet werden muess,
ersagter unser (titl.) Heyster auch der Mainung ist, dass zu solchem
Ende der Posten Rimba-Somoth, Jasprin,3 Onoth, Hattwan neben
1 Gr. Heister Siegbert ( * 1646, f 1718 február 22.) titkos tanácsos,
tábornagy és a róla elnevezett (1747-ben felosztott) gyalogezred tulajdonosa ;
korán lépett császári szolgálatba ; 1697-ben a zentai csatában mint tábor
szernagy, a császári haderő jobbszámyát vezényelte ; 1703-ban Tirolban,
1704—5-ben, továbbá 1708—11-ben Magyarországban működött mint főpa
rancsnok. Életrajza C. A. ScHWEiGERütől : Österreichs Helden und Heerführer.
II. k. (Wien, 1853.) 572—83. 11. Visszavonulása körülményeire 1.1. fejezetet.
2 1710 szeptember 24.-éij. V. ö. Wien. Diarium. 1710 nr. 745. 746.
Márki S. : II. Rákóczi Ferenc. III. k. 130. 1.
3 Jászberény.
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Keskemet eingenomben und besetzet werden sollen, dahin stellend, ob
Zollnockh, so vermuetlich der Feind ohne deine verlassen wurde,1
nun zu occupiren wäre. So haben wür dessen ungeacht der Noih
ermessen von dir guetächtlich zu vernémben, ob nit sogleich mit
einem Corpo zu Pferd und Fueß Hattwan übergewaldiget, einfolglich nach Beschaffenheit der feindlichen Contenenze auf Zollnock,
umb andurch undereinsten der feindlichen Materialien von Holtz
sich zu bemeistern, sodann die Communication über die Theiss mit
(titl.) Steinville2 zu öffnen, ihme auch nach genombenen Concerto
zu Zattmar und selbiger Enden festen Fuess zu setzen, die Hand
bieten zu können, ein Versuch fürgenomben; hienach auch sogedachte Postirung den Feind in die Enge zu treiben, unsere Truppen
zu Behaubtung der Theiss, Bedeckung der Bergstätt sowohl gegen
den Feind, als der leidigen Seuche,3 sicher unter zu bringen, auch
ihnen die benöttigte Naturalien sambt Geld aus denen Comitaten
bestmöglichen beizuschaffen, weiters gefasset werden solle. Zu
welchem Ende du desto verlässlichere Maass in allem abzunemben,
von denen jenseits in der Postirung stehenden Generalen eines
jeden Guetachten und Mainung abfordern, Uns auch alles zu unserer
ferrern Verfüegung ausführlicher berichten wollest, wobei Wür
unsers Orths nicht allein gegen den Feind, dann zu Behuf unserer
Truppen und Sicherheit der zurückligenden Comitaten, auch Be
wahrung des Donau-Strombes, den grossen Vortl zu sein erachten,
wann die Postirung an die Theiss geschlossen und festgestellt
werden kann. Indessen wird unser Hofkammer nicht unterlassen
auf allen Nothfall einen ergäbigen Vorrath von Mehl und Haabern
in die Magazin an der Donau einliffern, auch das Zipserische Haus4
versehen und dabei einige Quantitet davon aus Schlesien oder
Pohlen in die Arrava,5 oder selbige Gegend zu des aldortigen
wegen Underhalt underbringen zu lassen, umb allen etwo sich
daran eüssernden Bedürftigkeiten bestermassen .steüren zu können.
Disemnach wollen Wür von einer Zeit zu der andern deine Be
richten gewärtig sein, so du Uns, oder unsern Hofkriegsrath einzu
schicken und dich weiters an Niemand zu halten haben wirdest,
gestalten dir auf jeder Zeit unsere Befehl über alles schon zukom
men werden. Und Wür verbleiben etc. Den 26-ten Septembris
a. 1710.
1 A vár átadása csak 1710 október 20.-án történt. Márki S. : III. 136. 1.
2 Gr. Steinville István lovassági tábornok, br. Kriechhaum erdélyi
katonai parancsnok halála után (fl710 február 14. Wiener. Diarium. 1710.
nr. 687. Theatrum Europaeum. XIX. p. 359. Europäische Fama. 99. Teil.
1710. 203. 1.) erdélyi katonai parancsnok, 1710 március 23.-án. Márki: III.
89. 1. Jellemzése Cserey MiHÁLYnál: Históriája 443—-44. 11.
3 A pestisre 1. Márki S. : III. k. 113. s köv. 11.
4 Szepesvára.
5 Árva megye.
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Becs, 1710 december 22.

I. József gr. Pálffy János főparancsnoknak.
Minthogy Károlyi Sándor késznek mutatkozik arra, hogy a királyi
kegyelem, ellenében újból hűséget fogadjon, főihatalmazza a főparancs
nokot arra, hogy Károlyinak visszatérése esetén birtokait és főispáni
méltóságát biztosíthatja, kívánja azonban, hogy Károlyi az ő hűségé
ről nyilvánvaló bizonyságot tegyen.
Eredeti fogalmazványa Staatsarchiv. Hungarica 1710 fasc. 192. Eredetije
M. Nemzeti Múzeum. Törzsgyűjtemény.
Kiadva: Századok. 1887. 465. 1 (Thaly Kálmántól.) Feldzüge des
Prinzen Eugen von Savoyen. XIII. k. (Wien, 1887.) 449. 1. Az okirat vége
facsimilében közölve Millenniumi tört. VII. k. 664. 1. és Márki S. : II. Rákóczi
Ferenc. III. k. (Budapest, 1910.) 139. 1. V. ö. Bevezetés 26. 1. 2. jegyzet.

Joseph etc.
Nachdem Uns aus deinen an unseren Böheimbischen Canzlern
Grafen von Wratislau1 jüngst eingeschickter Nachrichten zu wissen
gemacht worden, wasmassen der Caroli2 des Vorhabens wäre, die
rebellische Partei zu verlassen und sich widerumb unter unserm
königlichen Schutz und Gehorsam zu begeben, wann er nur unsere
vorige kaiser- und königliche Gnade dardurch zu erlangen Hoffnung
hätte, auch dessen genugsam versicheret würde; und da wir allen
denen, die ihre Missethäten hertzlich bereuen, unsere väterliche
Gnadenschoss aus angebohrner Milde gern eröffnen, bevor wann
denenselben ihrer Vor- und Eltern gegen Uns und dem Vaterland
erworbene Verdienste, wie ihme Caroli beistehen: als thuen wir
Kraft der Beilag dir völligen Gewalt ertheilen, nicht allein mit
ihme Caroli seiner Herübertretung und Versöhnung halber zu
handlen und zu tractiren, sondern auch von unsertwegen demselben
auf solchen Fall alle Versicherung unserer Gnade, wie auch seiner
Güter und seines Comitats-ambts,3 inmassen du es nöthig, oder
diensamb befinden wirst, zugeben und zuzusagen; alles mehrern
Inhalts beikommender Vollmacht, deren du dich zu obigen Ende
geschicklich bedienen wirst. Wie jedoch sowohl ihme Caroli rühm
licher, als uns angenehmer sein und zu mehrerer Versicherung
1 Gr. Wratislaw János Vencel (sz. 1670., megh. 1712 dec. 21.) cseh
kancellár, I. József legbefolyásosabb minisztereinek egyike. III. Károly spanyol
királlyal folytatott levelezését kiadta s egyúttal életrajzát is megírta Arneth
A. : Archiv. XVI. (Wien, 1856.) 1—224,11. V. ö. Bevezetés 117-18. 11.«
2 Károlyi Sándor kuruc főparancsnok.
3 A szatmármegyei főispáni méltóságról van szó.
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seiner beständigen Treu gereichen würde, wann er vor, oder bei
seiner öffentlichen Herübertretung denen Rebellen einen merklichen
Abbruch thuen, uns hingegen einen ersehnlichen Dienst leisten
möchte. Also hastu dahin auf alle Waise anzutragen und uns den
Erfolg in Allem ausführlich zu berichten. Verbleiben etc. Wien,
den 22. Decembris, 1710.
Ugyanezen napról kelt az ünnepélyes formában kiállított meghatalmazó
oklevél is, mely tartalmilag azonos a fent közölt oklevéllel. Ez utóbbinak
latinnyelvű tiszt, fogalmazványa Buol titkár írásával Staatsarchiv. Hung.
1710 fasc. 192. A Károlyival folytatott tárgyalásokon ezen oklevél szerepelt.
Magyar fordítása Pulay : II. 231—33. 11. Az oklevél a következő :

Vollmacht dem Herrn Gr. Palffy mit dem Caroli wegen seiner Herüberkunft zu tradieren.
Josephus etc. Illustri ac magnifico (titul.) Palfy gratiam nostram
caesareo-regiam ac omne bonum.fl) Cum perlatum ad nos fuerit, N. Karoli,
qui aliquot abhinc annis partes Ragoczii secutus arma contra nos, suum verum
naturalemque dominum ac regem circumtulit, poenitentia tactum serio
tandem resipiscere, debitaeque obedientiae ac subjectioni nostrae postliminio
submittere sese intendere, dummodo recuperandae gratiae nostrae caesareoregiae spes illi certa fieret, atque de eo satis sibi caveretur. Idcirco Nos,
qui paternum sinum cunctis, iis etiam, quos coecus passionum impetus,
obstinataque malorum consilia transversos egére, uti seriae poenitentiae
futuraeque devotionis et constantiae fidem faciunt, ex innata benignitate
lubentes recludimus, tibi *9 praefato N. Palfy hisce potestatem plenam facimus
cum dicto N. Caroli cum super eius reditu agendi ; tum etiam eidem nostro
nomine sancte promittendi, quicquid ad finem praedictum facere queat,c)
verbo nostro caesareo-regio spondentes, ea nos omnia, quae hac super re cum
eo tractaveris, promiseris, atque transegeris,d) rata ac firma esse habituros,
non secus ac si ipse huic reconciliationis actui praesentes intervenissemus,
fidemque nostram caesareo-regiam coram interposuissemus. In cuius rei robur
praesentes caesareo-regio atque archiducali sigillo nostro communiri jussi
mus, easque propria manus subscriptione corroboravimus. Datae Viennae,
22. Decembris, anno a Christo nato 1710 etc.

A fogalmazványon a következő megjegyzés olvasható: Dem Caroli ist keine
Dignität, noch Titul beizusetzen, sondern er blos mit seinem Nahmen und
Zunahmen zu nennen.

Ugyanott: Ego Buol autographa descripsi.

a) Oldalt : Oder placet in genere : omnibus, quibus expedit, testatum faci
mus. Et sic deinceps in tertia persona.
Ö) Oldalt : In tertia persona.
c) Oldalt: Omissis inclusis. Az elhagy andónak jelzett rész a
következő : Nos eundem in gratiam nostram caesareo-regiam, quamprimum
abdicata Ragoczy secta in nostram tutelam ac obedieutiam redierit, non modo
paterne recepturos, verum et praeteritorum immemores nostram clementiam illi
eo liberalius impertituros esse, quo certiora nobis sincerae poenitentiae, devotionis,
ac fidelitatis documenta sive ante reditum, quod [mallemus, sive denique post
eundem ediderit.
d) Oldalt : In tertia persona.
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3.
Nagykőrös, 1711 január 3.
Gr. Dálffy János Savoyai Jenő hercegnék, a haditanács elnökének.
Jelenti az erdélyi ezredek Nagyváradra érkezését, a kuruc hadak
kállai szemléjét s a vezetése alatt álló csapatok előnyomulását Deb
recen irányában, egyúttal jelzi a reájok várakozó nehézségeket. Értesíti
továbbá a Híurány vár parancsnokával folytatott tárgyalásokról,
Eperjes meghódolásáról s arról, hagy Bercsényit ártalmatlanná akarja
tenni.
Eredetije Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 január nr. 2.

Durchleuchtigster Fürst etc.
Auf die von dem kais. Generalen der Cavallerie Herrn Comte
de Steinville erhaltene Nachricht, wasmassen die aus Siebenbürgen
herausruckende beide Regimenter Rabutin1 und Montecuccoli2 den
7-ten dieses bei Grosswardein zu stehen kömben werden, habe zu
mehrerer Facilitirung und Sicherheit ihres Marches nöthig befunden
mit denen 3 Cavallerie-Regimentern, benantlich Savoÿe,3 Ullefeldt4
und Althan,5 zwischen den 7-ten und 8-ten eiusdem mich zu
Debreczin einzufinden, umb in erforderlichen Fall, sofern der Feind
(welcher in der letzthin zu Kalo gehaltener Musterung,6 allwo der
Rákóczi und Caroli von Anfang bis Ende geblieben) noch zimblich
viel Regimenter beisamben gehabt, etwas gegen erst besagte Regi
menter zu tentiren gedenkete, ich so nähender a portée wäre,
1 Dragonyosezred, létszáma 1000 ember. (Feldzüge. XIII. 109.) Tulaj
donosa gr. Rabutin de Bussy tábornagy volt 1716-ig, (Wrede: Gesch. d.
k. u. k. Wehrmacht. III. 1. 192.) parancsnoka Graven (Gräven) Lajos Ferdinánd
vezérőrnagy volt. (Feldzüge. XIII. 422.) Az ezred 1708-tól fogva Erdélyben
állomásozott.
2 Vértesezred, melynek létszáma 1000 ember volt. (Feldzüge. XIII.
109J 1701-ben alakult a Caprara-ezredből, részt vett a zsibói ütközetben
és Érsekújvár ostromában. (Reiter-Regimenter der k. k. Österreich. Armee.
Wien, 1862. I. 147.) Parancsnoka gr. Montecuccoli altábornagy volt.
3 Dragonyosezred 1000 főből álló létszámmal; tulajdonosa Savoyai
Jenő herceg volt. Az ezred résztvett a zentai (Feldzüge. II. 149.) s a rom
hány—vadkerti ütközetben 1710 január 22. (Feldzüge. XII. 488. ReiterRegimenter. I. 319.) Ebből az ezredből alakult a volt 13. sz. cs. és kir.
dragonyosezred.
4 Vértesezred, 1000 főnyi létszámmal. (Feldzüge. XIII. 109.) Tulaj
donosa gr. Uhlefeld Leo (megh. 1716) altábornagy. (Wrede: III. 2. 650.)
Az ezred 1704-től kezdve állandóan Erdélyben állomásozott (Reiter-Regimen
ter. I. 102—103.) ; résztvett a romhány—vadkerti ütközetben is. (Feldzüge.
Xö. 488.)
5 Dragonyosezred, melynek tulajdonosa gr. Althann Gundaker ezre
des volt. Az ezred szintén résztvett a romhány—vadkerti ütközetben. (Wrede :
III. 1. 339—41. Feldzüge. XII. 488. Reiter-Regimenter, ül. 116—17.)
6 1710 december közepén. Márki : III. 154. 1. A szemlén résztvett
kurucezredek felsorolását 1. Pálffy 1711 január 9.-i jelentésében, jegyzet.
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dieses zu verhindern und dem Feind in Rucken zu gehen. Zu diesem
Ende dan mich vor zwei Tagen anhero begeben und geliebt Gott,
morgen von hinnen aufbrechen und den 5-ten die Theiss vermittels
der zu Zolnock geschlagenen Schifbrücken passieren werde.
E. Dl. werden von selbsten gnädig ermessen, mit was für
grosser Beschwärlichkeiten dieser Marsch bei dermahligen harten
und umbständigen Saison über die Haide vorzunehmen sein wirdet,
da man vier Stationen unter freien Himmel ohne Holtz und
Fourage äusser des alten Gras machen muss. Gott gebe alleinig,
damit das gestern eingefallene gelinde Schneewetter nicht continuire,
als widrigens bei Anlauf, oder Ergiessung der Ordova1 über selbe
zu kömben eine Unmöglichkeit wäre, mithin mit denen Regimen
tern unverrichter Sach und vergebens ausgestandtener Mühe,
Fatiguen und Ruinierung der Cavallerie hinwiderumb zurück zu
keren bemüssiget sein und was das mehriste zu bedauern, beede
siebenbürgische Regimenter ohne Hofnung einiges Succurs, allen
feindlichen Gefahren gäntzlich exponiret wurden. Es hat mich bis
anhero nicht wenig verwundert, dass man öfters erwähnte beede
incomplete und mit ihrer Bagage behafte ohne Zuegebung einiger
Infanterie dermablen so blosser Dingen heraus beordert, gleichsamb als ob selbe von dem Feind, oder instehender veränderlichen
Jahrszeit nichts zubefahren hätten. Dahingegen gut und sehr vorträglich zu Ihro Kais. Maiestät Dienst gewesen wäre, wan dieses
mouvement auf die erste, oder änderte schon vor sechs und mehrern
Wochen abgelassene HKR-e ordre2 erfolget und nicht bis anhero
verschoben worden, indeme dieselbe gehorsambst versicheren kann,
dass man nicht allein die Postirung jenseits der Theiss bereits hätte
föststellen, mehrere Comitaten zu hinlänglicher Subsistenz deren
Truppen beiziehen, den Feind in die Enge treiben, Caschau ehender
in die vorige Bottmässigkeit herstellen, einfolglichen gleichsamb
dieser rebellischen Unruhe noch diesen Winter fast endigen können,
woanjetzo das einfallende schlimme Wetter genuegsambe Verhinternussen verursachen kann. Ich werde zwar, wan anders möglich
ist, mich mit beeden Regimentern zu conjungiren trachten und
alles dasjenige, was nach Anbeitung deren Conjuncturen zu I. K. M.
Dienst, Conservirung deren Truppen, als des Lands, dan schleuniger
Dämpfung dieses rebellischen Feuers erforderlich zu sein erachte,
vorzukehren und von denen weitem Vorfallenheiten meine gehorsambste Bericht erstatten, keineswegs ermanglen.

[A jelentés többi része a hadsereg élelmezésének biztosítására
vonatkozó nézeteket tartalmazza.]
1 A Hortobágy-folyóra vonatkozik.
2 A haditanács ismételten utasította gr. Steinville katonai parancs
nokot a gr. Pálffy parancsnoksága alatt álló haderővel való együttműkö
désre. A részletekre 1. Hadtört, közi. 1924.183—84.11. és Bevezetés 18—20. 11.
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P. S. gleich diesen Augenblick hat endlich der hartnäckige
Commendant zu Murán, ein teutscher, namens Leinbrecht,1 auf
mein nachdrucksambes Schreiben geantwortet und sich sambt
seiner Guarnison in meine Gnad recommendirt, auch mich gebeten
ihme zu erlauben, Deputierte zam Rákóczi, als auch zu mir, ver
mutlich'zu Schliessung der Capitulation abzuschicken; das erstere
habe ihme rotunde abgeschlagen, mit diser reprimende, dass er
keinem andern, als dem rechtmässigen König und natürlichen
König, Herrn von Übergab dieses Schlosses Red und Antwort zu
geben schuldig seie. Das änderte habe hingeben und zwar in
Erwögung, damit bei dieser kalten Zeit die bloquirende Miliz denen
Fatiguen enthebet werde, verwilliget, jedoch ihme Commendanten
bedeutet, dass derselbe ohne fernem Anstand sich alsogleich erge
ben, als widrigens er, noch die darinnige Edelleute, oder gemeine
keine Gnad mehr erlangen, sondern zu verdienter Bestrafung ihrer
verstokten Halsstarrigkeit und hinterlassenden Exempl der Nachwelt,
auf die nächst an Murán anliegende Höhe aufgehenket werden sollen.
Dahero den Fall dieses festen Schlosses ehestens zu berichten verhoffe.
Annebst werden E. Hf. Dl. schon informiret sein, dass mit
denen durch mich veranstaltenten Correspondenten Eperjes bezwun
gen worden, worzue der Herr Roth2 (wie aus den beiliegenden
Originalschreiben das mehrere erhellet) das mehreste contribuiret
und die Bürgerschaft wider die alldasige Besatzung zur rivolta
animirt. Er hat auch einiger guter Freundt in Caschau die Sach
wohl incaminiret, dass also der Billichkeit gemäss mich unterfange,
besagten Roth dahin zu recommendiren, damit von I. K. M. selber
mit einer Consolation begnadet werde, welches andere ihme nach
zufolgen desto besser aneifern wirdet. Ich habe ebenfalls in Caschau
unterschiedliche Intriguen, vermittels deren diese Föstung dem
Exempel von Eperies bald nachfolgen und hierzue die jenseits der
Theiss stabilierendte Postirung diese Resolution umb so ehender
erzwingen dörfe. Schlüsslichen habe einen Anschlag den Berczény3
lebendig, oder todt (worvon das letztere mir zum besten gedunket)
zu überkomben, ich werde mich nach äussersten Kräften bemühen,
dieses soviel möglich, zu bewerkstelligen. Ut in litteris.
Johann Gr. von Palffy, mp.
1 Murány ostroma 1710 október 8.-a óta tartott kisebb-nagyobb meg
szakításokkal. (Feldzüge. XII. 535—30.) 1711 január közepén- azonban
Leinbrecht kapitány megadta magát. (Feldzüge. XIII. 424.) Br. Leinbrecht
(Limprecht) személyére 1. Rákóczi emlékiratait. 128. 1.
2 Eperjes városát gr. Virmond altábornagy 1710 december 6.-án zárta
körül s már december 10.-én megadásra kényszerítette. (Feldzüge. XII.
542—43. Rákóczi Emlékiratai. 287. 1. jegyzet.) A polgárságnak a helyőrség
ellen való fellazításában leginkább Róth eperjesi polgár tevékenykedett.
3 A Bercsényi ártalmatlanná tételére irányuló kísérletekről részletesen
1. Bevezetés 75—79.11. Pálffy fenti megjegyzéséből nem tűnik ki, hogy Tiepolt,
illetőleg Herberstein támogatásáról-e, vagy pedig egészen önálló vállalko
zásról van-e szó.
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4.
Szoboszló, 1711 január 9.

Gr. Pálffy János a haditanácsnak.
Jelenti, hogy nagy nehézségek leküzdése után Szőboszlóba érkezett s
hogy megérkezése napján a kurucok támadást intéztek ellene ; főhadi
szállását Debrecenbe helyezi ; az ellenségből idáig senkisem hódolt meg.
Jelenti továbbá, hogy seregének élelmezése nehéz feladatok elé állítja;
végül az ezredek elhelyezéséről és esetleges feladataikról tájékoztatja
a haditanácsot.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. exp. 1711 január nr. 237. Ugyanezen
napról keltezve Savoyai Jenő herceghez intézett azonos tartalmú jelentése
Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 január nr. 1. A ( } közé foglalt szavak az
eredetiben jelekkel vannak írva.

Nach einen viertägigen bei dieser angewachsener grossen
Kälte über die völlige Haidt1 ohne einiger Fourage, Holz und
äusser eines Morasts nicht gefundenen Wassers mit unbeschreib
licher Ungemächlichkeit fortgesetzten Marche, bin ich den 7-ten
dises sambt denen drei Cavallerie Regimentern und {zwei Grena
diers Compagnien), dan der (Kurtizischen Hussaren-Compagnie)2
allhier glücklich angelanget. Von der Cavallerie (seind würklich
bis 200 Pferd krump) und (getrunket) 21 worden, welches dahero
gerühret, dass die Pferd eine zimbliche lange Zeit in ihren Quartiren ganz ruehig gestanden und der so gähling ausgekombene
beschwärliche weite Marche ihnen umb so härter gefallen ist; ich
verhoffe aber, dass in (vier bis fünf Tagen alle hin widerumben
zurecht kommen). Das grösste Glick ist gewesen, dass bishero durch
meine Veranstaltung denen Regimentern das Holz und Fourage
vermittelst Bauernwägen nachgeföhret worden, (widrigens selbe weit
grössere Noth ausgestanden hätten).
Eben den Tag meiner Einrückung und zwar nach Mitter
nacht falleten 6 curuzsche Fähnel3 auf die Hussaren, thäten keinen
anderen Schaden, also dass durch das starcke Schiessen die Hussarenpferd sich geschröcket, von denen Pflöcken abgerissen und (neun
zehen durchgangen seind). Sonsten bin ich des Willens gewesen,
(alhier und zu Bessermin4 nicht zu postiren) dan die 2 aus Sieben1 Pálffy menetiránya a következő volt : január 1.-én Nagykőrös, 4.-én
Szolnok, 5.-én Fegyvernek, 6.-án Madaras és Nagy Iván-puszta, 7.-én átkelés
a Hortobágy-folyón, Nádudvar, Szoboszló. (Bivolinyí naplója. Thaly kiadása.
413—15. II.) .
2 Kurtics kapitány magyar huszárszázada Szolnoknál csatlakozott
Pálffy seregéhez. (Bivolinyí naplója. 414. 1.)
3 A támadásról, mely január 7.-én éjjel 3 órakor történt, Bivolinyi
is Pálffyval egyezőleg értesít. (Naplója. 415. 1.)
4 Hajdú-Böszörmény.
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bürgen kommende Regimenter zu Debrezin zu verlegen) umb hier
durch das Land in mehrere Contribution zu setzen, als auch den
herumbstreifenden Feind in besseren Zaumb zu halten; allein da
die Haiduken Stadt nicht mehr in vorigen Stand sich befinden,
sondern gänzlich ruinirt und weder (alhier, oder zu Bessermin
einige Stallung) noch hier zu Gelegenheit vorhanden, sondern die
Pferd unter freien Himmel stehen müssen, annebst dies Ort ganz
offen und weitschichtig sein, im folglich der Soldat sich niehmahlens ausziehen, oder einige Ruhe genüssen kundte und gleichsamb denen (täglichen Allarmen besorglichen Abbrennungen exponirt) wird, also habe zu Sicherheit und bequembere Ruhe deren
Truppen als besserer Bewahrung (schwären Bagage vor nöttig
befunden, mich nacher Debrezin) zu begeben, allda sowohl Mann,
als Pferd unter das Obdach gebracht werden kann und nicht nöthig
ist, mit denen vielen Wachten und Bereitschaften die Truppen
vergebens zu strappaziren.
Nachdeme nun die Regimenter etwas ausgerastet und die
Pferd sich erhollet haben, werde die schwäre (Bagage nebst denen
Kranken und Marode hinterlassen und mit allen, was wohl beritten)
den Feind mit aller Praecaution und Conservirung deren Truppen
aufzusuchen, selben in die Enge zu treiben und unter einstens
mehrere Comitaten abzunehmen trachten. Des Feindes Stärke dis
seits der Theiss besteht laut angeschlossener Specification in 15
Regimentern,1 welche zwar nicht complèt seien, doch nach Aussag
deren bei der Musterung zu Kállo gegenwärtig gewesen, 7 bis 8 m.
Mann ausmachen. Soviel abnembe und durch geheimbe Kund
schaften erhalte, seindt die Rebellen gesünnet (in diesen weithläuffigen Land sich disen Winter hindurch zersträheter aufzuhalten)
und (aus solchen) solang möglich (ihre Lebensmittl zu ziehen),
folgents (bei deren Ermanglung in Marmarosch sich zu retirirn)
alwo vorhin (sieben teutsche Regimenter) gar wohl gestanden und
nebst der Verpflögung noch die richtige Bezahlung bekomben
haben, umb so leichter (sie sich darinnen auf und erhalten)
werden können.
Von dem Feind ist noch bishero keiner herübergetretten,
sondern verlassen sich gänzlich (auf den vertresten Succurs)2 immittels blindem selbe fast alle Dorfschaften und nehmen alle Victualien weck ; ihnen (mit der teutschen Reutterei nachzujagen) ist
1 A jegyzék szerint a kállai hadiszemlén a következő kurucezredek
vettek részt: Halász Péter 600, Károlyi 680, Nyúzó 470, Dráguly 380,
Kárándi 385, Tardi 490, Sótér 470, Kókai 485, Cseplész 490, Krucsai 510,
Vay 475 és br. Sennyei négy ezredbe osztott 2000 emberrel. Ez utóbbi négy
ezred Szatmárnál táborozott. (A kimutatás egy másik példánya Kriegs
archiv. Feldakten. 1711 január ad 4.) Kiadva Feldzüge. XIII. 430. 1.
2 Az orosz támogatást érti, melynek kieszközlése az 1710 novemberé
ben Lengyelországba távozott Bercsényinek volt feladata.
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eine vergebliche und (auf der Heid gefährliche Sach). Ich habe
geglaubet, es werde der Herr General der Cavallerie Conte de Steinville seinem Versprechen nach denen sibenbürgischen Regimentern,
(so vermög eingeloffener Nachricht) den 11-en dises (zu Debrezin)
eintreffen werden, einige (leichte Keutterei) mitgeben, so vernehme
aber hievon nicht das geringste. Bei mir habe keine andere, als
obbesagte, die übrige ist zu besserer Striogir- und Einspöhrung
Caschau1 bei dem Löffelholtz-2 und Viardischen3 Corpi geblieben.
An die Heiducken Stadt und den Szabolczer Comitat habe
scharfe Patente ergehen lassen und selben anbefohlen, das Gewöhr
wider die herumbvagirende Räuber zu ergreiffen, auch dass die
Weiber, deren Männer bei denen Rebellen sich aufhalten und inner
halb 8 Tagen nicht zurückkomben, sich hinüber packen, als sonsten
selbe ausgeblündert und mit Gewalt zu ihren Männern gejaget
werden sollen. Was nun solches Gutes fruchten werden, stehet zu
erwarten.
Das löbl. General-Kriegscommissariat-Ambt hat auf die dis
seitige Comitat en (5000 Portionen angetragen), die Repartition
hierauf zu machen, ist weit leichter, als selbe ins Werk zu stellen.
Allermassen solang der Feind (auf disen Boden stehen bleibet und
sich nicht zurukziehet, die Einbringung ohne starcken Ritten),
wodurch die Reitterei zu grundt gerichtet wird, nicht geschehen
kann. Anbei seindt (dise 5000 portiones nicht erkleiklich), belauffet
sich das Quantum (vor die fünf Cavallerie Regimenter, 2 Grena
diers Compagnien) wohl (auf 9 und 10.000 Portionen). Die Verpflögung muss indessen bis man mehrere Comitaten behaubtet, von
denen Heiducken-Stätten, (Sabolz und Biharer Comitaten in Natu
ralien), als hart- und rauches Fuetter, Brod und Fleisch, vor welches
leztere zu Vermeidung aller Disputen, das Land lieber das Geld
geben will, ich auch dieses besser zu sein erachte, abgeführet werden
und ich bin schon auf Mittel gedacht, die Wach also einzurichten,
dass es das Land wirdet ertragen (und man hiemit auslangen)
können.
1 Kassa tulajdonképeni ostroma 1711 január 2.-án kezdődött. Az ostrom
műveletek részletes leírása Feldzüge. XII. 545. és XIII. 425. s köv. 11.
2 Br. Löffelholtz altábornagy, kinek nevéhez Lőcse bevétele (1710
február 13.) fűződik, (Feldzüge. XII. 495—98. Márki: III. 85—87.) 1710
őszén megbetegedvén, helyére gr. Virmond altábornagy került. (Feldzüge.
XII. 532.) Ugyanez év decemberében azonban újból átvette a Felső-Tiszavidéken táborozó császári hadak parancsnokságát, azzal a feladattal, hogy
Kassát rendszeres ostrom alá fogja. (Feldzüge. XII. 544.)
3 De Viard Péter József vezérőrnagy ; 1703—1708-ig a volt La Tour,
később a volt cs. és kir. 7. számú dragonyosezred parancsnoka, 1711—18-ig
ugyanezen ezred tulajdonosa, utóbb altábomagyi rendfokozatban. Résztvett
1710-ben a romhány—vadkerti ütközetben, 1711-ben pedig Kassa (Wrede :
III. 1. 165—168. Feldzüge. XII. 545.) és Munkács ostromában. (Feldzüge.
XUI. 439.)
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Nach bewerkstelligter Reparation und ausgewisene Subsistenz,
(woher selbe zu erzwingen seie) bin ich intentioniert, (nacher Kalo,
wo der Feind sich versamblet) einen Ritt zu thuen und nach denen
sich in facie loci gebenden Umbständen die ferrer Postirung also
abzufassen, damit die Truppen nicht leiden, sicher stehen und
weithershin zu Ihro Kais. Mtät Dienst conserviret werden. Nachgehent gedenke hierüber (das Comando dem General Herrn Grafen
Montecuccoli), fals aber selber nicht verbleibete, (dem Herrn General
Ebergeni)1mit genuegsamber Instruction zu hinterlassen, (mich aber
vor meine Person), welches sich wohl auf 14 Tag, oder auf drei
Wochen noch verziehen dörfte, (zu der jenseitigen Postirung zurücke
zu wenden), daselbst die pro re nata ermessende Dispositiones gleichfals zu veranstalten, auch unter ainstens zu sehen, was etwa (mit
Caschau durch Intriguen) vorzunemben seie, dan ohne solchen
(oder einer Verräterei schwärlich der Fall dieser mit allen Notturften wohl versehener Festung zu glauben, oder hoffen).
Die (zu Köres,2 Keczkemet und Zeglet hinterlassene Bagage)
hat keine Gefährlichkeit zu beförchten, (da in jeden Ort 200 Mann)
verblieben und im Fall der Noth (sich der dreifachen Retiraden) zu
gebrauchen haben. Ferrers (stehet das Hohenzollerische Regiment3 zu
diesem Ende zu Onot dahin zu succurirn). Die (schwäre Bagage
herüber zu bringen) lasset sich nicht ehender thuen, (bis der Feind
nicht geschwächet, oder in die Marmarosch versprenget werde).
Dieses zu vollziehen, werde alle* äusserste Mühe ankehrn und von
dem Erfolg den weithern Bericht von Zeit zu Zeit erstatten.
Übrigens will Ihro K. M. Dienst meinem Ermessen nach
erfordern, (dass die 5 Regimenter disseits bis anfang der Campagne)
verbleiben, damit (dies Land) allzeit in Zaumb gehalten (und den
Feind sich mehrers zu versamblen keine Gelegenheit gegeben werde).
Zu mehrerer Sicherhaltung des (jenseitigen Land zwischen der
Theiss und der Donau wirdet vorträglich sein die 8 Compagnien
von Breunerischen Regiment4 sambt dem) Obristleutenandt (zu
1 Br. Ebergényi László altábornagy. Régi, a zalamegyei Ebergénybol
származó nemes család tagja, aki 1700-ban báróságot nyert. 1700—1724-ig
a volt 9. huszárezred parancsnoka és tulajdonosa. (Wrede : III. 1. 279. 1.)
Résztvett az olaszországi hadjáratokban, 1708-tól kezdve pedig mint altábor
nagy a kurucok elleni harcokban, így Érsekújvár ostromában is. Felesége
gr. Széchenyi Julianna volt ; rokonságban állott Károlyi Sándorral is. Titká
rának, Bivolinyi Istvánnak naplója 1710—1711-ről értékes kútforrása a
kuruckor utolsó két esztendejének. (Kiadta : Thaly Kálmán : Történelmi
naplók. 1663-1719. Budapest, 1875. 399—432.11.) Ebergényi életrajzát rész
letesen megírta B. Szabó L. : Gr. Széchenyi-család története. II. k. (Buda
pest, 1913.) 9. s köv. 11.
2 Nagykőrös.
3 Vértesezred, 1000 emberből álló létszámmal. (Feldzüge. XIII. 109.)
4 Dragonyosezred, szintén 1000 főnyi hadilétszámmal. (Feldzüge. XIII.
109.) Tulajdonosa gr. Breuner Seyfried ezredes, utóbb vezérőrnagy (1705—
1715) ; az ezred résztvett Érsekújvár ostromában. (Wrede : III. 2. 659. 1.)
15
A szatmári béke története és okirattára.
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Gunges1 oder Keczkemet zu verlegen). Der Herr General Wacht
meister (Graf Breiner mit denen übrigen vier Compagnien dem
Neumanischen Regiment2 und der Hussaren. kann den Neutraer
Comitat genuegsamb besorgen). Falls nun dieses ein Hochlöbl.
Kais. Hofkriegsrath approbierte, kundte zu Gewährung der Zeit
(zumahlen bis einlauffender Antwort und hierüber weithers ertheilender Verordnung 4 bis 5 Wochen vorbei streichen) an ersagten
Obristlieutenant (die Ordre weite geschickt und ihme bedeitet wer
den, sich seiner Verpflegung, als Marche-route halber bei Herrn
Hofcammerrath Dizent3 zu Pest anzumelden, sintemahlen diese 8
Compagnien), die denen herüber gezogenen Regimentern in alldasiger
Gegend angewiesene portiones genüessen könne.
(Der Feind stehet zerteilet 5 bis 6 Meillen vorwärts hinaus
und lasset nur) kleine Recognoscirungsparteien auslaufen, (dahero
es nicht wohl möglich ist ihme), forderist bei dieser grossen Kälte
(zu überfallen, dann falls es) in einem Ritt (nicht geschehen kann,
man gleich durch die nächtlicher Weil machenden Feuer), (ohne
welchen man dermahlen nicht campiren kann), (verraten und
selber hiervon Kundschaft bekommet). Das einzige Mittl (wäre ein
oder anders Regiment über den Haufifen zu werfen, wan man sich
des Tökély und seiner) Raizen4 (bedienen kunte, allein da diese
Leute gar zu insolent und in keine Disciplin) zu erhalten seien,
muss man (aus Besorgung des grösseren Übels solche zuruck lassen).
Womit eines Hochlöbl. Kais. Hofkriegsrathes weiters beliebige
Resolution über ein, als anders erwarte, und damit solche desto
zeitlicher empfangen kundte, ein Expresser (hiemit über Pest nacher
Onot und Tokaj (von dannen solchen schon an mich bringen kann))
abzuschicken wäre etc.
P. S. Der Ziflferschlüssel ist der Hofkriegsrathliche
anno 1706.

von

Szoboszló, den 9. Januarii 1711.

Gehorsamber und dienstschuldiger Diener
Johann Graf Palfify, m. p.

1 Gyöngyös.
2 Neumann hajduezrede, mely 11 századból állott; létszáma 586 ember
volt. Eredetileg kurucezred volt Andrássy Pál parancsnoksága alatt, mely
1710-ben pártolt a császáriakhoz ; 1711-ben a Gyulay-ezredbe olvasztották be.
(Wrede : II. 177.)
3 Dizent Lőrinc Mihály (von Felsenthal) udvari kamarai tanácsos.
(Wiener. Diarium. 1710 nr. 689.) III. Károly 1718 január 18-án lovaggá
nevezte ki. (Siebmacher : Wappenbuch. IV. 4. 1. p. 15. és F. K. Wissgrill :
Schauplatz des niederösterreichischen Adels. Wien, 1795. I. k. 264. 1.)
4 Tököly-Popovics rác ezredes, akinek rác katonákból álló ezrede
többnyire Aradon állomásozott. (Feldzüge. XII. 544.)

GR. PÁLFFY GR. TRAUTSOHNNAK, 1711 JAN. 9.

227

5.
Szoboszló, 1711 január 9.

Gr. Pálffy János gr. Trautsohnhoz.
Jelenti, hogy Károlyi Sándortól levelet s bizalmas embere útján
felvilágosításokat kapott azon akadályokról, mélyek Károlyi átpártolását idáig gátolták ; tájékoztatja legközelebbi haditerveiról s általában
a sereg állapotáról.
Eredetije Staatsarchiv. Hungarica. 1711 fasc. 193.

A ( y közé foglalt szavak az eredetiben jelekkel vannak írva.

Bei meiner vorgestern beschehener Anherokunft erhalte mehr
mahlen (von dem Caroli einen sehr submissen Brief)1, woraus aber
sattsamb vermercke, (dass er sich an dem Ragozy anhängig gemacht)
und mir (durch eine vertraute Person2 beibringen lassen), dass
(selber) ohne (dem Ragozy nicht so leicht herübertreten kann),
weilen (sein Weib, Kinder) und (alles, was er hat, zu Mongacz
sich befindet. Ersagter Caroli) hat (mir ein vom Ragozy an dem
Cardinalen3 erlassenes) Schreiben (zugeschicket, so unter anheutigen
dato Sr Durchleuchtigen dem Herrn Printzen Eugenio übersende,
aus welchem) E. E. das mehreste abnehmen können.
Mit was grosser Beschwährlich- und Ungemachlichkeit der
March von Zolnock bis hiehero abgeloffen, geruehen E. E. aus
deme leichtlich zu ermessen, da man bei dieser eingefallener grosser
Kälte über die Haide ohne einiger Fourage, Holz und Wasser (äusser
eines Morasts) drei Tag und Nächt zubringen müssen, die Regi
menter hätten noch ein weit mehreres gelidten, wan nicht durch
meine Vorsehung etwas Holz und Fourage auf denen Baurenwagen wäre nachgeführet worden.
Das disseitige Theisland ist sehr weitschichtig, die Dörfer
3 bis 4 ungarische Meilen von einander entlegen (und was das
schlimmeste, alles ruiniret), ganz (offen), noch (einige Stallungen),
1 Károlyi Sándor 1710 december 26.-i, Kisvárdán írt levelét érti.
Pulay : II. 220 - 21. 11.
2 Komáromi Csipkés György debreceni főbíró és biharmegyei alispán.
3 Keresztély Ágost sachsen-zeitzi herceg, esztergomi bíbornok-érsek.
1666 október 9.-én született; Párisban áttért a róm. kath. vallásra, 1695-ben
kölni prépost, 1696-ban győri püspök lett. 1706-ban bíbornokká, 1707-ben
pedig esztergomi érsekké neveztetett ki. 1716-tól kezdve többnyire Regensburgban tartózkodott, mint „Principal-Commissär“, itt is halt el 1725
augusztus 23.-án. (Arneth : Archiv. XVI. 43. 1. Arcképét 1. Miilen. tört. VIII.
57.1.) Bél M. : Notitia Hung. nov. 1. 534. s köv. 11. Bidermann H. J.: Geschichte
der Österreich. Gesammtstaatsidee. Innsbruck. 1867. I. 171. 1. Schmitt M. :
Archiepiscopi Strigonienses. Tymaviae. 1758. II. 183—194.
15*
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oder hierzu eine Gelegenheit vorhanden. (Der Feind streifet überall),
zwar (zerstreueter herumb) und (nimbt alle Lebensmittel) zu seiner
(Unterhaltung hinweck, welchen) ohne (leichter Cavallerie, (worvon) allein die (wenige Kortizische Hussaren bei mir habe) und
somit auf (die aus Siebenbürgen kommende verlassen, von denen
aber nichts) vernehme, (nachzujagen, oder) beizukommen eine
(Ohnmöglichkeit ist) und nur die (Teutsche Cavallerie vergebens
fatigiren) würde.
So viel von deren Rebellen Vorhaben durch geheimbe Kund
schaften, als sonsten vernehme, bestehet solches (auf diesen Boden
sich solang, als möglich) auf(zuhalten) und zu (ernähren, sodann
bei ermanglender Subsistenz sich in die Marmaros zu retiriren,
worinnen selbe) gar wohl stehen und ihre Unterhaltung täglich
Genüssen können.
Sobald nur die Regimenter etwas ausgerastet und ihre Ver
pflegung, woher selbe zu erzwingen sein werde, eingerichtet habe,
(bin ich resolviret einen Ritt nacher Kalo vorzunehmen, den Feind),
soviel möglich, (in die Enge zu treiben) und (mehrerer Comitaten
zu Behuef der) unsrigen Subsistenz (zu gewinnen), folgends nach
denen in facie loci vorgekehrten Veranstaltungen vor meine Persohn
mich gegen der anderen jenseits der Theis angelegten Postirung
zurück zu wenden und daselbst ebenfalls das weitere erforderliche
zu veranstalten. Diesen Winter kann (diese Unruehe einmal nicht
zu Ende gebracht werden, äusser erst wurde der Feind) auseinander
völlig getrieben (und zersprenget, welches aber bei instehender
harter Saison ohne leichter Cavallerie nicht zu) bewerkstellen ist.
Von denen inzwischen sich ergebenden Vorfallenheiten werde
E. E. mit denen ferneren Berichten bedienen, etc. E. E.

P. S. Wie stark der Feind diesseits stehe, gibt beiligende
Specification?

Szobislo,2 den 9-ten Januarii, 1711.
Gehorsamber Diener
Johann Graf Palfly, m. p.

1 Közölve gr. Pálffynak ugyanazon napról a haditanácshoz intézett
jelentésében. Lásd előbbi okiratot.
2 így, Szoboszló helyett.
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6.
Debrecen, 1711 január 13.
Gr. Pálffy János Savoyai Jenő hercegnek.
Jelenti, hogy Debrecenbe tette át főhadiszállását, hová az erdélyi
ezredek is megérkeztek; közvetlen tárgyalásokat kezdett Károlyival,
akitől azonban bizonyítékokat kíván hűsége igazolására; reméli, hogy
Rákóczival is létesíthet megegyezést.
Eredetije s egyidejű másolata Kriegsarchiv. Feldakten.
1711 január nr. 5. és ad nr. 5.
A < y közé foglalt szavak az eredetiben jelekkel vannak írva.

Seit meines unter gestrigen dato erlassenen geborsambsten
Bericbtschreibens, allwo meine Herüberrückung von Szoboszlo und
die zu gleicher Zeit beschehne Eintreibung deren beeden aus Sieben
bürgen gekombenen Regimentern angemerket, ist nichts anderst
veränderliches vorgefallen, als dass (der Feind 5 Meil vorwärts
gehe gegen den Caroli,1 in dasigen Dörfern sich gesetzet und allzeit
auf den Sprung sich fertig haltet). Ich hätte schon (einen Ritt
dahin vorgenomben, wan nicht theils) die eingefallene grausambe
Kälte, wordurch Leut und Pferd aus Ermanglung des Unterkombèns
zu Grundt gericht würden, theils auch die hierzu benöttigte (Ver
seilung an Brod und hartten Futters, dan Aufrichtung eines Maga
zins hiervon nicht abhaltete. Zu deme seien beede Siebenbürgische
Regimenter von dem) ausgestandenen weiten und beschwärlichen
Marche (also ermattet, dass selbe ihrer Erhohlung unumbgänglich
einiger Ruhe nöthig haben).
Immittelst veranlassen mich (die von den Caroli) unterschied
liche (mit allen Sincerationen und Submissionen geschriebene Brief2
zu glauben, dass sich die noch) übrige (rebellische Miliz), welche
sich (nach des Caroli Befelch und Willkür gantz richtet und alles,
was er haben will) berait stehet, dermalen (völlig bequemen dörffe,
er suchet den Ragozi auch hierzue zu) disponiren. Unter andern
(zeiget besagter Caroli grossen Lust zu mir zu kömben und mit
z mir zu reden, ich habe ihme hierauf geantwortet, dass wofern er
aufrichtig und sincere umbzugehen sich) absolute und wahrhaftig
(zu demütigen, seinen Fähler mit rechtschaffener Reue zu bedauern
und die königliche Gnad) allerunterthänigst (anzuflehen gedenket, so
zweifle nicht, es werde S. K. M. ihre angebohrene Clemenz und Milde,
(welche selber) keineswegs (verdienet), ihme auch) allergnädigst
(angedeihen lassen. Wegen unserer Zusammenkunft aber bis den
1 Nagy-Károly, Szatmár megyében.
2 Károlyinak 1711 január 9.-én (Pulay: II. 237.) és január 12.-én
(Pulay : II. 240.) hozzá intézett leveleire vonatkozik.
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18. dieses), (zumahls (vor 5 oder 6 Tagen) aus obberrührten Ur
sachen (nicht aufbrechen kann), Zeit gelassen; kombet er nicht
bis dahin, so werde meine Progressen) fortsetzen und den Feind,
soweit es möglich, in die Enge zu treiben mich bemiehen; anson
sten solle E. Hf. Dl. beibringen, dass sich (von mehrerwähnten Caroli
zu einem Kennzeichen seiner) wahren Treu und Aufrichtigkeit
(verlanget) Sarkad1 (zu verlassen, welches er auch gethan und zu
diesem Ende mir die) Ordre überschicket. (Von) diesen Orth, wordurch die freie passage von Arrath2 bis Siebenbürgen hinwiderumben
sicher gemachet worden, ohne formaler Attaque, nicht bekomben
hätte.
Uber dieses habe (auch die Evakuirung des festen Schlosses
Somblioku3 begehret), welches (er auch zugesprach und den Effect)
ehistens ewarte. Zum Überfluss bedeutte (ihme anheunt die grosse
und wohlbefestigte Schantz Ecsed4abzutretten); falls dieses geschihet,
(so ist keine feindliche Besatzung auf) diesen gantzen Boden. Ferners
zweifle gantz und gar nicht (es werde der Caroli, wen er zu mir
kombet), gewisse puncta (von dem Ragozi mitbringen, dahingegen
dieses letztem halber) weder von Hof, weder von einem hochlöbl.
kais. HKR. (einigen) Gewaldt, (oder Vollmacht habe, als werde)
meine andere kathegorische (Resolution ertheilen, als selben dahin
verbescheiden, solche) nacher Hof zu übersenden. Sollten aberI.K.M.
und der hochlöbl. kais. HKR. das grosse Vertrauen in mich zu
setzen und des weiteren Verhaltens hierinfalls mich mit einer
expressen Instruction zu belehmen, so verhoffe mit Beistand des
Allmächtigen (ohne mehrer Blutvergiessung deren Truppen, als dem
Land) dieser schändlichen Rebellion (einsmahl das Ende und)
diesen desolierten Königreich den vorigen Ruhestand widerumb zu
verschaffen.
Meine Gedanken seind (des Ragozi praetensiones), wohin selbe
abzielen, (zu vernémben), allermassen (ihme erwidern lassen, dass
bemelter Ragozi auf dasjenige, was er an dem Cardinalen) jüngsthin
geschrieben und E. Dl. copialiter beigeschlossen habe, keine Ge
danken, oder geringste Conto (machen solle) sondern alhier (nichts
anderst zu thuen wäre, als zu I. K. Maiestät Fussen) mit aller
Unterthänigkeit (sich zu werfen, alleinig pure die königliche Gnad
anzurufen und sich solcher gäntzlich zu unterwerfen). Geschiht
1 Pálffy ezen feltétele ekkor már tárgytalan volt, mert a sarkadiak
még január 11.-én kapituláltak. Márki I. : A sarkadi hajdúk. Hadtört. Közi.
1924. 509 s köv. 11. Feldzüge. XHI. 424—25.
2 Arad vára.
3 Sólyomkő vára Élesdtől (Bihar m.) északra feküdt. Az őrség február
12.-én vonult ki a várból, melyet gr. Löwenburg altábornagy heteken át
ostromzár alatt tartatott. (Feldzüge. XHI. 425.)
4 Az ecsedi várba február 26.-án vonultak be a császáriak minden
ellenállás nélkül. Lásd erre Károlyi 1711 február 21.-i levelét Rákóczihoz.
(Aspremont-levéltár.)
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dieses, <so werde trachten, damit sie sogleich ihre Leute nacher
Haus entlassen, oder wenigst die Föstung Caschau einraumben solle).
E. Dl. und ein hochlöbl. kais. HER. belieben versichert zu
sein, dass in nichts, was etwa (I. K. M. Authorität praeiudicirlich
sein kann, mich einlassen, viel wenigers etwas unverantwortliches
unternemben werde ; von dem ich völlig) eines, als des andern den
ausführlichen Bericht per expressum zu erstatten nicht ermanglend.1
E. Hfl. Durchlaucht
Debreczin, den 13. Januarii, 1711.
unterthänigster Diener

Johann Gr. von Pálffy, m. p.
7.

Bees, 1711 január 19.
Minisztertanácsi jegyzőkönyv.

Tárgy: gr. Pálffynak január 9-i jelentése és Rákóczinak a kardi
nálishoz intézett január 2.-i levele.
Eredeti fogalmazványa Staatsarchiv. Hungarica 1711 fasc. 193.

Secretior conferentia die 19. Januarii apud excellentissimum
de Trautsohn,2 Praesente: Principe ab Sabaudia,3 Br. a Seilern,4
domino comite a Wratislaw et me,5
Tum6 leguntur litterae des Gr.Palfyde9. Januarii aus Szoboz,7
wie auch des Ragoczy Schreiben an Cardinalen von Sachsen-zeitz
1 A jelentés befejező sorai katonai elszállásolási ügyekre vonatkoznak.
2 Gr. Trautsohn János Lipót Donát (szül. 1659 május 21.) főkamarás,
majd Salm herceg bukása után I. József főudvarmestere; titkos tanácsos, arany
gyapjas vitéz. (Wiener. Diarium. 1710 nr. 675.) 1711 március 19.-én biro
dalmi hercegi rangra emeltetett (Theatrum Europaeum. XIX. 528.) ; I. József
legbizalmasabb híveinek egyike. Meghalt 1724 október 11.-én 65 éves korában,
mint III. Károly főudvarmestere. (Imhoff J. W. : Notitia procerum. Tübingae,
1732. 507. 1. Siebmacher : IV. 5. 491. 1. és Arneth : Archiv. XVI. 84.) V. ö.
Bevezetés 117. 1.
3 Savoyai Jenő herceg.
4 Br. Seilern János (1646—1715.), előbb a pfalzi választófejedelem,
majd a császár szolgálatában állott ; 1702-ben titkos tanácsos, 1705-ben
osztrák udvari kancellár lett. 1712 november 5.-én grófi rangot nyert.
Életrajzát megírta G. Turba : Reichsgraf Seilern aus Ladenburg am Neckar.
1646—1715. Heidelberg, 1923. L. Bevezetés 118. 1.
5 A jegyzőkönyvvezető Buol János Györgyre vonatkozik, aki titkári
teendőket végzett és az osztrák ügyeknek volt előadója. 1718-ban bárósá
got nyert, 1719-ben udvari és államtanácsos lett. Meghalt 1727-ben. (Siebmacher : IV. 4. 1. p. 44 és Wissgrill : I. 414—15. 11.)
6 A minisztertanács első pontja nem tartozik a tárgyhoz ; Pálffy jelen
tése a második pont volt.
7 Szoboszló. A fogalmazványban oldalt megjegyezve : 2 Meil von
Debrezin.
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aus Mongacz, vom 2-ten eiusdem, mit der Unterschrift: François
Prince.
Princeps: Man sehe nicht, dass der Brief also gestellt seie,
dass man darauf antworten könne. Si vellet Ragoczius quaerere
gratiam, faciat debita forma. Palfy communicat, Caroli in nostras
partes trahere non obstare, esse eius uxorem et proles in Mongacz.
Contra et nos habemus filios Ragoczii in nostra potestate1 et quae
contingent filiis Caroli, hoc quoque obventum filiis Ragoczii. Die
Sach wäre zu weit gekommen und wolle weder mit ihme Ragoczy,
noch durch ihne Palfy wegen des Ragoczy und seinen rebellischen
Anhangs tractirn. Er Palfy wüsse, was ihm wegen des Caroli
anbefohlen worden, deme solle er insistiren. Wan aber der Ragoczi
beim I. K. Maiestät umb pure Gnad ansuechete und sich in Ihr
Maiestät Gnad werfen sollte, so wollte er Gr. Palfy es berichten.
Wratislaw: idem.
Conclusum: ita.

8.
Becs, 1711 január 19.

Savoyai Jenő herceg gr. Pálffy Jánosnak.
Tudomására adja I. Józsefnek az ugyanazon napon tartott miniszter
tanácsjavaslatának megfelelő elhatározását a január 9.-én Szőboszlőban
kelt jelentésben foglaltakra és Rákóczinak a kardinálishoz intézett
levelére vonatkozólag.
Eredeti fogalmazvány Staatsarchiv. Hungarica. 1711 fasc. 193.

Ich habe E. E. Schreiben vom 9. dieses aus Szobosz sambt
der Abschrift des an den Herrn Oardinalen v. Sachsenzeiz vom
Ragoczy erlassenen Briefs vom 2-ten dito aus Mongacz datiert,
wohl empfangen ; der Inhalt sowohl ein- auch des andern ist I. K.
und Königl. Maiestät ohne Verzug allerunterthänigst vorgetragen
und von ihme darüber mir allergnädigst aufgetragen worden, E. E.
folgendes in Antwort erfolgen zu lassen:
Dass erstlich ersagten Ragozischen Brief betreffend, aller
höchstgedachte I. K. und K. Mo selben nicht also gestellt zu sein
befunden, dass selber weder von dem Herrn Cardinal angenommen,
weniger noch beantwortet werden könnte, in deme unter andern die
dabei befindliche Unterschrift: François Prince, die Figur eines
souverainen Prinzens mit sich führete, dergleichen Ihre K. M. im
Königreich Hungarn und dahin gehörigen Theilen äusser sich keinen
anderen wüsseten, noch erkenneten. Folglich ihme Ragoczy der
gleichen schriftliche Anmassungen keineswegs gestatten könten.
1 Rákóczi mindkét fia Bécsben tartózkodott.
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Was die von ihme Ragozi mit des Herrn Cardinals Libden verlan
gende Unterred belanget, wäre E. E. vorhin bewusst, wie weit die
Sachen gekommen, welchen nach I. K. und K. Maiestät weder mit
ihme Ragoczy selbsten, noch auch durch mittel E. E. mit demsel
ben und seinem noch übrigen rebellischen Anhang tractieren lassen
könnten. Wann er Ragoczy jedoch die kaiserliche und königliche
Gnad bittlich ansuechen und sich deroselben lediglich unterwerfen
wollte, solchenfalls wollten I. K. und Königliche Maiestät allergnädigst zuelassen, dass E. E. es an sie anhero allerunterthänigst
berichten könnten.
Den Caroli betreffend bestunden 1. K. und K. M. auf der E. E.
letzthin ertheilten allergnädigsten Belehrung derzeit noch beständig,
finden auch nicht, wie er Caroli die ihme angetragene Gnad aus
Ursachen, dass sein Weib und Kinder zu Mongacz in des Ragoczi
Gewalt sich befinden, länger verschieben oder einiges Bedenken
tragen sollte, wan ihme anderst zur Herüberstellung ein rechter
Ernst seie, wohlerwogen des Ragoczy Söhne gleichmässig in Ihrer
Maiestät Gewalt hier stehen, gegen welchen eben jenes verfügt
werden konnte und ohnfehlbahr wurde vorgenommen werden, was
jener gegen seine des Caroli Angehörige wider besseres Verhoffen
etwa zu verüben sich unterstehen werde. Welches E. E. dem
selben beizubringen und ihme zuermahnen hätten, dass er sich
der angetragenen Gnad, da es noch an der Zeit ist, bedienen und
sein Heil nicht auf ein Ungewisses und eine allzuspathe Reüe
hinausschieben solle.

®o
Téglás, 1711 jaquar 21.
Gr. Pálffy János jelentése a haditanácsnak.
Jelenti Kálló irányában való előnyomulását, mely azonban a nagy
hideg miatt megakadt; jelenti Károlyival való találkozását és a vele
folytatott tárgyalásokat, melyek kuruc várak átadására, a Rákóczival
való közvetlen tárgyalások előkészítésére és a közeljövőben megvalósít
hatónak mutatkozó megegyezésre vonatkoznak.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. exp. 1711 január nr. 317.
A ( ) közé foglalt szavak az eredetiben jelekkel vannak írva.

Bei meinen anheunt genombenen Marche ist eine solche
grausambe Kälte und durchtringender Wind eingefallen, dass fast
nicht möglich zu subsistirn und bei also continuirenden Wetter
die Pferde zu Grund nothwendig gehen müssen, ich bin gesichert
gewesen, die Nacht nacher Kalo zu rücken und den allda postirten
Feind zu überfallen, allein ist es eine pure Unmöglichkeit und wan
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auch mit grösster Beschwärnus dahin langete, wären die Leüte
äusser Stand des Gewährs sich zu gebrauchen ; dass also den
Marche von morgens Fruehe nicht dahin fortsetzen kann, ohne
deme haltet der Feind nirgents, sondern stehet aller Orten auf den
Sprung fertig beim Tag in denen Dörfern und auf der Nacht in
freien Feld bei dem Feuer.
Eben als dies schreibe, kombt der Caroli1 und hat seine Wort
dem gegebenen Versprechen nach gehalten; umb seine Aufrichtigund Ehrlichkeit zu bezeugen, hat er, wie letzthin berichtet, Sarkad
evacuiret, anjetzo schicket selber (die Ordre nacher Somlioki) ;
damit aber mit ihme desto sicherer handlen und seine Sincerität
erfahren könne, hat mir derselbe ebenfals versprochen (Ecsed abzu
treten. Dieser Ort von grosser Importanz), als selber (wohl fortificiret), viel Ungelegenheit in dem Land machet, auch man solchen
bei dieser harten Saison (zu emportiren nicht vermag). Zum Über
fluss will derselbe seine Regimenter (nacher Zathmar zuruckziehen),
mithin mir den völligen Szabolczer Comitat überlassen, welchen
letzten ich zwar ohne diesen wohl behaubten kann, wegen des
Zathmarer Comitat hingegen zu reflectiren ist, dass wan auch
dahin den Ritt vomembe, bei dieser umbeschreiblichen Kälte,
Schneewetter und üblen Weeg Leute und Pferde hingenomben
wurden ; kein Heu ist daselbst nicht zu finden, weillen abgewichenen
Sommer keines gemacht und das wenig vorhandten geweste von
dem Feind consumiert worden, dahero sowohl aus Abmanglung
dessen, als der übrigen Subsistenz, dero Zufuhr von den kleinen
Ohrten der Feind verhindert, keinen fösten Fuss allda setzen kann,
sonderlich aber ist zu erwegen, dass der Feind bei meiner dahin
Ruckung seine Truppen zertheilen und im Rucken gegen Debreczin
und die Hayducken-Städte lauffen, die Naturalien dieser Orten (so
bis dato die Truppen aushalten müssen) zu consumiren, oder selbe
gar in Brand zu stecken, zu deme ihme (frei stunde bei Tokey
die Theiss) nach seinen wohlgefallen (zu passiren), dass also unverrichter Sachen mit grösster Mühe und Strapezza deren Truppen
hinwiderumb zuruck zu kehren und dem Feind auf neues zu delogiren, bemüssiget sein wurde. Dieser Ursach halber, damit Debreczin
währender meiner Abwesenheit nichts zu befahren habe, ist der Herr
Obrister Gr. Monticelli2* (mit 900 Mann, mehrerst übel berittenen
und zu Fuss), dan den (Granadiers) zuruck gelassen worden.
Unter anderen hat mir bemeldter Caroli beigebracht, wasmassen (der Ragoczy sich gleichfals zur Kais. Maiestät Devotion)
bequembe (und die) königliche (Gnad ansueche) ; es besorge selber
1 Károlyi és Pálffy találkozásának előzményeire lásd Hadtört, közle
mények. 1924. 201—202. 11. és Bevezetés 38—39. 11.
2 Gr. Monticelli (von Rovero) ezredes, az Uhlefeld-vértesezred parancs
noka. Résztvett Érsekújvár ostromában. (Wrede : III. 1. 146. és 148. 11.
Wiener. Diarium. 1711 nr. 729.)
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alleinig, dass ihme (die Versicherung ins künftig nicht gehalten),
sondern (es Ihme), wie in der vorigen Rebellion (zu Eperies)1
geschehen, ergehen möchte ; auf welches geantwortet, dass ich zwar
(keine Vollmacht) hätte (wegen des Ragoczy) mich im geringsten
einzulassen, doch aber soviel glaubete, dass wenn Seine Kais.
Maiestät (selben die Gnad), so von Ihnen und allen dependiert,
ertheilte, er (vor das künftig) vergewisset sein kundte, es stunde
(dem Ragoczy) aber frei, dessentwegen allerunterfhänigst anzu
langen und zu Ihro kais. und königl. Maiestät Füessen zu werfen.
Uber welches (der Karoly) sich*weiters herausgelassen, dass sofern
(dem Ragoczy) meine Parole und christlichen Glauben kömben
lassen wollte, wurde er sich (künftigen Son-Montag längstens)
unweit Kalo einfinden, mit mir ein und das andere zu reden, auch
sich (categorisch zu expliciren) ;2 weillen nun (selben anzuhören)
zu Ihro K. M. Dienst gefunden, als werde ihme erwarten und zur
Probe seiner hegenden Aufrichtigkeit immittels bis erfolgender
Resolution des Hofs, (die Einraumbung Caschau, wordurch) Ihr
K. Mo der grösste Vortheil (anwachsete), als sonsten (der Fall von
dieser) Föstung umb so (weniger diesen Winter zu hoffen, als vor
etlich) Tagen unvermerckter der Löffelholz-schen (Postirung) sich
(500 Mann hienein geworfen) haben praetendim. (Der Karoly)
hat sich selbsten offeriert, dass bei erhaltender Erlaubnus (vom
Ragoczy), woran er keineswegs zweifle, selber nacher Wienn abrei
sen wolle (vor sie beede die Gnad auszubitten) und das weiters
anzubringen. Ich stehe aber sowohl der Quarantenae, als andern
wichtigen Bedenklichkeiten halber an solchem nach hierüber von
einem Hochlöbl. Kais. Hofkriegsrath das eigentliche erwartte und
(bis dahinn) unter (andern Vorwand die Zeit) zu (gewinnen)
schon trachten werden.
Des Caroli Anherokunft wirdet dem (gemeinen Mann) unter
schiedliche Gedanken verursachen, dass selber (nacher. Haus) gehen
(und die Gnad) anflehen würdet. In reifer Überlegung alles dieses
obangemerkten habe mit Beiziehung beeder Herrn General-Feldmarschal-Leuttenant Ebergenÿ und Montecuccoli, beeder Herrn
Generalwachtmeister Graven3 und Croix4 resolviert, und dieses
Werk in ehender je besser zu grössten Vortheile und Nutzen Ihro
Kais. Maiestät, bequember und richtigerer Verpflegung deren
Truppen und Widerhollung diesen desolirten Königreich den
1 A Caraffa-féle eperjesi vértörvényszékre vonatkozik. A szatmári
béketárgyalások folyamán arra többször történt utalás.
2 V. ö. Bevezetés 41—42. 11.-val.
3 Graven (Graven) Lajos Ferdinand vezérőrnagy, a Rabutin-dragonyosezred parancsnoka. (Feldzüge. XIII. 422. Wrede : HL 2. 579. 1.)
4 Gr. Saint-Croix József Albert vezérőrnagy; 1703—1707-ig a volt
9. számú dragonyosezred (Wrede : III. 1. 184. 1.), 1707—1711-ig a volt
13. számú dragonyosezred parancsnoka. (Wrede: Ül. 1. 213. 1., ül. 2. 590.)
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vorigen Ruhestand, (mit den Ragoczy zu reden) und zu dem End
diese (fünf Tag) noch abzuwarten, indessen die Truppen in der
Ruhe stehen zu lassen und bis (exspirirten Termin) keine Hosti»
lität zu exerciern; vom dem Erfolg sodan durch einen gescheiten
Officier den ausführlichen Bericht unverweilet erstatten werde.
Dermahlen fallet wahrhaftig unmöglich zu agiern, da bei
dieser ungemeinen Kälte, wie obangegeben, die unter freien Himmel
stehende Pferd crepiren müssen. Es wird auch hindurch nicht das
geringste verabsaumbt, da ohne deme den Ritt zu keinem anderen
Ziel vorgenomben, als einige Verpflögung von dem Szabolczer
Comitat anzutreiben, so eben diese Zeit fürgleich geschehen kann,
bei sich ergebenden gelinden Wetter wirdet sich ein mehrers thuen
lassen, wan es der Subsistenz und Fourage, auch der Unterbringung
halber nur möglich werde (in der Gegend Kalo) eine Postirung
anlegen. Dies ist nun, was vor anheunten zur vorläuffigen Wissen
schaft in E. K. HKR. benachrichtigen soll, damit nun umbso
geschwinder eines hochlöbl. Kais. HKRaths positive Resolution des
weitern halber überkombe, so abschicke hiemit den Leuttenant
Demer bis nacher St. Nicola,1 an welchem dan die Expedition
dahin remittirt werden kundte etc.
Deglas, unweit Kalo, den 21. Jänner 1711.
Johann Gr. von Palfiy, m. p.
P. S. Auch Hochlöbl. K. HKR. ich erwarte mit grösstem
Verlangen die beliebige Resolution (wegen des Ragoczy, fals er
auf die Amnestialgnade vitae .und bonorum sich ergibt). Sonsten
habe auch vor meinen Aufbruch die Capitulation von Murán2
unterschrieben, welche in deme bestehet, dass der samentlich
Guamison und darinnen befindlichen Edleuten der freie Abzug
dahin, wo selbe wollen, gestattet worden, doch mit diesem Unter
schied, dass denen Officiern und Edleuten das Gewähr, sambtlichen
aigenthumblichen Sachen mitzunehmben verwilliget, dem gemeinen
Mann aber solches abzulegen anbefolchen worden. Womit ut in
litteris, idem qui supra.
Gr. Pálffy a Rákóczival való találkozás tervéről január 28.-án Savoyai
Jenő herceget is értesítette. „Künftigen Freitag erwarte ich hinwiderumb den
Caroli, welcher mich versichert hat, den Ragoczy mitzubringen. Ich habe
zwar diesen letzteren nicht verlanget, sondern er hat selbsten angehalten,
umb mit mir reden zu können.“ (Eredetije Kriegsarchiv. Feldakten. 1711
január nr. 10.) A Rákóczival való találkozás ezen megindokolása Károlyitól
származik. A részletekre lásd Bevezetés 40—41. 11.

Szentmiklós helység Moson megyében.
A részletekre lásd Feldzüge. XII. 535—36. és XIII. 424. 11.

MINISZTERTANÁCSI JEGYZŐKÖNYV, 1711 JAN. 19.
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10.

Becs, 1711 január 29.

Minisztertanácsi jegyzőkönyv.
Tárgy: gr. Pálffynak 1711 január 21.-i Tégláson kelt jelentése a
Károlyival való találkozásról s a Rákóczival való közvetlen tárgyalá
sok előkészítéséről.
Eredeti fogalmazvány. Staatsarchiv. Hungarica 1711. fasc. 193. Mellékelve
gr. Pálffy téglási levelének tartalma pontokba foglalva.

Conferentia secretior die 29. Januarii, 1711.
Apud Excellmum de Trautsohn; praesentibus: Principe à
Sabaudia, domino B. à Seilern et domino Comite à Wratislaw et me.1
Materia : Litterae des General Palfy an einen löbl. Hofcanzley,
darinnen er von der Stellung des Caroli und Gnad-Ansuchung des
Ragoczi berichtet.
Lectae litterae des General Palffy.
Princeps: Potuisset Palfy abstinere suapte et sine mandato
Caesaris cum Ragoczy colloqui. Si tamen posset fieri finis bello
Hungarieo, etsi durum sit gratiam facere huic Archirebelli, tamen
censet ob hodiernas conjuncturas et praesertim cum alleati2 altum,
contra clamaturi essent, si abstineretur a pace; posse Ragozio fieri
spem gratiae caesareae, tamen non tractare cum eo.^ Posse admitti
Caroli huc et audiri, monendum tamen Palfium, ne ita sua authoritate et sine mandato Caesaris cum Ragozio tractet.
Seilern: Jam fuisse datum mandatum Palfio, ut cum Caroli
tractet ; litteras caesareas ad Palfium hactenus quidem necdum per
venisse, exspectandum eventum.
Wratislaw: Non agat cum Ragozio nomine omnium rebellium;
sibi gratia vitae et bonorum; mitte Caroli Viennam; redde Cassoviam, Mungazium et alia loca; si refutat, tractetur cum Caroli
solo. Detur eine Vollmacht dem Palfy mit dem Ragoczy in specie
zu tractieren. Stipuletur neben Caschau, Mongacz und andere Festun
gen und Platz. Petatur quoque, dass er seine unterhabende Truppen
mit in die Devotion überbringen solle.
NB. Hoc ultimum non fuit judicatum pro nunc necessarium.
Caetera, ut a latere, videantur et ita conclusum^:
l-o : Dass der Palfiy gegen Einräumung von Caschau, Mona) Oldalt Buol megjegyzése: „Hierüber ist von mir ein Aufsatz
der Antwort an den Generalen Palfy gemacht und zugleich eine Vollmacht umb
mit dem Ragoci auf gewisse Weis zu tractircn, pro eodem ausgefertigt und dem
Prinzen von Savoyen den 31. Januarii 1711 übergeben worden.“
b) Az utána következő rész az irat oldalára van írva.

1 T. i. Buol titkár, a tanácskozás jegyzőkönyvének vezetője.
2 A szövetséges Angliára és Hollandiára vonatkozik.
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gacz und andern etc., dem Ragoczy gratia vitae et bonorum ver
sprechen und alsdan dem Caroli hieher zu kommen erlauben.
2-0 : Expediatur die Vollmacht an den Palfy et dicatur ei,
dass er nach dem mit Ragoczy gehaltenen Gespräch zu erwägen
hätte, wie weit er sich der Vollmacht bedienen könne.

11
Bees, 1711 január 31.
Savoyai Jenő herceg gr. Pálffy Jánosnak.
Tudatja véle, hogy január 21 -i jelentését azonnal I. József élé ter
jesztette, akinek tudomásával arra utasítja Fálffyt, hogy a Károlyival
és Rákóczival folytatott tárgyalásokban a részére január 19-i kelet
tel kiállított utasításokhoz alkalmazkodjék ; a király a Rákóczival való
személyes találkozást kifejezett engedélyétől kívánta volna függővé
tenni, mindamellett megadta neki az általa kért teljhatalmat azzal,
hogy Rákóczit a király nevében a gratia vitae et bonorumról bizto
síthatja, de ennék fejében Kassa, Munkács és más várak átadását
kívánja tőle; nem ellenzi Károlyinak Récsbe váló jövetélét sem, de
ennék nem szabad ürügyül szolgálni időnyerésre.
Eredeti fogalmazvány Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193.

Was E. E. unterm 21-ten dieses aus Deglas von Ankunft des
Caroly und dessen Anlassung, auch zu Bezeugung seines aufrich
tigen Gemüths theils von ihme vollzogenen, theils zu vollziehen
befohlener und versprochener Einräumung der Orter Sarkad, Somlioki und Ecsed an einen löbl. kais. HKRath berichtet und weiters
beigefüegt, dass auch was der Ragoczy sich gleichmässig der
kaiserlichen und königlichen Gnad unterwerfen wollte, wan er nur
versicheret wäre, dass was ihme versprochen, künftig gehalten,
würde, zu dem Ende er sich mit E. E. ohnweit Kalo selbsten zu
unterreden, der Karoli aber hernach wegen ihrer beeder Aussöhnung
sich anhero zu begeben verlangte, sambt was dieselbe im P. S.
ihres Verhalts halber, da er Ragoczy bei der von E. E. ihme gestat
teten Unterred die Amnestial-gnade vitae et bonorum begehrn
sollte, sich weiters angefraget und von der Capitulation von Murán
beigefüget haben : dieses alles ist allerhöchst gedachter Ihrer K. und
K. Maiestät gleich nach Eröffnung ihres Schreibens allerunterthänigst
hinterbracht und von ihnen E. E. darüber folgendermassen zu
verbscheiden allergnädigst anbefohlen worden, dass:
Erstlich den Caroli betreffend, dieselbe sich lediglich der ihme
den 21. dieses überschickten1 allergnädigsten Ordres und Erklärung
1 Savoyai Jenő hercegnek az 1711 január 19.-én tartott minisztertanács
határozatát tolmácsoló január 19.-i keletű levelére vonatkozik, melyet január
21.-én küldtek el Bécsből.
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zu halten und demselben gemäss das Werk mit ihme Caroli ehestens
auszumachen hätten.
Den Ragoczy belangend gebe ingleichen erst angezogene, E. E.
unmittelst hoffentlich behändigte allergnädigste Erklärung die An
weisung, wie sie sich gegen ihme Ragoczy, oder vielmehr von
seinetwegen mit dem Caroli zu betragen hätten. Wiewohlen nun
Ihrer Kais, und Kön. Maiestät aus schon neulich angezeigten
Ursachen schwähr und bedenklich fallen sollte, wan wegen sein
des Ragoczy etwas mehrers nachzugeben, auch dessentwegen nicht
ungern gesehen hätten, dass E. E. sich vor der Unterredung mit
ihme Ragoczy, bis auf ausgewürkten austrucklichen allergnädigsten
Befehl enthalten hätten ; nichts destoweniger und da I. M. gleichwohlen hoffen können und wollen, dass durch Begnädigung dieses
Erzrebellen der dem Königreich Hungarn hochnöthige Frieden,
voriger Ruhe- und Glückstand ehestens werde erworben werden,
so wollen sie zwar gehorsambst erwarten, was bei der mit ihme
Ragoczy gehabten Unterredung vorkommen. Immittelst aber gleichwohlen aus puren Antrieb dero für dieses ihro wehrtesten Koenigreichs hegenden vatterlichen Liebe, über all andere sonst wichtige
considerationes schreiten und Kraft der hiebei kommenden Voll
macht, E. E. begwaltiget haben, mit ihme Ragoczy, jedoch für ihme
allein, seiner Versöhnung halber auf Ihrer Maiestät allergnädigste
Genehmhaltung dahin zu tractiren, dass sie ihme endlich die
Amnestialgnade vitae et bonorum gegen deme zuesagen und ver
sprechen und von Ihrer Maiestät wegen ihrer versichern mögen,
dass er hingegen die Stadt Caschau, die Festung Mongacz und
andere noch inhabende haltbahre Plätze alsobalden abtretten, und
selbe zum Pfand seiner Treu und aufrichtigen Gemüeths Ihro
Maiestät einraumen solle. Bei welchem Erfolge Ihre kais. und
königl. Maiestät dem Caroli seine anhero Reise allergnädigst gestat
ten wollen, wo hingegen und da er Ragoczy zu alsobaldiger Ab
tretung jetzt gehörter Festungen sich nicht bequemben, sondern
vielmehr verdächtige Aufzüg und unzeitige Ausflüchte aus diesen
oder andern ohnbegründter Ursachen hervorsuchen wollte, dissfalls
hätten E. E. der mit ihme Ragoczy angehabter Handlung alsogleich
abzubrechen, hingegen den Tractat mit dem Caroli zur geschwin
den Endschaft zu bringen.
Aus obigen, vorderist aber aus dem mit ihme Ragoczy gehal
tenem Gespräche werden E. E. selbst ermessen können, ob und
wie weit sie sich der beikommenden Vollmacht gebrauchen können
und sollen etc.
A fogalmazvány elején oldalt megjegyezve Bitóitól : Weil der General Palfy
mit den Capo der Rebellen handlen solle, welcher per diaetales recessus
aller Ehren und Güeter, auch Leib und Lebens verlüstig erklärt worden,
so stelle zu gnädigsten Erwegen, ob nicht nöthig, dass die Vollmacht durch
die löbl. hungarische Canzlei ausgefertiget werde.
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Külön lapon Buo1 feljegyzése : Beikommende zwei Vollmachten sub nr.
1. et 2. hab ich eigenhändig aufgesetzt, in welchen, absonderlich in der sub
nr. 2. der Gewalt dem General Palfy, wie in der Expedition zue lesen und
noch mehrer aus Ihr Exc. Herrn Gr. von Wratislau heiligenden schriftlichen
Erinnerungen zu ersehen, sehr eingeschrenkt worden. Die sub nr. 3. finde
ich unter meinen actis nicht, doch gedünkt mich selbe aufgesetzt und Ihrer
Durchlaucht Prinzen von Savoyen behändiget zu haben, von dannen ich sie
nicht mehr zurug bekommen. Es zeiget aber der darin locis subductis
erscheinende dialectus Hungaricus, dass selbe von mir, prout jacet, nicht
verfasst, sondern von der Hungarischen Canzlei in alienam hanc formam
müsste verändert sein worden, so aber bei diser Canzlei leicht zu erfahren
sein wird. Coram plura. (Kívül: ad 31. Januarii. 1711.)
A gr. Pálffynak adandó teljhatalom szövegezésére vonatkozik a következő
nehány votum is, külön lapon: Des Herrn Baron Seiler Excellenz Correctur
duncket mich sehr gut zu sein ; ich glaube aber, dass die von mir understrichene Wort auszulassen wären, weillen sie dem Palffy die Macht einraumeten, neben gratia vitae et bonorum unterschiedliche Sachen dem
Ragoczy und denen seinigen einzuraumen, so wieder die Intention der
Conferentz laufet, so allein auf des Ragoczy Person einzurathen vermeinet ;
dahero eben schon genug de illa gratia gesagt worden, folglich diese Voll
macht mit denen verbis : in quorum fidem etc. könnte geschlossen werden;
jedoch submittire mich besserer Erkantnus.
Wratislaw mp

Ich conformire mich mit des Herrn B. Seillers Excellenz Correctur
und Erinnerung des Herrn Gr. Wratislaw Excellenz, damit der Herr Graf
Palfi nit etwan weitergehe, als es ratsamb und Ihrer Kaiserlichen Maiestät
Dienst und Conveniens ist.
L L Gr v(m Trautso]lnj
p.

Ich habe bei solcher Ausfertigung kein Bedencken, wie Ihre Exc.
Herr Gr. von Wratislaw erinnert.
Schlick 1
12.

Bees, 1711 január 31.

I. József teljhatalmat ad gr. Pálffy Jánosnak arra, hogy Rákóczival
egyezségre lépjen s egyúttal felhatalmazza, hogy neki teljes amnesztiát
biztosíthasson.
Eredeti fogalmazvány Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193.

Vollmacht für den Herrn General Feldmarschallen Grafen
Palffy, umb mit dem Francisco Ragoczy wegen seiner Aussöhnung
zu handlen. Den 31. Jan. 1711.
1 Gr. Schlick Lipót József b. 1.t., tábornagy és vezérhadbiztos. Szül.
1663 január 20 ; résztvett a török háborúkban, valamint a karlovici béke
tárgyalásokban is. 1703-ban Bajorországban, utóbb Magyarországba^ harcolt,
de kevés szerencsével ; egy ideig Hollandiában volt, mint vezérhadbiztos,
Savoyai Jenő herceg seregében. A herceggel, legalább később, nem állt jó
viszonyban ; ennek tulajdonítható, hogy bár tábomagyi rangja volt, sógorá
nak, gr. Wratislawnak halála után, 1713-ban cseh főkancellárrá neveztetett
ki, hogy a katonai ügyekből így elvonják. Megh. 1723 április 8. (Arneth:
Archiv. XVI. 16. 1.) Második feleségétől, Wratislaw Mária Annától született
leányát Mária Jozefát gr. Pálffy Miklós vette nőül. (Imhoff I. W. : Notitia
procerum. Tübingae, 1732. 655. 1.)
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Josephus, Dei gratia Romanorum Imperator etc. Omnibus,
quorum interest, testatum facimus. Cum pro ea, quae nobis a proge
nitoribus nostris, divis imperatoribus, ac regibus insita, augustae
domui nostrae tralatitia quadam praerogativa peculiaris clementia
est, iis subditorum nostrorum, quos coeca ambitionis libido a debito
fidei tramite transversos egit, ubi verae poenitentiae ac resipiscentiae
documenta ediderint, sinum paternae gratiae nostrae nunquam non
benigne recludamus: relatum vero novissime ad nos fuerit, Franciscum Ragoziiim eorum,a) quae aliquot abhinc annis in nos et
haereditarium^nostrum Hungáriáé Regnum aliasque ditiones nostras
gessit, aliisque gerendi author et dux fuit, poenitentia tactum,
abjectis armis implorataque praeteritorum venia et gratia nostra
caesareo-regia, ad debitam nobis fidem, subjectionem et oboedientiam
serio redire intendere.
Hinc est, quod illustri ac magnifico consiliario nostro intimo,
Regni Croatiae Bano, Generali Campimareschalco, nec non exercitus
nostri in Hungária pro tempore supremo praefecto, dilecto nobis
fideli Joanni e Comitibus Palfify de Erdőd hisce potestatem plenam
facimus, praefatum Franciscum Ragozium, ubi veniam istam gra
tiamque nostram caesareo-regiam imploraturus accesserit, non modo
ad colloquium admittendi, eumque^ auscultendi, atque ad nos
desuper subinde referendi^ verum etiam eidem nomine^ nostro
caesareo-regio anhelatam gratiam amnestialem tam vitae, quam bono
rum sancte spondendi, atque pollicendi,6^ ea tamen lege ac condi
tione,^ ut dictus Franciscus Ragozius, positis prius armis in tesseram
fidei ac sincerae devotionis suae urbem Cassoviam, arcemque Mongaczianam, nec non caetera loca munita, quae suaeque factionis
sequacibus^ in praesens obtinentur, in manus ac potestatem nostram
postliminio quamprimum restituat, atque vel ex nunc nulla inter
posita mora dedat, tradatque.^
In quorum omnium robur praesentes caes. regio atque archiducali sigillo nostro communiri jussimus, easque propriae manus
a) Az eredeti fogalmazás a következő volt : qui aliquot abhinc annis ducem
eorum Hungarorum se gessit, qui a nobis uncto suo naturali rege ac domino descis
centes in viscera florentissimi olim regni, atque adeo patriae suae igne ferroque
dirum in modum grassati sunt, poenitentia commissi sceleris tactum (eredetileg:
pertaesum), abjectis armis, ad debitum fidei obsequium, si modo ei gratia amnestialis vitae et bonorum fieret, serio redire intendere.
ö) Eredetileg : eiusque petita.
c) Eredetileg : deferendi.
d) Eredetileg : verbo.
Eredetileg : expromittendi.
f) Eredetileg : pacto.
g) Eredetileg : quae a suaeque praesidiario milite.
h) Az eredeti fogalmazvány következő részlete elmaradt : Verbo nostro
caesareo-regio promittentes, nos ea omnia, quae praefatus Comes Palffy cum dicto
Francisco hagozio sub modo expressa lege et conditione (eredetileg: praes
tita dicta conditione) egerit, atque tractaverit, firma, grata, rataque habituros,
atque impleturos, usque nullo unquam tempore nec ipsos nos contrafacturos, nec
ut ab alio quocumque demum fiat, admissuros esse.
A szatmári bék' története és okirattára.
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subscriptione corroboravimus. Datum Viennae, 31. mensis Januarii,
anno a Christo nato 1711. etc.
A fogalmazvány végén Buol megjegyzése : Sub eodem, scilicet 31. Januarii
Ihro Durchlaucht Herrn Printzen von Savoye durch mich eigenhändig
ingrossiert und sigilliert, doch ohne „ad mandatum“ durch den Canzleidiener überschickt, umb von Ihro Kais. Maiestät allein unterschreiben zu
werden.

13.
Debrecen, 1711 február 6.

Acton1 ezredes gr. Bethlen Lászlónak,~
Êrtesîti Debrecenbe váló érkezéséről, Károlyi és Dálffy téglási talál
kozásáról, a felkelés ügyének várható bukásáról s végül a január 31.-i
vajai tanácskozásról.
Eredetije a gr. Bethlen-család keresdi (Nagyküküllő megye) levéltárában.

Illustrissime Domine Comes etc.
Obligatio reális amicitiae secum fert etiam e longinquo sui
amici non immemorem esse. Quapropter et ego hisce Illmae Dni Vrae
sincera mea obsequia deferre, eidemque notificare volui, me Debreczinum tandem feliciter appulisse,3 ubi per aliquot dies commoratus,
me de novo movere et huc conferre debui. Adfuit Dnus Károlyi
ad colloquium cum excellmo dno nostro generali commendante,4 quo
habito exspectatur etiam cras princeps Ragozy ad uberiorem conferentiam.5 Res rebellionis in ultimam agonam devenit, quapropter
non parva alicuius accommodationis spes affulget. Interea evacuatum
est nobis Ecsed et Sólyomkő,6 tradidit se fortissima arx Murán,
Eperjes, Csarkat7 et alia loca, remanente sola Casso via, arce Munkacsiana et Ungvar per totam Hungáriám in manibus rebellium.
1 Acton (von Treuenfeld) ezredes, a Rabutin-ezred parancsnoka.
(Wrede : III. 1. 192. 1.)
2 Gr. Bethlen László Bethlen Farkas történetíró fia (Kóváry L. :
Erdély nevezetesebb csiládai. Kolozsvár, 1854. 42. 1.), főkormányszéki taná
csos, ref. fögondnok, utóbb küküllőmegyei főispán. Meghalt 1717-ben. (Zilahi
Sebes András : A’ régi nagy Bethlen háznak uj homályba érkezett szövétneke. Kolozsvár, 1718.)
3 Az erdélyi ezredek 1711 január 11.-én érkeztek Debrecenbe. (Bivolinyi
naplója. Thaly kiadása. 416. 1.)
4 A Károlyi és Pálffy közt lefolyt téglási találkozásra (január 21.)
vonatkozik.
6 Rákóczinak Pálffyval való találkozása január 31.-én történt Vaján.
(Bivolinyi naplója. 421. 1. V. ö. Bevezetés 44—47. 11.)
6 Acton állítása csak arra vonatkozhatik, hogy Károlyi mindkét vár
átadását megígérte Pálffynak, mert mint már említettük, Sólyomkő február
12.-én, Ecsed február 16.-án jutott a császáriak birtokába.
7 Sarkad vára, mely január 11.-én hódolt meg.
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Patimur interim hic summas incommoditates ob ingentissimum
frigus; optarem me brevi in charam Transsylvaniam reversurum,
ut illmae Dni Vrae aliisque patronis et amicis inservire possem, quod
et hic facere non negligo. Videtur enim excellentissimum dominum
campimareschallum Pálfy non adeo bonam de dominis Transsylvanis
habere opinionem. Hisce me aestimatissimae Illmae D™ Vrae amici
tiae commendo et maneo Illmae Dnls Vrae etc.
Calan,1 die 28. Januarii 1711.
C. De Acton.

P. S Post factum colloquium in pago Vaii inter nostrum
campimareschallum Pálfy et principem Ragozy,2 factum est armistitium, donec responsum ab aula veniat ad litteras Ragozianas eo
missas. Habui honorem esse ab excellmo dno campimareschallo deno
minatus ad praedictam conferentiam, qua finita apud principem
Ragozy habuimus coenam. Erat in mensa campimareschallus Palfy,
Ragozy, generalis Montecucculi, Croi et ego, Károlyi, Vay Ádám,
Comes Kiéri3 et unus colonellus Gallus.4 Coena duravit usque ad
mediam noctem, fuimus ita laeti et confidentes, ac si fuissemus
semper optimi amici. Nullum Transsylvanicum vidi, nisi Alexium
Bethlen,5 qui profecto pulcherrimus est, amplexus et osculatus sum
illum et ipse me et quidem suspirando plangens patriam et patriotas ;
quid post armistitium fiet, tempus docebit. Interea debuerunt se
rebelles ultra Samusium circa Ungvár et Munkács retrahere, qui in
omnibus plus non sunt, quam sex millia.6
Debreczin, 6"t0 Februarii 1711.

1 -így, Kalló helyett, hol Pálffy január 22.-e óta tartózkodott. (Bivolinyi
naplója. 418. 1.)
2 A vajai találkozásra vonatkozik.
3 Bizonyára gr. Kéry Ádám, a fejedelem udvari káplánja. Bivolinyi
(Naplója. 421. 1.) nem említi.
4 Charriére Jakab dragonyosezredes. Thaly szerint (Rodostó és a
bujdosók sírjai. Századok. 1889. 584.1.) 1762-ben még életben volt Rodostóban.
5 Bethlen Elek erdélyi kancellár fia. (Kőváry L. : Erdély nevezetesebb
családai. 42. 1.)
ö Téves becslés, mert a mezei kuruchadak száma meghaladta a
12 ezer embert.
16*
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14,

Ónod, 1711 február 8.
Gr. Pálffy János Savoyai Jenő hercegnek.

Február 4.-i jelentésére hivatkozva, megemlékezik a vajai találkozásról
és a Rákóczival kötött fegyverszünetről, melyre súlyos okok kényszerí
tették; panaszkodik az élelmezés nehézségei miatt, melyek a had
műveletek folytatását könnyen lehetetlenné tehetik; épen ezért Pestre
készül, hogy Dlzent kamarai tanácsossal a további teendőket meg
beszélje. Jelenti, hogy Rákóczi egyik bizalmasa, Fray József kanonok
amnestiáért folyamodott.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. 1711 exp. február nr. 317.

Durchleucht igster Fürst.
Eben da zu Visitirung allhiesiger Postirung anlange und zu
diesem Ende beede Herrn Generalen Baron Löffelholcz und von
der Langgen1 anhero bestimbet, überbringet mir der jüngst hinauf
geschickte Leutenant Themer dero gnädigstes Antwortschreiben von
1-ten dieses laufenden Monats und werde in allem, dem mir hie
durch ertheilten Befelch und von Einem Hochlöbl. Kais. Hofkriegs
rath unter gleichem dato erlassener Instruction auf das punctualiste
gehorsambst nachkommen.
E. H. D. belieben mir imitels nicht ungnädig auszudeiten,
dass vor überkommener Erlaubnus mit dem Ragozzi mich in ein
Colloquium eingelassen und zugleich bis einlaufender Resolution auf
die untern 4-ten dieses2 durch einen Courier abgefertigte Relation
zwischen mir und dem Ragozzi die Innenhaltung aller Hostilitaeten
bewilliget habe, ich beziehe mich auf erstbemelte Relation und
darinnen angezohene ausführliche und trüfftige Ursachen, nebst wel
chen mich auch bewogen, dass bis ich dieses nacher Hof berichtet und
hierüber die Belehrung erhalten, sich wenigst 3 Wochen verstrichen
und währender solcher Zeit bei dieser grausamb- und unmensch
licher Kälte doch hätte still ligen müssen ; hingegen nicht gewust,
woher vor die Truppen einige Verpflögung, oder einen Kreuzer Geld
erzwingen sollen. Bei instehender Suspension deren Waffen vermag
der Sabolcz und Biharer Comitat das täglich nöthige kaunïb bei
schaffen, wie wäre es alsdan hernach ergangen, wo der Feind durch
kleine Partheien alle Zufuhr verhindert, solches in denen 4, 5 bis
1 Lancken (von der) Frigyes Ernő vezérőrnagy, a Vehlen-dragonyosezred parancsnoka; 1713 óta a volt 28. cseh gyalogezred tulajdonosa.
(Wrede : I. 316.)
2 Pálffy február 4.-i jelentése, mely a vajai találkozásról részletes
tudósítást tartalmazhatott, sem a Kriegsarchivban, sem a Staatsarchiv bán
nem volt feltalálható.
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6 Meilen von einander ligenden Dorfschaften zu verwahren ist eine
vergebene Sach, die Miliz wirdet nicht allein hiemit ruinirt, sondern
auch zu viel exponirt.
Andertens ist anjetzo die Theis und andere Wässer völlig
überfr ohren, stehet also dem Feind frei in die rükwärts ligende
Comitaten zu laufen und selbe auszuplündern, denen Truppen tausent
Ungelegenheiten, Allarmen und fruchtlose Strapazzen zu verurSachen, nicht weniger den Transport von Pest hiehero (worvon die
zu Einspörrung Caschau angelägte Postirung leben und ohne solchem
zuruckweichen muess) in Unsicherheit und Gefahr zu stossen. Drit
tens haben in Wahrheit die samentliche Reuterei-Regimenter (zu
mahlen die Pferde aus Abgang deren Stallungen in sehr schlechtem
Stand verfallen seien) einer wenigen Ruehe und Erhöllung höchst
nöthig, vorderist die bei Herrn Generalfeldmarschall-leutenant
Graffen Virmond1 befindliche, welche durch den lezten über üngvar
vorgenombenen Ritt, (da er zwahr das Glük gehabet, die feindliche
Postirung bis gegen Mongacz über dem Haufen zu werfen, etlich
hundert nider zu hauen und eine Menge Pferd zu erbeuteu, auch
vermitels dieses Streichs viel Edlleite und militares herübergetretten, so aber all nach abgeschworenen Aÿd und ábgelögtem
Gewähr nacher Haus entlassen worden und Einem Hochlöbl. Kais.
Hofkriegsrath derselbe die Specification hiervon eingeschiket haben
wirdet) stark abgematet worden, folglichen bei fererer Fortsetzung
deren Operationen (geschweigens, dass die Erfordernues an Brod,
hart und räuchern Futter erbricht und bekantermassen ohne diesem
sich nicht agiren lasset) denen Regimentern neue Recrouten und
Rimonte auszuweisen wären. E. D. versichere auf meine Ehre,
Reputation und ewige gegen meinen allergnädigsten Kaiser, König
und natürlichen Herrn geschworne Treu, dass die vorgeweste Unter
ordnung und obangemachte Aufhebung aller Feindseiligkeiten
alleinig aus purem zu Ihro Kais. Maiestät Dienst, Nuzen des
gemeinen Wesens und Oonservirung deren Truppen tragenden Eifer
eingangen. Hiebei auch allerhöchster Kais. und. Königl. Maiestät
Authoritaet in geringstem praejudicirt worden, sondern allein dahin
getrachtet, des Ragozzi führende Gedanken und desseins zu er
gründen, welche mit einem Wort sein halstärrig- und ambitiöses
Gemüeth satsamb entwerfen.
Von denen mit ihme gewesten Brigadiers und Obersten habe
soviel eusserlich verspüret, dass selbe dieses landverderblichen Kriegs
schon überdrüessig und grossen Lust zu ihrer Herübertrettung
zeigen, wie sie dan dem andertem Tag2 nach meiner Abrais dem
1 Gr. Virmond Damján Hugó altábornagy ; 1696-ban a Deutschmeisterezred parancsnoka (Wrede : I. 140. 1.) ; 1703-tóL a volt 16. (varasdi) gyalog
ezred tulajdonosa. (Wrede : I. 225.) Á Pálffytól felemlített hadműveleteire
lásd Feldzüge. XIII. 422—24.
2 Február 1.-én Olcsván.
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Ragozzi ein Protestation behändiget und ihme gebetten, der Sach
ein Ende zu machen, welches vor ein guetes omen halte und sicher
lich glaule, wofern sie erfahren, dass öfters gedachter Ragozzi die
nicht verdiente königliche Clemenz dennoch ausgeschlagen, selbe
ihme gewiss verlassen werden. Ich lebe der Hoffnung, dass auch
der Caroli sich anders resolviren und zu reifem Gedanken schreiten,
anmit die von ihme und nach seinen Willen und gleichsamb Winken
dependierende Miliz sich unfehlbahr hiernach richten und den
desperaten Ragozzi abandonniren wirdet. Den besten Vorschlag,
die Rebellen untereinander uneins und von ihren Haubtern abwendig
zu machen, habe schon an die Hand gegeben. Wan nemblichen
Ihr Kais. Maiestät auf den des Herrn Palatini fürstl. Gnaden1
intimirt-, auch in etlich Comitaten beraits publicierten Entschluss,
denen herüberkommenden ihre Gueter (so über 10 m. fl. nicht
ertragen) hinwiderumb zu conferiren allergnädigst zu verharren
geruehen, so getrauete mir die mehriste (da äusser denen principalen jenseits der Theis, die wenigste von 6 bis 8 m. fl. Guetter
besitzen) herüber zu ziehen und eine Empörung unter ihnen anzustöllen, der Ragozzi wurde gezwungen die raison, oder die Flucht
zu ergreiffen.
An meinen Eifer, Fleiss, Müehe, Sorgfeld und Vigilanz solle
es nicht erwinden, auch die Sach also behuetsamb tractim und vor
beschehener Einraumbung aller fösten Orther sambt allen Zugehör
die überschikte Vollmacht dem Ragozzi keinesweegs behändigen
werde. Soviel aber mues vorläufig melden, keine Hoffnung oder
Gedencken zu sein, dass er die Föstungen und haltbahre PI ätz sambt
denen darinigen Stucken, Munition und Proviant abtretten werde.
Ich habe ihme in hoc passu sehr stark tentiret und nachdruksamb
vorgestöllet, dass umb sich der königlichen Gnad meritirter zu
machen und seine Aufrichtigkeit, als Bereuung des begangenen,
ernstlich zu erweissen, er Caschau sogleich übergeben solle, worzue
selber sich auf keine Weis verstehen wollen und wan man ihme
entliehen hierzue persuadirte, ist kein conto auf Mongacz zu machen,
welches Schloss auf 3 Jahr mit allen Lebensmittel genuegsamb
versehen und dahin alle Stuck und andere kostbahre Sachen geflehet
seien, wie dan er Ragozzi mich befraget hat, ob bei erfolgenden
Frieden man in Mongacz eine kaiserliche Guarnison verlogen wurde?
Ansonsten solle E. D. gehorsamst anzeigen, dass die umb
Caschau, als auch allhier und zu Saros-Patak postirte Regimenter
sehr Übel stehen, und in die Länge daselbst nicht subsistiren können,
mit Brod und Habern wirdet ihnen von Pest ausgeholfen, allein
dasiger Vorrath gehet bald zu Ende und wan nicht ehistens ein
namhafte Lifferung dahin körnet, muessen die Truppen zu Ihro
Kais. Maiestät höchsten Undienst sich zurukziehen, hingegen dem
1 Herceg Esterházy Pál, nádor.
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Feind die Gelegenheit eröffnet wirdet, mit dem abgehendem Holz
Caschau zu versehen und mit andern Notturften auf Jahr und Tag
zu verproviantieren.
Das schwärist und hartiste fallet mir, wan von Debrezin
weithers rukhe, wie das Brod nachzubringen seie, der Feind, als
auch die Pest hat selbe Comi taten gänzlich hingenomben, dass viel
Dörffer oed stehen, kein Heu ist nirgents zu finden, auch an Getraid
ein miswachsene Jahr gewesen und kann der Herr Generalfelmarschalleutenant Graf Virmund die Miserie von dem üngvarer Comitat
nicht genuegsamb ebenfals beschreiben, dass wan er des Feindes
Brod nicht gefunden, selber sich unverrichter Sach hätte zuruk
begeben müessen.
Ich erachte keine Kunst nicht zu sein in dem Zathmarer
Comitat und gahr in die Marmaros zu laufen, allda aber fösten
Fues zu sötzen und sich zu unterhalten, gebraucht etwas mehrers
und zwar soviel, als aus der Unmöglichkeit die Thuenlichkeit
zu erzwingen.
Bei dieser harten Saison sich zu verarbeiten fallet beschwärlich,
zu deme ist der hierzue nöthige Schanzzeug nicht vorhanden, ich
schreibe zwahr umb etwas nacher Comorren und Raab, zweifle
aber, ob einige allda vorräthig seie. Keine Infanterie habe nicht
bei mir, äusser die 2 Grenadiers Compagnien Salm1 und Häslingen,2
worvon 40 Mann nacher Klein-Wardein3 verlöget und 100 Mann
zur Besatzung Ecsed abgehen.
Ferers werde morgens von hier nacher Erlau und sofort
nacher Hatwan mich begeben, allda auch das nötige zu veranstalten
und weillen der Herr Hofcammerrat Dizent annoch unpässlich, als
muess gahr einen Ritt nacher Pest thuen, umb mich mit ihme
sowohl der weiterlichen Verpflögung, als des Proviants und Fuhr
wesens halber zu unterreden, ich bin unter ainstens daselbst mehrere
à portée E. D. Resolution habhaft zu werden und zufolge dessen
das weitere auch wegen der zu Ofen befindlicher Artiglerie zu ver
anstalten.
Übrigens berichtet mich Herr General Graf Virmund, weicher
gestalten ein gewester Canonicus, nahmens Joseph Frey4 (welcher
währender Rebellion stets bei dem Ragozzi gewesen und sich in
unterschidlichen Verschikungen an die Türken, Schweden und Frank1 A Salm-ezred ekkor már a Jung-Daun-ezred nevét viselte ; hadi
létszáma 2180 gyalogosból állott. Feldzüge. XIII. 109.
2 A br. Hasslingen Tóbiás vezérőrnagyról, utóbb tábornagyról elneve
zett gyalogezred, melyből 7 század a kurucok ellen harcolt; 1710-ben résztvett Érsekújvár és Eger ostromában is. (Wrede : I. 189. és 193. Feldzüge.
XIII. 109.)
3 Kisvár da.
4 Fray József szepesi kanonok ; XII. Károlynál is járt Benderben.
Néhány jellemző adatot mond róla Márki (II. 390.1.), akinek feltevése szerint
Fray 1711 nyarán még Rákóczi udvari papja volt. (III. 261. 1.)
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reich habe gebrauchen lassen, von allen secretis vollkommene Wis
senschaft habe, anjezo auch an gewisse Orter abzugehen befelchet
worden und eine neue Rebellion zu endeken wais) sich umb die
Protection und salvum conductum angemeldet; ich habe also in
Erwögung gegenwärtiger Umständen, erwähntem Herrn Generaln
verordnet, ihm nicht allein die Protection zuertheilen, sondern selben
bei Tag und Nacht zu mir zu schiken; bei seiner Ankunft werde
ihme wohl examiniren, auch wan die Geheimbnussen von einiger
Importanz seien, ernenten Canonicum gar nacher Wien befördern
lassen, womit zu hochen Gnaden mich etc.
P. S. Herr Generalfeldmarschalleutenant Baron Löffelholcz
hat sich bei mir eingefunden und Caschau Selbsten oftermahlen in
Augenschein genomben, meldend: dass diese Föstung mit neuen
aussen Werken von Erden aufgeworfen versehen und solche mit
einem Wassergraben umgeben, sodan eine Contrescarpe hat und an
Fues des Glacis widerumb das Wasser geföhret seie. So zu E. D.
Nachricht und Vorkerung des weitern anerindere.
Onot, den 8. Februarii 1711.
Unterthänigster Diener
Johann Graf Palffy, m. p15.

Bees, 1711 február 10.

Minisztertanácsi jegyzőkönyv.
Tárgy: gr, Pálffy János február 4-i jelentése és Rákóczi február 3,-i
munkácsi levele I. Józsefhez.
Eredeti fogalmazványa Staatsarchiv. Conferenzprotocoll. 1711.

Vpennae], 10. Februarii, 1711. in aedibus excell. domini etc.
Comitis de Trautsohn.
Praesentibus Celsissimo domino principe Eugenio de Sabaudia,
B. de Seillern, Comite de Vratislav, de Trautsohn et me de Glöckner,1
weillen Herr von Puol2 übel aufgewesen.
[Az értekezlet tárgysorozatának első pontja nem tartozik ide.]
Eugenius vorgibt zum Ablesen einen Brief von Johann Palffÿ
de dato Debreczin von 4. Februarii 1711,3 welchen ich abgelesen,
1 1710-ben nyert nemességet egy Carl Moriz Glöckner „Rechtskandidat“,
„von Gluckenstein“ előnéwel ; nem lehetetlen, hogy a Buolt helyettesítő
Glöcknerről van szó. (Kneschke : Deutsches Adelslexicon. Leipzig, 1861. III.
549.) A Hauptfisealcommission tagja. Hofkammerarchiv. Hung. 1710 julius.
2 Buol előadóra vonatkozik.
8 Pálffy február 4.-i jelentése, mint már említettük, sem a Kriegsarchívban, sem a Staatsarchivban nem volt feltalálható.
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sambt einem Einschluss an den Kaiser vom Ragozi, welchen Vratislav
aufgebrochen und abgelesen, de dato Mungatsch, den 3-ten huius.1
Diesen Brief hat Prince Eugenius zu sich genomben.
Lecta epistola des Palffi; votierte:
Prinz Eugenius : Dem Palffi sein zu verweisen, dass er einen
Stilstend mit dem Ragozi eingangen, obschon auf wenig Tag, um
mit ihm zu conferiren ; es seie nich gut, dass man diesen Rebellen
soviel Hofnungen gibt, oder soviel sich ihrer annemben. Item zu
verweisen, dass er den Ragozischen Brief angenomben und dem
Hof eingeschlossen. Wenn Ragozi dem Kaiser schreiben jjpll, scribat,
wie ein Ünterthan, nicht servitor. Wer in 14 Tagen, oder 3 Wochen,
die im Land, die äusser Land, länger, herübergehet, das gewuste
Eid leistet und devot sich erweiset, der soll begnadet werden und
sein Gut, so nicht über 10 m. fl. ist, ihme gelassen. Das gewunnene
Land einzurichten und zu reguliren, auch die Confinen, soll eine
Commission von unterschidlichsten auch literatis angestellt werden.
B. von Seillern : Wegen des Verweis über armistitii und
Tractirung mit denen Rebellen, auch weggenommenen Ragozischen
Schreiben, die Ordre, wie Printz Eugenius. Dem Ragozi das Schreiben
wider zuruck zu schicken mit der Expression, wie vor. Wegen
Caroli und denen übrigen, so herüber gehen wollen, wie vor. Wegen
des Ragozi soll es noch bei deme verbleiben, was seines Perdons
halber der Kaiser vorhin resolvirt; jedoch hab er alle Festungen
dem Kaiser zu übergeben. Durch Ragozi sollen die übrigen Rebellen
nicht angenomben, oder angehört werden, wann aber singuli kommen,
sollen sie gehört und wie vor, perdonirt werden. Caroli kann hieher
kommen, non tamquam missus a Ragozi, sondern vor sich selber,
und sich submittiren, mithin sein Leben mit Güter salvieren, aber
pro aliis habe er nichts zu negotiern. Wegen der Gaisel sein nichts
zu bewilligen.
Vratislav: Wegen des Verweis in dictis punctis, wie vor
sonderlich wegen des respectlosen Ragozischen Schreiben,----------- 2
und Stillstandes, dem Ragozi sein ein Formular, wie er sich sub
mittiren soll, zuzustellen, mit Ordre, solches intra triduum zu
unterschreiben; si hoc fecerit und in 14 Tagen alle Festungen
restituiren wird, soll Palffy declariren, dass der Kaiser auch die
übrigen vorgedachtermassen perdoniren werde. [Oldalt megjegyezve:
Ragozi kann für ein Capo confoederationis nicht agnoscirt werden.]
Caroli kann nicht als missus a Ragozi hieher gelassen werden,
sondern vor sich selber herkommen und wie vor, perdonirt werden,
Aliquis mittendus ad Palffi mit disen Declarationen. Die Sach soll
1 Rákóczinak 1711 február 3.-án kelt munkácsi levele Pray : Epist.
proc. III. 538—42. 11. Magyarul Pclay : II. 278—82. 11. Tartalmilag Márki :
III. 181—83. V. ö. Bevezetés 51—52. 11.
2 Olvashatatlan szó.
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in grosser Conferenz1 vorgetragen und resolvirt werden coram
Caesare, Freitag oder Sambstag längist und alles in geheimb zu
behalten. Ein Referat zu machen mit Extrahirung beeder Schreiben.
Die Kriegstöll kann ihre Meinung in dem Referat einbringen.
Ego votiert, wie vor mehrer und weis der Sach weiter nichts
bei zu rucken.
Trautsohn: Wie vor; allenfalls wurde guet sein, den Caroli
von dem Ragozi zu separiren. Das Ragozische Schreiben ist geöfnet
worden, soll aber gleichwoll zuruck ihme geschickt, dem Kaiser
aber soll gesagt werden, dass es in dieser Conferenz geöfnet worden.
Der Caroli" kann hieher kommen, wan er sich vorhero submittirt,
aber nicht umb pro aliis zu tractirn. Denen Rebellen, so äusser Land,
terminus submittendi von 6 Wochen. Wäre zu der grossen Conferenz
zu ziehen nit ob auch der Hungerische Cantzler?2 Der Kaiser zu
fragen. Dem Kaiser zu rathen den Herberstein3 zu dieser Conferenz
zu ziehen, aber ob den Landmarschall4 und Schlick, den Kaiser zu
fragen. Cancellarius Hungáriáé non ; das Referat soll die Kriegsstöll
haben. Die Einrichtung des Königreichs ist pro tempore nötig.
(Oldalt: NB. Des Palffi Schreiben hat auch Printz Eugeni wieder
zu sich genomben.)
[A tanácskozás további menete nem tartozik a tárgyhoz,]
16.

Becs, 1711 február 14.
A nagy minisztertanács jegyzőkönyve.
Tárgy: gr, Pálffy János február 4,-i jelentése és Rákóczi február 3,-i
munkácsi levele alapján Pálffy magatartásának elbírálása s a Rákóczi
val folytatandó tárgyalásokkal való megbízatása.
Eredeti fogalmazvány. Staatsarchiv. Conferenzprotokoll 1711.

Conferentia coram Caesare, den 14-ten Februarii, 1711.
Praesentibus: Principe Eugenio, Gr. v. Trautsohn Obersthof1 Az úgynevezett kis (geheime oder sogenannte kleine Conferenz)
és nagy (sogenannte grosse Conferenz) ministertanácsra vonatkozólag lásd
gr. Wratislaw 1711 április 22.-i jelentését III. Károlyhoz. (Archiv. XVI. 145.)
Ugyanerről Marczali H. : Millenn. tört. VIII. 62. 1. Arneth : Prinz Eugen
von Savoyen. II. 98. 1. Fellner—Kretschmayr : Öst. Zentralverwaltung. III.
(Wien, 1907.) 52—55. 11.
2 Gr. Illésházy Miklós (1653—1723.), 1706-tól 1723-ig magyar fő
kancellár. (Szinnyei J. : Magyar írók. V. 65—66.)
3 Gr. Herberstein Lipót táborszernagy 1704 óta a haditanács helyettes
elnöke. Jellemzése ARNETHnál : Prinz Eugen von Savoyen. I. k. (Wien, 1858.)
304-305. és 474. 11.
4 Gr. Traun Ottó (Otto Ehrenreich Graf von Abensberg und Traun,
1644—1719.) b. t. t., aranygyapjas vitéz, alsóausztriai tartományi marschall.
Wiener. Diarium. 1710 nr. 679. Imhof : Notitia procerum. 669—70.
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meister, Gr. v. Waldstein Obersteammerer,1 Gr. v. Stahremberg
Cammerpraesident,2 Gr. v. Windischgrätz,3 Br. v. Seilern Hofcanzler,
Herberstein Hofkriegsrathsvicepraesident, Scbönborn Reichsvicecanzler.4 Referendario de Locher5 et me.6
Materia: Die Vergleichung mit dem Ragoczy und darüber
von General Johann Palfy anhero gethane Nachricht über die mit
ihme Ragoczÿ dessentwegen gehalten Antwort.
Leguntur litterae des General Palfy.
1. Taxatur in Palfy, quod Caesare inscio cum Ragoczy collo
quium instituerit.
2. Quod suapte treguam cum Ragoczy inierit.
3. Quod litteras Ragoczy Caesari scriptas, insolenti tenore et
subscriptione indignas et a se lectas, huc ad manus Domini Principis
Eugenii mittere non dubitaverit.
Votum:

1. Remittantur litterae Ragocziae.
2. Exprobrentur Palfio facta, ut supra.
3. Offeratur tamen gratia vitae et bonorum Ragoczio ad eius
1 Gr. Waldstein Károly Ernő (szül. 1661 május 13., megli. 1713 január 7.)
Fiatal korában József római király kamarása ; később különböző diplomáciai
megbízatásokban volt része; így 1702-ben sikerült Portugália csatlakozását
megnyernie. Portugáliai htjából visszatérőben francia fogságba került; onnan
kiszabadulva József római király főudvarnagya, 1709-ben pedig főkamarása
lett. (Arneth : Archiv. XVI. 25. és Arneth : Prinz Eugen von Savoyen II. 97.
Strobl—Albeg : Das Obersthofmarschallamt. Innsbruk, 1908. 174. 1.).
2 Gr. Starhemberg Gundaker Tamás b. 1.1., 1703-tól az udvari kamara
elnöke, 1715-ben az „universalis bancalitas“ elnöke, mely a birodalom pénz
ügyeinek vezetésére volt hivatva s az egyes országok kamarái ennek rendel
tettek alá. (Szervezetére Marczali H. : Millenn. tört. VIII. 65—66. Ugyanott
Starhemberg arcképe is.) III. Károly legbefolyásosabb tanácsosainak egyike.
(Arneth: Prinz Eugen. II. 97—98. és Archiv. XVI. 21.) Wolf A.: Hofkam
mer unter Kaiser Leopold I. (Sitzungsberichte der Kais. Akademie der
Wissenschaften. XI. 1854. 483. 1.) Mensi Fr. : Finanzen Österreichs. Wien.
1890. 79., 91. stb. 11.
3 Gr. Windischgrätz Ernő Frigyes (1670—1727.) ; 1694-ben birodalmi
udvari tanácsos, 1703-ban regensburgi követ, 1709-ben a titkos tanács tagja
lett. (Arneth : Prinz Eugen. IL 96.) Tevékeny szerepe volt a frankfurti császár
választáson. 1713-ban Reichshofrathspraesidentté neveztetett ki. (Arneth:
Archiv. XVI. 83.)
4 Gr. Schönborn Károly Frigyes, 1705 óta Reichsvicekanzler, (mint
ilyennek jellemzése ARNETHnál : Prinz Eugen. II. 358—59.11.), utóbb bambergi
és würzburgi püspök ; Wratislaw politikai ellenfelei közé tartozott. (Archiv.
XVI. 145. 1.) Hivatalára 1. Kretschmayr H. : Das deutsche Reichsvicekanzler
amt. Archiv, für Österreich. Geschichte. 84. k.
5 Locher Károly (von Lindenheim) ; 1684-ben fogalmazó, 1644 óta
a haditanács tagja, 1702-ben titkár, 1704 óta a haditanács titkos előadója
(Siebmacher: IV. 4. 1. 275—276.) és pedig 1710 óta a magyar és a török
ügyekben. (1710 augusztus 7. Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711.) A szatmári
béketárgyalásokon tevékeny részt vett, szerepe nem ellenszenves.
6 T. i. Buol előadó.
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preces, ea lege, ut intra triduum oblatae gratiae Cassoviam, Mungaczium et caetera loca Caesaris potestati tradat.
4. Ei tamen soli, ut privato, non ut capiti confoederatorum,
quales Caesar nullos, verum duntaxat rebelles agnoscit.
5. Caeteris fiat quoque gratia vitae et bonorum, qui non ultra
10 m. fi. in bonis habent et quidem ea lege, ut ii, qui in Hungária
commorantur, intra tres, qui extra Hungáriám sunt, intra 6 septi
manas ad fidem et subjectionem debitam redeant.
6. Dem Karoly offeratur quoque gratia vitae et bonorum et
detur ei accessus huc, non ut ablegato Ragoczy, verum ut privato.
7. Hoc annuntietur Ragoczio et Karolÿo caeterisque publicetur.
8. Mittatur hinc quidam habilis minister, qui rem tractet
in loco.
Sermua Princeps ait, durum concedere gratiam his obstina
tissimis rebellibus, qui causa tot calamitatum, qui toties oblatam
regiam clementiam spreverunt. Quia vero Comes Palfy congressum
habuerit cum Ragoczio, hicque gratiam caesareo-regiam imploret,
idque iam per orbem innotescat, non posse sine exprobratione con
foederatorum Anglorum et Hollandorum gratiam denegari. Accedere
periculum belli a Turea et novos motus septentrionales, quibus
praeveniendum.
Trautsohn : In eadem verba ; addit, instruendum Palfium
plenipotentia offerendi gratiam vitae et bonorum Ragoczio.
Waldstein : Esse rem mali exempli, post tanta flagitia con
cedere gratiam, secuturos hoc vestigium Hungaros in futurum, spe
saepius obtinendae gratiae. Tamen consentit motus periculo belli
Turcici. Existimet tamen, excipiendus Berczenÿ. Suadet, tenorem
litterarum Ragoczii exponi legatis Anglo et Hollando, ut intelligant technas eiusdem et simul clementiam Caesaris et promptitudinem eiusdem ad pacem.
Starhemberg: Existimat, fraude et dolis agere Ragoczium;
eum intendere tempus occupare et rem in transactionem diuturnam
trahere, donec assequantur ver vel aestatem et forte etiam opem
Turearum etc., tamen consentit in re. Et pro — — — —1 addit,
Hungaris rebellibus non fuisse promissam restitutionem bonorum
valoris 10 m. flor., si tot in bonis vel minus habeant, verum solum
usumfructum ex valore 10 m. fl., reservata proprietate.
W1NDISCHGRÄTZ

B. v. Seilern et
Schönborn in substantia idem, nisi quod B. v. Seilern existimet,
gratiam non per edictum generale universis rebellibus annunciandum, verum ut singulis.
Egy olvashatatlan szó.
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Conclusum :

Rem delicatam; et ni moverent praesentia tempora, neque
consensurum in gratiam, ob malum exemplum et ob tristitiam
fidelium, qui nimium passi, bona donata restituere teneantur.
Tamen consentit in gratiam ob rationes supra allatas; posse
sperari, bonos aquieturos causis. (Főléje írva: rationibus.)
Offeratur Ragoczio gratia vitae et bonorum, si intra triduum
omnes urbes ac fortalitia in potestatem Caesaris tradat, fidemque®
habeat. At ei soli, non ut duci caeterorum.
Studeatur, ut attrahatur Karoly in fidem; offeratur ei gratia
vitae et bonorum.
Caeteris statuatur tempus 3 et reliquis 6 septimanarum.
Exprobrentur Palfio tres errores, ut supra.
Mittatur hinc, qui tractet rem, in Hungáriám. Proponitur
Locher.
Dubitat tamen, an Ragoczius serio agat.
Hoc facto conferentia satisfactum iri excessu gratiae et
clementiae. Si res cum Ragoczio abrumpatur, provideantur neces
saria belli.
17.

Bees, 1711 február 17.

Savoyai Jenő herceg gr. Pálffy Jánosnak

Értesíti a február 14.-i nagy minisztertanács határozatáról, s a
maga részéről rosszallását fejezi ki Pálffynak Rákóczi munkácsi
levélének továbbítása miatt; tudatja Lochernek kiküldetését.
Eredeti fogalmazvány. Kriegsarchiv. Hofkriegsrath reg. 1711 február nr. 210/1.
Kívül: An den Feldmarschall Johann Palffy nomine Serenissimi.

Euer Excellenz Schreiben von 4. dises is mir durch den zu
St. Nicola, in dem Vorcontumaz-ort zu Altenburg1 angelangten
Courier vermittels einer aigenen anhero gefertigten Staffeta, neben
den Beischluss von dem Fürst Rakozi an Ihre Kais. Maiestät wohl
behändiget worden. Nachdeme ich aber alles, sowohl was E. E.
ausführlich berichtet haben, als was der Rakozi an Ihre Kais.
Maiestät geschriben, reiflich überlegt habe, so mues E. E. gestehen,
dass mich nicht unterfangen können, gedachten Brief von Rakozi
allerhöchsterwähnter Ihrer Kais. Maiestät zu überreichen, obwohlen
in übrigen von dero aigenen Bericht der gehaltenen Zusambentretung gepflogener Unterredung, wie nicht minder des indessen
eingestandenen Stillstands halber, wie auch dasjenige, so wegen
1 Szentmiklós község Magyaróvár közelében, hol megfigyelőállomás
volt a pestis terjedésének megakadályozása végett.
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den Karoly darinn begriffen, das behörige vorzutragen nicht er
manglet.
Es haben aber Ihre Kais. Maiestät die Sachen solchergestalten angesehen und geurtheilet, dass E. E., obzwar nicht zu zweiflen,
sie werden alles aus guter Intention und überflüsigen Eifer gethan
haben, gleichwohln zu verheben und zu verweisen wäre, dass sie
sich unterfangen haben ohne dero Befelch und Wissen mit dem
Haubt der Rebellen zusamben zu treten, Unterredung zu pflegen,
sodan (welches noch mehrers ist) den Stillstand mit einer gewissen
Abtheilung des Landes zu machen, da hieraus fast erscheinen will,
ob wäre mit ihme Fürsten Rakozy hierunter eine formal Convention
und Handlung getroffen worden, — dahin gestellet sein lassen,
was E E. zu dero Entschuldigung hierbei anziehet, zu melden, es
mag sein, wie ihm wolle, doch keinen commandirenden Generalen
gebühren will sich so weit, besonders mit einem solchen Feind,
gleich die Rebellen seind, sonach aller Völcker Rechten pro
hoste legitimo nicht erkennet werden können, in einig dergleichen
Handlung einzulassen.
Mir aber ist Selbsten frembd gefallen und vorgekomben, dass
E. E. so gedachten Rakozischen Briefan mich verschlossen zuegeschikt
haben, dann, haben sie solchen empfangen, gesehen und gelesen, so
hätten sie nach dero beiwohnender Prudenz wohl ermessen können,
dass ich solchen weder Ihro Kais. Maiestät einreichen, noch selbige
annemben könten, in Ansehen deren soviel darin begriffenen ungezimbenden Worten und Expressionen, welche alle unterstrichen und
von höchster Nachdenklichkeit zu sein E. E. von selbsten errachten
können, da er Fürst Rackozi seine Unthaten, als eine von dem
gantzen Königreich genemb gehaltene Sach bescheinigen und eine
offene Conjuration für eine Confoederation anziehen und mehrers im
privat auch nichtiges Jurament, als eine geschwohrne Homagialpflicht gegen Ihrer Kais, und Köngl. Maiestät achten will, zu geschweigen anderer gegen den allerschuldigsten Respect enthaltener
absonderlichen in der Unterschrift, da er sich nur servitorem, und
nicht servum, oder subditum, wie er sich sollte, nennet, ungezimbend vorscheinenden Anzüglichkeiten; fals aber E. E. den Brief
nicht gesehen, noch gelesen, können sie von selbsten wohl erach
ten, dass ihnen desto mehrere Schuld Zuegemessen werden kann,
umb willen sie dergleichen Brief angenomben und fortgeschiket,
ohne vorläuffiger Absicht zu sehen und zu wissen, was darinnen
bestünde, oder ob nicht etwas gegen Ihre Kais, und Königl. Maies
tät allerhöchster Authorität angeführet werde, dann was sonsten
mit einem rechtmässigen Feind, oder einer souverainen Potenz zu
beobachten, wäre mit derlei rebellischen Leuthen nicht in Gleich
heit, oder Reflexion zu ziehen.
Demnach aber die Sachen schon soweit kömben und gedigen,
so haben Ihre Kais, und Köngl. Maiestät auf E, E. gethane
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weitläufige Vorstellung sich endlichen dennoch entschlossen, dero
allerhöchste königliche Milde und Güete dahin zu erstarcken und
der von denen Rebellen wohlverdienten Schärfe noch in soweit
vorwalten zu lassen, dass sie solche umb Erspahrung des christli
chen Bluts, dero ünterhanen und besonders den Fürsten Rakozy
aus Überfluss dero zu Beruhigung des Königreichs tragender könig
lich- und väterlicher Sorgfalt und Liebe annoch angedeien und auf
sichere Mass ertheilen wollen.
So ich E. E. in Zuruckfertigung obermelten Couriers aus kaiser
lichen Befelch immitels in Antwort andeuten sollen, welcher dann
auch den Rakozischen Brief, weiln ermeltermassen Ihre Kais. Majes
tät solchen nicht überreichen können, hiemit beischliesse und zuruksende, in übrigen aber Ihro Kais. Maiestät hierunter fassende aller
gnädigste Intention wird Euer Excellenz mit aller Ausführlich
keit zu dero Belehrung und Unterricht zu hinterbringen Herr Hof
kriegsrath und geheimber Referendarius Locher unverzüglich nachgeschiket werden. Zumahlen Ihrer Kais. Maiestät Dienst nicht
zugeben kann, dass E. E., als commandirender General sich von
seiner Postirung und dem Commando deren Truppen entferne,
absonderlich da selbige doch ohne Quarantena nicht werden herein
gelassen werden, da hingegen der Feind, deme keineswegs zu trauen,
sich dero Abwesenheit in führwährender solcher Zeit zu seinen
Vortheil gebrauchen und bedienen könte. Wormit verbleibe E. E.
schuldiger Diener.
18.

Bees, 1711 február 18.
I. József gr. JPálffy Jánosnak.

Rálffy eddigi intézkedéseihez hozzájárul, teljhatalmát megerősíti és
felhatalmazza arra, hogy Rákóczinak, Károlyinak és másoknak az ő
nevében amnesztiát biztosíthat; az erre vonatkozó módokat és feltéte
leidet a haditanács egyidejűleg melléje rendelt tagjának, Locher Károlynak adott részletes utasítás tartalmazza.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. Hofkriegsrath reg. 1711 február nr.
231/11. Mellékelve a Lochernek adott utasítás fogalmazványa is ; (a fogal
mazvány szolgált a közlés alapjául). Eredetije M. Nemzeti Múzeum. Törzs
gyűjtemény.

Joseph etc.
Wasgestalten über die von dir mit dem Rakozi und Karoly
gepflogene Unterredung, wie den die Sach andurch soweit gekomben,
du auch unserer gnädigsten Resolution darüber gewärtig bist, ent
schlossen haben, unseren Hofkriegsrath und geheimben Referen
darium Carl Locher von Lindenheim an dich mit unserer fern
weiterer Erklärung abzuschiken, wirdest du vorläufig durch den
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zuruckgefertigten Courrier aus dem von unseres Hofkriegsrathspraesidenten und Generalleutenant Prinzens Eugenii von Savoy
Liebden mitgegebenen Antwortschreiben des mehrern schon vernomben haben, wie zumahlen nun erwähnter unser HER. mit1'
gegenwärtigen unseren Schreiben sich (geliebt es Gott) bei dir ein
finden wird: also thuen Wür dir hiemit gnädigst anfüegen, wasmassen Wür bei obgemelter Bewandnus der Sachen nit allein die
wegen des Ragozy nägsthin übersehükte Vollmacht im allweeg
hiedurch bestätigen, sondern auch den Karoly und andern zu
unsem Gnadenthron particulariter zuruk kehrenden Ungarn in unsern
kais. und königlichen Hűiden widerumben annemben zu können,
dir zugleich Gewalt und Authorität ertheillen wollen, auf was Weis,
Maass und Beobachtung aller solches zu veranlassen, zu thuen und
zu bewerben : hast du von ihme Locher mit mehrern ausführlichen
zu verstehen. Derne du dann auch, gleich von unserer hierunter
führend- und habender Intention er in allem umbständlich unter
richt und instruiret ist, völligen Glauben in allen, so selber in unseren
Namen vorbringen wird, geben und beimessen, auch mit ihme was
zu unseren Diensten und zu mildvatterlich von uns abzielender
Beruhigung des Königreichs immer gedei- und ersprislich sein, oder
wie ein und anderes in das Werk und Execution gefertiget werden
kann, abreden, veranlassen und einverstehen wollest. Und Wür etc.

Instruction.
Was unser Hofkriegsrath und geheimber Referendarius Carl
Locher von Lindenheimb in puncto der von dem Ragoczy und
Karoli, auch annoch anderen in Waffen und Ungehorsamb stehenden
Hungarn ansuchenden Gnaden bei unserm (titl.) Palfly in unserem
Namen zu thuen, vorzubringen und zu beobachten hat und zwar:
1- o : Wird er unser HER. Locher sich unverweilt zu erwähnten
unserem Feldmarschallen zu begeben und ihme das mithabende
Creditiv zu überliefern; sodann weiters
2- 0 : Vorzutragen haben, was massen Wür, weillen die Sache
mit ihme Ragoczy und Karoli schon soweit kömben und in dem
Stand gediegen, da ihnen Gehör und dero Zutritt, auch Unter
redung gestattet worden, dass es nunmehro blos auf unserer kais.
und königliche Gnadenserklärung beruhen will, umb alle Übermass
unserer Güete und königlichen Clemenz ob erstersagten Hungarn
gnädigst zu bezeigen, einfolglich das ferrere grundverderbliche
Unweesen in Hungarn aus landsfürstlicher, königlicher und vätterlicher Liebe, ungeacht Wür mit unsem gloriosen Waffen nögst
Gottes Beihilf, die bishero ausgeübte Halstärigkeit in kurtzen
gewaltthättig dämpfen und vernichten konten, den beständigen Ruhe
stand herzustellen, hirmit gleichwohlen unsere kais. und könig
liche Milde der von ihme Ragoczy und dessen abtrinnigen Anhang
wohl verdienten Schärfe vorwalten zu lassen, ihme unserem Feld-
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marschallen Grafen Johann Palfly neben Bestätigung der bereits
überschickten Vollmacht, auch den ferreren Gwaldt erthailen
wollen, dass ihme Ragoczy, Karoli und anderen annoch in Waffen
und Ungehorsamb stehenden Ungarn unsere kais. und königliche
Gnad und zwar
3- 0 : Bevordern ihme Ragoczy, quoad vitam et bona, auf
unsern kais. und königlichen Wort trauen und glauben könne,
unwiderruflich zuegesaget werden, wan selbiger solche lediger
Dingen annehmen und darauf
4-0 : Die Waffen sogleich niderleget, mithin seine noch undterhabenden Miliz abdankt und auf der Art, wie es darunten mit
denen Guarnisonen zu halten, entlasset, sodann die verfänglich
und wahre Ordre ausstellet, dass Caschau, Mongatsch, Hust und
all übrige unter seinem Befelch, oder Disposition bestehende feste
Ort und Schlösser unsern dahin commandierten und kombenden
Truppen, nebst allen darin befündlichen Magazinen, Stuckhen und
anderen Kriegsgerätschaften lediglich bona fide und ohne Gefährde
abgetretten und eingeraumbt, hingegen seine Besatzungen daraus
gezogen werden sollen. Deme nach dann die inländische, oder
national Mannschaft nach abgelegten Gewöhr und abgeschworner
Pflicht der Treu nacher Haus zu ihrer Würthschaft zu entlassen,
denen frembden aber mit Abnehmung des Gewöhrs, der freie Abzug,
wohin sie äusser des Königreichs und unseren kais. Erblanden
gehen wolten, mit Pässen von ihme Feldmarschallen, oder aus dessen
Verordnung von unseren andern Generaln, jedoch nicht mehr wider
uns zu dienen zu gestatten wäre. Deme dann
5- to: Weiters beizufüegen, dass er Ragoczy solche unsere
kais. und königliche Gnad nicht mit denen so vermainten und
genannten Confoederatis, von uns aber nach aller Völcker Rechten
blosser Dingen erkennenden coniuratis in corpore, sondern für sich
allem, von all übrigen abgesondert lediglich zu begehren und zu
empfangen habe, zu deme dass mit ihme diesfals weiters auch kein
Tractat,- noch Handlung einzugehen, oder zu machen sein wird,
zumahlen Wür einfürallemahl festgestelt haben, unsere kais. und
königliche Amnistialgnad über die bereits verstrichene terminos
proscriptionis nur einem jedem in particulari und separativ von
denen anderen aUergnädigst, auf gewisse nachkombende Termin zuverwilligen, also dass ihme Ragozy zu Annembung unserer obgemelter Gnad nur 3 Tag, hingegen
6-to : Denen jenigen, so sich in Königreich befänden, für sich
insonderheit solche zu suchen und begehren, drei Wochen, denen
aber, so äusser des Königreichs anjetzo wären, sechs Wochen pro
termino peremptorio für jezt und alle, auch für das leztemahl
anberaumet, äusser diser Zeit und Termin aber aller Vortrag,
Gehör und Gesuch Gnad zu begehren, oder zu erhalten, allen und
jeden esulanten verschlossen und versaget sein solle. Dafern nun
A szatmári béke története és okirattára.
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7- 0 : Der Ragoczy wan er so gedachte unsere kais. und könig
liche Gnad angeregtermassen angenomben, hingegen einen aignen
terminum zu Einraumbung derer haltbahren Orten verlangen wurde,
so konte ihme endlichen nach seinem unsers Feldmarschaliens Guetbefünden und seinem unseres HKR-s Einnemben, solcher ertheilet
und gegeben werden Und da vieleicht hienach
8- vo : Er Ragoczy begehrte zu wissen, alwo er indessen sich
stehen und wohnen könte, wäre ihme zu antworten, dass er in
N. Österreich, auf Wien, odei’ in Nieder-Ungarn und zwar, wan
er zu persuadiren, zu Ofen solche sein Wohnungsort erwöhlen,
seine Unterhaltung aber aus denen gefählen seiner Güeter dahin
veranstalten könte, jedoch dass er sich ruheig und ohne Füehrung
auswärtig-, oder inländischer verdächtiger Correspondenz halten
müesse. Da er sich aber etwo gar äusser Land, besonders in Pohlen,
oder Franckreich zu begeben gesinnet sein möchte, wäre uns solches
zu berichten und ohne unserer Verwilligung nit einzugestehen.
Sollte nun hienägst auch
9- 0 : Er Ragoczy vieleicht wegen Restitution seiner beeden
Künder anhalten und deswegen eine Condition setzen wollen, wäre
solches lediger Dingen ad referendum an uns aufzunemben ; welches
alles dann das lezte ist, so ihme Ragoczy unsers allerhöchsten Orts
ex superfluo amore pacis et quietis vorzutragen und zu verwilligen,
jedoch dabei, weilen er das Eperiefsienjse theatrum besorgete und
dessen vestigia anziehete, die Versicherung zue geben wäre, dass
Wür, wan er einsmahlen unsere kais. und königl. Gnad angenomben und das Behörige geleistet haben wird, ihme solche auch heilig
und ungekränkt halten werden. Also dass auch die ihme Grafen
Palfy nögsthin eingeschükte Vollmacht auf und für ihme Ragozi
nit weitersgenomben, oder verstanden werden, sondern cassiret und
nichtig sein solle. Falls hierauf
10- o: Seine des Ragoczy Halstärigkeit hienach sich nit
bequemben wollte, in deme als dann er unser Feldmarschall ihme
in instanti zu bedeiten hätte, dass der Stillstand gebrochen und
aufgehoben, mithin denen Feindthätigkeiten widerumb aller Lauf
freigelassen werden solle, obwohlen er unser Feldmarschall wegen
der von ihme berichten Schwehrigkeiten und Hindernussen nicht
in Stand wäre die operationes sogleich angehen und fortsetzen zu
können, welche von uns auch nicht anders, sodann auf die Möglich
keit angetragen und ausgestellet werden und wird genueg sein,
wan er unser Feldmarschall nur seine Postirung auf festen Fues
einrichten und halten und zu denen künftigen Operationen alle
vorsichtig und wachsambe Obsorg und Anstalten verfliegen wird,
bis sich das bessere Wetter und die Möglichkeit von selbsteh
eüssem und eröffnen werden, warnach dann, ferrers kein Augenblik zu verlohren, all mögliches vorzukheren, umb ihme Ragozy
und seinem Anhang kein Zeit zu lassen, sich von ihrer Confusion
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erholen, oder ander weite Conviction zu ihren Vortheil auswarten
zu können.
11- o: Den Karoli belangend, so ist unsern Feldmarschallen
schon vorhin angedeitet worden und hat er unser HKR. Locher
etc. ihme auch nochmahls anzuerinnern, wasgestalten Wür keinen
besonderen Anstand hätten ihme gratiam vitae et bonorum lediglich
zu ertheilen zu lassen, angemerckt dessen Restitution bei denen in
der Treu verbliebenen Ungarn kein so grosses Bedencken und
übles Exempl, gleichwie durch völlige Begnadigung des Ragoczy
wurde verursacht werden, warnach dann zu sehen, ob vorhero,
oder zugleich doch abgesondert von andern, mit ihme Karoly und
dessen mithabender Partei nach abgewälter Modalitet der particular
Gnadensansuchung die Sachen anzugehen und zu Schlüssen; dass
aber mit dem Karoly das Werk sogleich gerichtet werden möchte,
worauf dann hätte
12- 0 : Er unser Feldmarschall umbso mehrers anzutragen,
insonderheit, wan wegen Beibringung des Ragoczy kein Vorschein
sich eraignen, oder nach beschehener Eröfnung unserer kais. und
königlichen Gnadenserklärung, die Sache vieleicht zerfallen . würde
(damit solchemnach zwischen ihnen Rebellen eine Division und
Separation erwecket, einfolglich) wie er unser Feldmarschall in
seinem Berichtschreiben an unseres Kriegspraesidentens und GeneralLeutenand Prinzens Eugenii von Savoye Liebden gemeldet hat,
durch Entzihung des Karoli, die Ragoczÿ-Partei nicht allein
geschwächet, sondern auch zernichtet werden konte, dahero dann
dahin mit aller Prudenz und Dexterität anzuzielen und darzue
alle Weg und Mittel fürzusünnen wären, weillen andurch vieleicht
dises rebellische Unweesen in Zerthailung der Gemüeter und deren
Interesse in Müsstrauen und Unwillen gegeneinander gebracht,
mithin leichtlichen völlig, oder zum grössten Theil in die Ruhe
gebracht, oder ohne Macht nuhr zu schaden zersplittert werden
könte, bevorderist, wan dem noch übrigen Ragoczyschen Anhang
sein des Ragoczy Ohnvermögen, threuloses Begähren und aigenuützige Absehen seinen Hochmuet und aigenes Interesse in des
Königreichs Verderben durch Raub, Plinderung und all tÿranisch
aigenmächtiges Verfahren zu stabilieren des mehrem mit Grund
der Wahrheit wurde zu verstehen und zu begreiffen gegeben
worden; sollte aber
13- 0 : Gegen besserer Hoffnung alle unsere hiemit so über
flüssig bezeigende kais. und königliche Güete und Gnad auch bei
dem Karoli nicht verfangen, so wäre ihme, dass er über dises keinen
weitem Zugang in unsere Gnad mehr zu hoffen hätte, ernstlich,
gleich obangezogen worden, anzufüegen, sodann, wie schon angereget worden, mit allen Hostilitäten gegen diese halstärige und
ihme beigepflegten zuverfahren, wie dann er unser HKR. auch ihme
unsern Feldmarschallen ratione der künftigen Operationen, die von
17*
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unserem HKR-s Mittl dissfalls führende Absehen und Mainung,
auch machende Anstalten vorzutragen, nit weniger die Auskunft
auf dessen eingelangte Berichtschreiben zugeben haben wird.
14-0 : Wan aber von denen particular Ungarn nach zer
schlagener Sachen in führwährender Fortsetzung der Kriegsoperationen sich gleichwohl einige noch umb die Gnad anmelden wurden,
so wollen Wür ihme unsern Feldmarschallen noch gnädigst zuegeben, dass er gratiam vitae ihnen zwar lediglichen ertheilen möge,
jedoch ratione bonorum selbige anhero zu unsere dissfals ange
ordneten Hofcommission1 weisen solle, welchen dann wür auch
ratione bonorum, jedoch nach Erwägung der Sachen Umbstände
mit unserer kais. und königl. Güete nicht entfallen werden, wobei
also die von ihme unseren Feldmarschallen anzihende Resolution,
als ob Wür denen herüber tretenden ihre Guet, so nicht über
10 m. fl. in capitali betragen, verbleiben solten, demselben dahin
zu expliciren wären, wasmassen sothane Resolution nur solchergestalten geschöpfet und gefasset worden, dass erwähnten herüber
tretenden pro sua honesta sustentatione von ihren Güetern nur die
Einkünften von 10 m. fl. interim solang abgereicht, oder zuge
stattet werden solten, bis durch obangeregte Commission der wenigoder mehrer verwürckten Verbrechen, oder etwa bei deren Herüberkombung erwerbenden Meriten, oder anderen Umbständen uns guetächtlich wird an die Hand gegeben, von uns auch geschlossen
werden, dass ihnen herübergetrettenen endlich von gemelten ihren
Güetern einzuraumben seie, welches dann alles er unser HKR. in
unserem allerhögsten Namen bei dieser ihme auftragenden Ver
richtung in allweeg zu beobachten, mit öfters berührten unserem
Feldmarschallen zu communiciren und all dasjenige zu veranlassen
hat, was zu Erhaltung unserer gnädigst hirunter führender Inten
tion, oder lediger Dingen immer gedeien, oder auch durch gemein
samen Rat und Eifer weiters zu besten unserer und des gemeinen
Weesens dessen, absonderlich in restitutione bonorum, gleich ihme
unserem Feldmarschallen auch vorhin schon mitgegeben worden,
bewerket werden kann. Wie dann zu seinem unseres HKR-s Fleiss
und Embsigkeit unser gnädigstes Vertrauen gesetzet ist.2

1 Valószínűleg azonos a Hauptfisealcommission név alatt ismert bizott
sággal, melynek 1710,-i elnöke gr. Hoyos, tanácsosai Bartenfeld, Mayer,
Meskó, Glökner, titkára Strobl volt; e bizottsághoz még két számtanácsos
és két fogalmazó tartozott. (Hofkammerarchiv. 1710 Hung. július.)
2 A Lochemek adott utasítás a szatmári béketárgyalások alapjául
szolgált s ezért az alkudozások történetében fordulópontot jelent. Részletes
tartalmi ismertetését 1. Bevezetés 59—61. 11.
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M
Munkács, 1711 február 21.

Károlyi Sándor Rákóczi Ferencnek.

Jelenti, hogy miután a fejedelemmel nem sikerült találkoznia, Mun
kácsra tért vissza; Ebergényitől válasz érkezett, Ecsed várába a
császáriak bevonultak ; tudomásul veszi Rákóczi legutóbbi intézkedéseit
s mindenben azokhoz fog alkalmazkodni, azonban kétségei vannak
aziránt, hogy mitévő legyen akkor, ha a bécsi udvar kedvező választ ad.
Eredetije Aspremont-levéltár. (M. Nemzeti Múzeum.)

Munkácz, die 21 Febr. 1711.

Felséges Fejedelem.
F elséged kglmes három rendbeli levelei elmellőzvén, illy hir
telen való indulásában semmit sem tudván, die 17. Baranyai uram1
Debreczenbül érkezvén Ebergenyi valazával, die 18. viza boczátván,
del uttan kett orakor indultam s estvére Salankra2 hajtván, ottan
értettem Flged el jövetelet; kévés üdö múlva indulván, az más
éjei kis Pinyei hegy3 alatt megh firedvén, fel dűlvén, az uttan
csak hamar más patakban az szánkó szelyel törvén, egez Polenara4
szekeres lovamon keile viza jőnöm s onnat megh értvén Flgdnek
Zavatkárul5 jó reggel való indulását, viza kelle fordulnom s ide
jővén, szintén az estve vezem Flgednek három rendbéli kglmes
parancsolattá, mellyekre minek előtte alazatosson valazolnék,
Ebergényi valazárul kívántam eléb és Baranyai informatioirul tudó
sítanom.
Az Ebergenyi levelenek elenchusa csak az, hogy igy értvén
az dolgokat, maga is csudálkozik rajta, hogy Vaján el olvasztatván
azon levél, miért nem corrigáltatott ottan és illy magni momenti
levő dolgok mi okon pennára nem téttettek, hanem csak szóval
lőttének, quae facile volant, mind azon áltál mind ezek csak
Istenen állanak s jól adhattja. Azonban az Pálfinak szollo levele
met, úgy Flgedét el küldötte, kinek valazait megh küldi s mind
addigh az suspensio tart, rézérül obiigái s assecural, de reliquo
pinzt kéri.
Baranyai inter multa et plurima csak hittel fateállya, hogy
1 Úgy látszik, azonos azzal a Baranyi Mihállyal, aki mint Károlyi
egyik bizalmasa, már a Pálffyval megindult tárgyalások kezdetén Szerepelt.
(Pulay : II. 208. Márki : III. 141—42. Hadtört, közi. 1924. 187.).
2 Ugocsamegyei helység, ahol a fejedelem február 10.-től 17.-ig
tanácskozásokat folytatott a magyar és erdélyi tanácsurakkal, követendő
politikáját illetőleg. Bevezetés 64—65. 11.
3 A Kis-Pinye patak közelében, az alsóvereckei útvonalon.
4 A Munkács—Alsóverecke útvonalba eső helység neve.
6 Alsóvereckétől északkeletre fekvő helység, közel az országhatárhoz.
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Comfmendans]1 igaz jó magyar, semmit észre nem vött, magok az
generálisok is mind contentusok voltának, az egy jesfuita]2 vitatta
az levél stylizatioját s mindnyájan jó reménségben vadnak s noha
nagy contemptuose discurálnak fegyverben, de állatomban úgy tapo
gatta ki, hogy ha csak több erő nem jön hozza, evei nem szinten
fogják operatiora exponálni az üdő ki nyilatáig magokat; hanem
nemely hadi tiszteknek magavizeletét rezünkrül declarálta Baranyai
előttem, hogy nem szerette Vaján, kikre lezen szemem.
Az alat die 16. estve 80 granateros és Kurdicz3 50-ned
magaval Eczedben bément, magam oda való seregem ben lévén
Czanádi hadibírámmal ; egyike sem tött semmi hostilitást, hanem
az mieink ki jővén, amaz bé ment s akkor tudtam megh, hogy
Czanadi relatiora jött ; megh vallom, kevéssé tartózkodtam meg, hogy
rajta nem mentem, de nagyob consequentiát considerálván, Baranyai
által mind Ebergenyinek, mind Pálénak maga adót paroláját exageráltam.4 Az bémenő ugyan azt mondotta, hogy eök Szathmfar]
varmegyebül csak egy tyúktojást sem veznek, sem kívánnak; már
mi válazt ád, elválik; ottan ugyan nem sokat talált, mert mind
igen kitakarítottam belőlle. Hanem 8 napi élést hozot maganak,
úgy az kis-vardai gvardizomnak is és az több hadaknak annyi napra
való provisioja parancsoltától, mi végre, Baranyai, sem másik nem
tudhatta, sem érthette. Más felül penigh Szathm[ar] varmegyének
az majtinyi, zadányi hidak reparatioját intimállya, mely kettőbül
álnokságánál egyebet nem magyarázhatnék, mind az áltál megh
irám Eberg[ényinek], lássák; hizem Istenemet, az hitök veri megh
őket, ha mit foralnak, úgy s ollyat verek ellen.
Tovab térek Flged kglmes valazaira; elsőben de dato 16.
huius Flged parancsol Ráthi Gergely5 és Horváth Györgyék6 felől,
kik is Flged levelének érkezése előtt nállam lévén, Ólzván7 magok
instantiájokat elömben terjesztettek; az estvénpenigh az M[éltóságos]
Urfi Groff Berczenyi Lazlo8 öesém uram is Szalai urammal Ung1 Pálffyra vonatkozik.
2 Bizonytalan olvasás.
3 Kurtics kapitány huszárszázadából ; Kurtics Szolnoknál csatlakozott
Pálffy seregéhez. (Bivolinyi naplója. Thaly-kiadás. 414. 1.).
4 Károlyi e tekintetben félrevezette a fejedelmet (V. ö. Rákóczi 1711
március 3.-i levelével. Arch. Rak. III. 597. 1.), mert az ecsedi vár átadását
épen ő ígérte meg Pálffynak a január 21.-i téglási találkozás alkalmával.
6 Ráthy Gergely ungi alispán, udvari titkár.
8 Pálóczi Horváth György főhadipénztárnok. A szóbanforgó ügyre lásd
ezenkívül Arch. Rak. III. 602. 1.
7 Olcsva, ma Olcsva-Apáthi egyesített helység Szatmár megyében, a
Szamos-folyó torkolata közelében ; ősi Károlyi-birtok. (Gr. Károlyi-család
birtoklási története. I. 132—37. 11.).
8 Gr. Bercsényi László, gr. Bercsényi Miklós fia ; 1689 augusztus 3.-án
született; 1708-ban a nemesi testőrség századosa, 1711-ben Lengyelországba
követte a fejedelmet, aki 1712-ben Franciaországba küldte. XIV. Lajos még
ugyanazon év december 31.-én a Rátky-huszárok alezredesévé nevezte ki.
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várrul érkezvén, töllök informatiot vettem, nem külömben transmittált Ebetzki1 uram acclusáit együtt az inquisitióval confrontáltam.
Csekély elmém szerént egyebet mind kétt fél expositiojábul parti
cularis personák laesiojánál nem tapaztaltam, kit is törvénynek
uttyára relegáltam, hanem pro tollenda suspicione et internorum
confusione ugyan csak mind kettött szép szin alat itten tartóztatom,
hanem Szalai uramat reexpedialom elmaradót restantiának megh
vételére és Ebetzki uram oppiniojának is továb való vételére, lévén
olly szándékai, hogy külső hajdúságot küldgyek oda és az ott
valókbul hozassak inkábx ide, melyre az M. Urfi szóval bővebben
informálhattya Flgedet. En magam sem bánnám, ha inkáb az ellen
séghez mennének, mert nékem egy Istenem, de csak nem kellenek
az Isten adták.
Az 18-diki ugyan huius Salánkrul irt Flged kglmes levelébül
értem véletlen és siető indulását s ottan lévő m[éltóságos] úri ren
deknek bölez oppiniojukbul javallot el menetelét is,2 kit akarki az
praescribalt ratiokra nézve méltán approbálhat s nincs is nagyob
semmi ellőttem, csak az, hogy ha az Béczi Udvar sincere talál
felelni s az suspensiot fogja extendálni s Flged levelére (kiben
magam felküldésére referálni méltoztatta magát)3 azt fogja resolválni, hogy menyek és Montecuculi addigh helyettem maragyon
részünknél, quid tune facto opus est, mert Flgedet tudósítanom
respiriumom nem adatik, magam fel nem menetelem, Flged eltávo
zása azonnal az sinceritást, ha mi lehetne is, félbe rontja s az
suspensiot interrumpállya s félő, in hoc casu ha illyen sincéra
resolutioja találna lenni (kit nem reménlek), másra is azzal dolgain
kat ne gátollyák, az hova bizodalmunk lehetne is Isten után.z
Az communicatio folytatásárul m [éltóságos] úr Vaÿ Adám4
uramtul is informáltattam mennél jobban lehet, continuálom is.
A mi az hadakozásnak folytatását illeti, való dologh, elégh
discursusok voltának rulla Flges uram, s bizonyos dologh is az,
hogy annak kormányzását Isten után az üdő, az alkalmatosságh,
az emberek elméjének állandósága és álhatatlansága s az hadaknak
1718-ban ezredes, 1734-ben brigadéros, 1744-ben altábornagy, 1757-ben
pedig Franciaország marsaljává lett. Meghalt 1778 január 9. (Br. Forster
Gyula : Gr. Berchényi László francia marsai élettörténete. Budapesti Szemle,
1924. 1—3. közi.).
1 Ebeczky István ungvári kapitány, aki csak május elején hódolt
meg a császáriaknak. (Feldzüge. XIII. 437.).
2 Rákóczi február 18.-i levele. Arch. Rak. III. 591—98. 11.
3 A zárjelben levő rész az eredetiben alá van húzva.
4 Rákóczi udvari főkapitánya, kinek vajai kastélyában folyt le Rákóczi
és Pálffy találkozása (január 31.). Mielőtt a fejedelem Lengyelországba ment
volna, Vayra bízta a munkácsi vár parancsnokságát, de utóbb mégis magá
val vitte Lengyelországba s a várat Sennyey István parancsnoksága alá
helyezte. (Rákóczi 1711 február 15.-i levele. Arch. Rak. III. 592. Pulay :
II. 295.) 'Szerepére Márki : II. 190. Életrajza Turul. XXVIII. (1910.) 73—74.
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subsistentiája dirigállyák, mellyekben valami rajtam fogb állani és
általam megh orvosolható lezen, bizon el sem múlik ; de mivel ezen
kegyetlen havas telet mégh az calendarista sem tudta úgy, mint
láttyuk, arrul nem discurálhattunb. Azért legnagyóbban ebben
kívántam volna FIged resolutióját, hogy tudni illik, bizonytalan lévén
az suspensio felbomlásának ideje, ha illy nagy havakban történik,
egez lehetetlen az discursus szerént az hadakat egy corpusban az
praevideált diversiokra vinni; ha hogy penigh felolvadás után
lezen, el ítélheti FIged, még csak contrahálása is Ungh, Beregh,
Szathm [ar], Ugocsa, Maramaros vármegyékbül miként lehet, annyi
val inkáb Tizán által való, vagy Maros fele diversioja, hasonlók
lévén az Körösök etc. Hic opus, hic labor. Illy alkalmatlanságban
ben nem élhetni, ki egy corpusban nem mehetni, csak ki vigyem,
vagy mi tévő legyek, alázatosban el várom. Mert én egyszeri
resolutiom szerént valamigh kéntelen nem lezek, ki nem megyek,
kimenetelem casussával is penigh observálni fogom FIged cautioit
és praescribált úttyait s modalitássit, ebben is oppiniomot suggerálom, hogy ezen föld in illo casu in securo maradván, mintsem
idegeny országra menjek, inkább Erdélyre megyek, itten nem
subsistálhatván az vizek miá.
Munkácz várárul tött FIged kglmes dispositióit1 ma fogja
m[éltóságos] úr2 velem communicálni, mellyet — Isten ne adgya —
praesupponállyak magamnak, legh kissebben is ruminálni, de ha
miben szükségét látom az erősségnek, nem reménlem, ha suggerálni
találnék valamellyet, Flgednek ellennére lenne s mind addigh subticeálom is az dolgokat, migh FIged kglmes végső resolutióját nem
vezem, mellyet FIged kglmesen méltóztassék ante confusionem
helyben állíttatni, mert ollyankor omnis mutatio periculosa, meg
fel sem talállya minden magát.
Schariérral3 és az nemes Cavalleria companiaval1 az mi legh
job és az mint lehet s csekély elmém feltaláílya, mindenekben a
tevő lezek s magam is FIged engedelmébül prohibeálok mindene
ket, senki passusom nélkül ki ne menjen s vigyázókat is rendelek
minden passusokra.
Legh kissebb érdememet, se penigh tehetségemet nem ismer
hetem arra, hogy FIged mindnyájunk kincsét, nyomorodot hazánkat
s azzal együtt mindenét illyen együgyü erőtlen szolgájára hagyá
s kormányozását bízza; de mivel hozzám méltatlan szolgájához
nyújtott kglmes confidentiája arra ösztönözte s irántam fel indította
1 Lásd előbbi jegyzetet.
2 Br. Vay Ádám.
3 Charriére Jakab francia származású ezredes.
4 „Nemes compánia“, „nemesi társaság“, „cavallérok compániája“
név alatt is említve ; nem volt más, mint Rákóczi nemes testőrsége, mely
nek létszáma száz fő körül mozgott. (Thaly K. : Tényleges létszámok és föl
szerelés Rákóczi ezredéiben. Hadtört, közi. 1891. 167. 1.).
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s maga mféltóságos] személyét penigh minden bujdosás és külső
nyomorúságok által való kormányozására feláldozta és szentelte,
azért én is őzen alázatos levelem által azon kötelességemre és
hitemre magamat devoveálom és üdvezülendő hitemmel kötelezem
is, valamellyeket Flgednek aperiáltam és bővön declaráltam, melyek
között emlékezni méltóztatik Flged még egy extrema resolutiomrul,
kit is post omnem casum töttem vala fel s arrul semmi resolutiom nem lőtt ezen Írásban ; hanem ha Flged irányozza szükségesnek,
ez uttán is megh lehet, holott nem mulhatik, de abban bizonyos
lehet, hogy mind azt, mind egyebeket nem egyéb végre kívánok
folytatni s megh is mutatni, hanem egéz nemzetemnek javára és
Flged intentióinak secundálására, kire nem szükség históriámat
továbbra nyújtani, hanem az egy Isten adgyon erőt, egészséget,
alkalmatosságot csekély tehetségemnek mindezeknek végbenvitelére,
kiben vagyon teljes bizodalmom is.
Daniel1 uramnak actu expediálok magam is, Dragoit2 penigh,
elmaradván tüllem, óránként várom, rendelt kelyére elküldöm.
Talám nem ártana Flges Uram mind az hadaknak, mind
commendansoknak, úgy nemes vármegyéknek is intimálni Flged
kglmes dispositioit, kit nem azért irok, hogy méltóságomat aval
kívánnám extollálni, mert a nélkül is, ha szintén complementizálok
is, de az mit szükségesnek látok, akárkin hazám szolgálattyát
effectuálom én, hanem csak azért, hogy némely fondor nyelvek és
elefánt emberek elméje ne nyughatatlankodnék, az megh maradtak
közzé konkolyt ne hintene.
Feleségem iránt való szándékomat én eddigh is végbe vittem
volna,3 de az édes anyának nyomorúsága praepediált, ki is már
annyira elnyomattatot, hogy Kassára sem lehet intentiója szerént
promoveálnom ; feleségemnek penigh illyen gyámoltalanságában
elhadni egéz lehetetlenség, vélle széllyel bujdosni penigh purgatoriumnál is nagyobb mind két rézrül; azért az iránt mostan
semmi bizonyost Felségednek nem irhatok s resolválhatok, hanem
magammal együtt Istenre bízván, ha egy, vagy más fele való
menetelése alkalmatossága adatnék, tudom Flged megh Ígért kegyelmességében mindenkor bátorságát vetheti, s nem csak remélheti.
Melyben az midőn magamat alázatossan ajánlanám, kivántam annectálnom, hogy mai napon itten mindeneket el végezvén s dispositiokat
• 1 Daniel Péter a moldvai bujdosóknak Rákóczi udvarában levő residense. (Rákóczi 1710 augusztus 5.-i levele. Arch. Rak. III. 488.)
2 Draguly Farkas lovasezredes ; ezrede erdélyi származású legénység
ből állott. (Thály K.: Hadtört, közi. 1891. 154., 157., 172.) Dragulyról Rákóczi
február 15.-i levele intézkedik. (Arch. Rak. III. 591.)
3 „Feleségem (sz. gr. Barkóczy Krisztina) és annak anyja (gr. Barkóczy
Györgyné sz. gr. Koháry Judit) s Ferenc fiam és Klára leányom benn lévén
a várban“ etc. Károlyi Sándor memorandumából. Éble G. : Károlyi Ferenc gr.
és kora. I. 98. 1.
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tevén, holnap szék építésre Szathmárra fordulok s Tardi, Kárándi1
regimentjeit már oda ordereztem, az kik is mi confusiot követtek
Eczedben, Vay Lázlo2 uram alatt zászlókat is hántak öszve, azokat
keresem ki és okait exequáltatom többinek példájára s ha több
fogh kivántatni, többet is elkövetek megh zabolázásokra. Ezel
maradok Felségednek
*
lz .
, z.
alazatos szolgája

Károlyi Sándor.

Az clavissek csak az régiek, stálnak-e ? Eötves Miklós3 is
csak úgy maradót in confuso, mint Ottlik uramnak4 megh írta,
Branyiczki5 uram tudgya.
20.

Pest, 1711 február 25.

Gr. Pálffy János a haditanácsnak.
Jelenti, hogy Locher Budára érkezett s átadta neki megbízólevelét
s megbízatásáról tájékoztatta ; mindketten Debrecenbe indulnak a tár
gyalások folytatása végett, melyek során Károlyi csatlakozását való
színűnek tartja. A haditanácstól az élelmezés és a lőszerpótlás gyors
lebonyolítását sürgeti, mert az esetleges következményekért nem hajlandó
felelősséget vállalni.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 március nr. 14. Az okiratra
rávezetve: Expedit, den 2. Martii 1711; fiat extractus intronotatus pro
Camera et Commissariatu. Factum.

Hochlöbl. etc.
Es ist dero Mittels Rath und geheimber Referendarius Herr
Locher von Lindenheimb zwar vorgestern nacht zu Ofen angelanget,
wegen des aber umb Mitternacht geruehten Stosses erst gestern
abents hiehero gekommen und das allergnädigste Kais. CreditivSchreiben von 18-ten decurrentis behändiget, anheunt aber mir seine
1 Tardy Ferenc és Kárándy Mihály lovassági ezredesek. A majtényi
fegyverletételnél mindketten jelen voltak. (Specificatio 1711-ből. Thaly-gyűjt.
M. Nemzeti Múzeum.)
2 Vay László ezredes; lovasezrede a Partiumból került ki. (Thaly K.:
Hadtört, közi. 1891. 157.) Jelen volt a majtényi fegyverletételnél.
3 Eötvös Miklós kincstári jószágigazgató, districtualis commissarius
alispán. Szaniszló Zsigmond naplója. Tört. Tár. 1891. 278., 284. 1. és Márki :
II. 300. 1. Ugyanott Eötvös névaláírása. Életrajza Turul. XII. 89—91. 11. és
Éble G. id. m. I. k. 67. 1.
4 Ottlyk György brigadéros, a fejedelem főudvarmestere. Önéletrajzát
kiadta Thaly K. : Történelmi naplók. (Budapest, 1875.) 3—120. Ottlyk* jel
lemzése ugyanott. VIII—X. 11.
6 Közelebbi adatokat nem sikerült reá nézve találnom.
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übrige Commissiones und die auf meine vielfältige Bericht punctatim mitgehabte Beantwortung beigebracht. Nun habe nach reifer
der Sachen Überlögung vor nöthig befunden, ersagten Herrn Hof
kriegsrath mit mir nacher Debreczin zu nemben, umb denen vor
habenden Handlungen gegenwärtig zu sein. Was mir seit der
Abwesenheit von Debreczin von Ragozzi vor ein Schreiben ein
geloffen, habe sambt meiner Antwort zur behöriger Hinaufschikung
communiciert und das Werk anzufangen, mit denselben veranlasset
dem Karoli zu schreiben, dass er zu Vernembung desjenigen, was
seine, als des Ragozzi Persohn betrüft, sich zu Debreczin einfinden
solle. Des Ragozzi widerholt remonstrirte grosse Ambition und
erwisene Hoffarth machet mich billich zweiflen, dass selber vor sich
allein die königlichen Gnad nicht annemben werde. Von dem
Karoli hingegen habe guete Hofnung, ich will aber darob sein und
ihme keine Zeit lassen die Sach hinaus zu protrahieren, sondern
dass er sich zu ein, oder andern in instanti resolviere. Es bequembe
sich der Ragozzi, oder nicht? so getraue mir durch bekannte Art
und Weis seinen Anhang zu zerstreuen und von ihme abwendig
zu machen. Was aber aigentlich mit ein, oder anderm ausrichte,
werde staffettaliter, oder durch einen Courier sogleich benach
richtigen.
Imitels wäre einmahl keine mehrere Zeit zu verlieren, oder
anzustehen, sondern die nöthige Veranstaltungen zur Beischaffung
deren zur Belägerung Caschau erforderlichen Requisiten (worvon
den Aufsatz einzusenden, dem Artiglerie-Oberstleutenant Herrn von
Molkh1 verordnet habe) zu bewerkstelligen, damit man dises rebel
lische Gesindl (fals solches in ihrer verstokten Halsstarrigkeit
verharret) mit Gewalt zur Botmässigkeit bezwingen könne.
Ich repetier hiemit Kürze halber alles dasjenige (was fast in
allen meinen Relationen wegen des Meel und harten Fuetters nachdruksamb angezohen habe), als widrigens wan die aus dessen
Abmangl zur Einspörrung Caschau postirte Truppen zurukzuziehen
bemüessiget werde, deren hieraus entstehenden höchst nachtheiligen
und den Verlust einer völligen Compagne nach sich ziehenden
Consequentien halber äusser aller Verantwortung sein will und
mich hierinfals auf meine widerholte protestationes beweise; dieser
anscheinenden Noth in tempore zu steuern, finde alleinig das kräf
tigste Mittel, dem Herrn Hofcammerrath v. Dizent einiges Geld
zu übermachen, damit durch die in denen Postirungen ausgetheilte
Kriegscommissarien Meel, oder Getraidt, auch anders hartes Fuetter
erkaufet, die Lifferung in die Magazinen unter anderstens accordiert, hiedurch nicht allein die Zeit, sondern der hochstbeschwärliche Transport gewunnen wurde, welcher aus denen hiesigen
1 Molck (Molckhen) Siebert tüzéralezredes, utóbb ezredes ; a tábori
tüzérség újjászervezése körül (főleg Magyarországban) érdemei vannak.
(Feldzüge. XIII. 104.)
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Comitaten wegen Unvermögenheit des schlecht- und ausgemangleten
Viechs unmöglich zu bestreiten ist.
Übrigens werde Übermorgens (geliebts Gott) mit öfters erwähntem
Herrn Hofkriegsrath von hinnen aufbrechen und den Marche nach
Debreczin beschleunigen, folgents von denen weithern sich erge
benden Vorfallenheiten dem unverweilten Bericht erstatten etc. etc.
Pest, den 25-ten Februarii 1711.
Gehorsambster etc.
Johann Graf Palffy, m. p.
21.

Pest, 1711 február 26.

Locher Károly Savoyai Jenő hercegnek.
Jelenti megérkezését Pestre és találkozását Palffyval, kinek megbízó
levélét átnyújtotta az utasításokkal együtt; a közel napokban Debre
cenbe indulnak a tárgyalások folytatása végett, mélyek eredményes
ségét ő is valószínűnek tartja, főleg Károlyit illetőleg; az élelmezés
és lőszerpótlás tekintetében haladéktalan intézkedést sürget, mert
Pálffy aggodalmait indokoltaknak tartja.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 március nr. 7. Ugyanezen
jelentés kivonata Staatsarchiv. Hungarica 1711. fasc. 193.
Mellékelve (s a jelentésben is említve) gr. Pálffynak 1711 február
5.-én Rákóczihoz intézett levele latin fordításban és Rákóczinak 1711 feb
ruár 11.-én Salánkról gr. Pálffyhoz intézett levele szintén latin fordításban.
Az előbbi kiadva Pray : Epist. proc. III. 548—46. 11., az utóbbi ugyanott
III. 546-550. 11.

Durchleuchtigster Fürst etc.
Nach muehsam- und elendtlichen Wegen übl bestellt und mit
eingeteilten Posten gemachten Reis bin ich endlichen den 23-ten
dieses abents zu Ofen angelangt, den 24-ten aber über den Schif
nacher Pest gangen, alwo wegen der spaten Abents-Zeit mit des
Herrn Feldmarschallen Grafens Palfÿ Excellenz nicht weiters
fürnemben können, als dass allein mein Creditiv übergeben und
von derselben verstanden habe, was bei der mit dem Ragozÿ
zu Vaÿa gepflogenen Unterredung für Diseurs ein und anderseits
fürgangen seien und was inmittelst für Brief gewechslet worden,
so hiemit gleich solche von Ihro Excellenz mir übergeben, in Copia
gehorsambst beilege. Ich meines Orts lasse dahin gestellet sein,
was daraus abzunemben? weilen noch nichts auf das essentiale
ankommen ist und habe Ihro Excellenz allein gehorsambst vorge
stellt, zu mahlen nach dero Vermelden, das Ungarische mit vielen
zweideitenden Worten kann verfüllet werden, dass fürohin alle
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Brief und etwo nöttig vorfallende Underredung in Latein gefasset
und bewerket werden mögten.
Anheunt den 25.-ten bin ich bei Ihro Excellenz vorkommen
und selbigen die ürsach der von Ihro Kais. Maiest. mein Wenig
keit aufgetragene Commission eröfnet, wobei dann nicht underlassen
sowohl auf zerschiedene Anfrage nach der mitgegebenen Instruc
tion die behörige Erleiterung zu geben, als mit gebührenden Respect auszuforschen, ob ein Grund zu machen seie, womit mit dem
Ragozzi, doch gleichwohlen mit dem Karoly, zu reussiren und
vermitelst der abzihlenden Separation den Zweck zu erlangen und
habe in meinem geringen Urtheil gefunden, dass endlichen die
Hofnung könne geschepft werden disfals einen glücklichen Aus
schlag zu gewinnen ; dahero dann nach wohl bescbehener Überlegung
der Sachen und da mich erkläret habe, dass ich von Seiner Excel
lenz Disposition dependire und alles thun werde, was sie zu Ihro
Kais. Maiestät Diensten mir befohlen wolten, sie sofort geschlossen,
dero vorgehabte Reis nacher Debreczin, bei nun eingehenden glimpfigeren Wetter fort zu setzen, mich mit zu nemben und dem
Karoly meine Ankunft zu wissen zu machen, selbigen auch nacher
Debreczin zu bestimmen, umb ihme al da das weitere zu eröfhen,
gestalten dann ich selbsten auch den Brief aufgesetzet habe, so
durch einen aignen wird überbracht werden. Also geübt es Gott,
werden wir übermorgen von hier aufbrechen, womit auch die
Gelegenheit haben werde, die Postirungsdispositionen zu sehen.
Herr General Löffelholz und die übrige berichten, dass die Deser
tion bei den Rebellen sehr stark seie und sogar bei dem Ragozzichen Leib-Regiment. Ich werde nach all äussersten Kräften alles
thun, was nur möglich sein wird. Gott gebe seinen Seegen darzue,
womit etc. Pest, den 25.-ten Februarii 1711.
unterthänigster etc.
Carl Locher v. Lindenheim.
P. S. Auch Durchleichtigster Fürst etc. Nachdem gestern mein
Schreiben schon geschlossen, haben mich des Herrn Feldmarschallen
Excellenz ruefen lassen und mir bedeitet, wass massen selbige von
dem Herrn Hof-Cammerrath von Dizent verstanden, dass Herrn
Generalcommissarii Excellenz1 ihme absolute anbefohlen haben, es
solle das Feldfuhrwesen von Proviant restringirt werden, welchem
nach dann Seine Excellenz an mich gesunnen: Ich mächte E.
Hochfürstl. Durchlaucht unterthänigst vorstellen, wasmassen ihme
solches umb so schmerzhafter und frembder vorkomme, als dem
Kais. General-Commissariat ohne eines hochhöbl. Kais. Hofkriegs
raths Wissen und Willen dergleichen Verordnungen zu erlassen nit
zustehet, Seine Excellenz auch als commandierender General, deme
1 Gr. Schlick Lipót b. t. t. tábornagy és vezérhadbiztos.
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die Not und die Umbständen der Sachen bestens müssen bekannt
sein, ob nach denen vorstehenden Kriegsoperationen ein restringirt,
oder vermehrtes Fuhrwesen erfordert werden wolle? ob der Ab
gang aus dem Land erkleklich beigeschaft ? mithin die unumbgängliche allstätte Auf- und Zuefuhr nit allein vom Proviant,
sondern auch Artiglerierequisiten in die bestimbte Magazin und
Lägort sattsamb könne bestritten werden ? billich hätten vor andern
sollen vernomben werden; so sie auch umb so weniger nun zu
restringim zu geben könte, bis nit die Sache mit Caschau in einen
anderen Stande gedigen und die Conjunktur sich so betraut erzeigen,
dass man mit einen restringirten auslangen möge, beforderist da
dar vor Augen stehet und keiner weitem Nachforschung nöttig
hat, dass 8 nagst herumb ligende, oder der Postirung bezogene
Comitat fast gäntzlichen von allen Zugviehe entblösset seien,
worüber hin dann E. Hf. D. gnädigst zu reflectirn und die hinläng
liche Vermitlung vorzukommen geruhen wolten; so E. Hf. D. ich
auch, nach wohl eingezogener Nachricht, aus Schuldigkheit meiner
Pflicht, ob zwar extra meam commissionem et sphaeram gehorsambst
hinterbringen solle.
Sonsten haben von Seiner Herrn Feldmarschaliens Excellenz
abgenomben, dass dieselbe gerne möchten in der Zeit gesichert
sein, ob sie auf künftigen Sommer das Commando in capite werden
zu führen haben? Umb dass sie darnach zeitlichen der Maas abnemben könte. Sie setzen auf E. Hf. D. all dero Vertrauen und
bitten E. Hf. D. möchten geliben hierinfals dero gnädigst- und
hohe Protection zu ihrer Consolation anzuwenden.
Ich aber thue E. Hf. D. in Unterthänigkeit anlangen, dieselbe
möchten an Herrn Baron von Ödt1 die gefällige Erinnerung ergehen
lassen, dass mir den Pass zu meiner (gelibt es Gott glücklich er
folgenden Zurukrais) so wohl auf S. Nicola, als in dem Vor-contumazort von Pressburg Seglia2 eingeschükt werden möchte, jedoch
mit all möglichen Restriction der Zeit, da ich noch nit wissen
kann, ob mein Zurukweeg dis- oder jenseits der Donau gehen werde.
Ut in litteris, den 26. Februarii.
Carl Locher v. Lindenheim, m. p.
A haditanács már március 7.-én válaszolt Lochernek azzal a meg
jegyzéssel, hogy mivel a helyzet kulcsa Debrecenben van, az ottani tár
gyalások eredményét megvárja ; mellékeli azonban Savoyai Jenő hercegnek

1 Valószínűleg Br. Oedt Erasmus Antal (1648. megh. 1719.); mint
Grenzkommissär, főként a bajor határon teljesített szolgálatot. III. Károly
grófi rangra emelte. (Siebmacher : IV. 5. 227. 1.) Ugyanezen időben szerepel
Br. Oed József Kristóf kamarás is. (Theatr. Europ. XIX. 583.).
2 Vágsellye helység Nyitra megyében, de valószínűleg Cseklész hely
séget érti, ahol megfigyelőállomás volt; a pestis mindamellett 1712.-ben
Pozsonyban, 1713.-ban pedig már Bécsben és a cseh-morva tartományokban
is elterjedt. (Feldzüge. XV. 45—46.)
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Steinville erdélyi katonai főparancsnokhoz intézett levelét „in puncto der
Siebenbürgischen Malcontenten und der ihnen zu ertheilen verwilligten
gratia vitae et bonorum“ ; a leiratot Locher Pálffy val is közölje, a Rákóczi
val folytatott tárgyalásokról pedig Steinvillet miheztartás végett időnként
tájékoztassa. (Eredeti fogalmazvány Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. reg. 1711
március nr. 130. II.) Március 8.-án Pálffynak is válaszoltak, melyben a fő
parancsnok március 4.-én Tokajban kelt jelentésének kapcsán tudomásul
veszik Debrecenbe való indulását s a tárgyalások megkezdését; figyelmez
tetik arra, hogy „bei nicht alsogleich von dem Rakozy erfolgender cathegorischen Entschlüssung fernere operationes mit allem Ernst fortzusetzen
seien“. (Eredeti fogalmazvány Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 március nr. 294.)

22.

Debrecen, 1711 március 9.
Gr. Pálffy János a haditanácsnak.
Jelenti, hogy Károlyitól levelet kapott, mélyben a fegyverszünet további
meghosszabbítását kéri legalább addig, míg az udvar, döntéséről nem
értesül; Károlyi Debrecenbe való érkezését március lO.-re várja.
Sürgős intézkedéseket kér a katonaságnak élelemmel való ellátása
tekintetében.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 március nr. 307. Az iratra
rávezetve a megérkezés napja: Exped. Wien, den 28. Martii 1711.

Bei meiner vor 3 Tagen beschehener Anherokunft erhalte
auf mein an den Caroli aus Pest erlassenes Schreiben die Antwort,1
woraus abnembe, dass selber sehr consterniret seie, mich umb
Gottes Willen bittend, und vor der ganzen Welt protestirend, die
Sache nicht zu praecipitiren, sondern mit denen angedrehten weitern
Operationen in solang innenzuhalten, bis er die Kais. Final-Resolution vernémben könne, mit dem Beisatz, dass wan ich auch
würklich horchete, selbter annoch bis dahin keine Feindseligkeit
verüben wollte; anjetzo befindet er sich zu Mongacz, ungezweifelt
mit dem Ragozzi sich zu unterreden2 und seine Gedanken mir zu
überbringen, hat mich aber vergewisset sich morgens unfehlbahr
allhier einzufinden,3 worvon das fehrner sogleich staffettaliter
benachrichtigen werde.
Übrigens will mit weitleufiger Repetirung meiner von Zeit
zu Zeit zu Besorgung des winterlichen Unterhalts deren samentlichen Truppen abgeschikten Relationen nicht beschwärlich fallen,
soviel aber finde schuldig anzuziehen, dass in denen dies — als
jenseits der Theis angelögten Postirungen der Abmangl an Geträid,
1 Károlyi ezen válaszáról csak Pálffy jelen leveléből értesülünk.
2 Pálffy még nem tudta, hogy Rákóczi 1711 február 21.-e óta (Pulay:
II. 298—301.) állandóan Lengyelország területén tartózkodott.
3 Károlyi csak márcus 11.-én kereste fel Pálffyt Debrecenben.
(Bivolinyi naplója. Thaly-kiadása. 427. 1. V. ö. Bevezetés 83—85.. 11.)
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forderist aber an harten Fuetter von Tag zu Tag mehrers zunimbt,
der hieraus ehistens ausbrechende Nothstand ist unbeschreiblich
und solcher nicht anders, als mit unverweilter Abschikung einiger
zu Erkaufung Getraids und harten Futters zulänglicher Geld
rimesse zu remedieren, widrigens noch vor Ende deren Winter
monaten Leute und Pferd unumbgänglich zu Grund gehen müessen.
Ich lebe mich Tag und der Nacht beeifert und Mittel ausgesunen,
solche zu conservieren und ohne Ruemb zu melden, ihnen aus
meinen vorgekerten Veranstaltungen bis anhero die Subsistenz
verseh afet, dan der von oben herabgekommene wenig Vorrat nicht
erkleklich wäre; die Prothocolla müessen geben, wessen man mich
in der zu Hainburg abgewichenen Jahrs gehaltener Conferenz1
versichert hat, öb all dies und was hiervon auch wan bewerkställiget worden? müessen die Lifferungen ausweisen; soviel ist
gewiss, dass mit Combinierung eines mit dem andern das mehriste
im Rukstand verbleibet, an denen zeitlich und angelegentlichen
Vorstöllungen hat es meinerseits gleichfalls nicht erwünden, dass
also mich billich schmerzet, den aus Abgang deren Lebensmittel
vor Augen schwöbenden Untergang deren Truppen nicht abhelfen
und solche hiervon retten zu können. Was an den Herrn Generalkriegscommissarium Grafen Schlick dessentwegen schreibe, Schlüsse
zur Nachricht auch dem Ende in Copia bei,2 damit Ein Hochlöbl.
Kais. Hkriegsrath ihres hochen Orts auf die eilfertige Hülf nachdruksamb zu tringen, ingleichen auf die füerdersambe Beischafung
deren nöthigen Requisiten föst zu halten geliehen möge, womit etc. etc.
Debreczin, den 9-ten Martii 1711.
T1
m
Johann Graf Palny, m. p.

23.
Debrecen, 1711 március 16.

Gr. Pálffy János Savoyai Jenő hercegnék.
Jelenti, hogy Károlyi március 14.-én a hüségesküt letette s arra
kötelezte magát, hogy átpártdlását Rákóczinak is tudomására adja,
akiről egyébként Károlyi azt hiszi, hogy szintén meghódol; e tekin
tetben a legközelebbi napok fognak közelebbi adatokkal szolgálni.
Újból sürgeti az élelmezés és a takarmányozás megjavítását.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 április nr. 83. Az okiraton
kívül : Exped. Wien, den 4. April 1711.

Durchleuchtigster etc.
Es hat bei mir der Karoli den 11-ten dieses sich eingefunden und
obzwahr selber anfänglich verschiedene Difficultaeten und Ausflucht
1 A hainburgi értekezlet 1710 október 22.-e körül folyt le. (A hadi
tanács 1710 november 29.-i leirata. Fogalmazv. Kriegsarchiv. HKR. reg. 1710
november nr. 372. Wienerisches Diarium. 1710 nr. 754. V. ö. Bevezetés 15.1.)
2 Pálffy jelentéséhez mellékelve van.
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(wie aus beikommenden Schreiben des Herrn Hofkriegsraths und
geheimben Referendarii Locher v. Lindenheimb des mehrern zue
sehen ist) hervorgesuchet,1 so habe doch die Sache mit nicht
geringer Müehewaltung dahin gebracht, dass ersagter Graf Karoli
den 14-ten dieses das juramentum fidelitatis abgelöget2 und sich
verobligiert hat, seine Herübertretung dem Ragozzi und seinem An
hang kund zu machen ; er auch glaubte, dass mit ihme die mehriste
sich zu Ihro Kais, und Königl. Maiestät Füessen unterthänigst werfen
werden. Ich habe über dieses pro guet befunden, durch ihme dem
Ragozzi die final Resolution Ihro Kais, und Königl. Maiestät zu
übersenden, auch zu Gewinnung der Zeit einige Declaration und
nähere Explicirung der allerhöchsten königl. Gnad mitzugeben.
Ob sich nun der Ragozzi (woran zwahr der Karoli nicht zweifelt)
submittiert, muess die Verlässlichkeit innerhalb 8 bis 10 Tagen
sich eusseren und hiemit der Karoli widerumb zurukkommen.
Imitels es erfolge der Ruhestand, oder nicht, so werden
E. D. hoch vernünftig ermessen, dass zu Verpflögung deren diesYmd jenseits der Theis stehenden Truppen sowohl auf die annoch
übrige zwei Winter-Monat, als hierauf folgendem Sommer . Maga
zinen aufgerichtet werden müessen. Nun hat zwar das löbl. Generalkriegscommissariat dem Herrn Hofcammerrath Dizent einen Aufsatz
von Proviant und Habern (so in verschidenen Röstungen, als
Leopoldstatt,3 Raab, Comorren, Segedin und derlei Orten sich befin
den solle, auch auf dem Papier ein nahmhaftes quantum ausmachet)
communiciert allein, wan auch dieser Vorrat würklich vorhanden
ist, so kann solcher zum Behuef der Subsistenz an die nöthige
Orther und Ende nicht transportiert werden, theils wegen dermahligen schlimmen und unpracticablen Weege, mehristens und
haubsächlich aber, dass in dem Land mit dem hiezue erforderlichem
Viech aufzukommen eine pure Unmöglichkeit seie; dass also dem
schon angefangenen Nothstand einmahl nicht anders, als mit
schleunigster Übermachung einer ergäbigen summae Gelds abzu
helfen, oder zu steuern ist, damit in denen Gespannschaften da
und dorten vor denen Cavalliern, Geistlichen und Edleuthen sowohl
hartes Fuetter, als Getraid erkaufet, dieses letztere vermahlen und
in denen Magazinen das Brod erzeiget werden, zu diesen Ende dan
zu Tokay die Backöfen anzulögen anbefolchen habe. Geschieht dies
nicht, so mues annoch in dem Winter das Miliz entweder zurukgezohen werden, oder aus Abgang des Brods zu Grund gehen,
ingleichen die Pferd (welche diese gantze Rebellion hiedurch
niemals in einem solchem schönen Stand gewesen) aus ermanglendem Futter crepirn. Ich beziehe mich dessentwegen auf meine
1 Ezekről a nehézségekről Pulay is (II. 306—308. 11.) megemlékezik.
V. ö. Bevezetés 85—86. 11.
t
2 Lásd Locher 1711 március 2l.-i jelentésének mellékletét.
3 Lipótvár.
18
A szatmári béke története és okirattára.
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widerholte Remonstrationen und eingelögte Protestationen, dass von
dem hieraus erwachsenden Nachteil äusser aller Red und Antwort
gestöllet sein will, Herr Hofkriegsrath Locher von Lindenheimb
(welcher von allem den Augenschein eingenomben) kann und
muess mir zue Zeigenschaft dienen, womit etc. E. Hf. D.
Debrezin, den 16. Martii 1711.
unterthäniger Diener
Johann Graf Palfiy, m. p.
Ä

Debrecen, 1711 március 16.

Locher Károly Savoyai Jenő hercegnék.

Jelenti, hogy hosszas tárgyalások után sikerült Károlyit a hűségeskü
letételére bírniok; Ká/rólyi már elutazott, hogy Rákóczit is rávegye
a meghódolásra ; legközelebb részletes jelentésben fog beszámolni.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 április nr. 138.

Durchleuchtigster etc.
Den 11. ist der Karoly anhero kommen, bis den 14-ten
haben Ihro Excellenz mit ihme zu thun gehabt, wobei auch meines
Orths nach der Kais. Instruction alles nach Kräften beigetragen,
bis den 14-ten der coruzische Belzebub ist ausgetrieben worden,
also dass ihme selbigen Tag endlichen der gute Geist kommen das
juramentum fidelitatis abzuschwören und alles zu versprechen, dass er
auch bei dem Ragozÿ mit Nachtruk darob sein werde, ein Gleiches
und zwar nach der allerhöchsten Kais. Intention los zu trüken,
gestalten dann auch selbigen Tag, nachdem er seines grationales
von Ihro Excellenz und zugleich ein Credentional an Ragozÿ, neben
einigen Declarationspuncten, worauf dem Ragozÿ und seinen anhän
gigen die Gnad des Lebens und der Gut verlihen werden könne,1
wan solche besonders von jedem würde angesucht werden, mit sich
genomben, gleich abgereiset, hat aber vorhero seinen Adjuten2 an
die Militz abgeschikt, umb die dero Capi bei seiner Ankunft sich
beisammen einfinden möchten.3 Wie und was disfalls schriftlich
verfasset und was weiters erfolget, werde mit nägsten,4 da ich ohne
1 A finalis resolutio főbb pontjait Károlyi még március 10.-én meg
írta Rákóczinak. (Asprenjont-levéltár. M- Nemzeti Múzeum.) Erről részlete
sebben Bevezetés 84. 1.
2 Károlyi segédtisztje Bivolinyi szerint (Naplója. Thaly-kiadása. 427.1.)
Kereskényi János volt.
8 Locher március 21.-i jelentése arra mutat, hogy az értekezlet rövid
időn belül megtörtént, s hogy az összehívottak Károlyi mellett foglaltak állást.
(Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. március nr. 221.)
4 Mindezekről Locher 1711 március 21.-i jelentése tájékoztat.

LOCHER SÁVOYAI JENŐ HG.-NEK, 1711 MÁRC. 21.

275

dem des Ragozÿ Vorhabens und Erklärung gewärtig sein muss, in
Unterthänigkeit mit allen Umbständen berichten. Zu E. Hf. D.
hohen Gnaden mich gehorsambst empfehlend. E. Hf. Durchlaucht
Debrezin, den 16-ten Martii 1711.
unterthänigst gehorsambster
Carl Locher v. Lindenheim, m. p.
25.

Debrecen, 1711 március 21.
Locher Károly Savoyai Jenő hercegnek.

Jelenti, hogy vett utasítása értelmében gr. Steinvillet az eddig történ
tekről tájékoztatta ; várják Károlyi jdentését a Rákóczival folytatott
tárgyalásokról; a Károlyi alá rendéit csapatok tisztjei helyesléssel
fogadták főparancsnokuk élőterjesztését. A Károlyival végzett tárgya
lásokról a mdlékletékben számol be.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 április nr. 221.

Mdlekelve :
a) a március 14.-én Debrecenben kelt declaratió ;
b) gr. Pálffynak ugyanazon napon Rákóczihoz intézett levelének fogal
mazványa ;
c) a Károlyinak adott amnesztia;
d) Károlyi hűségeskü-nyilatkozata.

Durchleuchtigster etc.
Was nach E. Hf. Durchlaucht gnädigsten Befehl mit des
Herrn Generalens der Cavallerie Grafens Steinville Excellenz zu
communicieren wäre,1 ist vollzogen und allein dabei anerinnert
worden, dass ersagte Ihre Excellenz mit Publicierung des termini,
respective der 3 oder 6 Wochen an sich halten und menagiren
möchten ; gleich wie des Herrn Feldmarschallen Graf Palffy Exceilenz und ich alhier für guet angesehen, indeme doch diejenige, so
die Kaiserliche Gnad anzunemben gesinnet, allerseits in der Nähe
sich befinden, denen allzu halsstärrigen aber, so nach Abgang der
übrigen, ohne deme keine Kräfte mehr haben, die Gnad sich also
volkommen zu vergönnen, mithin noch etwas zu besten des Kais,
aerarii zu erwerben sein wird. Absonderlich da hiebei auch zu
erwegen, dass die Siebenbürger fast alle unter des Ragozÿ Miliz
begriffen, ein folglichen sich gahr wenig solcher gestalten äusser
Siebenbürgen befinden werden, so nit gleich zu der allerschuldigsten
Devotion werden sich kheren können.
1 A haditanács 1711 március 7.-i leirata értelmében. (Fogalmazványban
Kneg8archiv. HKR. reg. 1711 március nr. 130/11.) Említve a Locher 1711
február 26.-i jelentése után adott magyarázatban is.
18*
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Morgen, oder übermorgen solle von dem Ragozÿ nach des
Graf Karoly Bericht1 eine Antwort einlangen, dann dieser seine
Rais dahin wegen allerseits ergossenen Wassers nit so fördersamb
als er gesinnet wäre, fortsetzen können. Indessen aber ist schon
die Nachricht einkommen, dass der Karoly der untergebnen Miliz
den Vortrag dessen, was er gethan und sie nun zu ihren aignen
Heil thun sollen, gemacht habe, so auch ihme beigestimmet und
gleichermassen sich erkläret hat. Dahero dann wegen des Ragozy
desto grössere Hoffnung sich zeigen will.
Was aber mit dem Graf Karoly vorgangen und veranlasset,
auch an den Ragozÿ geschrieben worden, erweisen die beikommende
Anlagen des mehrern : welche hoffentlich auch bei E. Hf. D. die
gnädigste Approbation finden werden. Indeme noch alles nach der
allergnädigsten Kais. Instruction beobachtet worden, welcher Art
auch mit dem Ragozÿ, wan man zu straichen kommen wird, solle
beobachtet werden, womit mich etc. Debrezin, den 21. Martii 1711.
unterthänigster etc.

Carl Locher v. Lindenheim, m. p.

Debrecen, 1711 március 14.
A Lochernek adott utasítás alapján készített ú. n. declaratio szövege.
Eredeti fogalmazványa s Locher javításaival ellátott másolata itt és Kriegs
archiv. HKR. exp. 1711 augusztus nr. 356. Magyar fordítása Pulaynál :
II. 310—14.

Declaratio eorum, quae forsitan a Domino Principe Ragozio
pro dubiis moveri, vel in quaestionem trahi possent, e re vero ipsi
proponenda ac explicanda visa, nec non Illmo Comiti Alexandro
Karoli pro exigentia commissa sunt. Et quidem
Primo. Uti in literis ad eundem Dnum Principem Franciscum
Ragozium ab ipso Domino Comite Karoli perferendis contentum
est, memorato domino principi vi ac vigore Caes. Regiaeque plenipotentiae gratia vitae et universorum bonorum cum secura perman
sione in regno pro se implorata, una cum suis adhaerentibus servis,
ea tamen sub conditione, quae dictis literis comprehensa est, conce
datur; cuius determinatio, si mentionatam‘Caes. Regiamque taliter
amplecti velit gratiam, quantocius et sine mora exspectatur, quae
secundum Caes. Regiamque resolutionem intra triduum fieri debuisset,
quod vero ex praesumptione clementissimae mentis Sae. Suae Caes.
Regiaeque Majestatis ob locorum distantiam ad rationabilem termi1 Károlyinak ezen levelét nem ismerjük; Bivolinyi azonban említi
(Naplója. 428. 1.), hogy március 18.-án levél érkezett Károlyitól Pálffynak.
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num possibilitatis modo extenditur, sperando tamen, quod nulla
studio quaesita mora interventura sit. Caeterum ultra hanc decla
rationem et simplicem gratiae acceptationem nullus tractatus post
jam elapsos proscriptionis terminos nec sperandus, nec concedendus,
cum non amplius res per disceptationem, sed uti dictum, per meram
tantummodo Caes. Regiamque clementiam finienda sit.
Fortalitia vero tradenda bona fide et in statu, in quo modo
sunt, tradantur praesidia, nullum in proventibus Dni Principis factura
praejudicium, vel damnum, sed propriis Caes. Regiisque stipendiis
alenda.
Si permansio a Principe desideratur Mongazini, ea modo haud
concedi poterit, ut autem interdum illuc eat, per aliquod tempus
ibi etiam commoretur, denuo recedat, suaque mobilia ibi conservet,
non impedietur, nullam vero militiam secum inducat, nec famulitium
superfluum.
Secundo. Si Dnus Princeps de restitutione filiorum suorum
mentionem faceret, res ad Augustam Aulam referenda foret.
Tertio. Ratione magnatum et nobilium ac superioris ordinis
militum, qui modo in regno et penes ipsum principem actu sunt,
si peteretur gratia vitae et bonorum, ea ab unoquoque pro se et
quidem quantocius quaerenda et pro illa insinuatio debito modo
facienda. Militibus vero inferioris status, ut haec gratia concedatur,
nulla est difficultas, dummodo depositis armis et praestito fidelitatis
juramento (pro quo se quoque insinuare debent) ad suas sedes dis
cedant ibique oeconomiam colant, ac quiete sese contineant. Horum
vero deberet dari fidelis specificatio nominum et familiarum, ac
futura cuiusque habitationis.
Quarto. Ut inter militiam Dno Principi modo adhaerentem,
etiam 'Transsylvani cuiuscunque nationis comprehensi censeantur,
nullum dubium est, nulli vero militum vis fiet, ut servitia Caes.
Regiaque militaria abdicatis praesentibus accipere cogatur.
Quinto. Si fors de viduis et orphanis illorum, qui in nota et
reatu decesserunt, restituendis proponeretur quaestio, nihil aliud
hac ex parte resolvi, aut responderi potest, nisi quod viduae re
spectu suorum bonorum sint iuxta pacta dotalii et leges regni trac
tandae, orphanorum vero gratia cum demortuorum suorum patrum
bona iam sint fisco addicta, apud Caes. Regiamque Majestatem
quaerenda.
Sexto. Illis Magnatibus et nobilibus, qui defacto regno exces
serunt et ad alias conterminas provincias transierunt, ibique com
morantur, si vera ducti poenitentia resipiscere et in regnum redire
velint, providebitur a Sac. Caes. Regiaque Majestate, usufructuario
tamen titulo, de honesta sustentatione, quos inter tamen non com
prehendi deberent ii, qui iam redierunt. Casu quo autem aliqui
forent, qui iam aliquot ante annos quietis gratia ad exteras sese
contulêre provincias, de quibus etiam compertum haberetur, nec
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arma gessisse, nee quidquam nocivi molitos fuisse, si pro se saepius
dictam gratiam implorarint, haud excludendi erunt. De reliquo
Septimo. Uti S. C. Rque Majestas nihil antiquius habuit,
quam ut regni iura, libertates et immunitates inviolate permanerent
et haberentur, ita ea pro salute et securitate omnium et singulorum
regnicolarum impostorum quoque pro innata Austriaca clementia et
paterno regioque amore, sarta, tecta ac inviolato, sancte conservabit ;
nec permittet, ut contra hancce amnistialem gratiam novis conten
tionibus, aut litigiis ansa, vel causa praebeatur. Quemadmodum
etiam cuique praesertim principalioribus liberum em, confirmatio
nem praetactae gratiae in Diaeta Regni generali debito modo et
ordine petere.
Quae omnia, ut S. S. Caes. Regiaeque Majestatis Clemmae menti
consentanea, ipsi Domino Principi Francisco Ragozi pro sua et
suorum modo sequacium notitia et directione significanda et propo
nenda sunt, ut sibi quisque singulariter ad summum intra terminum
proximarum trium, vel quatuor septimanarum prospicere et consu
lere, ac se apud nos debite insinuare queat. Si vero iste terminus
peremptorius elapsus fuerit, etiam omnis gratia ac Caes. Regiaque
clementia praeclusa erit. Quam declarationem quoque nostro secreto
sigillo muniendam et roborandam censuimus. Actum Debrezini, die
14-a Martii 1711.
W
Debrecen, 1711 március 14.

Gr. Pálff'y János Rákóczinak.

A mellékelt declaratióra utalva kifejezi reménységét aziránt, hogy
Rákóczi meghódol s hűsége bizonyságául várait átadja.
Egykorú másolat Locher javításaival. Ugyanennek több másolati példánya
Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 augusztus nr. 356 ; magyar fordítása Pulaynál :
I. 309—10.

Celme Princeps.
Cum adventu domini Comitis Alexandri Karoli quidem speravi,
me percepturum ubi Celnis Vrae et viciniore praesentia fruendi et
eidem S. C. Rque Mattis noviter confirmata et per eiusdem consilia
rium belli aulicum ac intimum referendarium dominum Carolum
Locher de Lindenheimb, ex superabundanti suae innatae benignitatis
paternique pro reducenda restituendaque regno Hungáriáé plena et
secura quiete, affectus impulsu cum uberiori C. R. Suae clementiae
declaratione transmissa mandata et indulta prolixius exponendi mihi
copia foret: Sed hac spe frustratus, hisce Celm Vram securam et
certiorem reddere debui: summe fatam S. S. C. Rque Mattem quin
ex supra adductis rationibus gratiam vitae et bonorum Cni Vrae pro se
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imploratam impertiri haud alienam, imo clementer inclinatam esse,
dummodo C. Vra in verae ac sincerae devotionis tesseram praestito
fidelitatis juramento, depositis armis, ex auctorata militia Cassoviam,
Mongachinum, Ungvarium, Huszt, Kővár et alia adhuc residua fortalitia in S. S. C. Rque Mattis potestatem sub eo temporis spatio, quo
quam primum fieri poterit, permittenda, tradendaque ac caesareis
regiisque praesidiis firmanda, suis commendantibus et praesidiorum
praefectis quantocius demandaverit. Caeterum quae alias e re vide
bantur, ac pro dubiis forte occurrere potuissent, ego vero praevie
solvenda et tollenda censui, praefato domino Comiti Caroli pluribus
aperui et patefeci, qui locupletissimus quoque testis erit, quantum
ambiam et Celnem Vram paterno C. Regiaeque gratiae gremio com
pleam videre et eidem proinde sincera meorum obsequiorum studia
impensius testata reddere et dum spei meae consentaneum sine nexu
morae praestolor responsum, me illius favoribus enixe commendatum
cupio. Debrecini, 14-a Martii 1711.
Celsitudinis, Vrae etc.

<9
Debrecen, 1711 március 14.

Gr. Pálffy János teljhatalmánál fogva a teljes amnesztiát és a szatmármegyei főispánságot biztosítja Károlyi Sándornak, aki előtte a hűség
esküt letette.
Egyidejű másolata Országos levéltár, kanc. oszt, insin. cons. bellici 1711
augusztus 4., 45. számú melléklet; továbbá Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711
augusztus nr. 356.

Sacmae Oaes. Regiaeque Maiestatis camerarius etc. Joannes
Comes Pálffy etc.
Hisce illmo domino Comiti1 Alexandro Karoli amice significa
mus: Sermum etc. Principem Josephum Primum etc. vi plenipotentiae iam dudum concessae, ac noviter cum uberiori S. Caes.
Regiaeque clementiae declaratione per eiusdem consiliarium belli
aulicum et referendarium intimum dominum Carolum Locher de
Lindenheimb confirmatae et nobis transmissae, eidem ex superabundanti benignitatis suae impulsu, praesertim vero intuitu suae antiquae
familiae insignium meritorum, amnystialem gratiam vitae et bono
rum, nec non restitutionem officii supremi comitis in comitatu
Zatmariensi per nos clementissime concessisse, impertitam ac elargi
tam fuisse, benignissima spe fretam, eundem dominum Comitem
1 Minthogy Károlyi Sándor csak 1712 április 5.-én nyerte el a grófi
rangot (gr. Károlyi-család birtoklási története. I. 8. 1.), itt a „comes“, szó
nem grófot, hanem főispánt jelent, bár viszont tény, hogy Károlyi ettől az
időtől kezdve többnyire grófi cimmel szerepel. Károlyi grófi címéről 1. Eble
Gábor : A nagykárolyi gr. Károlyi-család leszármazása. Budapest, 1913. 27.1.

280

GR. PÁLFFY A HADITANÁCSNAK

Karoli ea imposterum acturum ac praestiturum, ad quae vigore
depositi fidelitatis juramenti se obstrictum et obligatum declaravit.
Uti et nos praedictam gratiam praefato domino Comiti Alexandro
Karoli hisce ex supramemorata plenipotentia sub inviolabili et sancto
caes. regioque verbo elargimur et impertimur. Quorum in maiorem
fidem haec quoque grationalis concessio et intimatio nostro secreto
sigillo munita ac roborata fuit. Actum Debreczini, die 14-a Martii,
anno 1711.
d)

Debrecen, 1711 március 14.
Károlyi hűségesküje. (Formula juramenti fidelitatis.)
Egykorú másolata Locher március 21.-i jelentéséhez mellékelve ; ugyancsak
több másolatban Kriegsarchiv HKR. exp. 1711 augusztus nr. 356.

Kiadva: Századok. 1887. 466—67. 11. (Közölte Thaly Kálmán.) Facsi
milében Márki S. : II. Rákóczi Ferenc. III. k. (Budapest, 1910.) 204. 1.
26.

Debrecen, 1711 március 31.
Gr. Pálffy János a haditanácsnak.

A sziléziai határszélekre vezényelt ezredék helyébe, fontos indokokra
hivatkozva, más ezredeket hoz javaslatba; jelenti, hogy Károlyinak,
akinek sok úti nehézséget kellett leküzdenie, végre sikerült találkoznia
Kákóczival s most Lengyelországból küldött levelében Komáromi
debreceni főbírót kérette magához a tárgyalások folytatása végett.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. exp. 1711 április nr. 64. Ugyanez iratra
rávezetve : Expedit. Wien, den 8-ten April 1711. Mellékelve Károlyi Sándor
1711 március 28.-i levelének másolata.

Es hat mir das von 23. finientis erlassene Rescript1 der anhero
geschickte Courier gestern rechtens überbracht, aus welchem die
positive Resolution beede löbl. Regimenter Savoye und Viard an die
schlesische Gränitzen abzuschicken 2 ersehe. Nun wollte so willigst,
als schuldigst diesem Befehl nachkomben, wan nicht die pure Un
möglichkeit entgegen stunde, in deme von denen fünf anhero gezo
genen Regimentern keines bei dermahlen obwaltenden Umbständen
1 A Kriegsarchivban nem találtam meg.
2 Az 1710 március 31.-i hágai szerződés értelmében főként XII. Károlynak fegyveres erővel Németországon át való előnyomulása s a Pomeraniában
táborozó svéd haderővel való egyesülésének megakadályozása végett egy úgy
nevezett Neutralitäts-corps jött létre, melyet főleg a lengyelek és a cári
udvar sürgettek. Ez a hadtest Sziléziában állomásozott. (V. ö. Feldzüge. XII.
57—61. 106-111. 11.)
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ontpöhren, noch auch eines hiervon wegen der sehr weit ausgelofenen Theis (zu dessen Passirung kein Brucken, noch auch genuegsambe Plötten,1 oder Schiff verhandten seien) hinüber kömben kann;
nacher Zollnock solches zu schicken, erfordert vier March, und ist
bis dahin kein Halmb Fourage vorräthig, annebst die Zolinocker
Brücken durch das grosse Wasser zerrissen, dass nicht die Hälfte
deren zu dessen Reparierung höchst nötigen Flossen beisamben
geblieben.
Andertens ist zu erwegen, wasmassen das Savoysche Regiment
keinen Kreuzer Geld in der Cassa, und auf den ganzen Winter
alleinig 8 m. fl. empfangen habe, worvon das mehreste zur Ver
schaffung kleiner Montur nacher Wienn abgesendet worden, dass
also in sehr schlechten Stand dieses Regiment in denen Schlesischen
Granitzen einrukete.
Drittens fallet zu considerim, dass so fern auch mehrbesag
tes Regiment über die Theis zu bringen wäre, so müsste selbes
ihren Marche durch die von allem Brod, Fourage und hartten
Futter entplöste miserable Postirungen fortsetzen und also sowohl
durch die ausstehende fatigue, als leidenden Abmangel aller Lebens
mittel in unumbgänglichen Ruin verfallen will; geschweigens, wie
so weiters solches die ebenfals sich ergissende Ippol und Gran2
passiren und ihre viel zu Fuess habende Leute, als der Offiziers
Bagage durch die Vorspahn, zumahlen diese in den Land kümmer
lich aufzutreiben, fortgebracht werden kundte. Diese angeregte
Beschaffenheit hat es gleichfals mit dem Viardischen Regiment,
worzue noch kombet, dass solches zwei Stund von Caschau postiret
und continuirlich mit dem umb Holz und Fourage herauslaufenden
Feind zu thuen und zu invigiliren hat und sehe nicht, durch wel
ches Regiment die Ablösung geschehen sollte, anerwogen, dass zu
Sáros Patack zu Verwahrung der Theis, als Podrog3 befindliches
Vehlisches Regiment4 von dannen nicht wegnemben, noch auch das
zu Onod zu Bedeckung des Magazins, als ruckwertigen Lands postirtes
Hochenzollerische Regiment5 abgehen kann. Das Schönbornische
Regiment6 stehet zu Moldau7 und ist daselbst höchstnötig, aller1 Die Plätte, tutajszerű hajózási eszköz. Grimm : Deutsches Wörter
buch. VII. 1909.
2 Ipoly és Garam folyók.
3 Bodrog-folyó.
4 Vehlen-dragonyosezred ; korábban Sinzendorfról elnevezve, 1748-ban
megszüntetve ; résztvett Érsekújvár ostromában (Feldzüge. XIL 516.), azután
Erdélyben állomásozott. (Feldzüge. XIII. 442. XIV. 75. XV. 506.) Tulajdonosa
gr. Vehlen Ottó Kristóf vezérőrnagy volt.
6 Vértesezred. Előfordul gr. Pálffy 1711 január 9.-i jelentésében is.
3 Dragonyosezred, mely 1801-ben szűnt meg; 1710-ben vették át
császári szolgálatba a mainzi választófejedelemtől. Magyarországi szerepe ez
-évek alatt csekély jelentőségű. (Feldzüge. XII. 95.)
7 Szepsi helység (Abaújtorna megye) német neve.
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massen bei Entziehung eines Regiments von der zu Stringirung
Caschau, (dessen Fall der Rebellion den Hals brechet) angelegter
Postirung, solche nicht alleinig unterbrochen, sondern auch den
Feind Gelegenheit und Anlass gegeben wurde, einen Succurs hinein
zu bringen, wo so dan alle diesen ganzen Winter hindurch mit so
grosser Müehe, als Beschwährlichkeit gehaltene Bloquade vergebens
wäre. Nebst allen diesen ist von einer sehr grossen Importanz bei
gegenwärtigen statu rerum (wo der Fried annoch nicht würcklich
geschlossen worden) denen nähenderen Postirungen ein, oder anderes
Regiment zu benemben, welches dem Feind zu verschiedenen Nach
denklichkeiten verleiten, und selber die Sach ganz anders, als ob
vielleicht in den Reich, oder sonsten ein Unglick vorbeigangen wäre
vorstellen, mithin bei dem Schluss unzeitige Verhindemussen
erwecken dörfte. Verhoffe also Ein Hochl. Kais. Hofkriegsrath werde
diese angezogene reife Motiva ebenfals approbiren und mir hierinfals beifallen, ohne unvorgreiflichen Maasgebung glaubete beede
Regimenter Bareuth1 und Hannover2 dahin abzuschicken, da das
erstere jenseits der Donau (allwo zu Besorgung dasigem Lands
solches nicht mehr erforderlich zu sein erachte), das Hannoversche
hingegen in den Arver Comitat folgsamb à portée deren schlesi
schen Gränitzen stehet, auch beede Regimenter diesen Winter sich
zu erholen sattsambe Ruehe gehabt, mithin in guten Stand sein
müessen. Zu Gewünnung der Zeit habe bereits ermelten beeden
Regimentern die Bereitschafts-ordre überschicket, dass also bei einem
Hochlöbl. Kais. Hofkriegsrath alleinig erwindet, ihnen dem Abmarche
nebst der commissariatischen Marche-route von Wien aus directe zu
bedeuten. Herr Hofkriegsrath und geheimbe Referendarius Locher
von Lindenheimb wirdet das mehrere berichten, dass die angetra
gene zwei Regimenter ohne ihren gänzlichen Ruin und völliger
Hinnembung des ohne deme entkräfteten Lands den verordneten
March nicht antreten können.
Übrigens erhalte diesen Augenblick von dem Grafen Karoli
durch einen Obristwachtmeister das in copia beiliegende Schreiben,3
1 Bayreuth-dragonyosezred, mely 1701-ben létesült ; belőle alakult ki
a volt 15-ös huszárezred. A Rákóczi-szabadságharc alatt Magyarország és
Erdély területén szerepelt, az 1716—18.-i török háborúban is résztvett.
(Feldzüge. III. 82. VI. 134, 143. Vili. 442. XII. 528. XVI. 172, 185, 234. »
2 Hannover-vértesezred, melyből a volt cs. és kir. 2. számú dragonyosezred alakult ki. Résztvett Érsekújvár ostromában. (Feldzüge. XII. 516.). s
a török háborúban. (Feldzüge. XVI. 234. XVII. 144.)
3 Károlyinak 1711 március 25.-én Felső-Czigovicskán kelt levelét érti,
melyben Károlyi arról értesíti, hogy „propter fluvii Stirii ingentem exunda
tionem et glaciei motum jam a duobus diebus remoram hic pati neccesitatus sum et nec in praesens aliter, verum natando coactus sum transitum
probare, id etiam dubium est, an transire possim, vel sum periturus, verum
Excellentiam Vestram praevie notificare volui, quod a Domino Principe tribus
solum modo milliaribus distem. Per Deum vivum et pro totius gentis meae
salute Excellentiam Vestram rogo, si me morari contingeret, non erumpat,
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woraus erhellet, dass wegen des grossen aller Orten angeschwolle
nen Wasser, selber bis dato zu dem Ragoczi nicht hat kömben
können und also die Sach zu dem Ende nicht bringen können ; er
besorget sehr meinen Aufbruch, allein wan auch aufbrechen wollte,
so kann nicht einmahl auf Zattmar gelangen, weillen die Samos
und Krasna1 ohne Schüffen unmöglich zu passiren seien. Ich habe
zwahr schon vorlängst nacher Neuheüssel geschrieben, die allda zu
der Laufbrucken gehörige Schiffe anhero zu schicken, hierzue
ermanglet es an der Vorspahn, wie dan laut Herrn Oberkriegscommissarii von Vorstern2 Berichts einige Fässer Meel nicht einsmahl bis Hattvan haben gebracht werden können, sondern unterweegs verblieben. Ich vergewisse mich morgens, oder Übermorgens
von* dem Karoli entweders ein Schreiben zu überkomben, oder sel
ben in persona zu sehen, als dan werde versicherlich die Sach ganz
kurtz ausmachen, meine gantze Hoffnung bestehet in dem Karoli
und der Miliz, welche des Ragoczi Ankunft in Mongacz mit Schmerzen
erwartet; den aigentlichen Verlauf hievon unterlasse nicht durch
einen Expressen gehorsambst und dienstschuldigst zu berichten,
womit etc.
Debreczin, den 31. Martii 1711.
~
.
Gehorsamb etc.
Johann Graf Palffy, m. p.
P. S. Auch Hochlöbl. etc. Mit Schliessung dieses kombet des
Karoli Adjutant3 mit der abschriftlichen Nebenlaag an4 und zumahlen
selber den allhiesigen Stadtrichter Comaromy5 zu sich nacher Karoly
verlanget, als werde solchen morgens dahin abschicken. Dieser Mann
hat sich gleich anfangs bei führnehmender Negotiation sehr nutzund dienstlich gebrauchen und seinen unermiedten Eifer erweisen
lassen, dass er also bei verhoflfenden gutem Anschlag ein würdige
Recompensation verdienet. Sobald von ihme Stadt-Richter das aigentliche erfahre, gedencke so dan, wan es nöthig befinde, Herrn
Hofkriegsrath Locher von Lindenheimb nacher besagten Karoly
abgehen zu lassen, die etwa vorseiende Zweifelhaftigkeiten abzuthuen
und das endliche zu schlichten.
Was sonsten die hiesige Lands postirte fünf Regimenter an
ihrer winterlichen Verpflegung genossen bis Ende Februarii und
ihnen annoch in Resto verbleiben, zaiget an verwahrter Entwurf;
sed ultro etiam paternum erga gentem suam affectum dignetur conservare
et continuare/ (Az eredetileg magyar nyelven írt levélnek latin fordítása
Kriegsarchiv HKR. exp. 1711 augusztus nr. 356.)
1 Szamos- és Kraszna-folyók.
2 Vorster (Förstern) János Kristóf (az ifjabb) császári főhadbiztos.
(Feldzüge. VI. 93.)
3 Nagy Gábor. (Bivolinyi naplója. Thaly kiadása. 429. 1.)
4 Pálffy jelentése után olvasható.
6 Komáromi Csipkés György debreceni főbíró.
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es nimbt morgens das letzte Winter-Monat seinen Anfang und ist
annoch kein Regiment vor das verstrichene bezahlet, dahero nothwendig mehrmahlen zu Folge deren andern Jahren grosse Restanzien
anwachsen müessen, welche man allezeit umb in denen Repartitionen
die vorgebende Confusionen zu vermeiden, aufhebet, imfolglichen
die Regimenter stets ihre gebührende Bezahlung nachzusehen haben.
Ich bewiese mich also auf meine öftermahlige Remonstrationen,
dass man diesen bereits eingerissenen Übel in tempore mit Nach
druck zu steuern und dahin zu trachten habe, damit die Regimen
ter von Anfang Maii ihre Unterhaltung überkomben, wan anders eine
Disciplin gehalten und das Land nicht totaliter zu Grund gerich
tet werden solle ; das Geld zu Erzeugnus des Proviants ist vermög
der Nachrichten von Wien endlichen abgeschicket worden, hiervon
aber allhier annoch nichts im Vorschein kömben und wirdet anjetzo
nach verflossener bester Zeit umb so schwährer fallen, das zur
Subsistenz der Miliz erforderliche Getraide aufzutreiben. Womit ut
in literisJohann Graf Palffy, m. p.
Mellékelve :
Strij, 1711 március 28.

Károlyi Sandor gr. Pálffy Jánoshoz.
Jelenti, hogy a fejedelemmel való találkozás után hazaindul, kéri Pálffyt, hogy
Komáromit bocsássa hozzája.
Az eredeti magyar szövegnek egykorú (latin nyelvre fordított) másolata
ugyanott és Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. augusztus nr. 356.

Excellme etc. Salutem etc.
Aestimatissimae Exae Vrae literas de dato 20. huius exaratas,1 debito
cum respectu percepi. Praesidii Ecsediensis eductio opportune facta est, nullo
ob id S. M. Sacmae damno interveniente, neque ego quidquam exinde dis
trahere intendo.2 Jam hic à potiori negotia perfeci et si hodie non, spero
crastina die me omnino abhinc moturum, sed quia praevie negotiorum
meorum peragendorum gratia ad militiam me conferre deberem, de necesse
prius cum domino Komaromi personaliter simul constitui deberem, ut
antequam etiam solus negotia repraesentare valerem, de iisdem Exam Vram
medio Suae Dominationis informare possem. Fiducialiter itaque rogo Exam
Vram, dignetur Suae Dominationi licentiam ad me veniendi indulgere.
Occasione reditus mei in exquisitione quoque fugitivi servi3 adlaborare non
sum intermissurus. De reliquo etc. Eiusdem Excellentissimae etc.
Strij, 28. Martii 1711.
,r
.
servus obligatissimus
Alexander Károlyi, m. p.
1 Pálffy március 20.-án kelt levele nem ismeretes.
2 Az ecsedi vár átadásának kérdésében Károlyi egészen másként
viselkedett a fejedelemmel (1711 február 21.-i levele Munkácsról. Aspremontlevéltár. M. Nemzeti Múzeum), s mint látható, Pálffyval szemben.
3 Bivolinyi említi (március 15.), hogy az egyik hadnagytól tisztiszol
gája 400 frtot ellopván, megszökött. (Naplója. 427. 1.) A szökevény tiszti
szolga — úgy látszik — a kurucokhoz ment át.
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27.
Debrecen, 1711 március 31.

Locher Károly Savoyai Jenő hercegnek.
Részletesen kifejti, miért nem javasolhatja a haditanács által kijelölt
két ezrednek a sziléziai határokra való kivezénylését ; egyúttal jelenti,
hogy a Károlyival, illetőleg Rákóczival váló tárgyalások a közeli napok
ban újból megindulnák s ha a szükség úgy kívánja, azokon ö maga
is személyesen jelen kíván lenni.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 április nr. 304.

Durchleuchtigster etc.
E. Hf. D. gnädigsten Befehl habe ich ab dero gnädigstes
Handschreiben so wohl, als auch der von dem aignen Courrier
überbrachten, von dem hochlöbl. Mitl an des Herrn General Feld
marschall Grafens Palfy Excellénz untern 23-ten dieses abgegeben
Expedition des mehrern gehorsambst ersehen, deren Vollzug aber,
so gern und so schuldig ersagte Excellenz solchen in die Wege
zu richten alle Mitl und Weg für gesunnen und gesucht, doch
darumben dermahlen abgehindert wird, weilen erstlichen die
obhabende Commission mit denen Capo der Corruzen zusamen zu
kommen, oder dessen Erklärung einzuhohlen nit hat können bewerket werden, angesehen dero Karoly wider dem Ragozy zu raisen,
nach diesen seinen Zurukweeg auf des Karoly Brief aus Pohlen
nacher Mongatsch bishero fortschiken können, indeme die allerseits
angeloffen und ausgegossene Wässer allen Handl und Wandl in
dieser Gegend herumb verleget und fast abgeschnitten hatten, also
dass hienach auf E. Hf. D., oder das Altheinbliche Regiment1
geschwerlich, oder gar nit über die Theis vor ein geraumber Zeit
gebracht, jenseits aber auf kein andern Marchroute, als durch die
aufgeziehene Postirung, oder sonst erschöpfte und äusser Vermögen
ligende Comitat geführt, anbei doch über die Ipol und Gran,
zugeschweigen andern aus denen Gebürgen zusammen läufenden
Wässern, hart und langsamb gesetzet werden könnte. Da kein
Brüggen vorhanden und der Marsch nur durch die Fürthen
beschehen müsse, dahero auch bei so gestalten wahren Umbständen, Pferd und Mannschaft notwendig zu Grund gehen würde.
Zugeschweigen 3-io, dass wann ein, oder anderes Regiment disoder jenseits der Theis aus der Postirung, bei noch unausgemachten
Sachen den Krieg oder Frieden betrete, oder sollte entzogen wer
den, dem Corruzen nicht geringer Muth auch bei habender Neigung
zu dem Friden entweders die Saiten höher und äusser disseits
mitgegebener Vollmacht zu spannen, oder auf anderweite Coniunctur
ihre wankendes Glück hinaus zu stellen, unfehlbar dörfte gemacht
werden. Welchem nach dann die zu allgemeiner Beruhigung aller1 A Savoyai és az Althann-dragonyosezredeket érti.
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gnädigst gefasste kaiserliche Resolution und Intention underbrochen
werden und das gantze Werk widerumb ad casum belli hinaus
fallen könnte; davon die Folge und weitere gefährliche Einflüsse
E. Hf. D. hoch erleuchtes ürtheil von selbsten ermessen kann.
Welches dann auch die Ursach ist, dass des Herrn Feldmarschall
Excellenz bewogen worden, das weit zurukgelegene Hannover und
mit selbigen das Bareithische Regiment neben der Person des
Herrn General Feldwachtmeister von Hochberg1 anstatt E. Hf. D.
eignen, oder des Alheimblischen, wie nicht weniger des Viartschen
Rgmts in Vorschlag zu bringen und darauf die Bereitschafts-ordre
zu ertheilen. Zumahlen diese beede Regimenter leichter entbehret,
auch lohender an Ort und Ende gestellet werden können, ohne
dass sie an ihrer Conservation die geringste Gefahr leiden, oder
einiges Geschrei zu Nachtheil der vorhabenden Beruhigung ver
ursachen werden ; in Fall aber aus besonderer Consideration darfür
gehalten werden wollte, dass etwo das Hannoversche aus Turoz
und Arava2 in die Postirung des Viardischen, so ganz nahe an
Caschau verlegt ist, gezogen, mithin dieses andurch abgelösset
werden könte, so wäre doch unmaasgeblich zu erw egen, dass nit
allein obgemeltes Nachdenken bei den Rebellen nit verhüetet,
sondern auch die Ablässung durch beschwer, — Land und Truppen
verderblichen Marche und Remarch bewerkt werden müsse, anbei
auch leichtlichen der Guamison in Caschau, oder von aussenwärts
dem Rebellen eine Öffnung gegeben werden könnte, zu Steigerung
ihrer Noth etwas ergäbiges hineinbringen zu können. In diesen
Umbständen Gnädigster Herr beruhet nun haubtsachlichen all
das jenes, so dero gnädigste Befehle derzeit befolgen zu können
in Weg stehet, obwohlen des Herrn Feldmarschallens Excellenz
nicht höheres verlanget, als selbigen eine Genuege leisten zu
können; in particulari solle aber schuldigst nit unerinnert lassen,
dass E. Hf. D. Regiment bei dergleichen fümembenden March
besonders leiden würde, da es ohne Obristleutenant und Obrist
wachtmeister, folglich ohne Haubtobsicht marchim thäte ; die
Naturalien auf den Marche weder vor dem noch habenden Aus
stand, noch pro futuro in numero et mensura durch die öde
Gesptanschaften nit einbringen, minder aber den Geldaustand erhalten
dörfe. Hienägst wollen E. Hf. D. mir nit in Ungnaden vermerken,
dass mich underfange derselben vorzutragen, wasgestalten Herrn
General v. Sinzendorff3 undtertänigste Bitte E. Hf. D. trächten gnädigst
geruhen denselben in gnädigster Consideration zu ziehen.
1 Gr. Hochberg (von Hennerstorf) Károly vezérőrnagy, az északnyugati
felföldön állomásozott. (Feldzüge. XHI. 546. Wiener. Diarium. 1710 nr. 733.)
2 Turóc és Árva megyék ; itt és a többi északnyugati vármegyében
állomásozott a Hannover- és a Schönbom-ezred. (Feldzüge. XIH. 546.)
8 Valószínűleg gr. Sinzendorf Ferdinándra vonatkozik, aki Érsekújvár
parancsnoka volt. (Feldzüge. XII. 526. Itt azonban Sinzendorf még ezredes
ként van megemlítve.)
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Gleich anjezo, da Gegenwärtiges Schlüssen will, kommet ein
Adjutant von Karoly mit Brief und Nachricht von disem, dass er
endlich zu dem Ragozzi kommen und aldorten die Sache in zimblich guten Stand gericht hatte, anjetzo aber nacher Karoly kommen
wolte und aldorten einige Information von Allen zu geben, den
hiesigen Herrn Stattrichter Comaromy von des Herrn General
Feldmarschaliens Excellenz zu sich verlangte, wie der in Latein
übersetzte, der an das hochlöbl. Mitl. abgehenden Expedition bei
geschlossene Brief des mehrem ausweiset ; des Herrn Feldmarschal
iens Excellens haben vermeinet, ich solle al sogleich auch under
einsten mit ihme Herrn Stattrichter nach Karoly gehen, umb die
Zeit der etwo habenden Repliquen durch behände Beantwortung
abzuschneiden und zu gewinnen. In Erwägung aber, dass der
Karoly, so an seinen Sachen behuetsamb und geheimb diesfalls zu
gehen suechet, auf meinen Erscheinen in einiges Bedenken ver
fallen dürfte, als ob man ihn vor der Zeit bei der Miliz in Ver
dacht setzen wollte, ehe und bevor er seine Dispositionen gemacht,
so ist der Schluss gefasst worden, dass zwar Herr Comaromy dahin
gehen, sodann ohne Verzug berichten solle, ob meine Gegenwart
alda vorläufig nöttig seie, oder nit, umb etwo ein und andere
Auskunft, oder auch Anschlag an die Hande zu geben, das vorha
bende in das Werk zu fertigen. Dargegen ich umb so wenigem
Anstand haben könen, als Herr Comaromy schon vorhin in dem
negozio mit dem Karoly gebraucht worden, bei ihme alle Confidenz
besitzet, auch sonsten ein guter, ehrlicher und getreuer, dem kaiserl.
Interesse zugepflichter Diener ist ; die gantze Zeit auch nur auf
24 Stund ankommet, womit dann inmittelst der Courrier abgefertiget wird, umb dass ein hochlöbl. Mitl der Bedenkzeit halber das
benöttigte vorkehrn möge; mit nägsten aber verhoffe E. Hf. D.
vieleicht ein glückhselige Zeitung und zwar durch einen aignen
Offizier berichten zu können, für welchen in omnem eventum wegen
seine ungehinderte Passirung auf Vorweisung des Herrn Feldmarschallens Excellenz Passes, wohl die Verordnung in die Oontumazort von dem consilio sanitatis könnte abgeschickt werden, dann ich
auf erfolgenden glücklichen Schluss auch die Execution zu sehen
bedachten bin, obwohl auch indessen eine doplte Passirungsordre für
mich an Herrn Obristen v. Libenberg1 nacher Raab und an den Obercommissarii Dischberger2 nacher Presspurg könnte erlassen werden
etc. Debrezin, den 31. Martii 1711.

Unterthänigst gehorsambster

Carl Locher v. Lindenheim, m. p.
1 Liebenberg Károly József Tollet-gyalogezredbeli ezredes, (Feldzüge.
XI. 238.) győri parancsnok. (Wiener. Diarium. 1710 nr. 704.)
2 Személyi adatai előttem ismeretlenek.
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28e
Debrecen, 1711 április 7.
Gr. Pálffy János Savoyai Jenő hercegnek.
Jelenti, hogy a tárgyalásokat Károlyival, illetőleg Rákóczival Komáromi
főbíró útján újból megkezdte s Locherrél egyetértésben április 27.-ig
tartó fegyverszünetre lépett Károlyival a tárgyalások sikeres befejezé
sének biztosítása végett.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 április nr. 30. Egykorú
másolata Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 április nr. 1.

Duchleuchtigster etc.
Zufolge meines untern leztem abgewichenen Monats abge
lassenen Berichts,1 ist hiesiger Stadtrichter Herr Comaromi den
2-ten dieses von Herrn Grafen Karoli zuruckgelanget, durch welchen
selbter die aller Ohrten weit und breit ausgelassene Wässer und
hierdurch entstandene Verhindernussen seiner mit aller Lebens
gefahr unternombener, dannoch so spath erfolgter Hin- und herreis,
auch die Zurukkunft des Fürsten Ragoczi aus Pohlen vorstellen
lassen ; diese ungemeine Ergissung deren Wässer verursachet eben,
dass die Regimenter erst den 9-ten dieses bei Zattmar werden
zusamben kömben können, umb ihnen die allergnädigste Kais.
Resolution vorzutragen, dero sich zu unterwerfen sie gesinnet
sein sollen.
Der Fürst Ragoczi zaigete sich auf die ihme überbrachte
Declaration gleichfalls ganz genaigt und hätte hierwider nur einige
kleine Scrupei und Anständ eingewendet,2 zu deren Complanierung
auch seiner und andern mehrern aus dem Königreich abwesenden
Zurukkunft nothwendig dieses Monath annoch zuezugeben wäre, umb
das gantze Werck auf einmahl zu heben und beizulegen. Er Karoli
wollte zwar sambt seinem Anhang gar gern der geschwornen Pflicht
gemäss sich alsogleich in die rechtmässige Devotion stellen, hin
gegen erachtete solches dermahlen nicht wohl ä propos zu sein
und dörfie die so gähling sich ergebende Zerschlagung dem Ragoczi
und mehreren zu anderen Gedanken verleiten und die Abtretung
deren Föstungen ins Stecken gerathen, bittete also auf alle Weis
den zu Ihro Kais, und Königl. Majestät allerhöchsten Dienst und
gewisseren Ruehestand des Königreichs alleinig ansuechender Termin
zu bewilligen, allermassen unsererseits, wan man auch würcklich
brechete, wegen der grossen Wasser und Morast nicht einsmahl
bis Zattmar gelangen kundte, geschweigens dass allda, oder sonsten
in den Land das nottige Brot und harte Fuetter, noch Strohe
1 Gr. Pálffy János 1711 március 31.-i jelentése. L. előbb,
2 A beállítás így némileg túlzott. V. ö. Bevezetés 90—91. 11.
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mehr zu finden seie, einfolgsamb die Miliz vergebens fatigirt und
zu Grund gerichtet, auch solche hinwiderumb zuruck zu ziehen
bemüssiget sein würde.
Nun habe ich mit dem anwesenden Hofkriegsrath und geheimben
Referendario Herrn Locher von Lindenheimb dise Vorfallenheit mit
aller erforderlichen Circumspection reichlich überleget und in genauere
Erwegung des hieraus entstehenden Vortheils, oder Nachtheils auf
die Gedancken gefallen, dass fals auch den verlangenden Aufschueb
nicht approbirete, einige Operation vorzunemben nicht im Stand
seie, theils aus angezogenen Abgang deren Lebensmittel, da uner
achtet meiner vor einigen Monathen nachdrucksamb und widerholt
beschehenen Urgirungen das geringste Magazin nicht verhanden,
theils aus erbrechender Wochengelder, mit denen kein Regiment
nicht versehen ist, noch bis Ende Februarii ihre winterliche Gebühr
empfangen hat.
Andertens und haubtsächlich Ihro Kais. Maiestät einen drei
wöchigen Termin vor die anwesende sechs Wochen allergnädigst
bestimbet haben, der Ragoczi und mehrer andere sich äusser des
Königsreichs befinden, also nothwendig diesem Zu gehalten und
lieber diser wenigen Zeit (umb willen die Sach schon so weit und
gleichsamb auf das Ende gebracht worden) zugewartet, also durch
Entziehung solcher denen übelgesinnten zu neuen Argwohnen und
Misstrauen einiger Anlass gegeben werden mues. Solchemnach bei
gegenwärtigen Umbständen und angeregten Motiven in dieser delicaten Materie profitabler zu sein ermässen, die Suspension deren
Waffen bis den 27-ten dieses laufenden Monat zu extendiren, jedoch
mit diser ausgedungenen expressen Condition, dass mehrgedachter
Fürst Ragoczi das juramentum fidelitatis inmittels dieser Zeit abschwöhren, seine Miliz abdancken, die Föstungen und haltbahre
Ohrter denen Kaiserlichen in statu quo mit aller Zugehör abtreten
solle, dass also vor sich endigenden Termin die Gewissheit seinet
halben sich äusseren muess.
Mit diser final Resolution und Erleiterung obbesagten Zweifeln
und Difficultaeten (so von keiner Wichtigkeit sein, auch dessent
wegen solche beizuschlüssen unterlasse, sondern nach vollbrachter
Sach all- und jedes einschicken werde) dem Herrn Comaromi dem
5-ten dieses Fruehe zu den Karoli abgefertiget1 und selbem bedeuten
lassen, dass ein für allzeit bei disen verbleibe, eine ferrere Trainirung nicht zu gestatten, sondern gleich nach verstrichenen Zeit
die Waffen angreifen werden, mich alsdan seiner Treu und zugesagten
Versprechen gänzlich versehend, woran meines Ohrts nicht zweifle»
Indessen kombet auch das Grass hervor und wirdet verhoffentlich
ein mehrerer Proviant-vorrath beigeschaffet, auch denen Regimentern
em e ergebige Summa Gelds überschicket werden, als widrigens wan
1 A reszteteket 1. Bevezetés 95—97. 11.
A szatmári béke története és okirattára.
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ein, und anderes noch längers ausbleiben und die Sach zu denen
Waffen ausfallen sollte, nicht zu helfen nicht wüste, noch kundte,
anerwogen ohne Magazin und Bezahlung deren Truppen kein Krieg
zu führen, noch eine Kriegsdisciplin zu halten ist. Es dürfte zwahr
ein oder anderer dise Verlängerung meiner Güete (weillen von der
Nation bin) zu messen und criticiren, wie dan bei vorgebenden
Abmangl der Subsistenz die Coruzen sich ernehmen können? In
dem ersterm beziehe mich auf Herrn Hofkriegsrath Locher, ohne
dessen Beirath hierinfals nichts gehandlet1 und in hoc emergenti
zu Ihro Kais. Majestät Dienst und des gemeinen Wesens Besten
kein anständigers Mittel gefunden, des änderten halber ist zu wissen,
dass die Coruzen zerstreiter zu 30 und vierzig auf ein Dorf ligen
und miserabel sich durchbringen, mit der Teutschen Miliz sich also
zu zertheilen so wohl zu gefährlich, als aller Kriegs-Raison zu
widerlaufet.
Übrigens ist der zu Neuheussel geweste Comendant und von
denen Coruzen hinweg geführte, auch zu Mongacz verarrestierte
Ordodi Georg2 vor einigen Tagen durch- und herüberkomben, welcher
mir eine ganz accurate Relation von dermahligen des Feindes
miserablen Zustand überschicket und bei dessen stündlich erwar
tenden Ankunft das mehrere mündlich zu vernémben sein wierdet,
dass also zu Gott hoffe, es werde das angefangene Werck zu den
erwintschenden gänzlichen Ruhestand ausschlagen und hiervon die
aigentliche Verlässlichkeit ehistens berichten können. E. Hf. D.
geruehen persuadirt zu sein, dass an meiner schuldigsten und un
versehrten Treu, auch unermuedeten Eifer nichts erwinden lassen
werde, womit etc. E. Hf. D.
Debrezin, den 7-ten Aprilis 1711.
unterthänigster etc.
Johann Graf Palffy, m. p.

1 Pálffyt a vajai találkozás alkalmával Rákóczinak adott fegyverszünet
miatt a haditanács részéről annak idején szemrehányások érték ; ezért
hivatkozik most Locherre, a haditanács tagjára, illetőleg a vele egyetértésben
történt megállapodásokra.
2 Ordódy György kuruc brigadéros, akit Érsekújvár ostroma alkal
mából a Pálffyval folytatott alkudozások miatt Beleznay János elfogott és
az ostromló sereg táborán át Szerencsre vitt. (Rákóczi Emlékiratai. 237. 1.)

GR. PÁLFFY A HADITANÁCSNAK, 1711 ÁPR. 7.

291

29.
Debrecen, 1711 április 7.

Gr. Rálffy János a haditanácsnak.
Jelenti, hogy tudomása van arról, hogy Rákóczi a portán is támo
gatást keresett, de eredmény nélkül ; leéri a sziléziai határokra rendéit
ezredék közvetlen utasítását, a katonaság ellátásának s a fuvarszol
gálatnak rendezését, egyébként utal a haditanács elnökéhez ugyan
ezen napon leélt félterjesztésére.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 április nr. 299.

Beede von 28-ten passato empfange sogleich1 und ist mir
gleichfals schon ehender bewusst gewesen, dass der Ragoczi vorlängst
bei der Ottomanischen Porten, als auch anderswo die Protection
nachdrucksamb angesuchet habe, zumahlen aber ihme solche aller
Orthen abgeschlagen worden, auch der status rerum sich inzwischen
sehr alteriret, als dörfte wohl ein als anders solchen umb so ehender
zitr Submission bringen ; jedoch erhellet aus meinen eingeloffenen
Berichten sattsamb, dass auf des Ragoczi beiwohnender grossen Am
bition halber niehmahls keinen grossen Conto gemacht, sondern
meine Intention stets dahin gezielet, demselben den Karoli sambt
der ihme anhängigen Miliz zu entziehen, eines ist schon bewürcket2
und verhoffe auch von dem änderten den guten Erfolg bald zu
benachrichtigen.
Die durch den letzten Courier überschickte Relation enthaltet
meine wichtige motiva und Ursachen, warumben weder das Savoÿsche,
oder Althannische Regiment von hier entlassen, noch das Viardische,
oder ein anders von der zu Einspöhrung Caschau angelegter Postirung an die schlesische Granitz abgehen können, sondern sich
marchfertig zu halten, beede Regimenter Barreuth, als Hannover
beordert habe, dass also ihr ferrerer Marche auf die zu Gewinung
1 A haditanács említett március 28.-i leiratában a következőkről
értesítette gr. Pálffyt: „Mit Gegenwärtigen haben Wür demselben zue
nachrichtlicher Direction erindern wollen, wasgestalt der Rakozÿ durch
seine zu Constantinopl habende Emmissarien sehr nachtruckliche Instanz
machen lassen, dass die Porthen ihme mit seinen Adhaerenten in ihre Pro
tection nemben und sie auf erforderenden Fall ihre Retirata im türkischen
territorio finden und haben mögen, so aber (wie der titl. Tallman in seine
leztens anhero abgestattenen und verschienenen Tagen eingelangten Rela
tion meldet) von gedachter Porthen würcklich abgeschlagen worden sein
solle, aus welchen dan, ob viel oder wenig auf gedachtes Ragozÿ jüngsthin
gethanne insinuationes zu halten, ein etwelches Nachdenken sich lassen
machen wirdet“. (Fogalmazványban Kriegsarchiv. Hofkriegsrath reg. 1711
március nr. 452.)
2 Arra vonatkozik, hogy Károlyit már sikerült megnyernie s most csak
a katonaság van még hátra.
19*
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der Zeit directe von Wienn aus ihnen zu ertheillen beliebige Verordung ankombete.1
Wie weit die Sach mit dem Karoli gebracht und veranlasset
habe, ist aus angeschlossenen Schreiben zu entnemben, welches in
Abwesenheit Seiner Hochfürstlichen des Herrn Hofkriegs Presi
denten2 zu erbrechen wäre.
Sonsten ist mir auch von dem Herrn Generalkriegscommissario Grafen von Schlickh die Specification des in verschiedenen
Föstungen und Plätzen verhandenen Meel und harten Fuetter Vor
raths zu kömben, allein wan in allen disen Ohrten noch einmahl
soviel sich erfindete, so wirdet denen allhier und jenseits der Theis
umb Caschau stehenden Regimentern nichts geholfen, noch der
obwaltenden Noth gesteuret, indeme der weitere Transport von
dem Land öfters erindertermassen unmöglich zu bestreiten und
in die Postirungen durch die abgeführte 20 m. Zentner Meel und
so viel Mezen Haabem von Pest,3 das wenig vorhandene Landviech
hingenomben, das Kais. Fuhrweesens Viech hingegen durch die
nach Sclavonien gemachte hin- und her Marche, über die Hälfte
zu Grund gerichtet worden ist und das übrig verbliebene sich
vor Ende May nicht erholen, noch im brauchbahren Stand sein
wierdet.
Mit den zu Erkaufung des Getreids endlichen abgeschickten
Geld ist man in vollen Werck begriffen, so viel möglich aus
dem Land beizubringen ; das aigentliche Quantum aber kann
man annoch nicht entwerfen. Auch wirdet geschehen, wan ohne
längeren Verschueb einige ergebige Geld Rimesse vor die Regi
menter ankombet, dan es erfolge der Fried, oder wider besseres
Verhoffen der Krieg, so kann ohne Magazin und Bezahlung deren
Truppen ein oder anderes nicht geschehen, noch die militärische
Disciplin observieret werden.
Übrigens folgen hiemit in originali beede4, von dem Guber
nator zu Lublo5 wegen des, aus dem Hungarischen Territorio weckgenombenen, sogenandten Grafens der dreizehn Zipser Städte und
Lutherischen Praedicantens an den Herrn Generalfeldmarschal1 A haditanács intézkedése következtében az úgynevezett Neutralitatscorpsba részben Pálffy javaslatának megfelelően, a Hannover-vértes- s
a Schönborn-dragonyosezred vezényeltetett. (Feldzüge. XIII. 453.)
2 Az ugyanezen napon Savoyai Jenő herceghez, mint a haditanács
elnökéhez intézett hivatalos jelentést érti. (Lásd előbbi okiratot.)
3 Pálffy hadseregének élelmezését a pesti hadi élelmező-hivatal
(Feldproviant-Amt) intézte ; az élelmezési fuvarszolgálatra 1. Feldzüge I.
261—63. 11.
4 Az eredeti jelentéshez mellékelve vannak.
5 A lublói sztaroszta akkor Lubomirsky Tódor Konstantin (1702-=
1741.) volt, aki 1703 óta rendszeresen üldözte a joghatósága alá tartozó
tizenhárom szepesi városban a protestánsokat. Erre vonatkozólag lásd Weber
Samu : A lublói vár. Századok, 1886. 152—54. 11.
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lieutenant Grafen v. Virmond erstattete Antwortsschreiben, worüber
das etwo weiters vorzukehren habende erwartend, verbleibe etc.
Debreczin, den 7-ten Aprilis 1711.
Gehorsamb- und dienstschuldigster Diener
Johann Graf Palffy, m. p.
A haditanács gr. Palffy Jánosnak április 22.-én válaszolt a követzőkben : „Es seint uns dessen mit besonderen Verlangen erwartte Nach
richten von 7-ten dits rechts zu Händen kömben und haben daraus sowohl, als
beforderist aus dem an den (tit.) Printz Eugeni beigeschlossenen Schreiben
den Stand der mit denen Rebellen obwaltenden Tractationen des mehreren
ersehen und hat es bei der bis auf den 2 7-ten dits beschehenen Stillstands
Prolongation ex adductis motivis sein guetes Bewenden, wollen auch nicht
hoffen, dass Ihro Kais. Maies. Josephi Primi glorwürdigsten Angedenkens
mittlerweil erfolgter zeitlicher Hintritt in der Haubtsache eine Abänderung
geben wierdet, wie dann der Herr etc. den Caroli bei seiner gegebener
parola und darüber abgelegten juramento fidelitatis fest zu halten, die an
dere aber nach Thuenlichkeit zu cultiviren bedacht sein solle“. (Fogalmaz
ványban Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. reg. 1711 április nr. 278.)
30.

Debrecen, 1711 április 19.
Gr, Pálffy János Savoyai Jenö hercegnék,
Részletes jelentést terjeszt élő a Károlyival április 5-e óta Komáromi
főbíró közvetítésévéi Szatmári folytatott tárgyalásokról, mélyekbe utóbb
Rákóczi megbízásából Ráday Pál fejedelmi titkár is bekapcsolódott;
csatolja egyúttal a tárgyalásokra vonatkozó iratokat.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 augusztus nr.
356. Mellékelve másolatokban és fogalmazványokban : a) Károlyi április 2.-án
kelt levele Pálffyhoz. b) A Pálffy által közölt úgynevezett finalis resolutio.
c) Károlyi Sándor ellenjavaslatai, d) A finalis resolutio végleges megszöve
gezése. ej Gr. Pálffy János április 4.-én kelt levele Károlyihoz, f) Károlyi
Sándor levele április 6.-ról Esterházy Dániel kassai parancsnokhoz, g) Károlyi
Sándor levele április 7.-ről gr. Pálffyhoz. h) Rákóczi április 4.-én kelt levele
gr. Pálffyhoz. i) Az úgynevezett considerationes, mely iratot Károlyi terjesz
tette Pálffy elé. k) Pálffy válasza ugyanarra április 17.-ről. V Pálffy április
17.-én kelt levele Rákóczihoz, m) Károlyi április 13.-án kelt levele gr. Pálffyhoz.
n) Gr. Pálffy János válasza Károlyinak április 17.-ről.

Durchleuchtigster Fürst etc.
Gleichwie bereits unter den 7-ten berichtet habe, dass den
hiesigen Stattrichter Comaromi zu dem Caroli noch den 5-ten
zuruck geförtiget habe, also kann hiemit gehorsambst nicht umbhin
gehen beiflüssig anzulegen, was auf die Ursach der sub nr. l-o
angesuchten Abschickung erwähnten Comaromy und zugleich untern
2-ten dieses sub nr. 2. et 3-io eingeschickten Puncten und Anmer
kungen mit einer Finalresolution sub nr. 4. nebens dem in nr. 5-o
beigelegten Schreiben ihme Caroli geantwortet. Worüberhin er
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Comaromi den 9-ten von dannen zuruk kommen, auch von dem
Caroli zwei Obriste^jnit Briefen an den Daniel Esterhazy, Commendanten zu Kaschau2 sub nr. 6. sambt einer Antwort auf mein
Voriges nr. 7. mitgebracht, welche ich auch sogleich den 10-ten
nacher Kaschau unter sicherer Beglaitung abgehen lassen, denenselben annebst den Rittmeister Mengen von denen üllefeldischen
mitgegeben, welcher der Hungarischen Sprach kundig, beeden
erwähnten Obristen zur Ehre einer Convoye sowohl dienen, als sie
auch in ihren Thuen und Lassen beobachten sollen. Was nun
weiters in erst angemerkter Beilag der Caroli wegen der an den
Ragozi selbsten ex corpore militiae, oder ihres Orths sogen anter
Confoederation an den Daniel Esterhazi geschriben, ist gleichfals
zu guter Nachricht darob das mehrere zuersehen.
Übrigens berichtet der Comaromi, wasgestalten er den Caroli
zu Zathmar eben zu der Zeit angetroffen, da selbiger denen unter
seinem Commando und Direction stehenden Capi der Miliz die
allergnädigste kais. und königliche Resolution vorgetragen,3 mithin
ihnen frei gestöllet hat, solcher sich zu untergeben, oder nicht,
jedoch mit dem nachtruksamben Beisatz, dass die widerspänstig
verbleibende sich ferrers hin dergleichen Gnaden nicht mehr, noch
weniger zugetrösten hätten in dem Königreich deren weitere
Muthwillen ausüben zu können, in der Mainung, als ob sie vieleicht
durch die Waffen ihren Stand verbesseren wollten, indeme Er
sambt denen zu der Treue gegen Ihro kais. und königl. Maiestät
zurukkerenden sie selbsten zu verfolgen und zu vernichten suchen
wurde. Und zumahlen der Caroli zu Mungacz sein aigenes Regiment
in der Besatzung hat, allda sich auch seine Gemahlin befindet.4
Der Czenay5 aber für sich selbsten ein sehr schwacher Mann sein
sollte, so habe er Caroli auch an gedachte seine Gemahlin sowohl,
als an sein Regiment die Ordre ausgestöllet, wofern etwa die
widerige Parthei (so absonderlich durch den Berczeni vermittels
viel unwahrhaft aufbringenden ärgerlichen Aussträhungen unter
halten unda^ angemuthet wirdet) das Serierische von Schweden,

a)

Az eredetiben az „und“ szó kétszer.

1 Szathmáry Miklós és Krucsay János kurucezredesek. (Károlyi 1711
április 6.-i levele Esterházy Dánielhez. Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. augusztus
nr. 356. Pulay: II. 358. 1.)
2 Gr. Esterházy Dániel altábornagy (1665—1714., ifjabb, — „Dániel
úr“) ; jellemzésére néhány adatot Márki is (II. 191. 1.) felsorol ; életrajzát
Thaly KÁLMÁNtól : gr. Eszterházy Antal tábori könyve. Budapest, Akadémia.

1901. nv—xvn. n.

8 Pulay: H. 338. 1. Károlyi 1711 április 6.-i levele Rákóczihoz.
Aspr^mont-levéltár. (M. Nemzeti Múzeum.) Szalay : II. Rákóczi Ferenc bujdosása. I. 51—53. Pray: Epist. proc. III. 556—61. 11.
4 Károlyi szerint „meum pedestre regimen esset Munkacsini illocatum“.
6 Br. Sennyey István, a szövetséges rendek kancellárja. V. ö.
Márki : II. 197.
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Franzosen, Pollacken und allerhand verloffenen verzweifleten
Gesündl aufgestölletes Regiment1 in Mongacz hineinbringe wollte,
sie es auf alle Weise und Wege verhinderen und die Notturft zu
behöriger Hintertreibung dergleichen Absehens berichten sollen;
welchemnach dann der Caroli auf obgemelt erhaltene Final-resolution, so ihme zu völliger Vergnügung des Ragozi zu sein scheinete,
sich zu demselben begeben wollte. Es hat ihme aber unterwegs zu
Ocsava2 der Ragozische secretarius Paul Raday3 begegnet, so an
mich Kraft deren sub nr. 8. beigebogenen Credentialien abgeschicket
worden, welchen auf Begehren sogleich einen Pass sic’her anhero
kommen zu können entgegen gesendet, wie sich dann derselbe auch
hiernach den 15-ten dises allhier eingefunden und mir zugleich die
sub nr. 9. angeschlossene Considerationspuncta umb eine weithere
Resolution darüber einzuholen behändiget, welchen sofort mit der
Antwort sub nr. 10. et 11. den 17-ten dieses zuruk gefortiget habe.
Nun muss ich zwar bekennen, dass mir diese Abschickung
umb so mehr verdächtig vorkommen wollen, als der Caroli seines
Orths nach des Ragozi zuvor wahrgenombener Mainung nicht weiters
gefunden, so er glaubte, dass etwa in eine Schwährigkeit gezogen
werden könte, gestalten er dan die obberührte Final-declaration
und dass ich noch den terminum bis auf den 27-ten dises erströket habe, für genugsamb erkennet, dass sowohl der Ragozi, als
alle übrige sich befridigen sollten und dahero dan auch selbige
den Daniel Esterhazi nacher Kaschau zu seiner Belehrung und
Richtschnur überschicket hat. Allein weilen ich aus allen doch in
substantia und der Haubtsach nichts gesehen, was Ihro kais. und
königl. Maiestät bei diesen so grossen Werk führenden allergnädigsten Intention zuwider sein könnte, habe ich mit beschehenen
Vememben des Herrn HKR-s und geheimben Referendarii Locher
von Lindtenheimb und reiferer Überlegung der Sachen endlichen
die erwähnete Antwort ertheilet, die fernweitere Erstrekung des
Termins aber, ungeachtet ersagter Paul Raday darumben sehr
stark angehalten, nicht eingestehen wollen, obwohlen ermelter Ter
min, da der Ragozi extra Regnum ist, sich noch nicht auf die
6 Wochen hinaus belaufet und endlichen auch die wenige Täge
bis zu Ausgang dieses Monats nach befindender Notturft und Billichkeit zuegelöget werden könnten, worzue mich doch bishero in
Nichten vermerken lassen wollen, umb keinen Anlass zu geben,
mit ungereimbten ferneren Praetensionen einzukommen.
Und weilen der Caroli erstbesagten Paul Raday zu haltiger
1 A Charriére-ezredet érti, melynek legénysége idegenekből állott.
2 Olcsva-Apáti helység, hová Károlyi a szatmári gyűlés után visszavonult.
3 Ráday Pál április 13.-án érkezett Olcsvára (Károlyi ugyanazon napon
kelt levele Rákóczihoz. Aspremont-levéltár. M. Nemzeti Múzeum.), s innen
még aznap tovább indult Debrecenbe Pálffyhoz. Követségének tárgyára
nézve lásd Bevezetés 104—105 11.
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Abfertigung recommendiret hat, wie sub nr. 12 lautet, habe ich
Bezug nr.-i 13. selbigen auch geantwortet und zugleich dasjenige
beigeruket, was wegen der ebenfals den 15-ten dieses von Kaschau
zuruckgekommenen beeden obangeregten Obristen ihme zu bedeuten,
zu Ihro kais. und königl. Majestät Dienst angesehen, da selbige
unverrichteter Sachen wegen dermahliger Übergab Kaschau zuruk
gekommen, hingegen aber von der Guarnison alle Versicherung
und gute Neigung mitgebracht, wie nemlichen selbige mit der
kais. und königl. allergnädigsten Gnadens-declaration in allweeg
zufriden Wäre, sich auch, wan der Ragozi darzu sich weigeren
sollte, gleichwohlen nach sein des Caroli und deren übrigen zu
kais. und königl. Gnaden kommenden confoederirten (wie sie sich
nennen) fassender Resolution richten wollten. Immassen dann eben
gestern die Nachricht erhalten, dass aus Kaschau Gesandte zu dem
Caroli wollten abgeschicket werden, zu welchen Ende ihnen auch
der benötigte Pass von dem Generalfeldmarchal-Lieutenant Herrn
Baron von Löfflholz ertheilet worden. Ob ich solche aber zu dem
Caroli werde gehen lassen, oder von hier gleich zurukschicken,
werde erst nach denen vorkommenden ümbständen erwögen.
Hiernegst solle E. Durchlaucht hiemit angelegentlich belan
gen, dass Selbe geruhen möchten, die von dem Ragozi anbegehrte
Confirmation der ertheilenden Amnistial-Gnad mit Eintragung der
in puncto responsi XVI.-o, respectu conservationis jurium, legum
et libertatum Hungáriáé Regni et Transylvaniae Principatus ent
haltenen General-clausul per modum litterarum patentium regiarum
in 4 oder 5 exemplaribus, bei der löbl. Hungarischen Canzlei unter
kais. und königl. Förtigung unverzüglich bestzuwürken und ein
zuschicken, damit diese verblendet- und verzweifelte Leuthe desto
mehrer in allen der kais. und königl. Gnaden-überflusses convinciret
werden mögen, da es doch auch sonsten für sich kein unbilliches
und in der Substanz der kais. und königl. allerhöchsten Intention
gemessenes Begehren wäre.
Indessen aber solle gleichwolen in dem Haubtwerk nichts
verabsaumbet werden umb gegen den Ragozi solchergestalten alle
messures zu nemben, dass die übrige gleichwohlen in ihrer guten
Naigung erhalten werden, sodan, imfall der Ragozi, an dessen
Sincerität ich jederzeit nicht ungegründet zu zweiflen gehabt habe,
widrige Gedanken führete, wie treulos man bishero mit ihnen
umgegangen, augenscheinlich verspühren und annebens veranlasset
verbleiben mögen, ihre Resolution wider ihne in dem Werke zu
bezeugen. Es stehet nun hinnach der Ausschlag zu gewarten, so
sich in kurtzen äusseren wirdet. Und zumahlen vermutlich, wan
der Ragozi nicht aus Pohlen kommen wollte, abzunemben wäre,
dass selbiger etwa vermainte dise gegenwärtig noch habende
kuruzische Miliz dem Gross-Czar aus Moskau,1 oder dem König
1 Nagy Péter orosz cár.
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August aus Pohlen1 zuzuführen und allda noch darüber einen
Meister zu spielen (ob er zwar sich hirunter wohl merklich betringen dürfte, da ein jeder von denen Hungarn äusser deren wenigen,
sogar nichts haben, sich in die Ruhe zu begeben gedenket) also
habe solches auch E. D. als eine Muthmassung gehorsambst nicht
bergen wollen, umb dass gleichwohl auf allen Fall bei beeden
Höfen dargegen das behörige vorgekeret werden könnte. Welches
alles ist, so dermahlen in disem Werk zu berichten vorfallet. Ich
aber etc. E. Hochfürstl. Durchlaucht unterthänigster Diener.
Debrezin, den 19-ten Aprilis 1711.
Johann Graf Palffy, m. p.

a)

Károly, 1711 április 2.

Károlyi Sándor gr. Pálffy Jánosnak.
Jelenti visszaérkezését s kéri, hogy Komáromi főbírót engedje Károlyba
a tárgyalások mielőbbi lébonyolítása végett.
Egykorú másolata ugyanott.

Excellentissime etc. Salutem etc.
Quaternas Excellentiae Vrae litteras, duas quidem in itinere
hesterno,2 alias vero iterum binas medio domini Komáromi de novo
cum debita obligatione percepi, in quibus comprehensas Excelltiae
Vrae difficultates, meae diu noctuque exantlatae cordiales et infati
gabiles inquietudines ac negotiorum per me facta acceleratio haud
dubie solvet. Qua ex ratione non iudicavi consultum et necessarium
fore meum ad Excelltiam Vram in persona aditum, quaque ex causa,
fiducialitate erga Excelltiam Vram ductus debuerim nominatum domi
num Komáromi ad me accersere, Sua Dti0 fundamentales ejusdem
rationes uberius declarabit et in omnibus his, quae iuxta exilitatem
ingenii mei tum in maiorem S. Sac. Mattis utilitatem, tum in adae
quatam gentis nostrae pacationem et futuram etiam securitatem,
omnium horum declarationem, tenuemque opinionem meam secundum
homagialem obligationem meam, uti verus patriae filius, itidem per
Suam Dominationem humillime transmisi, per divinam majestatem
cum humilitate rogans Excelltiam Vram’ quatenus in inordinato nego
tiorum cursu et exigui temporis protelatione non commoveatur. Vivit
Deus, fient et in finem deducentur ea omnia, quaecunque per Suam
Dnem Excelltiae Vrae humiliter repraesento et secure etiam coram
augustissima S. Mattis Sacmae aula ad rationes eatenus dandas semet
sistere poterit, negotiis enim non plane et penitus clare expressatis,
1 II. Ágost lengyel király s egyúttal szász választófejedelem.
2 Lengyelországi útjáról van szó, honnan épen akkor tért vissza.
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quamvis iure coram me certi reddantur, sed quia scripto non sit
expressum, etiam in me diffidentiam generat coram populo, quod
aliud narrem, quam scripto attulerim et timendum, ne cum praecipi
tantia tumultum inferamus. Sat cito, si bene, de quo Excelltiam Vram
assecuro, solummodo dignetur Excellentia Vra usque ad diem Paschae
suam aestimatam resolutionem et responsum transmittere et cum
recta conscientia factam exiguam opinionem meam fundamentaliter
considerare et cordi sibi sumere, experimento Excelltia Vra advertet,
augustam aulam tantum abest negotiationes et placidam suam rerum
moderationem in difficultatem sumpturam, quin imo approbaturam
et pro valido recognituram. Ego iterato per Deum et pro multarum
viduarum, orphanorum et totius gentis salute humillime et fiducialiter
coram Excelltia Vra gratia gloriari et cum stabili fundamento negotia
exoperare possim, in quibus labores meos crastina die sum conti
nuaturus ac Excelltiae Vrae resolutionem pro paschate sum exspec
taturus, quod Deus ter optimus maximus cum sibi adjunctis Excelltiae
Vrae feliciter faxit transigere et maneo Eiusdem Excelltiae Vrae
Karoly, 2-a Aprilis, 1711.
servus obligatissimus
Alexander Karoly.

b)
Az û. n. finalis resolutio.
Egykorú másolatban ugyanott.

Finalis resolutio1 eorum, quae pro Domino Principe Francisco
Rákóczi vi plenipotentialium Sac. Caes. Rque Mattis medio plenipotentiarii Excellmi (tit.) Comitis Dni Joannis Pálffy declarantur et
determinantur.
1-mo. Uti in litteris eidem Dno Principi per Comitem Ale
xandrum Karoly transmissis contentum fuit, memorato Principi
Francisco Rákóczi vi ac vigore Sac. Caes. Rque Mattis plenipotentiae
gratiam vitae et universorum suorum bonorum tam in Hungária,
quam in Transylvania cum secura in Regno permansione pro se
implorata, una cum suis adhaerentibus servis et aulicis conceditur;
cuius determinatio, si memoratam Caesaream Regiamque taliter
complecti velit gratiam, quantocius et sine mora exspectatur, deposi
toque fidelitatis juramento fortalitia adhuc prae manibus existentia
in statu quo modo sunt, bona fide tradantur, nullum in proventibus
Dni Principis factura praeiudicium, vel damnum, sed propriis Caesareis Regiisque stipendiis alenda. Si permansio libera in Regno
Hungáriáé displiceret, deposito homagio extra Regnum etiam in
1 Tárgyalási alapul, mint már említettük, a Lochernak adott február
18.-1 utasítás szolgált.
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Polonia commorari liberum erit. Ubi fidelitatem S. Mattis Sacmae
amplexus fuerit ac contestatus, restitutio filiorum cum gratia non
denegabitur.
2-do. Ita religiosis, magnatibus, nobilibus tam Hungaris, quam
Transylvanis, nec non superioris ordinis militibus, qui modo in
Regno penes ipsum Principem actu sunt, implorata amnystialis gratia,
cum restitutione omnium bonorum pariter resolvitur, quod non
intelligendum- de illis, qui hucusque redierunt. Milites vero inferiores
possunt manere, uti in declaratione appositum est.
4- tum etiam stare potest.
5- tum similiter, hoc expresso, quod viduae et orphani iuxta
leges et iura Regni tractentur.
Ad 6-tum : Qui e Regno excesserunt, omnes sunt penes Prin
cipem, in puncto autem 3-io iam illis resolutum est; idcirco vel
excludatur hoc punctum, vel denominentur ii, quibus excindetur
usu fructuario solummodo titulo. Caeterum in aliis provinciis ab
aliquot annis existentium conditio determinatur, uti in puncto tertio.
In septimo : Esset subiungendum, quod ut iura, libertates etc.
Regni Hungáriáé et Transylvaniae conservabit, nec permittet cuiquam
quemlibet contra hancce amnystialem gratiam.

c)
Károlyi eilenjavaslatai és módosításai
Egykorú másolata ugyanott. Magyarul, azonban eltérésekkel Pulay :
330—337. 11.

Puncta Alexandri Károly perillustri domino Georgio Komá
romi data.
Quamvis tam erga Augustissimum Imperatorem, quam vero
gentem meam debita inclinatio et obligatio mea, mihi apprime
nota sit, non secus etiam iteratis vicibus emanatas Excellentiae
Suae litteras et mandata prae me feram negotiaque non solum
accelerare intenderim, sed etiam desiderem: nihilominus celsissimo
principe hic et nunc accessum meum ad Suam Excelltiam vetante,
per alios suam ad declarationem factam replicam me transmis
surum resolvit, ideo secundum obligationem meam ex praemissis
elicitam, tenuem opinionem meam subnecto.
1- mo: Ne meum eo accessum S. Excellentia desideret, ut
creditum meum ulterius quoque manuteneatur.
2- do : Credito meo reservato tam coram Principe, quam aliis,
ubi magis necessarium foret, exoperari queam meum intentum
3-io: Siquidem occasione discessus mei cum militia tum ob
properationis et exundantiae aquarum impedimentum personaliter
constitui nequiverim, nec declarationem facere, neque resolutionem
eorundem experiri potui.
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4- to: Propter viarum incommoditates reditum meum ante
nonam Aprilis minime sperans, pro eadem die terminari congres
sum eorundem, quae adhuc longius distaret.
5-to : Interea omnibus demandavi nominanter exhibendam
cuiuslibet personae, familiae, comitatus et loci habitationis designa
tionem, quae in finem deducta nondum esset.
6- to: Si Principis replicam transmisero, quamvis illam ego
quoque inordinatam esse existimem, humillime apud Suam Excel
lentiam insto, ne in ea commoveatur, nec erumpat, verum pacifica
mente considerando, maius S. Sacmae Mattis commodum, regnique
melius, commodiusque secuturam tranquillitatem inspiciat. Nam
7- mo : Si S. Excelltia a me promissi mei adimpletionem effla
gitatum esset, adimplebo quidem, sed eo modo mentes disponere non
valens, res totaliter sopiri non poterit, imo ratione 3-ii puncti
declarationis, adhuc tumultus quoque exurgere poterit.
8- vo: Inter remotius distantes publicare non valens et ab
illis quoque, apud quos publicatio facta esset, propter distantiam
responso non adveniente, neque semet insinuare potuerunt.
9- mo : Quantumvis ego voto meo satisfacturus sim, sed nego
tium in aliqua solummodo parte effectuaretur, Sua autem Excel
lentia reliquum cum modo intentanda eruptione et operationibus
suis non ut pacaret, verum magis abalienaret, aliqui enim in Regno
suis excursionibus praedabuntur, alii vero in exteras provincias et
regna se conferent et sic scintilla supermanente, denuo in flammas
erumpere poterit.
10- o : Interim praesidiata etiam loca omnia in statu quo
manebunt et continuo maioribus et maioribus operationibus distrac
tura sunt S. Sacmae Mattis armadam.
11- o: Praeterea etiamsi S. Excelltia operationes inchoatura
esset, non obstante, quod pabulum, farinam, pecora cum armada
sua adducere queat, nihilominus tam propter lutum et aquarum
exundantiam, quam straminis, foeni et graminis penuriam S. Excelltia
in armada maius damnum patietur, quam adversus hos utili
tatem faciet.
12- 0 : Ideo suadeo, quod petitum Principis in replica sua con
tentum etiamsi incompetenter factum sit, Sua Excelltla non contem
nat, a) ex eo, quod in declaratione expresse apponat: „Sperando
tamen, quod nulla quaesita mora interventura sit“, id autem summe
necessarium esset, ut tempus lucretur, nec proiectum, aut postula
tum facit, sed eorundem penitus declarationem desiderat, b) Punc
tum tertium eo magis est necessarium pro dilucidatione, quia occa
sione etiam abitus mei, ubi cum quibusdam militibus loqui potuis
sem, eo facto tales consequentias fecerunt: hic Principi solum
modo et in parte ad exteras etiam provincias semet recipientibus
exhibentur omnia, ipsis autem nihil, sed ad instantiam facultas
porrigitur, c) Quo ad 4-tum punctum autem cum quibuscunque e

KÁROLYI ELLENJAVASLATAI ÉS MÓDOSÍTÁSAI

301

Transylvania oriundis locutus sum, omnes controverterunt, quod
intra militiam solummodo fiat mentio nominis eorundem et proprie
de magnatibus et nobilibus Transylvanicis non loquatur, ubi tamen
iidem quoque gratiam amnÿstialem aeque desiderarent, d) Quo ad
6-tum et 7-mum non absimiliter multi coram me comparuerunt,
quod augustissimus Imperator parens et protector eorundem existens,
qui in conservationem iurium suorum omnino semet appromisisset
etiam, in puncto 7-mo instant proinde super eo, ut secundum leges
patriae cum illis gratiam facere dignetur, e) Quoniam in conclu
sione declarationis expresse appositum esset: „quod ipsi Dno Fran
cisco Rákóczi pro sua et suorum modo sequacium notitia et direc
tione significanda et proponenda sunt“, erat autem impossibile illis
sub eo tempore proponere, consequenter illis etiam singulatim semet
insinuare.
Quapropter humillime insto, dignetur S. Excelltia in respectum
sumere praemissis ex rationibus emergibile S. Mattis Sacmae damnum
et subsequentem armorum eiusdem distractionem, Regnique desola
tionem et christiani sangvinis effusionem, videns necessariam factae
declarationis dilucidationem, non absimiliter inibi comprehensarum
propositionum cum adhaerentibus fiendam communicationem et notificationem, aliunde etiam utilem operationem facere nequirem; ad
finem Aprilis suspensionem armorum extendere dignetur, siquidem
iam pro 27-a huius convocatoriae ad omnes partes essent expeditae.
Ne commoveatur S. Excellentia in eo, quod Princeps non
exiverit, quia aliunde etiam donec suis adhaerentibus proposuisset,
ad ea resolvere nequivisset. Interim in absentia eorundem ego magis
cooperari potero tum in Augustissimi Imperatoris emolumentum,
tum vero armorum totaliter et non solum in aliqua parte fienda
placidatione, nihil curandum est, quod de Cassovia Princeps indi
recte responderit, quia S. Excellentia illuc nec bombardas, neque
tormenta fatigabit; verum:
Loco dilucidationis a Principe postulatae extrádét S. Excel
lentia finalem resolutionem S. Mattis Sacmae clare, iuxta tenuem opi
nionem meam taliter, prout sub littera A'/. annectitur et desidera
tam extensionem indulgeat. Ego interea in Paschate omnes officiales
bellicos et exulantes praevie Szatmarinum congregabo, iliisque negotia
haec imprimam, tum etiam illa, quae nunc in Polonia intellexi.
Totam mentem illorum experiens et eosdem mihi concatenans,
Principi, Bercsenyio ac etiam praesidiis sub eorum nomine scribi
curabo, per id efficiam, quod si pro 27. praefixus concursus adve
nerit ad propositionem publicandam, non tantummodo intentum
effectuetur, verum etiam alteruter ipsorum ubi advenerit, ad dandas
rationes attrahatur, casu quo autem non advenirent, solus omnes
et singulos convocabo et proponam ac unanimiter S. Mattls Sacmae
fidelitatem amplectemur; siqui autem non comparerent, nos ipsi
proscribemus et excommunicabimus.
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Ex hinc maius Sua Mattas Sacma contentum habebit, si universi
una nosmet humiliabimus et ad. pedes ejusdem procidemus ; iuxta
hunc modum tranquillitas quoque regni majori cum securitate
effectuabitur, quam si aliqua scintilla in Regno supermaneret, per
quam novi et novi tumultus moverentur.
Hac via etiamsi aliqui ex principalioribus remanerent, nec
coram exterioribus, nec interioribus imposterum ullam fidedignitatem haberent et consequenter nullum zizania inter gentem nostram
spargere valerent. Ista modalitate in fortalitiis existentes gratiam
et amnestiam simul et semel amplectendo, absque omni obsidione,
bloquada et distractionibus bellicis ad manus devenirent. Taliformiter Excellentia quoque maiorem gloriam haberet, quam per
modernam irruptionem, armis intentanda eorundem domatione et
suppressione.
Quae per meam conscientiam iudicavi taliter necessarium
coram Excellentia Vra patefacere, quia omnium corda et intentionem
bene scio, solummodo Excelltia Vra semet moderari et obligationi
meae fidem adhibere dignetur.
Et quia meum pedestre regimen esset Munkacsini illocatum,
si quidpiam de me regimen Charierianum, quod ex 800 hominibus
constat, subolfaceret, siquidem in vicinitate essent, immediate indu
centur, hoc ipsum etiam quali consideratione dignum esset, Excel
lentia Vestra sapienter penetrabit.

*

Debrecen, 1711 április 4.
A finalis resolutio végleges szövege.
Fogalmazványa ugyanott. Magyarul Pulay : 328—42. 11.

Finalis resolutio, quae tum ex plenipotentia a Caes. Regiaque
Matte illmo et excellmo domino Joanni Comiti Pálfi ab Erdőd, pro
Regni Hungáriáé pacificatione tranquillitateque stabilienda collata,
tum ex praesumpta caes. regiaque clementia domino Francisco
Principi Ragozi ultra iam datam declarationem pro maiori dilucidatione impertitur.
Primo, uti in litteris eidem Dno Principi per Dnum Comitem
Alexandrum Karoli transmissis contentum est, memorato Dno Principi
Francisco Ragozio vi ac vigore superius dictae plenipotentiae, gratia
vitae et bonorum universorum tam in Hungária, quam in Transylvania cum secura in Regno Hungáriáé permansione pro se implorata
una cum suis adhaerentibus servis et aulicis concessa sit, cuius
determinatio, si idem Dnus Princeps praetactam caesaream regiamque
complecti velit gratiam, ita intra terminum modo pro continuanda
cessatione hostilitatis usque ad 27-um huius currentis mensis Aprilis
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extensum, expectatur, ut post ipsi elargitam ac ab eo acceptam
gratiam deposito secundum annexam formulam fidelitatis juramento,
fortalitia, praesertim in suprafatis litteris iam expressa, prae manibus
illius existentia in statu, quo modo sunt, praesidiis caesareis regiisque
illuc inducendis, bona fide tradantur, aut strictis mandatis tradenda
ipsis commendantibus imponatur, ac una etiam omnis militia exauctoretur et dimittatur, uti in declaratione ac praeallegatis litteris
contentum est. Dum econtra promittitur, ea praesidia in proventibus
Dui Principis nullum factura praeiudicium, vel damnum, propriis
caes. regiisque alenda stipendiis. Haec vero omnia intra praespecificatum temporis terminum explenda ac exsequenda, unde etiam
locus vicinus, proquo Karoli maxime commodus judicatur, sine mora
determinandus foret, quatenus ibi mutuo in conventu et colloquio
praedictum juramentum deponi posset.
Si porro istis probe peractis ipsi Dn0 Principi permansio libera
in Regno displiceret, tandem ex praesumptione caes. regiaeque
benignissimae mentis ipsius Dni Principis arbitrio relinquitur, eandem
etiam sub praestito superius attacto homagio in Polonia habere.
Filiorum quoque restitutio omnibus supra memoratis conditionibus
rite ac fideliter executioni mandatis a gratia caes. regiaque haud
denegabitur, cuius effectuatio quoque omni modo et validis officiis
in augustissima aula promovebitur.
Secundo: Magnatibus et nobilibus ac superioris ordinis mili
tibus tam Hungaris, quam Transylvanis, qui modo in Regno et
penes Dnum Principem actu sunt, pro se et ab ipsis intra saepius
memoratum terminum implorata gratia amnistialis vitae et bonorum
pariter resoluta existit. Quod de illis non intelligendum, qui hucusque
redierunt. Militibus vero inferioris ordinis dicta amnistialis Gratia
secundum sensum in declaratione expressum dabitur.
Si vero de religiosis hisce motibus perperam ductis quaestio
foret, ii proinde, qui fors sunt monachi et claustrales, uti de ipsorum
vita forum tertii competens non est, nec bonorum capaces sunt,
ita ipsi ad superiorum suorum obedientiam et poenitentiam praeteri
torum ac coercitionem futurorum remittendi, si qui autem magnates
hoc nomine comprehenderentur, etiam pro se individualiter gratiam
imploraverint, sub aliis magnatibus, qua tales, praescissa omni quali
tate et dignitate spirituali contenti intelligantur.
Tertio : Viduae et orphani iam in reatu mortuorum iuxta iura
et leges Regni tractentur.
Quarto : De iis, qui Regno excesserunt ac in conterminas sese
contulerunt provincias, intra praescriptum terminum vero redituri
sunt, id statuatur, quod superius puncto secundo insertum.
Quinto : Ratione Transylvanorum hoc scire opportet, in Transylvania pro impertienda amnistiali gratia vitae et bonorum illm0
et excellmo domino Comiti Stamville commissum esse negotium, ne,
qui ex Transylvanis magnatibus in Valachiam, vel Moldáviám refu-
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gerunt, huc in Hungáriám magnis sumptibus et molestiis venire
cogerentur, sed sicut in Hungária, ita et ibi gratiam vitae et bonorum
habebunt, si quisque intra debitum terminum pro ea sese insinua
verit. Quin vero Sacma S. C. Rque Majestas aeque Transylvaniae ac
Hungáriáé iura et libertates illibate sit conservatura, de eiusdem
regio et sancto animo ac paterno affectu nullum dubium sit, etsi
Transylvania una cum Hungáriáé Regno alias comprehendi haud
possit. Quo magis autem hoc pacificationis opus etiam in Transyl
vania secundum Sac.mae Suae Caes. Regiaeque Mattis clementissimam
intentionem eo ordine et norma procedat, scribetur ipsi domino Comiti
de Steinville, quid hic actum, quid hic conclusum.
Caeterum summe memorata S. Sacma C. Regiaque Majestas
haud permittet cuique quemlibet contra hancce amnistialem gratiam
novis contentionibus, aut litigiis impetere, turbare aut molestare. Quod
itaque ipsi Domino Principi Francisco Ragozio hisce pro Ultimata
caes. regiaque ex superabundantis clementiae sinu promanante
resolutione, ut tranquillitas et quies regni sincere reduci, ac stabi
liri queat, intimandum erit. Actum Debrezinii, 4-ta Aprilis, 1711.

e)
Debrecen, 1711 április 4.

Gr. Pálffy János Károlyi Sándornak.
Károlyi április 2.-i levelére válaszolva hozzájárul a fegyverszüneti
határidőnek április 27.-ig való meghosszabbításához; ennél tovább
menni nem hajlandó, miért is a tárgyalások mielőbbi befejezését sürgeti.
Eredeti fogalmazványa és egykorú másolata ugyanott.

Spectabilis ac Magnifice Domine.
Eiusdem litterae 2-da huius exaratae, ac per Dominum Comaromium mihi traditae eo gratiores fuerunt, quo novum eiusdem ad
promovendam Regni quietem praeclari zeli ex iis deprehendo testi
monium, mihique ex dicto Domino Comaromio et orali relatione,
aut receptis annotationibus intelligere licuit, quaenam adhuc ex
parte Domini Principis Ragozii contra datam declarationem suboriri
possint difficultates, qua sinceritate affectus spect. ac magnificae
j)ni yrae, cujus quoque consiliis apud me locum dare volui, ne
quicquam ex mea parte reliqui sit, quo meam quoque veram inten
tionem pro salute gentis nostrae, servitiisque caes. ac regiis promo
vendis plena mensura testatam reddam. Hinc dum ex plenipotentia
caes. regiaque mihi concessa, dum ex praesumptione benignissimae
caes. regiaeque mentis ad Dni8 Vrae propositam instantiam et terminum
publicandae ac exsequendae Sac.mae C. Rque Mattis superabundantis
clementiae resolutionis usque ad 27. huius currentis mensis Aprilis
extendi et ad praefatas difficultates ultimatam pro plenaria diluci-
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datione hisce transmitto declarationem praedicto Domino Principi,
pro sua determinatione quantocius intra praedictum terminum danda,
ac executioni mancipanda una cum juramenti fidelitatis formula
tradendam. In maiorem, aut prolixiorem Sacmae S. Mattis C. Regiae
summae clementiae interpretationem, vel extensionem nec me expli
care, nec transire possum, spect. ac magnificae Vrae Dnis iudicio
vero submitto, an, ex parte Sacmae S. C. Rque Mattis pro praesenti
rerum statu ad reducendam stabiliendamque Regni quietem plus
concedi, aut ab ipso Dno Principe Ragozio eiusdemque sequacibus
plus peti, aut exoptare valeat. Hinc si praesens gratiae occasio
negligatur, vel diversis aliis praetextibus, aut temporis protelationibus eludi vellet, tunc omnes et singuli securi sint, imposterum
omnem clementiae portam peremptorie praeclusam, ac rem pro
iustitiae causa vi, ac excidio refractariorum agendam et terminandam
fore. Spectabili ac magnificae Dni Vrae vero plena confidentia hoc
negotium denuo confido, ac committo, quatenus sua adhibita dexte
ritate, quamprimum fieri poterit, cathegoricam a Domino Principe
mihi procuret determinationem. Cui de reliquo etc. Debrezinii, 4-ta
Aprilis, 1711.
Sub meo Joannis Comitis Palfi nomine ad Alexandrum Karoli.
f)
Szatmar, 1711 április 6.

Károlyi Sándor Esterházy Dánielnek.
Értesíti, hogy a szatmári gyűlés követség útján kérte Rákóczit a
hazatérésre; tudomására adja, hogy ugyanez a gyűlés Kassának át
adását határozattá emelte, miért is felszólítja, hogy e határozatnak
engedélmeskedjék.
A magyar nyelvű eredetinek latinnyelvű fordítása ugyanott.

Paria litterarum domini Alexandri Karoly domino Danieli
Eszterházy, commendanti Rakocziano Cassoviensi scriptarum, ex
Hungarico idiomate in Latinum translatarum.
Negotium gentis nostrae post labores meos hactenus ex man
dato Celsissimi Principis exantlatos in quonam terminatum sit, en
exeellmi dni Generalis Campimarschalli Comitis Joannis Pálffy penes
plenipotentiam Augustissimi Imperatoris data finalis resolutio demon
strabit cumquo prouti. video, tota etiam militia et confoederati,
qui erga gentem et patriam obligationem suam hic intus conser
varunt, contentati sunt et hodierna die ad Celsissmum quoque Dnum
Principem ex parte Regni Hungáriáé spectabilem ac generosum
dominum Brigaderium Joannem Csaiághi,1 ex parte e comitatibus
1 Csajághy János brigadéros legutóbb Szolnok vára átadásánál szere
pelt. Rákóczi emlékiratai. 287—88. Névaláírása hasonmásban Márki: II. 199.
Lásd azonfelül Thaly : Tényleges létszámok etc. Hadtört. Közi. 1891. 178.1.
20
A szatmári béke története és okirattára.
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exulantíum perillustrem dominum Danielem Bulyovszki1 et ex parte
Transylvaniensium dominum Joannem Creni2 expediverunt, instando,
quatenus veluti dux noster, in Regnum intret et eos etiam, qui,
propter suam quietem privata, semet 'a confoederatione abstraxissent,
secum reducat, casu quo autem non, — omnes nos a juramento
absolvat; ad quod qualecumque responsum fiat, ita video negotii
finis esse debebit.
Hac eadem occassione spectabiles ac generosi domini colonelli
Nicolaus Szathmári3 et Joannes Kruchai4 electi sunt ad Dnem quoque
Vram j^mam e^. inclytura praesidium, qui haud dubie Vram Dnem
iuxta instructionem sibi datam genuine informabunt. Et siquidem in
signum sinceritatis Excellmus Dnus Generalis Comes a Palfly tradi
tionem Cassoviae desideraret, Celsissimus autem Princeps ad con
foederationem relegasset, illa vero rebus sic stantibus resolutionem
Sacmae S. Matti8 in tanto pondere videns minime contrariaretur : ideo
yra pnio jjjma omnjno tradere poterit, ita credo, persuasumque
mihi habeo, quod nec Suae Celsitudini Principali displicebit. Alias
si Sua Dn10 Illma non exsequetur et ante conclusionem communi
catorum per aliquam scissionem praesidium et militia periclitabitur,
ipsa Dn10 Vra et non alius rationes datura est et erit in causa,
si tam sola Dni0 Vra’ quam omnes intus existentes, a moderna
clementi resolutione, generalique amnystia excludentur. Ego autem
paratus sum in me assumere Dnis Vrae abhinc emergibiles rationes,
si tradiderit, dummodo antequam resolutionem Dnis Vrae accipere
potuerim, resignationem eiusdem suspendat. Interim universae
militiae praesidiariae, inclytorum comitatuum, civitatumque exulentium et equorum listám cum denotatione comitatuum, locorum et
distinctione possessionatorum mihi transmittat, his maneo praetitulatae Dms Vra0 benevolus servus
Szathmár, die 6. Aprilis, 1711.
Alexander Károly.

1 Bulyovszky Dániel udv. titkár és számvevő, az 1705 szeptember
80.-án felállított közgazdasági tanács (consilium oeconomicum) tagja. Márki :
II. 304.
2 Cserey János alezredes, akit Rákóczi 1707-ben személyesen hívott
fel arra, hogy „egy ezred kopjást toborozzon“ a székelyek közül; ezt az
ezredet azután udvari hadaihoz osztotta. (Emlékiratai. 213. 1.) Rákóczinak
legállhatatosabb hívei közé tartozott. (Pulay : II. 366.)
JLSzathmáry Király Miklós ezredes „General-Adjutant“ (Arch. Rak.
/III. 3570
4 Krucsay János ezredes, korábban gr. Bercsényi hadtestében lovas
sági ezredes (Thaly : tan. Hadtört. Közi. 1891. 21.), majd Bagossy Pál dan
dárjában szerepel. Thaly tan. Ugyanott. 157.
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V)

Szatmár, 1711 április 7.
Károlyi Sándor gr. Pálffy Jánosnak.

Köszönetét mond a béke érdekében tett fáradozásaiért s jelenti, hogy
értesülései szerint Kákóezi visszajövetéle valószínű; a maga részéről
mindenre kész a megegyezés érdekében.
Az eredetileg magyar nyelvű szövegnek egykorú latin fordítása. Ugyanott.

Excellme ac Illme Domine etc. Salutem etc.
Binas Excellentiae V1^6 litteras una cum finali Augustissimi
Imperatoris resolutione, prout etiam per perillustrem dominum
Georgium Komáromi facta declaratione, debita cum obligatione
percepi, in quibus erga patriam, gentemque suam demonstrata ac
experta Excelltiae Vrae, benigna propensio et cordialis desudatio
non solum per me, verum per omnes et singulos recognoscitur,
circa quae qualesnam resolutiones et dispositiones factae sint, uberi
ori scripto Excelltiam Vram duxi non esse aggravandam, quia misit
sapientem et sic tam faciendae de illis omnibus Suae D1118 Per
illustris relationi fidem adhibere et ultronee etiam secundum suum
prudens iudicium, solitasque suas erga propriam gentem cordiales
cooperationes tam in augustissimi Imperatoris emolumentum, quam
vero postliminio reducendae constantis patriae tranquillitatis consoli
dationem pia sua suffragia continuare dignetur et simul in proiectualiter quoque concreditis particularitatibus, debiles consolari non
gravetur.
Recte heri vesperi accipio litteras, ex quibus Suae Celsitudinis
Principalis exeundi intentio confirmatur, quam eo magis ablegatio
moderna acceleratura est, secura in eo reddi potest Excellentia
V™, si tam sincerus erga Augustissimum Imperatorem amor meus,
quam propensus erga gentem innegabilis sangvis meus, in tam
remota etiam Principis absentia, mecum negotia accelerari curassent,
eo eminentius in eiusdem praesentia effectuationem etiam admaturabo.
Omnes dispositiones meae de Cassovia factae constant nominato
domino Komáromi, in quibus neque contrarium Excellentia Vra ex
perietur, dummodo designatos ablegatos Excellentia. Vra intromittere
dignetur, effectum domini Krucsai animadvertet eadem Excellentia
Vra, qualiter non solum ego, sed universim recognoverimus Excelltiae
Vrae benignitatem, dominus Komáromi declarare potest, solum
modo ulterius etiam in proiectis, quae tam necessaria, quam
iustitiae conformia essent, ad interim etiam consolationem porrigere
dignetur, donec princeps exiverit, tum suam propriam gloriam,
tum etiam aliorum confusionem opportunius consequetur nec absimiliter Augustissimi Imperatoris securitatem et tranquillum guber
nium, ac pacis Hungaricae constantiam appromptabit.
20*
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Intuitu quorum tam hactenus declaratam et imposterum
quoque animadvertendam et exspectandam cordialem erga suam
gentem, paternamque propensionem, si cum ingrata gente mea
reservire non possem, Deus tamen excellentissimam familiam suam
pro eo augebit et benedicet.
Responsoriae quoque Vrae Excelltiae recte nunc ad me appu
lerunt, maximas repono gratias pro resolutione sua, erga milites
penes passus meos famelicam familiam suam revidere permissos
exhibita, quem admodum pro mandato commendanti Szent Jobiensi
extradato, quae pari obligatione demereri non intermittam. Caeterum
etc. Eiusdem Excellmae Dnis Vrae servus obligatissimus
Szathmar, die 7-a Aprilis, 1711.
.,
,
r^z ,
r
Alexander Karoly.

Sztrij, 1711 április 4.
Rákóczi Ferenc gr. Pálffy Jánosnak.

Értesíti, hogy a tárgyalások folytatása végett Ráday Pált hozzáküldötte.
Eredetije M. Nemzeti Múzeum. Törzsanyag.

Egykorú latinnyelvü másolata ugyanott. Magyarul Pulay : II. 321—22. és
Arch. Rak. III. 611. 1.

i)

A Pálffy dé terjesztett új tárgyalási alap.
Egykorú másolata ugyanott.

’ Considerationes circa finalem Sacmae C. Rque Mattis per
Excellmum Dnum Comitem Joannem Pálfi plenipotentiarium Dno Prin
cipi et ei adhaerentibus datam resolutionem, pro maiori dilucidatione
et facilitatione reducendae Regni tranquillitatis ad ulteriorem ratificationem proiectae et quidem:
1- o : Clementissimam Sac. C. Rque Mattis amnistialem vitae
et bonorum restitutionis gratiam ad eos quoque extendi intelligitur,
qui a motibus superiorum annorum ad huc superstites sunt, tanto
firmius speratur, ne cui ad turbandam Regni quietem amplius ansa
per exilium praebeatur. Hinc
2- do : Illis quoque hanc gratiam suffragari, qui in exteris pro
vinciis sine securitatis et quietis ergo, sive in ablegationibus, sive
studiorum vel quaesturae gratia nunc actu sunt, quibus, siquidem
ad praecisivum terminum comparere haud possint, competentiorem
dari debere, ex aequo judicatur. His porro
3- io : Annumerandi censentur cuiusvis sortis captivi, parti
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huic adhaerentes, de quorum ad libertatem restitutione, cum non
possit esse dubium, ut aeque beneficiis, generalis amnistiae uti
fruique capaces sint, extensio generica persuadet. Sed
4- 0 : Nec excludendi videntur exterae nationis homines, prin
cipi et aliis magnatibus adhaerentes, quibus sub "generali amnistia
comprehensis, parata in Regno commoratio denegari vix quibit.
Demum
5- to : Vigore clementissimae amnistialis gratiae sub poena
statuta prohibendum censetur, ne quis ex redintegratione praeteri
torum actuum mutuis se scommatibus ad invicem proscindat, jurgiis
et altercationibus lacesset, litigiisque molestandi modum se habere
putet. Praeterea
6- to : Quoad bonorum ex clementissima S. Mattis resolutione
speratam restitutionem expresse declarandum videtur, ut universa
omnium bona, sive uno, sive altero titulo, ac iure, cuipiam collata,
sive divendita vel inscripta et iam per alios possessa sint, median
tibus literis domini plenipotentiarii, simpliciter absque ulteriori omni
mora et tergiversatione reoccupari queant. Et signanter
7- mo: Cum omnium fere animi in eo praecipue anticipes
haerere videantur, quod bona per clementissimam amnistialem gra
tiam restituta, denuo iure antea praetenso neoaquistico expost
reoccupari timeant, luculentissimam hoc in passu declarationem et
affidationem dari e re sincerae pacificationis videtur, quae etiam
ad statum contributionum aeque extendenda esset, ne quis posses
sorum deficientibus ad solvendam rusticis mulctam amissionis
bonorum patiatur. Caeterum
8-vo: Viduas iuxta dotalitium, fratresque alterutro mortuo,
indivisos et orphanos secundum iura et leges regni non aliter trac
tandos esse intelligitur, quam ut portiones eorum, a portionibus
parentum vel fratrum per aequalem divisionem separatae ad possi
dendum assignentur, respectu quorum tanto amplior speratur S.
Mattis Sacmae clementia, quod vel ob horribilem pestiferam conta
gionem, tot familias absumentem mota, pientissimum orphanorum
parentem se orbi Christiano declarare benignissime dignabitur.
Nihilominus
9- 0 : Alia ratio habenda videtur talium orphanorum, qui sive
pueri personaliter, sive puellae vel emaritatae apud hanc partem
existunt, indubitati bonorum successores, super quos iam resoluta et
extensa est S. Mattis amnistialis gratia. Insuper
10- o : Ita extensam hanc gratiam interpretari licebit, ut tam
Hungari, quam Transylvani magnates in dignitatibus Regni antea
constituti, in integrum restituendi et conservandi sunt. Quo spectat
11- o : Ut depositio armorum non ita stricte intelligatur, quae
gestationem quoque a personis nobilibus arceret, sed ea ulterius
quoque ad distinctionem praerogativae nobilitaris imperturbata
maneat. Quin potius
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12- 0 : Siquidem reális et sincera reconciliatio, adeoque vera
Regni tranquillitas exoperanda speratur, excellmus dominus plenipotentiarius peculiari affidatione Dnum Principem et ei adhaerentes
consolari allaborabit, ne ulla vindicta exemplo executionis Eperiesiensis
sub quocunque praetextu quaesita metuenda supersit. Imo
13- 0 : Absit equidem, ut vel plenipotentia excellmi dni Comitis
in suspicionem trahatur, vel eius authoritas in minimo laedatur,
verum cum omnia per plenipotentiarios rite peracta confirmatione
dominorum principalium corroborari soleant et nec citius, quam
tum finem sortiri videantur, ex natura rei procedere censetur, ut
ad tollendam diffidentiam et accelerationem pacis clementissime
resolutae, amnistialis vitae et bonorum gratia generalis quantocius
pro Principe et universis ei adhaerentibus (stylo ad omnes mag
nates, nobiles, cives, libertinos, milites, rusticos cuiusvis conditionis
et ordinis, Hungaros pariter et Transylvanos sive intra, sive extra
Regnum constitutos) transmittatur et ad manus Principis assignetur
eo fine, ut perspecta siccine S. Mattts Sacmae sincera in sinceram
pacem propensione et paterno in gentem amore, tanto alacrius ad
fidelitatem S.
Sacmae recurrant et depositis armis homagium
fidelitatis praestent. Quo in passu econtra
14- 0 : Pari sinceritate cautum sit, ut omnia cum Dno Plenipotentiario conclusa, interea rata, firmaque maneant, neque ullo
modo per Principem, vel ei adhaerentes deteriorari possint. Ad haec
15- 0 : Uni cuique particulariter petenti clementissima amnis
tialis gratia ex cancellaria sub determinatione taxae extradari non
denegetur, quae tamen eo stylo concinnanda procuretur, ut sepositis
iniuriosis terminis (qui novae exacerbationis fomes essent) omnium
animi in clementia S. Matti8 Sacmae plane conquiescere possint. Denique
16-0 : Siquidem S. Mttas Sacma omnium legum, iurium et
libertatdm Hungáriáé ac Transylvaniae manutentionem clementis
sime resolvit, summe necessarium esset (quod ipsum basis totius
rei esse videtur), ut ad exhilerandos abalienatorum animos et eradi
candam diffidentiam, diploma suum tempore coronationis Regno
datum et per Palatinum promulgatum (de quo violando quis vel
suspicari audeat) denuo S. Mattas extradari dignetur eo saltem stylo,
ut de verbo ad verbum insertum recognoscatur idem, quod occa
sione coronationis Regno datum est et annectatur assecuratio
sub nomine regio puncta eiusdem expost etiam cum aliis regni
iuribus et libertatibus universis sancte observatum iri, quod ipsum
humilibus Principis quoque literis expeditum est.
17- 0 : Ex mente clementissimae resolutionis S. Mattis Sacraae
persuasum habetur, negotium quoque religionum iuxta approbatas
Regni constitutiones tam in Hungária, quam Transylvania rite
accomodatum iri et signanter non permitti, ut quibusvis directis
vel indirectis modis exercitium receptarum religionum alibi turbetur,
tanto magis vis conscientiis inferatur, contradictione cleri et jure
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dominorum terrestrium hactenus sinistre interpretato (alias quo ad
dominium bonorum semper salvo) nihil obstantibus. De reliquo
18-0 : Caetera Regni gravamina ita ad futuram Regni diaetam
pro remedio esse reiicienda videntur, ut in clementia S. Mattis Sacmae
nullum sit dubium, quin libertate votorum permissa, quaecunque
pro salute et honore gentis visa fuerint, non modo benignissime ad
normam legum admissura, sed et adhibitis ad Regni gubernacula
indigenis omnes Regni status ita tractatura sit, ut perspecto
S. jgattis gacmae patemo in se affectu, toti orbi Christiano ostendant,
gentem Hungaram iuxta iura sua tractatam nulli gentium fide in
Regem cedere. ■
Debrecen, 1711 április 17.

Gr. Pálffy válasza az éléje terjesztett javaslatok minden egyes pont
jára vonatkozólag.
Fogalmazványa és egykorú másolata ugyanott.

Ad 1-mum: De his nil movendum, nil cogitandum, quia
praesens amnistialis gratia nonnisi praesentibus Regni motibus
involutis adhuc intra concessum temporis terminum ad fidelitatem
redire volentibus concedenda intelligitur, quibus tamen petendi
eandem gratiam nulla spes praecluditur.
Ad 2-um : Istis bona fide tamen specificandis, si pro possibili
temporis spatio sese insinuaverint, apud aulam, vel etiam Excellmum
Dnum Marschallum plenipotentiarium non denegabitur praesentis
gratiae amnistialis suffragium.
Ad 3-ium : Captivi libertati sunt utrinque restituendi, ad quos
etiam gratia caeteris elargita deposito homagio extendetur.
Ad 4-tum: De Hungaris modo tractatur, non de exteris,
praesertim vero non de desertoribus vel transfugis e legionibus
caesareis, quibus illi sunt restituendi. Etsi remittenda ipsis poena
erit, alias per ordinationes militares in illos statuta; si vero unus
vel alius exterorum in servitio exiguae considerationis apud aliquem
magnatem foret, dummodo non sit militiae caes. regiaeque adscriptus,
quin in eodem queat manere, nullum est dubium.
Ad 5-tum : Rigorosis prohibitionibus emanandis obviam ibitur,
ne talia fiant et supremi-, vicecomites et iudices nobilium, aut
magistratus civici excitabuntur, ut severam pro coercendis talibus
iniuriis adhibeant iustitiam.
Ad 6-tam: Per restitutionem faciendam vigore mandatorum
cameraticis et fiscalibus officialibus imponendorum reoccupatio bono
rum operi mancipabitur.
Ad 7-mum: Nihil habent, quod timeant, amnistialis enim
gratia omnes tales tricas excludit et sincera appromittitur bonorum
restitutio et possessio.
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Ad 8-vum: Hocce puncto comprehensas personas secundum iura
et leges regni tractandas fore, denuo promittitur, nec caes. regiaque
benignissima reflexio ipsis denegabitur, ubi majora eandem suadentia
de casu in casum debita coram instantia proponentur motiva.
Ad 9-mum: Nullum dubium obstat.
Ad 10-mum: Ut cum Hungaris etiam Dno Principi Ragozio
adhaerentes comprehendantur Transylvani, iam declaratum. De
restituenda officiorum vero dignitate gratia amnistiali nil contineri
potest, cum ea inter bona non sint censenda, sed per ulteriorem
instantiam apud caes. regiamque clementiam imploranda; caeterum
Transylvani in Transylvania coram Exeellmo Dno Comite Steinville
ea, quae e re illorum sunt, proponere possunt.
Ad 11-mum: Caesareae-regiaeque clementiae amplitudo huic
quoque puncto assentitur, neque cum tam stricto modo contra
nobilitarem praerogativam magnatum ac superiorum officialium
praesertim extendi voluit mentionata depositio armorum.
Ad 12-um: Caesareae-regiaeque benignitati iniuria sane infer
retur, si timorem Eperiesiensis executionis in gratiam recepti adhuc
obtendere vellent.
Ad 13-um: Impertita modo amnistialis gratia hanc in se
involvit caesaream regiamque mentem, ut tamquam sub conditione
sine qua non, vicissim et in thesseram fidelitatis ex parte Celsissimi
Domini Principis deposito homagio et exauthorata militia omnia
fortalitia iam dudum specificata, sine exceptione tradantur, cum
interea ex caes. regiaque glenipotentia ipsi etiam exhibenda integra
sua securitate audere et frui debeat sub sacro et inviolabili verbo
regio ac christianae fidei vinculo. Interea vero Excellmus Dnus Gene
ralis Plenipotentiarius Marschalus, ut quantocius amnistialis huius
gratiae confirmatio ab aula transmittatur, omnem ac promptam
dabit operam.
Ad 14-um: Jam per superius responsum.
Ad 15-um: Hoc uniuscuiusque arbitrio permittitur; expedienda
secundum desiderium procurabuntur.
Ad 16-um: Sacmam Caes. Regiamque Mattem iura et leges, ac
libertates Hungáriáé Regni ac Transylvaniae Principatus sancte
conservaturam nullum eiusdem summa modo demonstrata clementia
patitur dubium et quae pro futura Regni diaetae hoc in puncto
desiderantur, Sacmae Caes. Regiaeque Matti proponenda, ac pro possi
bili promovenda in se suscipit Excellmus Dnus Plenipotentiarius. Interea
vero contextus de conservandis a Sacma S. C. Rque Matte Regno
Hungáriáé ac Transylvaniae juribus hic contentus, amnistialis gratiae
-confirmationi puncto 13. comprehensae generaliter inseri poterit.
Ad 17-um: In religionis negocio Sacma S. C. Rque Mattas recep
tas regni constitutiones manutenebit, non praeclusa via modo in
gratiam redeuntibus, si quietis negotium acceleraverint apud Sacmam
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S. C. Rque Mattem> vei apud diaetam ratione gravaminum sese insi
nuandi et prospiciendi.
Ad 18-um: De hoc non est dubium.
In quorum maiorem fidem hoc quoque responsum meo secretiori
sigillo roborare volui. Debreczinii, die 17-a Aprilis, 1711.
[Összes címek felsorolása.]
Comes Joannes Palffi
(L. S.)

V
Debrecen, 1711 április 17.
Gr, Pálffy János Rákóczi Ferencnek,

JL fegyverszünet meghosszabbításához nem járul hozzá, amennyiben
azonban a fejedelem április 27-e előtt Kárőlyban megjelennék s
alkalmat adna a vele váló személyes találkozásra, a Ráday áltál
beküldött pontok felett hajlandó tárgyalni.
Egykorú másolata ugyanott.

Celsissime Princeps, Domine mihi colendissime.
Celsitudinis Vraí credentionales 4-a huius exaratae a perillustri
domino Paulo Ráday mihi perlatae, nec non exhibitae consideratio
nes quaedam ac ipsius oretenus facta relatio uberius declararunt,
quid forte adhuc pro dubio, vel impedimento obtendi posset, quin
Sacmae C. Rque S. Matti; in elargienda vitae bonorumque universorum
gratia benignissime capta resolutio adhuc a Vra Celne, eiusdemque
adhaerentibus ad effectum perduci et executioni mandari posset.
Bene autem perpensis circumstantiis, a Vra Celne mihi de restric
tione temporis et termini praefixi ad 27-mum huius elabentis mensis
nihil imputandum fore censeo, dum eadem et si fidam Munkacsini
habere stationem et ibi in ultimo nostro colloquio in Waja1 habito
promissam Caes. Regiamque resolutionem exspectare potuisset, longum
et anceps iter in Poloniam susceperit ac reditum suum tot difficul
tatibus obnoxium non eo in tempore, quo iam eidem plenaria notitia
de superius memorata Caes. Regia clementia per Dnum Comitem
Karoli innotescere debuerit, has ad partes perfecerit. Considerationes
porro a dicto domino Paulo Ráday porrectae cum Sacmao C. Rque
Mattis clementissima mens omni cum sinceritate per anteriores decla
rationes, aut dilucidationes abunde sit explicata, tanti momenti esse,
haud deprehendi, ut novae ablegationis intervallo, totius negotii
determinatio, ac gemitus et desideria tot regnicolarum in ambiguo
misere haerentium longius protelari et differri debuissent. Verum
enimvero ne quid ex parte mea relinqui faciam, quominus secundum
. 1 Az 1711 január 31.-i vajai találkozást érti. Erre nézve lásd Beve
zetés 45—47. 11.
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Sacmae C. Rque Mattis paterna vota et benignissimam plenipotentiam
absque omni reservatione clausulae, rati grative mihi concessam et
V™ Cei1*8 pro animo omnem consolationem et nostrae afflictissimae
genti desideratam quietem tribuere valeam, super praeattactas consi
derationes ulterius argumentum in apposito responso meae sinceri
tatis addere, nec non cum locupleti testimonio meae in Cei110111 Vram
observantiae, ipsum dominum Paulum Ráday ad eandem dimittere
volui, aequanimitati Cei1118 Vrae confisus, quod omnia ea cum reci
proca sinceritate sit grata habitura, quae mentionato responso ad
considerationum puncta continentur, plurima et certa vero spe
fretus sum, ne mutuis scriptis pretiosum inutiliter teratur tempus,
Vram Celnem, ut quantocius et quidem ante 27-num huius Karolium1
sese conferendi, ac ibi inter nos conveniendi sui copiam dare queat,
omnem impensuram fore operam, ubi oretenus et reciproco sub
colloquio omnia facilius proponi, enodari, deliberari ac disponi
poterunt, quae ad gloriosum tanti operis scopum tendere debent. Ego
mea ex parte, sine ullo morae nexu cum nupero comitivae numero,
cui parem Celsitudo Vra secum accipere dignabitur, intellecta eiusdem
resolutione paratus adero. Interim ut fortalitium etiam Cassoviense
ante praenotatum tempus in thesseram contestandae verae fidelita
tis, accedente iam universae militiae tam campestris, quam praesi
diariae unanimi consensu, quantocius tradatur, Vram Celsitudinem
quoque effecturam nullus dubitarem. Dum Celsitudini Vrae mea devota
confirmo obsequia, maneo eiusdem Celsitudinis V1*® servus obli
gatissimus.
Datum Debreczini, die 17-a Aprilis, 1711.
Comes Joannes Palfly.

Olcsva, 1711 április 13.

Károlyi Sándor gr, Pálffy Jánosnak,

Jelenti, hogy Rádayt Debrecenbe küldötte; ezzel kapcsolatosan an*a
kéri Pálffyt, hogy Rádayt az eddig történtekről tájékoztassa.
Egykorú másolatban ugyanott.

Excellme ac Illme Dne Comes etc.
Secundum tenorem hodiernae diei ad Excelltiain Vram expedi
tarum, perillustrem dominum Paulum Ráday penes credentionales
Cei“1 Principis nostri, ac adiunctam sibi instructionem ad eandem
Excellmam Dnem Vram expedivi. Quoniam autem Deo auspice potiori
ex parte omnia etiam ea, quae per eundem repraesentabuntur, iam
1 Gr. Pálfíy 1711 április 22.-i jelentésében. (Kriegsarchiv. HKR. exp.
1711 apr. nr. 334.) Káliét említi.
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fermé discursive sumpsere suum debitum cursum, ac resolutionem
Excellentiae Vrae eo fine novis propositionibus, nec molestum me
facere volui, sed quoniam ex relationibus praefati perillustris domini
Pauli Ráday pro contento Vrae Excelltiae praevideam sufficientem
et desideratam a parte Cei“1 Principis nostri sinceritatis expositio
nem declarandam fore: idcirco praesentibus quoque Excellentiae
Vrae obsequiose inserviendo recommendandam duxi, quatenus etiam
eorundem, quae hactenus acta, resoluta sunt, pro quietanda
S. Cei1118 mente et acceleratione negotii, non solum recapitulationem,
verum et confirmationem coram hocce Suae Celsitudinis delegato
manifestare, extradare, medioque instructionis suae proponenda
gratiose applacidare dignetur, quae non in tantum pro consolatione
regni, quantum pro Sacmae C. Rque Mattis paternae clementiae incre
mento toti orbi elucescent, nec minus ad facillitanda negotia tum
ratione Cassoviae, tum et reliquorum accessoriorum cum singulari,
palpabilique Excelltiae Vrae honoris et dignitatis augmento, non secus
pro tollenda ultronearum discussionum ansa perquam deservient,
ac in summae quietis totius gentis consequendae terminum afful
gebunt. Quae dum Excellentiae Vrae pro gratiosissima exoperatione
sincere et cordicitus commendo, meque in favorem et solitam eius
dem gratiam devoveo, permaneo Excellmae ac Illmae D“8 Vrae
Ochva, 13-a Aprilis, 1711
,.. .
servus obligatissimus
Alexander Károly.

n)
Debrecen, 1711 április 17.
Gr. Pálffy János Károlyi Sándornak.
Ráday Pál visszatérésével kapcsolatosan tudatja vele, hogy a feje
delem ellenvetéseire és kifogásaira válaszolt, sőt személyes találkozásra
is felhívta; Kassa átadásának kérdésében Károlyi közbelépését kéri.
Egykorú másolatban ugyanott.

Spectabilis ac magnifice Domine etc.
Cum perillustris dominus Paulus Ráday a celsissimo domino
Principe Rakoczio ad me ablegatus claro ad ipsum dominum Prin
cipem dato super porrecta considerationum puncta caes. rêgiaeque
plenipotentiae mihi sine ulla clausula rati grative concessae et
prioribus factis declarationibus consentaneo cum responso redeat,
meae obligationi haud deesse volui et ad Spectabilis ac Magnificae
j)nis yrae |3_a huius exaratas litteras eidem manifestum reddam,
quod quidem non parvo fuerim affectus gaudio ob eiusdem domini
ablegati adventum, postmodum vero intellectis praefatis punctis,
non absque ratione e negotio teri et quibusvis praetextibus moram
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quaeri veile, quasi in sinistram reflexionem, ut non dicam, suspicio
nem devenerim, Duis vero Spectabilis ac Magcae contestationes tam
validam suae sincerae mentis apud me sibi vindicarunt opinionem,
ut hic quoque patientiae meae ulterius indulgendum, ac praementionatum responsum dandum esse e re duxerim, prolixius omnia
ab ipso perillustri domino Paulo Ráday et ex memorato responso
intelliget, quam sincero affectu nostrae gentis quietem promovere
adlaborem, ita ex parte mea sane nihil aliud desiderari poterit,
quod ulterius facere queam, Spectabilem ac Mag03,111 Dnem Vram quo
maiori fulcro mea bona et sancta intentio nisi valeat, enixe ac
amice vero requisitam volo, ut pari studio et amore in gentem
nostram continuato, reposito ulteriori litterarum et scriptorum com
mercio, rés ad mutuum colloquium intra me et Celmum Dnum Prin
cipem Karolii adhuc ante terminum diei 27-ae huius elabentis
mensis celebrando devenire queat, etenim hoc unico medio omnes
difficultates sincere tolli ac desideratus finis obtineri et optata
coronis a Spectabili ac Magnifica Dne Vra indefesse, ac gloriose
impenso labori imponi poterit.
Caeterum a duobus Cassovia reducibus dominis Colonellis
pluribus intelliget Splis ac Magca Dni0 Vra, quemadmodum tradendae
modo Cassoviae remoram, mandata ambiguis in terminis concepta
iniecerit, quidnam ab ipso praesidio declaratum fuerit et desidere
tur, operam quoque ab Eadem Dne Vra eo zelo, ac dexteritate
contribuendam imploro, quemadmodum hoc in cardine promotio
caesarei regiique affectus pro ulterioribus gentis nostrae afflictis
simae incrementis et solatiis vertitur, ut nimirum ante praenotatam
diem 27. huius traditionem eiusdem fortalitii per Celmum quoque
Dnum prjncipem (quem hac occasione eatenus requirendum etiam
duxi) effectuare intendat. Cui diuturnam incolumitatem et omnia
prospera cordicitus desidero et maneo eiusdem Splis Magcae Dnis Vrae.
Debreczini, 17-a Aprilis, 1711.

31.
Becs, 1711 április 18.
Trautsohn herceg gr. Sinzendorf Fülöpnek'

Értesíti I. József váratlan haláláról s egy ideiglenes kormányforma
létesítéséről.
Eredetije Staatsarchiv. Correspondenz Fürst Trautsohn. 1709—13.

E. E. muess ich dissmahl die allerbetriebteste und fataliste
Zeitung berichten, dass gester vormittag umb 11 Uhr aus uner1 Gr. Sinzendorf Fülöp Lajos (1671—1744.); eleinte mostohaatyja,
gr. Rabutin tábornagy mellett katonai téren működött, azonban csak-
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forschlichen Willen Gottes Ihro Kais. Maiestät unser allergnädigster
Kaiser und Herr nach allen empfangenen heil. Sacramenten von
dieser Welt in Gott verschiden ist.1 In was elenden, höchst betriebten
und verwirten Stand wir alle dardurch gesetzt seind, kann ich
nit exprimiren. Ihro Maiestät die verwittibte Kaiserin Frau Muetter
ist unterdessen ipso iure unsere Regentin in Abwesenheit unser
natürlichen Erbkönigs und Landsfürsten,2 hat sich auch erkläret
die Regirung in allen nach der norma, die ihr verstorbener Herr
Sohn angeordnet, unterdessen fortzuführen, bis etwan S. Königl.
Maiestät etc. etwas anderes anbefohlen wird. Was nun dieser Traurfall sowohl in politicis, als militaribus etwan in der Welt vor
mutationes verursachen wird, stehet von der Hand Gottes zu er
warten. Ich bin nun nit in Stand E. Exc. auf die Materien zu
antworten, die sie mir unten 7. dits überschriben, sondern thue
dasselbe blos accusiren. etc. E. E.
Wienn, den 18-ten April, 1711.
dienstschuldiger Diener
J. L. Fürst Trautsohn, m. p.
III. Károly 1711 május 4.-én válaszolt Barcelonából a gr. Wratislaw
által április 17.-én küldött jelentésre ; egészben véve hozzájárult az ideiglenes
kormányzási formához. A levél a következőképen hangzik :
„Nachdeme ich von deme mir durch den frühzeitig und schmerz
haften Todtfall weiland des unterm 17-ten nächst abgewichenen Monats
Aprilis abgeleibten Kaisers etc. erblich angefallenen Königreich- und Landen,
in Erwegung meiner gegenwärtigen so weiten Entfernung und der in alhiesigen spanischen Landen mir obligenden schwer- und wichtigen Kriegs
geschäften halber, den gehörigen Besitz, wie gerne auch wollte, nicht alsogleich nehmen, mithin derselben Regierung von nun an nicht antretten
könne : als habe ich aus erheblichen mich darzu bewegenden Ursachen und
in Betrachtung der für mich und meines hochlöbl. Erzhauses Interesse
Aufnahm- und Aufrechthaltung jederzeit wahrgenommenen besondern Liebe
und Zuneigung mich dahin entschlossen, die zeitliche Verwaltung und
Administration obgedachten meiner daselbstigen Erbkönigreich- und Landen,
Ihrer Maiestät der verwittibten Kaiserin, meiner gnädigsten Frauen Mutter
aufzutragen und dieselbe zu ersuchen, sich meinetwegen und zu lieb meiner
aldasigen Vasallen und Unterthanen Heils und Wohlfahrt, mit dieser beschwehrlichen Regierungsbürde währender meiner Abwesenheit zu beladen
und auf sich zu nehmen, in der zuversichtlichen Hoffnung, weiland meines
hochgeehrtesten Herrn Bruders Maiestät und Liebden hinterbliebene und
hamar a diplomáciai pályára lépett s a francia udvarban teljesített szolgá
latot. Udvari kancellárrá kineveztetvén, vezette a nagyszombati béketárgya
lásokat; később a hágai béketárgyalásokon képviselte a birodalmat. Trautsohn minden fontosabb politikai eseményről tudósítani szokta. (Arneth:
Archiv. XVI. 23.)
1 I. József 1711 április 17.-én halt el himlőben. (Wiener. Diarium.
1711 nr. 804.)
2 Ugyanerről gr. Wratislaw 1711 április 17.-én kelt levele III. Károly
hoz. (Archiv. XVI. 144.) A tény közjogi megvilágítását osztrák szempontból
1. G. Turba : Reichsgraf Seilern. Heidelberg, 1923. 227. s. köv. 11.
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einige derselben zur Assistenz dieser Interims-Regierung von mir bestellte
ministri werden deroselben zu Erleuchterung dieses mübsamben Lastes mit
ihren gueten und treuen Rath an Hand zu gehen und in dem bishero zu
meinem gnädigsten Wohlgefallen für mein und meines Erzhaus Dienst und
Glori sattsamb an Tag gegebenen Eifer, Treu und Application zu continuiren
nicht unterlassen.
Dahero hab ich euch hiemit von dieser meiner zeitlichen Disposition
zu dem Ende die Nachricht ertheilen und euch untereins ermahnen wollen,
auf das ihr obgedachter Kaiserin Maiestät in all- und jeden, gleich mir
Selbsten, den gebührenden Gehorsamb leisten und ihro mit eurem guet- und
beförderlichen Rath an Hand gehen, mithin von denen unter eurer mittel
bahren Verwaltung führwährenden Provincien, Tribunalien, Dicasterien und
Instantien, nach der vorhero zu solchen Ende von mehr hochgedachter
Maiestät erhaltener gehörigen Verordnung, das gewöhnliche respective
juramentum fidelitatis, Eid und Pflicht abnehmen, jedoch erstgedachte Tribu
nalia, Dicasteria, Canzleien und alle Instanzien bis auf meine fernere Königs
und landtsfürstl. Disposition und Verfüegung in demselben statu zu lassen
und zu conserviren helfen möget, wie sich dieselben in Zeit des Eingangs
gedachten etc. Bruders befunden haben. In welcher zu versichtlichen Hoff
nung, dann ich keine Gelegenheit aus Händen gehen lassen werde, umb
euch, in Erwegung euerer mir und meinem Erzhause leistender ersprisslichund nuzlichen Diensten, meine königliche Gnad, Propension und Benevolenz
angedeien zu lassen, mit welchen etc. Barcellona, den 4. Maii, 1711.“

Oldalt: An Graf von Kinsky,1 v. Wratislaw Canzler, Sinzendorf, Sei
lern Hofcanzler und Herberstein Kriegsvicepraesident.
(Egykorú másolata Staatsarchiv. Hausarchiv. Familienkorrespondenz.
A. 17. Ugyanott a gr. Wratislawnak szóló eredeti is.)

32.

Fraknóvára, 1711 április 18.
Herceg Esterházy Pál nádor Savoyai Jenő hercegnek.2

Á király halálával kapcsolatosan a magyar rendeknek Pozsonyba
való összehívását javasolja III. Kárólynak királyul való élismertetése
végett; egyébként a továbbiEhra nézve Savoyai Jenő hercegtől vár
utasításokat.
Eredetije Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 április nr. 2.

Serme Princeps, Domine mihi colendissime etc.
Cum inexplicabili animi mei sensu et dolore intelligere debui
nostri augustissimi imperatoris et regis Josephi inopinatam mortem,
quam sane omnibus regnis et provinciis suis haereditariis, sed vel
maxime afflictae Hungáriáé extremum plane dolorem peperisse,
nemo non videt.
Cum igitur mihi, tamquam Regni Palatino, iuxta debitam
etiam fidelitatem meam ex vi officii mei competat, ut in hoc turbu1 Gr. Kinsky Wencel Norbert Oktavián (megh. 1719.) cseh főkancellár.
2 Savoyai Jenő herceg április 16.-án utazott el Bécsből a nyugati
harcszíntérre. -Arneth : Prinz Eugen von Savoyen. II. 164.
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lento regni statu de aliqua omnium fidelium tranquillitate provi
deam, ideoque existimavi utile, imo necessarium fore, si regnicolas
ac SS. et 00. Posonium convocavero, eos videlicet, qui sine conta
gionis periculo comparere poterunt, ubi cum mutua intelligentia
articulum II. a. 1687. in praeterita diaeta Posoniensi conditum
confirmando, sermum regem Carolum pro legitimo Hungáriáé rege
agnoscant omnes devoti et fideles Hungari. Antequam vero hic
congressus instituatur, necessarium quoque mihi videtur, ut augus
tam aulam Viennae personaliter praesens informem et hoc quidem
sine mora. Quare Dilectionem Vram officiose rogo, dignetur mihi
quantocius rescribere, quidnam hoc in passu mihi ulterius sit faci
endum, ut augustissimae domus Austriacae authoritas et ius promo
veatur. Citissimam super his praestolans resolutionem etc. Dilec
tionis
servus obligatissimus.
Datum in arce Fraknó, die 18. Aprilis, 1711.
Paulus Esterhazy, m. p.
33.

Bees, 1711 április 20.

Eleonóra régenskirályné gr. Fálffy Jánosnak.
Főparancsnoki megbízatását I. József halálával megszűntnek tekintvén,
Pálffyt Becsbe rendeli, s helyébe Cusani lovassági tábornokot nevezi
ki hasonló jogkörrel és megbízatással.
Egykorú másolata Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193.

Eleonóra etc. Cum mandatum illud, quod a Sermo olim etc.
Josepho electo Romanorum imperatore etc. sub die 31. Januarii
proxime elapsi1 illustri ac magnifico consiliario tunc caesareo intimo,
Regni Croatiae Bano, Generali Campimarschallo, nec non exercitus
in Hungária pro tempore supremo praefecto, dilecto nostro fideli
Joanni e comitibus Palffy de Erdödy datum fuit, ut cum Francisco
Ragoczio, suisque sequacibus, ubi veniam commissae notae infideli
tatis gratiamque caesareo-regiam serio implorassent, super eorum
reconciliatione tractaret, iliisque nomine regio amnestialem gratiam
tam vitae, quam bonorum sponderet, per novissimum obitum S. Mattis
atque dilectionis extinctum sit: praeterea rationes nostrae exigant,
ut evocato ad nos cum aliis Hungáriáé magnatibus praedicto Comite
Palfio,2 quousque ab exercitu abfuerit, illi provisorie usque ad
suum reditum alius quidam ex generalibus nostris substituatur, qui
non modo durante illius absentia exercitui in praefato regno praesit,
1 L. jelen okirattár 12. számú okiratát.
2 A tulaj donképeni indítóokokra 1. Bevezetés 120—121.11. Az április
17.-i nagy minisztertanácson egyesek mindamellett Pálffy magyar származásá
val indokolták a visszahívatást. (Arneth : Prinz Eugen von Savoyen. II. 166.)
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verum et inchoatos cum dicto Francisco Ragoczio aliisque eius
armorum sociis reconciliationis ac amnestiae tractatus pari ac ille,
authoritate ac potestate prosequatur atque ad finem perducat.
Hinc nos pro potestate haereditaria regna ac provincias in
absentia Sermi Hispaniarum, nunc etiam Hungáriáé, Bohemiaeque
regis Caroli filii nostri secundogeniti perdilectissimi administrandi
nobis competente, illustri et magnifico equitatus generali N. Marchesio Cusani1 hisce potestatem amplam facimus, dictos tractatus
cum praefato Francisco Ragocio aliisque asseclis reassumendi,
eosque sub praescriptis antea conditionibus continuandi, atque per
ficiendi. In quorum robur praesentes sigillo nostro etc. communiri
jussimus easque propria manus subscriptione corroboravimus.
Datum Viennae, 20. Aprilis, a. 1711.
34.

Debrecen, 1711 április 22.

Gr, Pálffy János IIL Károlynak.

Az I. Józseftől nyert s nagy eredményekre hivatkozható főparancs
noki megbízatásának további érvényesítését, s általában maga s csa
ládja részére jóindulatát kéri.
Eredetije Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193.

Allerdurchleuchtigst.e etc. Allergnädigster König etc.
Demnach durch dero höchst betrüebt- als schmerzhaft so
zeitlichen Hin tritt weiland Ihrer Kais, und Königl. Maiestät Josephi
Primi allerglorwürdigster Gedächtnus E. Kön. Maiestät etc. als
rechtmässigen Nachfolger die hinterlassene Königreiche und Lande
zuefallen und nun von allerhöchst gedachter in Gott seeligst ruhen1 Cusani Jakab József marchese lovassági tábornok ; résztvett a zsibói
ütközetben (Feldzüge. VII. 457.); Heister visszavonulása után egy ideig magyarországi főparancsnok (Feldzüge. XII. 534.), nevéhez fűződik Szolnok bevétele
(Rákóczi emlékiratai. 287. L). I. József halálakor Bécsben tartózkodott, itt
értesült főparancsnoki megbízatásáról is. Erre vonatkozólag 1711 április
21.-én a következőket írta Savoyai Jenő hercegnek: „E. Hfl. Dl. solle ich
gehorsambst beibringen, welchergestalten beordert bin mich eilfertig in
Hungam zu verfügen, umb alldasiges des Herrn Feldmarschallen Grafens
von Palffi Excellenz an vertrautes Commando zu übernehmen ; dannen hero
nach solch empfangener Ordre annoch heut mit Rucklassung meiner in
nothdürftigisten Stand befindlichen Bagage, auch ohne einzigen Hülfsmitteln per postam nacher Ober-Hungarn von hier abgehe. Ich werde hierbei
nicht unterlassen E. Hfl. Dl. von dem Befund und Fortgang deren alldor
tigen Affairen gehorsambisten Bericht einzuschicken, mit gleichförmbiger
Bitte, sie dero gnädigste Protection mir fernershin zu c nserviren geruhen,
gleich mit aller Submission mich gehorsambst empfehle.“ (Eredetije Kriegs
archiv. Feldakten. 1711 április nr. 4.) Cusani már április 21.«én elindult
Bécsből (Wien. Diarium. 1711 nr. 805.), Pestre április 23.-án érkezett. (Wien.
Diarium. 1711 nr. 808.)
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den Kais. Maiestät etc. mir das Commando in Hungarn vor einigen
Monathen anvertrauet worden, mitls welcher Zeit die Sache durch
meinen angekehrten Fleiss und Eifer dahingebracht, dass der
Ragozi und sein Anhang der anerbotenen königlichen Gnad zu
unterwerfen, die Waffen abzulögen und die Föstungen abzutreten
sich entschlossen und dises Friedenswerk den 27-ten dieses laufenden
Monats seine völlige Endschaft hätte erreichen sollen. Allein da
dieser gahr unverhofte laidige Todtfall dieses Werk wenigst ändern,
wo etwa nicht gahr zerschlagen dörfte, als habe E. Königl. Maies
tät etc., als meinen rechtmässigen König und natürlichen Herrn etc.
von dermahligen Vorfallenheit allerunterthänigst berichten, anbei
dero meine unversehrte und jeden Vasallen obligende Treue pflichtmässigst angeloben sollen, mit dieser verbündnesten Versicherung,
dass meines wenigen Orts alle Kräften zu deme, was zu E. Königl.
Maiestät etc. allerhöchsten Anfnemben und gänzlichen Ruhestand
des Königreichs Hungarn gereichen und erspriesslich sein kann,
anzuwenden mich beeiferen, auch zu Bewerkstölligung dessen meinen
letzten Blutstropfen mit tausent Freuden aufopferen werde.
Annebst E. Königl. Maiestät etc. allerunterthänigst bittend,
dieselbe geruhen die von allerhöchst erwähnter Kais. Maiestät etc.
seeligsten Angedenkens mir und denen meinigen erwisene hohe
Gnadens-protection gleichfalls allergnädigst angedeien zu lassen etc.
E. BL M.
Debreczin, den 22-ten April, 1711.
allerunterhänigst-, getreuester Vasall
Johann Graf Palffy, m. p.
35.

Debrecen, 1711 április 22.
Gr, Palffy János a haditanácsnak.
megrendíti I. József váratlan halála, melyet azért is súlyos csapásnak
tart, mert a kurucokkál váló tárgyalások kedvező befejezés félé köze
lednek; a parancsnoksága alatt álló ezredék élelmezése nem kielégítő,
hadserege nem alkalmas hadműveletekre, miért is nem zárkózott volna
él a, fegyverszüneti határidő további kiterjesztése elől sem. Cusaninak
a főparancsnoksággal váló megbízatását aggodalommal látja, mert
nem hiszi, hogy ez az idegen s a viszonyokkal tájékozatlan főparancs
nok sikerrel tudna megfelelni feladatának, viszont őreá Bécsben eilig
van szükség.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. exp. 1711 április, nr. 834. A jelentésre
rávezetve : Expedit. Wien, den 29. April 1711.

Gleich diesem Augenblick überbringet mir der Courier Romolth
das von 17-ten currentis Erlassenes, woraus den unverhoften, als
A szatmári béke története és okirattára.
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betrüebnusvollen zeitlichen Hintritt weil. Ihro Kais, und Königl.
Maiestäti Joseph Primi allerglorwürdigster Gedächtnis mit meiner
unbeschreiblicher Bestürzung und Leidweesen ersehen, welcher
schmerzhafte Zufall mich fast äusser mich setzet, da eben dieses
grosse Unglück sich anjetzo über Hungarn verhenget, wo der
Frieden innerhalb wenig Tagen zur völligen Endtschaft hätte
geraichen sollen, indeme die Offiziers, als der gemaine Mann mit
der lezteren gegebenen Declaration gänzlich zufriden und des
Ragoczi Ankunft in Kalló erwartet,1 auch zu dessen Beschleunigung
demselben von der Confoederation (wie sie es nennen) einige deputirte zugeschicket2 und dem Ragoczi den anheuntigen Tag pro
termino comparendi angemercket, mit dem weitem Beisatz, dass
falls ihre deputirte ohne ihme zuruk kombeten, sie eo ipso die
königliche Gnad anzunemben, das Gewöhr niderzulegen und Caschau
zu übergeben gesinnet seien. Dessentwegen vor zwei Tagen allhiesi
gen Stadt-Richter Comáromi zu dem Karoly abgesendet und selbem
als der Miliz ihr Wort zu halten und zu bewerkstelligen ernstlich
erindert, erwarte also den Comáromi mit grösster Ungeduld zuruck.
Im Fall nun mir sie eine positive Ordre von der sogenandten
Confoederation wegen Übergebung der Föstung Caschau zusendeten,
so wollte selbsten bei Tag und Nacht mich dahin begeben, oder
nach Befund einen anderen dahin abordnen, umb all mögliches zu
Uberkombung dieser Föstung anzuwenden; ich besorge aber diser
leidige, so jähling erfolgte Todtfall (welchen weder ich, noch die
Offiziers in dem äusserlichen verhohlen können), werde denen
Rebellen zu frühe kundig sein, so dan sie eo ipso alles bishero
gehandlete aufheben dörfte, allermassen der Feind (wie aus denen
letzthin eingehändten actis erhellet) die Königliche Ratification
und Unterschrift einstimmig verlanget hat.
Der Termin ist bis den 27-ten dieses, so sich innerhalb 5 Tagen
endiget. Einen weiteren ihnen zu verleihen ist zu praeiudicirlich
und verursachet tausend Argwohnen einiger Verhindernussen, oder
Bedenklichkeiten.
Die fünf disseits der Theis stehende Regimenter3 haben zwahr
nichts zubefahren, wan anders ein guter General solche commandiret, der sich in allem zu finden waiss und von jeder Sach sich
nicht allarmiret, auch den Feind in Respect zu halten verstehet.
Das mehreste, was ich besorge, bestehet in deme, dass auch nach
verstrichenen Termin nicht sehe, wie man eine rechte Operation
1 Gr. Pálffy János 1711 április 17.-én Rákóczihoz intézett levelében
Nagykárolyt említi. (Okirattár. 30. számú okirat, l. melléklet.)
—
2Szathmáry Miklós és Krucsay János követi megbízatása a kassai
őrséghez. Pulay : II. 358.
3 A Pálffy 1711 január 3.-i jelentésében (Okirattár. 3. szám.) említett
Rabutin-, Montecuccoli-, Savoyai-, Uhlefeld- és Althan-ezredeket érti, melyek
közvetlen parancsnoksága alatt állottak. Az egész haderőre 1. Feldzüge :
XIII. 109-10.
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vornemben könne, einen Ritt úacher Zathmár zu thuen und aus
Mangl des Proviants und Fourage, zumahlen dasiger Orten kein
Strohe zu finden, das Grass sich annoch nicht blicken lasset und
vor vierzehen Tagen, auch noch länger, falls kein Regen sich ergiebet,
zum Waiden sein wirdet, wieder zuruck zu kömben, animiret nur
mehrers den Feind und wirdet durch derlei fruchtloses Hin- und
Herlaufen sowohl die Miliz, als das Land zu Grund gerichtet. Ich
bin schon vorlängst gewillet gewesen zwei Regimenter Cavallerie
herüber zu ziehen, allein die wider Gewohnheit sehr ausgegossene
Theis hat dises hinterstellig gemacht. Eine Brucken hierüber zu
schlagen, die alleinig beihabende zwainzig zur Laufbrücken gehörige
Schiff seind nicht zulänglich, noch auch die andere hierzue erfor
derliche Notturften verhanden, ich schreibe zwahr nacher Szegedin
einige Schiff, als Requisiten nacher Zollnock zu schicken, bis aber
solche nacher Tokaÿ kömbe, verstreichen fünf bis sechs und mehr
Wochen.
Ein Hochlöbl. Hofkriegsrath beliebe sich zu entsinnen, wasmassen seit den Octobris monatlich und zwahr widerholter die
Beischaffung des Proviants angelegentlich urgiret und sattsamb remonstriret, dass zu Verpflegung hiesiger, als jenseits der Theis stehenden
Truppen, mit den zu Leopoldstat, Raab und Commorren vorhandenen
Vorrath nichts gedienet und der Transport von den Land nicht zu
erzwingen seie, worüber man endlichen vor kleiner Zeit einiges
Geld zu Erkaufung des Getraids abgeschicket worden, hiervon aber
allhier noch nichts angekommen ist und ich auf meinen Credit
von Officiers und anderen so viel aufgenomben, dass man mit
grösster Beschwährlichkeit die Notturft pro Maio kaumb wirdet
erzeugen können. Hiesiger Gegend aus Abgang des Wassers, als
Grass lasset sich längers ohnedem nicht aufhalten, sondern viel
erforderlich sein, sich an die Theis zu ziehen. Der dermahlige
Vorrath zu Tokaÿ erstrecket sich etwan auf 200 Fässer Meel,
dessentwegen den Herrn Hofcammerrath Dizent unter andern Vor
richtungen aufgetragen, ein ergebige Quantitaet Meel unverweilet
dahin führen zu lassen und die Wägen quovis modo aufzutreiben,
auch zur Beihilf sonderlich von dem Kaiserlichen Fuhrwesens Viech,
als* sich erholet, hierzu zu gebrauchen.
Ich und der Herr Hofkriegsrath Locher von Lindenheimb
wüntscheten, dass der Feind ein Prolongation ansuechete, damit
unsererseits die Zeit zu gewinnen sich ein Stand zum Operationen
zu setzen, folgents solche mit allen vigeur anzufangen und fort
zusetzen. Meines wenigen Orts werde allmögliches der mir, als
einen Vasallen obligender Schuldigkeit gemäss, was zum Aufnemben
Ihro Königl. Maiestät Carl des Drittens, als meines rechtmässigen
Königs und natürlichen Herrn geraichen kann, als ein getreuester
Vasall untememben und mit tausend Freuden meinen lezten Bluetstropfen aufopfern.
21*
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An sonsten befelchen mir IBro Kais. Maiestät die verwittibte
Kaiserin, als Regentin, dan ein Hochlöbl. Hofkriegsrath dem
ankombenden Herrn Generalen der Cavallerie Marchesen Cusani
sowohl das Commando in militaribus zu übergeben und hierinfalls
als in der führ währenden Fridens-Negatiation vollständig zu informiren, so dan mich nacher Wienn eilfertig zu begeben. Nun bin
ich disen allergnädigsten Befelch zu gehorsamben schuldigst, als
willigst, zu Contestirung aber meiner gegen das durchleuchtigste
Erzhaus von Österreich hegenden aufrichtigsten Devotion und
unversehrten Treu erachte, meine allerunterthänigst unmässige
Mainung hiebei anzufüegen, wie nemblich die mir beiwohnende
Information und Wissenschaft nicht in ein Tag, geschweigens in
wenig Stunden erwähnten Herrn Generalen der Cavallerie beibringen
kann, zu deme auch dises alles zu exequiren, eine- Dexteritaet,
Vigilanz und secundum emergentes circumstantias die Prudenz
erfordert, annebst zu consideriren fallet, ob der Karoli (so ein
verständiger und rafinirter Mann ist) sich mit einem andern das
negotium auszuführen einlassen und mit diser Oonsideration Auf
richtig- und Vertraulichkeit, welche der Feind, ohne mich zu
rühmen, in allen gegen mir zeiget, umbgehen wirdet, allermassen
er Karoly ohne dem praetendiret den abgeschwornen Aid in höchs
ten secreto zu halten; ferrers setzet die Miliz und das Land in
meine wenige Persohn ein zimbliches Vertrauen, dass- also mit
Beistand des Allmächtigen allhier zu Ihro Königl. Maiestät meines
allergnädigsten Herrens allerhöchsten Dienst ein weit mehrers
auszurichten mir getraue, als in Wienn mit denen Statibus
Hungáriáé, anerwogen ohne dem, qua Banus Croatiae1 nicht so
viel in Hungarn, als in Croathen zu thuen und zu besorgen
haben, jedoch bemehet alles bei Ihro Kais. Maiestät der aller
gnädigsten Regentin Befelch und Final-Resolution, welche diser
hiemit abgehende Courier (ehe öfters gedachten Herr General
Marches Cusani langsamb anhero kombet und von mir in allund jeden vollkombentlich instructioniret ist) hin widerunb zuruck
bringen kann.
Indessen will nicht zweiflen, noch mir einfallen lassen, die
Hungarisch als Croatische Stände in der anno 1687. gehaltener
Diaeta, als der annoch daurenden (unerachtet selbe nicht völlig
zum Ende gedigen) eoncludirten Articulen, worinnen. sie sich dar
verobligiren, dass so lang von dem Erzhaus von Österreich ein
männlicher Erb verhanden seie, selben vor ihren König erkennen
wollen, sich darwider zu handlen unterfangen sollen, sondern mehrers
zur Conservation dises durchleichtigsten Erzhauses, woran ihr aigen
Heil, Wohlfahrt und particular Convenienz dependiret, nach ihren
1 I. Lipót 1704 január 15.-én nevezte ki horvát bánnak. (Reiszig Ede :
id. tan. 40. I.)

DEBRECEN, 1711 ÁPR. 22.

325

Kräften sich beeifern werden, anjetzo ist (obzwahr leider) die Ge
legenheit, wo ein hochlöbl. Hofkriegsrath und das ministerium
deren getreuen Hungarn Gemüether recht erkennen kann, ich rathe,
als ein lebenslang von meinen allergnädigsten König Carl getreueste
Vasall auf ihr thuen und lassen auch Correspondenz wohl und
genau Achtung zu haben, absonderlich auf diejenige, so von Prespurg
hin- und wider reisen.
Sonsten ermangle nicht denen Croatischen Ständen verbündlich zuezuschreiben und solche nebst der meinem Commando unter
stehenden Miliz und Commendanten deren Föstungen in die aidtliche Pflicht Ihro Königl. Majestät Carol des Drittens an- und
aufzunemben. In übrigen beziehe mich auf dasjenige, was Herr
Hofkriegsrath Locher unter ainstens berichtet,1 welcher auch mit
mir nacher Wienn zu gehen verlanget, da zu selbiger Zeit das
Priedenswerck sich schon wirdet geendiget haben, in dem militari aber
der Herr General der Cavallerie Marches Ctisani von ihme keine
Assistenz begehren, oder gestatten wirdet, wormit etc. Debreczin,
den 22-ten Aprilis 1711. Gehorsamb und dienstschuldiger Diener
Johann Graf Palffy, m. p.

P. S. Auch Hochlöbl. Hofkriegsrath. Nach Schliessung obiges
kommet allhiesiger Stadt-Richter H. Comaromi (so sich in dieser
Pridensnegotiation sehr nutz-, ruemb- und angelegentlich gebrauchen
lasset) mitbringend mit zwei Coruzzischen Obristen nebst einem
Schreiben von Karoly,2 worin selber erindert, dass dise zwei Obristen
vön ihm und der so genandten Confoederation die Ordre wegen
Evacuirung Caschau mitbringeten, annebst mich und Herrn Hof
kriegsrath Locher nacher Karoly auf Übermorgens, als den 24-ten
einladete, damit nun in den erstem die Übergab so schleunig, als
möglich pressiret, als der traurige Todtfall Ihro Kais. Maiestät
allerseeligsten Andenckens in höchster Geheimb gehalten werde,
als habe den Herrn Generalfeldmarschallieutenant Baron Ebergenÿ
mit all nöthigen Instruction mitgeschiket, in den andern werde
dasjenige, was zu Seiner Königl. Maiestät allerhöchsten Dienst zu
sein finde, gleichfals vorkehren und das weithers ausfallende durch
den eingangs benendten Courier, welchen zu diesem Ende zurück
behalte, ungesaumbt berichten. Inzwischen will unumbgänglich erfor
derlich sein, damit die in meinem letztem Bericht verlangte königl.
Patentales (so in den angemerkten Terminis die Ratification be1 Lochemek 1711 április 22.-i leveléből egy részlet KiTONÁ-nál (Hist,
erit. XXXVII. 633—34.) olvasható.
2 A már említett Szathmáry Miklós és Krucsay János ezredesekről
van szó. (Pulay : II. 358.) APülaynäTirtÖbb (II. 365.) megnevezett Kárándy
Mihály és Dőmahidy László ezredesek Kassa tényleges átvétele végett kül
dettek ki Ebergényivel még április 22.-én. (Bivolinyi naplója. Thaly kiadása.
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griffen) von Ihro Kais. Maiestät dermahligen Regentin in Nahmen Ihro
Königl. Maiestät in Spanien ausgefertiget und unverweit überschiket
werden. Womit ut supra in litteris.
Johann Grftf
m p
36.

Bees, 1711 április 22.

Gr. Wratislaw III. Ká/rolynak.
Előadja Eálffy visszahivatásának tulajdonképeni indító okait s ezzel
kapcsolatosan ismerteti Ealffy Mária Annának új helyzetét az ud
varban.
Eredetije Staatsarchiv. Hausarchiv. Familienkorrespondenz. A. 16. A levél,
az alább közölt rész kivételével, kiadva Arneth: Archiv. XVI. 144—152.11.

„Von der Negotiation mit denen Rebellen haben wir keine
positive Nachricht dermahlen und ich sorge sehr, dass sie nur
getrachtet haben Zeit zu gewinnen. Den Palfy hat man anhero
gerufen, unter Vorwand, dass der Magnaten ad latus Rectricis
kommen und bleiben sollen, wie dan die andern alle auch berufen
worden. Die ratio intrinseca war aber die Tochter1, wegen welcher
die Frau Regentin ihm das Commando nicht lassen wollen, wie
dan über diese Materie was aller Zeit währender Krankheit dieses
Herrn geschehen, wunderlich geredet wird. Ich habe aber mich nicht
enthalten können, die Kaiserin zu bitten, mit dieser Freule nichts
violentes vorzunehmen, so da unseres verstorbenen allergnädigsten
Herrn Reputation nachtheilig sein könnte und weillen diese Freule
von grosser Famillie, auch der Vatter ein sehr guter Oflficier und
getrauer Ungar, so müsste man auch ihre Ehr in Acht nehmen,
wie mir dan die Kaiserin auch versprochen, alles mit Bedacht
und Moderation vorzunehmen und vier folgende Sachen von ihr
verlanget: l-o. Dass sie sich vor der Kaiserin Amalia2 nicht
solle sehen lassen. 2-o: Dass sie den Geschmuck, so noch nicht
bezahlet, wieder zuruckgeben sollte. 3-o : Dass wann sie etwas aus
der grossen, oder kleiner Schatzcammer bekommen hätte, wieder
restituiren thue und 4-o : dass sie mit ihr nicht öffentlich ausgehe,
sondern sich befleisse bald eine Heirath zu bekommen, oder auf
andere Weis mit guter Manier von Hof zu kommen. Zu dem
Commando in Ungarn gehet unterdesen der Cusani und alsdan
1 Gr. Pálffy János legidősebb leánya, a 22 esztendős Mária Anna.
(Lásd: Bevezetés 117—20.. 11.)
2 Amália Vilhelmina, I. József özvegye, János Frigyes braunschweiglüneburgi hercegnek legifjabb leánya. 1673 április 26.-án született (Imhof
I. W. : Notitia S. Rom. Germ. Imperii procerum. Tübingae, 1732. p. 292.) ;
1699 február 24.-én ment férjhez az akkor még római király Józsefhez.
Meghalt 1742 április 20.-án. Lásd: Bevezetés 119. 1.

KURUC FŐTISZTEK ÉS NEMESEK ESKÜJE, 1711 ÁPR. 26.

327

kommet in Vorschlag der Heister,1 oder Schlik;2 weil man aber
bei diesen Coniuncturen auf alle Weis sich befleissen muss, mit
denen Rebellen in der Güte aus dieser Sach zu kommen, so
duncket mich, der Heister sei absolute nicht darzu tauglich, weil
er gahr zu odios und suspect bei denen Ungaren ist.“
37.

Károly, 1711 április 26.
Kunic főtisztek és nemesek eskütételeEredetije Staatsarchiv. Magyar oklev. Repos. XVI.
Az eskütétel előzményeire lásd Bevezetés 132—133. 11.

Formula juramenti.

Esküszöm a’ mindenható élő Istenre, Menynek és Földnek
Teremtőjére. Minekutánna Császár és Koronás Király kegyelmes
Urunk eö Felséghe az eö kiváltképpen való kegyelmességébül
meltossághos Groff Erdôdi G. Pálffi János Feldt Marschalk, Hor
váth országi Bán és Magyarországi fő commendirozó Generális
Urnák engedtetett Plenipotentiája szerént, már ennekelőtte kiadott
és hirdetett punctumi által az el múlt háborúra nézve Fejemnek
és Jószágomnak tellyes amnistialis gratiat adni méltoztatott ; nem
külömben ezen Magyar országot és Erdélytis mind az eö régi sza
badságában és Törvénnyeiben, mind pedigh politicumi és tartományi,
úgy bé vett Religioknak dolgaibannis maga és successori által
megh tartatni fogatta, seöt maga confirmationalis ratificatiojátis
appromittalta : En azért ennek utánna mindenkor utolsó csepp
veremigh kegyelmes Királyomnak eö Felségének, úgymint Törvény
és Természet szerént való Uramnak, nem különben legitimus successorinakis igaz híve leszek és semmit ollyast akarmi ki gondol
ható móddal, sem szabad akaratombul, sem kénszeritésbül nem
cselekeszem, a’ mi tartozó hites kötelességem ellen lenne, hanem
igazán szóval és cselekedettel a’ tévő lészek a’ mit alázatos hites
kötelességem hozand magával, a’ minthogy erre esküszöm, vallom,
s magamat szentül és igaz Hittel kötelezem a’ Szent Evangéliumra,
a’ telljes Szent Háromságh egy örök Isten engemet úgy segéllyen.
1 Heister Sigbert 1711 április ll.-e óta Bécsben tartózkodott (Wiener.
Diarium. 1711. nr. 803.) ; bizonyára egyike volt azoknak, akik a Pálfy-ellenes
hangulatot szították. Bécsből egyébként május 5.-én tért vissza stájerországi
birtokára (Wien. Diarium. 1711. nr. 809.). Wratislaw nem tartozott pártfogói
közé, mert nem sokat tartott hadvezéri képességeiről. (V. ö. Wratislaw
1705 április 18.-i és 1708 szeptember 16.-i leveleivel. Arneth : Archiv XVI. 16.
és 78. 11. .
2 Bizonyára azért került szóba, mert korábban a kurucok ellen is
harcolt, bár nem nagy szerencsével.
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Úti per nos infrascriptos praemissum juramentum* depositum
est, ita ex nostra conscientia in eo omnia contenta confirmamus.

Emericus Sz. Peteri1 m. p.
Ottlik Sándor7 m. p.
Csaj ági János m. p.
Borÿ Gábor8 m. p.
Gabriel Erős2 m. p.
Revaÿ Gáspár9 m. p.
Nicolaus Szatthmari Senior m. p. Berthóty Sigmond10
Pereny Miklósi m. p.
Deák Ferencz11 m. p.
Beleznay János4 m. p.
Kokay Marton12 m. p.
Cseplisz János5 m. p.
Semsey Miklós13 m. p.
Ocskay Sándor6 m. p.
Udösbik Dati András14
Bulyowszki Dániel m. p.
Samuel Lövey15 m. p.
1 Szentpétery Imre borsodmegyei alispán, dandárparancsnok ; jelen
volt a vajai találkozásnál. (Márki : II. 121., III. 215. Pulay: II. 356. és 394.
Thaly : Rákóczi-tár. 1. 122. 1.)
2 Szatmár megyében, többek közt Pilis helységben birtokos nemes
család (Gr. Károlyi-család birtoklási tört. I. 155.) tagja ; a kuruckorban főleg
adóügyekkel foglalkozott (Arch. Rak. II. 249.) ; tiszántúli főhadiszemle- és
fizetőmester. (Thaly : Hadt. Közi. 1891. 23. 1.) A családra lásd Nagy Iván :
Magyarország családjai. IV. 78. 1.
3 Perényi Miklós br. dandárnok, legutóbb egri várparancsnok. (Rákóczi
Emlékiratai. 286. 1.)
4 Beleznay János ezredes, aki Ordódy György brigadérost Érsekújvár
ból kivitte (Feldzüge. XII. 520. Rákóczi Emlékiratai. 281.); nem sokkal utóbb
Bártfa mellett vereséget szenvedett. (Feldzüge. XII. 541.) A Rákóczi moz
galom lezajlása után császári szolgálatba lépett; 1752-ben altábornagy lett;
főleg a porosz háborúkban tüntette ki magát. (Nagy Iván: I. 282. 1.; Thaly
K. : id. tan. Hadtört. Közi. 1891. 179. 1.)
5 Cseplész János ezredes ; jelen volt a vajai találkozásnál. (Bivolinyi
naplója. 421. 1.)
6 Ocskay Sándor ezredes, Ocskay László testvéröccse. (Nagy Iván :
VIII. 200. 1.; Thaly: Ocskay László. II. 317. és 331.)_
7 Ottlyk Sándor főstrázsamester ; résztvett a vajai találkozáson. (Bivo
linyi naplója. 421. 1.)
8 Bory Gábor hontmegyei alispán. (A családra lásd Nagy Iván : II.
171—175.11.) A béketárgyalások anyagának magyar fordítója. (Pulay : II. 411.)
9 Br. Révay Gáspár ezredes, korában nyitrai parancsnok. (Feldzüge.
X. 125. 1. Márki : II. 201. és Thaly K : Ocskay László. II. 184. 1.)
10 Alig kibetűzhető névaláírás, melyet a szatmári béke nyomta
tásban megjelent egykorú példányai BENSKiTi-nek olvastak, Pulay pedig
(II. 463.) BüDÖSKUTi-nak tartott. Berthóty már 1706-ban szerepelt, midőn
német fogságba esett. (Arch. .Rak. V. 75., 110, 123.); 1708-ban ezrede fel
oszlott (Arch. Rak. V. 532.) ;* emlékeink összeférhetetlen természetű em
bernek jelzik (Arch. Rak. V. 535.).
11 Deák Ferenc ezredes, nevéhez fűződik Szolnok elfoglalása (Feld
züge. V. 607. és 609.), s néhány győzelmes portyázás. (Feldzüge : VI. 172.)
Reguláris karabélyos lovasezredére lásd Thaly : id. tan. Hadtört. Közi. 1891.
163. és 165. 11.
12 Kókay Márton ezredes.
13 Berthóty Ferenc ezredében alezredes ; (Arch. Rak. II. 572.) hadait
1711 januáriusában szétszórták. (Arch. Rak. ni. 568.)
14 Lazy vagy Lázy Andrásra közelebbi adatokat nem találtam.
15 Szatmármegyei birtokos nemes család tagja; 1727-ben birtokado
mányban részesült. (Nagy Iván : VII. 188.) 1704-ben „gr. Bercsényi Miklós
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38.

Szatmár, 1711 április 28.

A szatmári béke első fogalmazványa.
Fogalmazványa Locher javításaival M. Nemzeti Múzeum. Thaly-gyűjtemény.
A létrejövetel körülményeire nézve lásd Bevezetés 133—138. 11.

Puncta Pacificationis vigore clemniae plenipotentiae mihi Comiti
Joanni Pálffi ab Erdőd etc. a S. Sacma C. Rque Matte attributae
pro reducenda stabiliendaque Regni Hungáriáé et Transylvaniae
quiete et tranquillitate Domino Principi Francisco Rákóczi etc.
eidemque addictis praefati Regni Hungáriáé et Transylvaniae uni
versis Statibus et^ Ordinibus resoluta.^
1-mo: Memorato Domino Principi vigore praemissae C. Rque
plenipotentiae gratiam vitae et universorum bonorum mobilium
et immobilium^ in Regno Hungáriáé, Transylvania Partibusque eidem
annexis existentium, cum secura permansione in Regno una cum suis
adhaerentibus servis et aulicis impertitur. Cuius determinatio,^ si
idem Dominus Princeps C. Regiamque complecti velit^ gratiam,^
intra^ terminum7^ quattuor^ septimanarum ab emanatione praesen
tium computandarum expectatur,^ ut [post ipsi elargitam ac ab eo
acceptam gratiam, deposito]7^ secundum annexam formulam [fideli
tatis juramento]”*^ fortalitia sub potestate prae manibusque illius
existentia in statu, quo modo sunt, praesidiis caesareis regiisque illuc
inducendis bona fide tradantur, aut strictis mandatis tradenda ipsis
commendantibus imponatur, ac una etiam omnis militia^ exauctoretur et dimittatur. Dum e contra promittitur, ea praesidia in proven
tibus et bonis Domini Principis nullum factura praeiudicium, vel
damnum, propriis caes, regiisque alenda stipendiis. Haec vero omnia
intra praespecificatum temporis terminum explenda, ac exsequenda.
Si porro istis probe peractis ipsi Domino Principi permansio
libera in Regno displiceret, relinquitur ipsius arbitrio, eandem etiam
a) Áthúzva.
b) Áthúzva s a következőkkel pótolva : inferiorisque conditionis militibus

■et incolis resoluta.
c) Utána Lochertől betoldva : Exceptis iis, quae ad praesidia pertinent.
d) Következőkép átjavítva: ad cuius determinationem.
«9 Áthúzva.
f) Utána Lochertől betoldva: sed differre iuramenti fidelitatis praestatio
nem velit ,
g) Áthúzva.
h) Átjavítva: terminus.
i) a tjavítva: trium.
Áthúzva s Lochertől a következőkkel pótolva: concessus sit, ita tamen.
l) A [ ] rész áthúzva s Lochertől így pótolva: in casu differendi iuramenti.
m) A [ ] rész áthúzva s Lochertől így pótolva: interim.
*9 Utána Lochertó'l betoldva; praesidiaria.

uram udvari kapitánya s hadnagy“-aként említve Rákóczi 1704 március
SO.-i nyilt parancsában. (Leövey-lt. M. Nemzeti Múzeum.) A Leövey-családra
lásd Turul. VII. 54—55., XVII. 83—85. 11.
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sub praestito superius attacto bomagio in Polonia habere, imo [si
eidem placuerit,^ sese servitiis quoque Czari^ Musquovitarum appli
care, ubi tarnen]^ citra^ laesionem homagialis obligationis erga C.
Rque Mattem sese continebit.
Filiorum quoque restitutio, supramemoratis conditionibus rite
ac fideliter executioni mandatis, a gratiosissima Caes. Rque Matte haud
denegabitur.
2-0 : Magnatibus, praelatis et nobilibus, superioris item ordinis
militibus Hungaris, pariter et Transylvanis, qui modo in Regno,
vel penes Dominum Principem extra Regnumsunt; etiam si
qui eorum de se reversales quaspiam antecedenter [S. Matti Sacmae] #
dedissent, similiter gratia intra saepius memoratum terminum amnistialis vitae et universorum bonorum [mobilium et immobilium]
pariter resoluta existit.^
Intelligitur vero hic talium quoque bonorum^ restitutio, quae
fors uno, vel altero titulo ac jure cuipiam collata, sive divendita,
vel inscripta et iam per alios possessa actu sunt, ita videlicet, ut
illa quoque [mediantibus literis meis]^ simpliciter et absque ulteriore
mora et tergiversatione praeoccupari^ queant.
Non est, quod aliquis metuat de neoacquistica commissione,
de bonis hoc titulo appellatis, amnistialis enim gratia omnes tales
tricas excluderet, dum syncera bonorum appromittitur restitutio.
Similiter hon est metuendum, ut quis possessorum, deficientibus
ad solvendum rusticis, mulctam amissionis bonorum patiatur.^
Per terminum vero depositionis armorum non hoc intelligitur^
quasi non liceat alicui arma gestare; verum omnis hostilitatis
cessatio, licebit igitur magnatibus et nobilibus, eorumque servitoribus iuxta antiquam receptamque praxin0^ suis praerogativis cum
gestatione armórum^ libere uti ac frui.r^
a) E három szó fölibe írva, de ugyancsak áthúzva : etiam licebit.

Utána betoldva, de azután áthúzva : vel aliorum principum.
A [ ] rész eredetileg áthúzva.
Eléje toldva : ubi.
Utána betoldva: actu.
A I' ] rész áthúzva.
A [ ] rész áthúzva.
Oldalt megjegyezve : NB. Quod de illis non intelligendum, qui iam antea,
redierunt.
i) Betoldva, de ismét áthúzva: et jurium.
j) A [ ] rész áthúzva s a következőkkel pótolva: sine tamen fructibus
medio tempore perceptis penes literas meas (áthúzva s pótolva: nostras) ad offi
ciales fiscales, vel camerales, generaliter in singulos comitatus, sedes, liberasque
civitates immediate exarandas.
Atjavitva: occupari.
V Átjavítva: bonisque, a „de“ praepositio áthúzva.
m) Áthúzva.
n) Az egész bekezdés többszörösen átjavítva így hangzik: Similiter indig
num censetur, ut quis possessorum, ubi rusticus contributioni solvendo par non
erit, amissione bonorum mulctetur.
o) Atjavitva s pótolva: iuxta antiquum receptumque nobilitatis morem.
P) Betoldva: nullo tamen modo ad offendendum parata.
r) Áthúzva s helyébe írva: incedere.
c)
d)
e)
f)
9)
k)
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Si porro aliquis Theatri Eperiesiensis timorem obtenderet,
multum0^ is^ C. Rque benignitati^ derogaret,^ quW similem proces
sum in usum trahere nollet.^
Militibus vero inferioris ordinis dicta amnistialis gratia simi
liter datur,neque ulli eorum vis fiet, ut servitia caes. regiaque
militaria abdicatis, praesentibus accipere cogatur, solum ut praestito
fidelitatis juramento ad suas sedes discedant, ibique oeconomiam
colant, ac quiete sese contineant.
Militibus vero exterarum nationum, Svecis videlicet, Gallis,
Italis, Germanis, aliisque liber conceditur passus ad suos redeundi,
illis exceptis, qui ex regiminibus caesareis profugissent, quibus tamen
etiam poena, quam propter desertionem regiminum meruissent,
remittitur; caeteroquin tales ad suas legiones restitui^ debent..
Si vero unus vel alius exterorum in servitio exiguae conside
rationis apud aliquem magnatum foret, dummodo non sint militiae
caes. regiae adscripti, quia^ ibidem queat manere, nullum est dubium. #
3. Religionis autem negotium liberumque eius exercitium
Sacma C. Rque Mattas secundum receptas Regni Hungáriáé, Transylvaniae constitutiones, manutenebit. [Templa, parochias et scholas
cum beneficiis ad easdem (betold/va: cum beneficiis eorsum de jure
spectantibus) rite pertinentibus et contra easdem Regni constitutio
nes, ante hos belli motus, vel sub his occupatis, ex immensa caes.
regia clementiae plenitudine constitui faciet, (betoldva: nec quem
quam sub quibuscunque praetextibus turbari admittet), unde iidem
Hungáriáé et Transylvaniae SS. et 00. virtute clementissimae plenipotentiae assecurantur, licebitque cuilibet in futuris Regni conven
tibus, si quae praetervenirent, gravamina proponere.]^ Salva relicta
facultate juribus suis, respectu gravaminum coram futura diaeta,
<rel Sua Majestate prospiciendi.
4. [Orphani et viduae fratresque divisionales et indivisi sub
huiusce belli motu demortuorum, suas ratas portiones iuxta leges
et iura Regni salvas sunt habituri, nec caesarea regiaque benig
nissima reflexio ipsis denegabitur, ubi maiora eandem suadentia de
casu in casum debita coram instantia proponentur motiva. Hoc
Áthúzva.
ty Átjavítva: ideo.
c) Betoldva: iniuria sane inferretur.
d) Áthúzva.
e) Áthúzva, utána a következő betoldás: cuius paterna charitas.
f) Átjavítva: non vult; közben átjavítva s ismét áthúzva: non vult, nequiret.
9) Átjavítva: elargitur.
**
ä) Utána betoldva: vel redire.
♦) Átjavítva: quin.
j) Utána toldva : Siqui porro ignobilioris sortis milites his motibus se eme
ritos, promotioneque dignos reddidissent, tales eo quod iam praecedenter pro
libertinis per status et communitatem agniti sunt, (áthúzva: nunquam agnoscun
tur) vigore S. Mattis Sacmae plenipotentiae pro talibus habendi resolvuntur, citra
tamen praeiudicium dominorum terrestrium.
ä) Egészen áthúzva a [ ] közé helyezett rész.
1) Utóbb betoldva az innen kezdődő teljes mondat.
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declarato, si huiusmodi classis orphani et viduae portiones0^ pater
nas erga reluitionem reluendorum habere vellent, id non sit ipsis
praeclusum. Diversa ratio habenda est^ talium orphanorum et succes
sorum, quic^ sive pueri, sive puellae, vel iam matrimonio^ locatae,
in^ partibus Domini Principis sunt,^ quibus vi amnistialis clementiae^
integrum jus et bonorum successio salva et intacta relinquentur.]7^
[Licet orphani et viduae, fratresque divisionales et indivisi
aliique legitimi et indubitati successores^ his motibus demortuorum
duntaxat ratas portiones habere deberent, ex benignissima nihilominus
S. Mattis Sacmae gratia horum quoque bona successioque illaesa relin
quitur.]
5. Qui porro Regno exiverunt ac in conterminas [sese con
tulerunt Provincias, si ex propinquioribus locis intra duos menses,
ex remotioribus vero intra possibile tempus redierint, de iis id
statuitur, quod puncto secundo insertum est, scilicet eos quoque vitae
et bonorum gratiam habituros, cum amnistia generali] l) aut remo
tiores sese contulerunt provincias, ob praegnantia et legitima vero
impedimenta, aut manifesta vitae pericula hucusque ad praescriptum
terminum redire non potuerunt, si legitime docuerint’^ ipsorum
absentiam ex praedictis rationibus causatam ac proinde apud
augustam aulam, vel excellmum dominum generalem plenipotentiarium quam primum esse poterit, sese insinuaverint, illis secundum
cognitionem aequitatis non denegabitur gratia amnistialis secundo
puncto caeteris concessa.
Illis quoque hanc gratiam suffragari intelligitur, qui in exteris
provinciis, sive in ablegationibus, sive studiorum vel quaesturae
gratia nunc actu sunt, dum et quando competenter si sese insi
nuaverint. Illis autem,n) qui superiorum annorum motibus implicati
fuerant, adhuc superstitibus praesens gratia vitae et amnistia elaw
gietur,^ nec praeclusa bonorum spe, ubir^ apud augustam aulam
debitam facturi sunt instantiam. Ratione Transylvanorum Magnatum

Eredetileg, de utóbb áthúzva: bona.
Eredetileg, de utóbb áthúzva: videtur.
Az innen kezdó'dó' közbevetett mondat utólag betoldva.
Eredetileg, de utóbb áthúzva: emaritatae.
Eredetileg, de utóbb áthúzva: qui.
Eredetileg, de utóbb áthúzva: Rákóczi adhaerent.
A három utóbbi szó utólag betoldva.
A [ I közt levő teljes szakasz áthúzva.
Az utóbbi hat szó utólag betoldva.
Az egész, egyébként utólag megfogalmazott [ ] szakasz szintén áthúzva.
0 A [ ] közt levó' részlet áthúzva s a következővel pótolva Locher kéz
írásával.
m) Eredetileg, de azután áthúzva: doceant legitime.
Eredetileg: quoque.
o) Eredetileg: sed adhuc dum.
p) Eredetileg: deserviet.
r) A mondat többi része Locher betoldása; eredeti alakja a következő:
ubi sese apud aulam caesaream intimaverint, quin eam quoque obtinere queant.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
k)
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et nobilium, qui in Moldáviám vel Valachiam sese recipere coacti
adhuc defacto ibidem commorantur, scire interest, ne huc in Hun
gáriám magnis sumptibus et molestiis venire cogerentur,Illmo ac
Excellmo Dn0 Comiti a Stainville commissum esse negotium, ut iidem
ubi sese sub competenti termino praescito Dno Generali insinuaverint,
sicut in Hungária, ita et ibi gratiam vitae et bonorum universorum
habituri sunt, hac addita declaratione iis : quod intervenientibus ne
fors aliquibus impedimentis, quae reditum eorundem in patriam
morarentur, de sufficienti redeundi remedio et securitate providebitur.
Quo magis autem hoc pacificationis opus etiam in Transylvania
secundum Sacmae S. Caes. Regiaeque Mattis. clementissimam intentio
nem eo ordine et norma, quo hic procedat et componatur, praesen
tium actorum originalia dicto Domino Generali Comiti a Stainville pro
directione transmittenda communicabuntur. Dignitates^ magnatum
et nobilium Regni Hungáriáé, ut et Transylvaniae, quibus ante hos
belli motus fruebantur,^ hic non comprehendantur, cum inter bona
non sint censendae, non ideo praecluso supplicationis recursu ad
augustam aulam, qui etiam omni possibili modo ibi a nobis secun
dabitur, cum in conservatione et manutentione jurium libertatumque
Transylvaniae Principatus cuiuscunque nationis incolarum erga cle
mentiam Caes. Regiaeque Suae Mattis nullum sit dubium, eiusdem
secundum antiquas Regni constitutiones, leges, consuetudinesque
approbatas apud augustam aulam ordinatio et restauratio^ omnibus
officiis promovenda recipitur ac promittitur.
6. Amnistialis huius gratiae caes. regiae participes futuri sunt
cuiusvis sortis bello^ capti nationales, [pariter ac exteri, quavis
ratione incaptivati, — relicto ecclesiastici ordinis jure pro foro
eorundem competente, — qui in Hungária et Transylvania aut
haereditariis S. Mattis provinciis reperti fuerint, deposito homagio
in integrum restituendi appromittantur.]^
7. Damna a tempore incoationis suspensionis armorum moder
nae, cuipiam illata, comperta rei veritate, ab utriîique bonificanda
existunt.
8. Ad tollendum scrupulum, aut quamvis diffidentiam clemen
tissime resoluta amnistialis vitae et bonorum gratia generalis solenni
instrumento inserta quantocius pro Principe et universis ei addictis
(stylo ad omnes magnates, nobiles, cives, libertinos, milites, rusticos
cuiusvis denique conditionis et ordinis, Hungaros pariter et Trana) Eredetileg előtte volt: Honores et.
b) A folytatás eredetileg így hangzott: sarta tectaque mansura relinquentur.

E helyett Locher kézírásával a: hic non... secundabitur részlet iktattatott be.
c) A két utóbbi szó Locher sajátkezű betoldása; a hely eredetileg követ
kezőkép volt fogalmazva: apud augustam aulam restitutio in integrum apud
augustam aulam.
d) Locher betoldása.
e) Eredetileg: captivi.
f) A [ ] rész áthúzva.
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sylvanos cuiuscunque, ut praemittitur, nationis, [sive intra, sive extra
Regnum constitutos]^ extenso) quo^ et absque omni dubio ab augusta
aula confirmanda et ad omnes comitatus, districtusque utriusque^
regni pro certiori consolatione impertienda, (uti sine qua non)^ pro
curabitur.
9. Vigore cuiusnullatenus permittitur,^ ut contra amnistialem
gratiam novis contentionibus et litigiis ansa, vel causa praebeatur,
iisque cuiquam^ molestiis impetendi, lacessendi modus, aut ratio sub
ministretur, imo vigore clementissimae amnistialis gratiae generalis,
ne quis se invicem scommatibus, iurgiis et altercationibus proscindat,
sub gravi animadversione prohibetur,^ unde generales, praefecti, loco
rumque commendantes, nec non supremi et vicecomites, judicesque
nobilium ac magistratus civium per ordines bene^ serios excitabuntur,
et^ pro eatenus^ coercitione severa^ adhibeant, administrentque
iustitiam..
10. Salva manebit facultas in futura Regni diaeta caetera
gravamina non modo proponendi, sed et, quae pro salute et honore
gentis e re visa fuerint, permissa votorum libertate, a clementia
g jjattis gacmae impetrandi^ sane nullus dubitare debeat Sacmam C.
Regiamque Mattem in conservatione legum et adhibendis ad Regni
officia indigenis toti Christiano orbi testatum reddere velle, quod
in paterno affectu erga Hungáriáé Regnum et Transylvaniae Prin
cipatum ab ipsa nihil magis desiderari queat, uti et eadem summe
desiderat, ne gens Hungara^ iuxta iura sua tractata nulli gentium
fide in Regem cedat.
11. [Interea vero etiamsi Dominus Princeps ad gratiam sane
non rediret, respectu gratiam amplectentium, praemissa omnia rite
sancteque observabuntur.]°>
12. Puncta praemissa futuris Regni constitutionibus actisque
diaetalibus inserentur.
a) A [ ] rész áthúzva s Locher által sajátkezííleg a következőkkel pótolva :
secundum z conditiones superius praescriptas.
ty Áthúzva.
c) Áthúzva s Locher által így módosítva: tam Hungáriáé Regni, quam Tran
sylvaniae Principatus.
d) A zárjel közt levő rész áthúzva.
e) Utána Lochertől betoldva: porro.
f) Lochertől módosítva: permittetur.
9) E két utóbbi szó áthúzva 8 Lochertől a következőkkel pótolva : vel cuique
quemlibet.
h) Utóbb Lochertől a következőre változtatva: prohibitum sit.
i) Áthúzva,
j) Áthúzva 8 helyébe írva Lochertől: ut.
ty Áthúzva s Lochertől pótolva: contravenientium.
Ï) Utóbb Lochertől igy módosítva: severam.
w) Áthúzva 8 Lochertől így módosítva: implorandi, ut.
n) Utána Lochertőlés mástól betoldva: et Transylvanica cuiuscunque nationis.
o) A [ ] rész teljesen áthúzva. Oldalt megjegyezve: nihilominus sub prae
fatis conditionibus concessuram.
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A fent közzétett április 28.-iki szöveg a szatmári béke első fogal
mazványa, illetőleg alapszövege, melyet Locher Bulyovszky Dániellel és
Pongrácz Györgygyel egyetértésben április 28.-án délelőtt Szatmárt álla
pított meg. Az ezen szövegen még aznap eszközölt, illetőleg javasolt
módosításokat az alábbi fogalmazvány (M. Nemzeti Múzeum. Thaly-gyűjt.)
tünteti fel :
Puncta Pacificationis vigore elembe plenipotentiae nobis Comiti
Ioanni Pálffi ab Erdőd a Sua Sacma C. Rque Matte attributae etc. (A többi
úgy, mint az első fogalmazványban.)
1. Mint az első fogalmazványban.
2. Mint az első fogalmazványban.
3. Considerationum harum punctum declaratum est Sacmam S. C.
Rque Metern {n religionis negotio receptas regni constitutiones manutenturam, nec non exercitium eiusdem secundum easdem leges et constitu
tiones ac articulos regni tam in Hungária et Transylvania cum beneficiis
eorsum de iure spectantibus concessuram, non praeclusa via modo in gra
tiam redeuntibus, si quietis negotium acceleraverint apud R. C. Rque Mattem,
vel coram diaeta ratione gravaminum sese insinuandi.
4. Teljesen azonos az első fogalmazvány egyébként ugyanott áthúzott
szövegezésének első bekezdésével ; az utolsó mondatban mindössze a követ
kező eltéréssel : in partibus domini Principis acíu sunt.
5. Mint az első fogalmazványban.
6. Mint az első fogalmazványban.
7. Mint az első fogalmazványban.
8. Mint az első fogalmazványban.
9. Mint az első fogalmazványban, mindössze a következő jelenték
telen eltéréssel az első mondatban : vel cuique quemlibet molestiis impe
tendi, lacessendi^ modus.
10. Mint az első fogalmazványban, mindössze a következő eltérések
kel : toti christiano orbi testatum relinquere vellet, quod in paterno affectu
erga Regnum Hungáriáé et Transylvaniae Principatum ut ab ipso nihil
magis desiderari queat etc.
11. Teljesen hiányzik.
Pro ultima tamen clementiae C. Rque coronide addendum : Quod
Sacma S. C. Rque Mattas omnibus et singulis superius memoratis magnatibus,
nobilibus et militibus superioris ac inferioris ordinis, qui partibus Domini
Principis Rakoczy hucusque addicti fuerunt, amnistialem gratiam quoad
vitam et bona, nihilominus sub praefatis conditionibus, concessuram et si
dictus Princeps ad praefixum modo terminum non compareat, proindeque
forte praefatam amnistialem gratiam amplecti omnino recusaverit, aut jura
mentum homagiale secundum propositam formulam per procuratorem suffi
cienti plenipotentia instructum deponere noluerit, ea tamen spe benigna
freta, quod praedicti domini magnates et reliqui abdicatis eiusdem partibus
in sua fidelitate permanentes, securitati patriae quovis modo prospicere
eiusdemque Domini Principis machinationibus ulterius nullum dare locum,
sed omnia ea rite observare velint, ad quae homagialis obligatio eos secun
dum iura et leges patriae constringit. Si vero Dominus Princeps praegnan
tibus causis impeditus, dictum juramentum in praesentia praestare, neque
conditionibus ab eo exequendis praesens esse , posset, eidem demum con
cedatur illud per plenipotentiarium in animam suam deferre, ac gratiam
amnistialem amplecti, datisque veris et sinceris mandatis traditionem fortalitiorum ordinare et disponere. Casu vero quo Dominus Princeps in pos
tulata traditione fortalitiorum, dimissioneque militiae modo ac sine mora
probe praestitis praestandis, depositionem juramenti fidelitatis secundum
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formulam praescriptam ad terminum duarum, vei forte trium septimanarum
differre vellet, illud ipsi etiam demum ex supposito caesareae regiaeque
summae benignitatis concessum sit, cui etiamnum ad redeundum semper
dabitur sub verbo regio plenaria securitas. Actum Szatthmarini, 28-a men
sis Aprilis, anno Domini 1711.
Sacrae C. Rque Mattis consiliarius intimus, camera
rius, Banus Croatiae, campi marschallus, unius regi
minis cataphractorum colonellus, confiniorum Cassoviensium generalis et per Regnum Hungáriáé plenipotentiarius commendans Generalis.
Az április 29.-én történt tanácskozások alkalmával eszközölt szöveg
módosításokat az alábbi fogalmazvány (ugyanott) tünteti fel :
Puncta Pacificationis vigore clemmae plenipotentiae S. Sacmae C. Rque
Mattis pro reducenda stabiliendaque Regni Hungáriáé et Transylvaniae quiete
et tranquillitate Domino Principi Rákóczi, eidemque addictis praefati Regni
Hungáriáé et Transylvaniae universis SS. et 00. resoluta.
1. Mint az első fogalmazványban s az április 28.-i második szöve
gezésben.
2. Mint az első fogalmazványban és az április 28.-i második szövege
zésben, a következő lényegtelen (dűlt szedéssel feltüntetett) eltérésekkel :
Magnatibus etc. Hungaris pariter et Transylvanis omnium trium nationum
etc. alább : ita videlicet, ut illa quoque sine tamen fructibus medio tempore
perceptis etc. ; később : amnistialis enim gratia omnes tales tricas excludii
etc. és : ubi rusticus solvendae contributioni par non erit etc. Kimaradt a
következő kezdő mondatból : qui modo in Regno vel penes Dnum Prin
cipem extra regnum actu sunt, a dűlt betűvel szedett két szó.
3. Kimaradt az április 28.-i második szövegezésből a kezdet : conside
rationum harum punctum declaratum est. Sacmam etc. s a végén : non praeclusa
via modo in gratiam redeuntibus, si quietis negotium acceleraverint, apud
S. C. Rque Mattem etc. a dűlt betűkkel szedett közbevetés.
4. Teljesen új fogalmazás : Ut in his motibus démortuorum orphani
quoque et viduae, (erga quas praefata S. Mattas Sacma ex innata sua cle
mentia speciali reflexione ducitur) benignitate et clementia regia gloriari
queant, cum alias etiam amnystialis gratia, ex mero duntaxat regiae cle
mentiae sinu proficiscatur, universa quoque harum viduarum, orphanorum et
successorum bona, nec dum alicui collata, distracta, vel divendita, resti
tuentur ; talia nihilominus bona, quae iam aliis sunt collata, vel vendita,
relinquuntur in ea parte, quae spectant ipsos duntaxat demortuos, in statu
quo, omni tamen officio allaborabitur, ut in futura Regni diaeta hi quoque
omnibus melioribus et practicabilibus modis consolari, successionisque talis
participes esse possint. Hoc tamen declarato, ne haec moderna S. C. Rque
Mattis munificentia et gratia ullo unquam tempore in aliquam consequen
tiam et exemplum trahatur. Diversa ratio habenda est talium orphanorum
et successorum, qui sive pueri etc. mint az április 28.-i második szöve
gezésben.
5. Egészben véve azonos az április 28.-i második szövegezéssel ; mind
össze a pont vége felé van eltérés : ibi a nobis secundabitur, cum^we in
conservatione jurium et manutentione libertatum Transylvaniae etc. Teljesen
új a pont záradéka: Jazygum, Cumanorum, Hajdonicalium item oppidorum
privilegia, in quantum contra leges Regni laesa esse dignoscuntur, in tan
tum iis quoque in futura Regni diaeta providebitur.
6. Mint az első fogalmazványban s az április 28.-i második szöve
gezésben.
7. Ugyanúgy.
8. Mint az április 28.-i második szövegezés s az eredeti fogalmazás;
mindössze a következő, részben csak stiláris módosítással : milites, rusticos,
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cujusvis demum conditionis et ordinis Hungaros pariter et Transylvanos
trium nationum secundum etc.
9. Quod S. C. Rque Mattas Regni Hungáriáé et Transylvaniae iura,
libertates et immunitates inviolate et sancte sit conservatura, neque per
missura, ut contra etc. mint az április 28.-i második szövegezésben.
10. Lényegileg azonos az eredeti fogalmazvánnyal és az április 28.-i
második szövegezéssel ; az eltérések a következők : permissa votorum liber
tate ac clementiam S. S. Mattis implorandi etc. ... in conservatione legum
praedicti Regni Hungáriáé et Transylvaniae etc. toti orbi christiano testatum
velle reddere etc.
11. Egészben véve az április 28.-i második szövegezéssel azonos ; elté
rése : Pro ultimo clementiae caes. regiaeque etc. omnibus et singulis superius
memoratis, omnibus et singulis magnatibus etc. A pont vége felé : modo
ac sine mora praestitis praestandis etc. illud ipsi etiam demum ex supposito
C. Rque summae benignitatis, uti supra dictum, concessum sit etc. Új a be
fejezés : Quaequidem universa et singula praemissis punctis acta ac sincere
comprehensa, vigoreque plenipotentiae nobis a S. S. C. Rque Matte clemen
ter attributa, in omnibus punctis, eorumque clausulis vigore praeattactae
clemmae plenipotentiae rata ac in perpetuum absque ulla exceptione, vel
defectu valitura, constanter promittimus et validamus ac pro maiori robore
subscriptionibus, sigillisque nostris secretioribus corroborata praedicto Do
mino Principi, eique hucusque adhaerentibus universis et singulis extradanda duximus. Datum et actum Szatthmarini, die 29-a mensis Aprilis,
anno 1711.
Sac. C. Rque Mattis consiliarius etc.
Comes Johannes Pálífy, m. p.
Carolus Locher de Lindenheimb, m. p.
39.

Szatmar, 1711 április 29.

A. szatmári béke végleges szövege»
Eredetije Staatsarchiv. Oklevélkiállítás. Magyarul kiadva PuLAvnál : II.
425—38. 11. Német fordítása Theatrum Europaeum. XIX. (Frankfurt a. M.,
1723.) 540—43. 11. Europäische Fama. 118. Theil. 1711. 753—56. 11.

Puncta Pacificationis vigore clemmae plenipotentiae Suae Sacmae
Caes. Regiaeque Maiestatis pro reducenda stabiliendaque Regni
Hungáriáé et Transylvaniae quiete et tranquillitate domino Principi
Francisco Rákótzy eidemque addictis praefati Regni Hungáriáé et
Transylvaniae universis Statibus et Ordinibus resoluta.
Primo: Memorato domino Principi vigore praemissae Caes.
Regiaeque plenipotentiae gratiam vitae et universorum bonorum
mobilium et immobilium, exceptis iis, quae ad praesidia pertinent,
in Regno Hungáriáé, Transylvaniae, Partibusque eidem annexis
existentium cum secura permansione in Regno una cum suis adhae
rentibus servis et aulicis impertitur, ad cuius determinationem, si
idem dominus Princeps Caesaream regiamque complecti gratiam,
sed differre juramenti fidelitatis praestationem velit, terminus trium
septimanarum ab emanatione praesentium computandarum concessus
sit, ita tamen, ut in casu differendi juramenti secundum annexam
22
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formulam, inierim fortalitia sub potestate prae manibusque illius
existentia in statu quo modo sunt, praesidiis caesareis regiisque
illuc inducendis bona fide tradantur, aut strictis mandatis tradenda
ipsis commendantibus imponatur, ac una etiam omnis militia praesi
diaria exautoretur et dimittatur, dum e contra promittitur ea praesi
dia in proventibus et bonis domini Principis nullum factum praeiudicium vel damnum, propriis caesareis regiisque alenda stipendiis.
Haec vero omnia intra praespecificatum temporis terminum
explenda ac exequenda. Si porro istis probe peractis ipsi domino
Principi permansio libera in Regno displiceret, relinquitur ipsius
arbitrio eandem etiam sub praestito, superius attacto homagio in
Polonia habere, ubi citra laesionem homagialis oblegationis erga
Caes. Regiamque Maiestatem, sese continebit.
Filiorum quoque restitutio supra memoratis conditionibus
rite ac fideliter executione mandatis, a gratiosissima caes. regiaque
Maiestate haud denegabitur.
2-do : Magnatibus, Praelatis et Nobilibus, superioris item
ordinis militibus, Hungaris pariter et Transylvanis omnium trium
nationum, modo in Regno, vel penes dominum Principem actu sunt,
etiam si qui eorum de se reversales quaspiam cuipiam antecedenter
dedissent, similiter gratia intra saepius memoratam terminum vitae
et universorum bonorum amnistialis pariter resoluta existit, quod
de illis non intelligendum, qui iam antea redierunt. Intelligitur
vero hic talium quoque bonorum restitutio, quae fors uno vel altero
titulo ac iure cuipiam collata, sive divendita, vel inscripta et iam
per alios possessa actu sunt, ita videlicet, ut illa quoque sine tamen
fructibus medio tempore perceptis, penes litteras nostras, ad offi
ciales fiscales vel camerales, generaliter in singulos comitatus, sedes
et liberasque civitates immediate exarandas, simpliciter et absque
ulteriori mora et tergiversatione occupari queant.
Non est, quod aliquis metuat de neoacquistica commissione,
bonisque hoc titulo appellatis, amnistialis enim gratia omnes tales
tricas excludit, dum sincera bonorum appromittitur restitutio. Simi
liter indignum censetur, ut quis possessorum, ubi rusticus solven
dum contributioni par non erit, amissione bonorum mulctetur.
Per terminum vero depositionis armorum non hoc intelligitur,
quasi non liceat alicui arma gestare, verum omnis hostilitatis
cessatio ; licebit igitur magnatibus et nobilibus, eorumque servitoribus iuxta antiquum receptumque morem nobilitatis in suis prae
rogativis cum gestatione armorum (nulla tamen modo ad offen
dendum parato) libere uti ac incedere. Si porro aliquis Theatri
Eperjesiensis timorem obtenderet, ideo caes. regiaeque benignitati
iniuria sane inferretur, cuius paterna charitas similem processum
in usum trahere non vult. Militibus vero inferioris ordinis dicta
amnistialis gratia similiter elargitur, neque ulli eorum vis fiet, ut
servitia caes. regiaque militaria abdicatis praesentibus accipere
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cogatur, solum, ut praestito fidelitatis juramento, ad suas aedes
discedant, ibique oeconomiam colant, ac quiete sese contineant.
Militibus vero exterarum nationum, Suecis videlicet, Gallis, Italis,
Germanis, aliisque liber conceditur passus ad suos redeundi, illis
exceptis, qui ex regiminibus caesareis profugissent, quibus tamen
etiam poena, quam propter desertionem ' regiminum meruissent,
remittitur, caeteroquin tales ad suas legiones redire, vel restitui
debent. Si vero unus vel alius exterorum in servitio exiguae con
siderationis apud aliquem magnatum foret, dummodo non sint
militiae caes. regiaeque adscripti, quin ibidem manere queat, nullum
est dubium. Si qui porro ignobilioris sortis milites his motibus se
emeritos promotioneque dignos reddidissent, tales eo, quae iam
praecedenter pro libertinis per status et communitatem agniti sunt,
vigore S. Mattis Sacmae plenipotentiae pro talibus habendi resolvuntur,
citra tamen praeiudicium dominorum terrestrium.
3- io: Sacmam S. C. Regiamque Mattem in religionis negotio
receptas regni constitutiones manutenturam, nec non exercitium
eiusdem secundum easdem leges et constitutiones, ac articulos Regni
tam in Hungária et Transylvania cum beneficiis eorsum de iure
spectantibus, concessuram, non praeclusa via modo in gratiam
redeuntibus apud Sacmam S. C. Rque Mattem vel coram diaeta ratione
gravaminum sese insinuandi.
4- 0 : Ut his motibus demortuorum orphani quoque et viduae
(erga quas praefata S. Mattas Sacma ex innata sua clementia speciali
reflexione ducitur) benignitate et clementia regia gloriari queant,
cum alias etiam amnistialis gratia ex mero duntaxat regiae clemen
tiae sinu proficiscatur, universa quoque harum viduarum, orphanorum et successorum bona, necdum alicui collata, distracta, vel
divendita, restituentur ; talia nihilominus bona, quae iam aliis sunt
collata, vel vendita, reliquuntur in ea parte, qua spectant ipsos
duntaxat demortuos, in statu quo ; omni tamen officio allaborabitur,
ut in futura Regni diaeta hi quoque omnibus melioribus et practicabilibus modis consolari, successionisque talis participes esse pos
sint, hoc tamen declarato, ne haec moderna Sacrae Caes. Regiaeque
Mattis munificentia et gratia ullo unquam tempore in aliquam conse
quentiam et exemplum trahatur. Diversa ratio habenda est talium
orphanorum et successorum, qui sive pueri, sive puellae, vel iam
matrimonio locatae in partibus domini Principis actu sunt, quibus
vi amnistialis clementiae integrum ius et bonorum successio salva
et intacta relinquitur.
5- 0 : Qui porro Regno exiverunt, ac in conterminas, aut remo
tiores sese contulerunt provincias, ob praegnantia et legitima vero
impedimenta, aut manifesta vitae pericula, hucusque ad praescriptum
terminum redire non potuerunt, sic legitime docuerint ipsorum
absentiam, ex praedictis rationibus causatam, ac proinde apud augu
stam aulam, vel excellentissimum dominum Generalem plenipoten22*

340

A SZATMÁRI BÉKE VÉGLEGES SZÖVEGE

tiarium, quam primum esse poterit, sese insinuaverint, illis secun
dum cognitionem aequitatis non denegabitur gratia amnistialis,
secundo puncto caeteris concessa.
Illis quoque hanc gratiam suffragari intelligitur, qui in exteris
provinciis sive in ablegationibus, sive studiorum vel quaesturae
gratia nunc actu sunt, dum et quando competenter sese insinua
verint. Illis autem, qui superiorum annorum motibus implicati
fuerant, adhuc superstitibus, praesens gratia vitae et amnistia elar
gietur, nec praeclusa bonorum spe, ubi apud augustam aulam debitam
facturi sunt instantiam. Ratione Transylvanorum magnatum et
nobilium, qui in Moldáviám sese recipere coacti, adhuc defacto
ibidem commorantur, scire interest, ne huc in Hungáriám magnis
sumptibus et molestiis venire cogerentur, illmo ac excelli0 domino
Comiti à Steinville commissum esse negotium, ut iidem, ubi sese
sub competenti termino praedicto domino Generali insinuaverint,
sicut in Hungária, ita et ibi gratia vitae et universorum bonorum
habituri sunt. Hac addita declaratione iis, quod intervenientibus
ne fors aliquibus impedimentis, quae eorum reditum in patriam
morarentur, de sufficienti redeundi remedio et securitate providebitur.
Quo magis autem hoc pacificationis opus etiam in Transylvania secundum Sacmae S. C. Rque Mattis clementissimam intentio
nem eo ordine et norma, quo hic procedat et componatur, prae
sentium actorum originalia dicto domino Generali Comiti a Stein
ville pro discretione transmittenda communicabuntur. Dignitates
magnatum et nobilium Regni Hungáriáé ut et Transylvaniae,
quibus ante hos belli motus fruebantur, hic non comprehendantur,
cum inter bona non sint censendae, non ideo praecluso supplica
tionis recursu ad augustam aulam, qui etiam omni possibili modo
ibi a nobis secundabitur, cumque in conservatione jurium et manutentione libertatumque Transylvaniae Principatus cuiuscunque natio
nis incolarum erga clementiam C. Rque S. Mattis nullum sit dubium,
eiusdem secundum antiquas Regni consuetudines, leges, constitutio
nesque approbatas apud augustam aulam ordinatio et restauratio
omnibus officiis; promovenda recipitur et promittitur.
Jazigum, Cumanorum, Hajdonicalium item oppidorum privi
legia, in quantum contra leges Regni laesa esse dignoscantur, in
tantum iis quoque in futuram Regni diaetam providebitur.
6- 0 : Amnistialis huius gratiae caes.-regiae participes futuri
sunt, cuiusvis sortis bello capti nationales.
7- 0 : Damna a tempore inchoationis suspensionis armorum
modernae cuipiam illata, comperta rei veritate ab utrinque bonificanda existunt.
8- 0 : Ad tollendum scrupulum, aut quamvis diffidentiam cle
mentissime resoluta amnistialis vitae et bonorum gratia generalis
solenni instrumento inserta quantocius pro Principe et universis ei
addictis (stylo ad omnes magnates, nobiles, cives, libertinos, milites,
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rusticos, cuiusvis demum conditionis et ordinis Hungaros pariter et
Transylvanos trium nationum secundum conditiones superius prae
scriptas, extenso) et absque omni dubio ab augusta aula confir
manda et ad omnes comitatus, districtusque tam Hungáriáé Regni,
quam Transylvaniae Principatus, pro certiori consolatione imper
tienda procurabitur.
9- 0 : Quod S. C. Rque Mattas Regni Hungáriáé et Transyl
vaniae iura, libertates et immunitates inviolate et sancte sit conser
vatura, neque permissura, ut contra amnistialem gratiam hanc novis
contentionibus et litigiis ansa vel causa praebeatur, vel cuilibet,
quemlibet molestiis impetendi lacessendique modus, aut ratio sub
ministretur, imo vigore clementissimae amnistialis gratiae generalis
ne quis se in vicem scommatibus, iurgiis et altercationibus pros
cindat, sub gravi animadversione prohibitum sit. Unde generales,
praefecti, locorumque commendantes, nec non supremi et vicecomites, iudices nobilium ac magistratus civium per ordines serios
excitabuntur, ut pro contravenientium coercititione (így!) severam
adhibeant administrentque iustitiam.
10- o: Salva manebit facultas in futura Regni diaeta caetera
gravamina non modo proponendi, sed et quae pro salute et honore
gentis e re visa fuerint, permissa votorum libertate ac clementia
S. Sacmae Caes. Mattis implorandi, ut sane nullus dubitare debeat
Sacmam C. Rque Mattem in conservatione legum praedicti Regni
Hungáriáé ac Transylvaniae et adhibendis ad Regni officia indigenis
toti christiano orbi testatum reddere velle, quod in paterno affectu
erga Hungáriáé Regnum et Principatum Transylvaniae ab ipsa nihil
magis desiderari queat, uti et eadem summe desiderat, ne gens
Hungara et cuiuscunque nationis Transylvanicae iuxta iura sua
tractata nulli gentium fide in regem cedat.
Pro ultimo tamen clementiae Caes. Regiaeque coronide adden
dum, quod Sacma C. Rque Mattas omnibus et singulis superius memo
ratis magnatibus, nobilibus et militibus superioris ac inferioris
ordinis, qui partibus domini Principis Rakotzy hucusque addicti
fuerunt, amnistialem gratiam, quoad vitam et bona nihilominus sub
praefatis conditionibus concessuram, et si dictus Princeps ad prae
fixum modo terminum non compareat, proindeque forte praefatam
amnistialem gratiam complecti omnino recusaverit, aut juramentum
homagiale secundum propositam formulam per procuratorem suffi
cienti plenipotentia instructum deponere noluerit, ea tamen spe
benigna freta, quod praedicti domini magnates et reliqui abdicatis
eiusdem partibus in sua fidelitate permanentes securitati patriae
quovis modo prospicere, eiusdemque domini Principis machinationibus
ulterius nullum dare locum, sed omnia ea rite observare velint, ad
quae homagialis obligatio eos secundum iura et leges patriae con
stringit. Si vero dominus Princeps praegnantibus causis impeditus
dictum iuramentum in praesentia praestare, neque conditionibus
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ab eo exsequendis praesens esse posset, eidem demum concedatur
illud per plenipotentiarium in animam suam deferre ac gratiam
amnistialem amplecti, datisque veris et sinceris mandatis traditionem
fortalitiorum ordinare et disponere. Casu vero, quod dominus Prin
ceps in postulata traditione fortalitiorum dimissioneque militiae
modo ac sine mora praestitis praestandis depositionem iuramenti
fidelitatis secundum formulam praescriptam ad terminum duarum,
vel forte trium septimanarum differre vellet, illud ipsi etiam demum,
ex supposito Caes. regiaeque Sacmae benignitatis, uti supradictum,
concessum sit, cui etiamnum ad redeundum semper dabitur sub
verbo regio plenaria securitas.
Quae quidem universa et singula praemissis punctis acta ac
sincere comprehensa, vigoreque plenipotentiae nobis a Sacma C. Rque
Matte clementer attributa in omnibus punctis eorumque clausulis
vigore praeattactae clementissimae plenipotentiae rata ac in per
petuum absque ulla exceptione vel defectu valitura constanter
promittimus et validamus, ac pro maiori robore subscriptionibus,
sigillisque nostris secretioribus corroborata, praedicto domino
Principi, eique hucusque adhaerentibus universis et singulis extradanda duximus. Actum Szatmarini, die 29. Aprilis, anno 1711.
Sacmae Caes. Regiaeque Maiestatis consiliarius intimus, camerarius,
Banus Croatiae, Campimarsallus,
unius legionis cataphractorum colonellus, confiniorum Kassoviensium
generalis et per Regnum Hungá
riáé plenipotentiarius Commendans
generalis.
(P. H.)
Comes Joannes Palffi m. p.

(P. H.)

Carolus Locher de Lindenheimb m. p.

Clementissimam itaque hanc Sacmae Caes. Rque Matfcis domini
domini nostri clementissimi medio praescriptorum plenipotentiariorum suorum Regno huic Hungáriáé, Partibus Principatuique Transylvaniae ac eorundem universis statibus, ordinibus, civibus, superioris
item aeque ac inferioris conditionis militibus, nationibus, incolis,
imo et ipsis rusticis benigne resolutam generalem amnistialem gra
tiam, benignaque pacificationis puncta nos quoque infrascripti nomine
totius communitatis, absente adhuc etiam suprafato duce hactenus
nostro et principe, omni cum demissione et humilitate recognos
centes, eandem uti iam pridem magno desiderio expectatam amplec
timur, eidemque S. M. Sacmae debitum nostrum homagium secundum
annexam iuramenti formulam humillime deponimus, nihil dubitantes,
quin S. M. Sacma quoque praemissas benignas resolutiones sit ratihabitura, iisdemque in omnibus clausulis et articulis satisfactura.
Károlly. 1. Maii, anno 1711.
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Formula iuramenti.

Ego N. iuro per Deum vivum, omnipotentem, coeli terraeque
Creatorem. Postquam Sacma C. Rque Mattas ex superabundanti cle
mentia amnistialem vitae et bonorum gratiam vi plenipotentiae
illmo ac excellmo domino Johanni Comiti Palffi ab Erdőd, eiusdem
generali Campimarsallo, per Regnum Hungáriáé supremo armorum
praefecto, Croatiae Bano, cataphractorum tribuno concessae per
iam dudum emanatas et publicatas declarationes propter hosce
praeteritos motus largita et impertita sit, nec non Regni Hungáriáé
ac Transylvaniae iura, leges et libertates tam in politicis et provin
cialibus, quam et ecclesiasticis receptarum religionum negotiis per
se suosque successores sancte conservanda promiserit, imo suam
confirmationalem quoque ratificationem obtulerit, me provide in
posterum et semper usque ad ultimum vitae spiritum eidem Sacmae
0. Rque Matti eiusdemque in Regno legitimo successori futurum
fore fidum ac fidelem, nec quidquam contra debitum homagialis
vinculi obligamen, directe vel indirecte, alieno vel proprio motu et
conatu in contrarium commissurum, sed ea omnia rite ac probe
acturum et praestiturum re et opere, quae homagiali. devotioni
obedientiae et servitio agenda et praestanda incumbunt et incum
bent. Ita iuro, spondeo et me sancte et inviolabili fide obligo per
sacrosancta evangelia, uti me Deus Trinus et Unus quoque adiuvet.
Ex parte Statuum Ptegni

Ex parte Statuum
Transylvaniae:

Alexander Karolyi m. p. (P. H.)
Perenÿ Miklós m. p. (P. H.)
Casparus de Rewa m. p. (P. H.)
Emericus de Reva1 m. p. (P. H.)
Emericus Szent Peteri m. p. (P. H.)

Barczai Mihály2 m. p. (P. H.)
C. Michael Teleki3 (P. H.)
Abrahamus Barcsai4 (P. H.)
Stephanus Jósika5 m. p. (P. H.)
Daniel Vass6 m. p. (P. H.)

1 Br. Révay Imre ezredes; felesége a jeles költőnőnek, gr. Pekry
Lőrincné br. Petrőczi Kata Szidóniának leánya, Klára Szidónia volt. (Thaly :
Tanulmányok. 158. 1.)
2 Barcsay Mihály, az erdélyi tanács tagja; résztvett az erdélyi had
járatokban. (R. Kiss István : II. Rákóczi F. erdélyi fejedelemmé választatása.
Budapest, 1906. 11. 1.; Feldzüge. X. 139.) Életrajzát 1. gr. Lázár Miklós:
Erdély főispánjai. Századok. 1887. 422—23. 11.
3 Gr. Teleki Mihály dandárnok, erdélyi tanácsúr ; kiadatlan naplója
(1690-től kezdve) becses történeti kútfő. (Thaly K. : Századok. 1901. 433 —
435. 11. Márki : II. 461—62.) Életrajzát 1. gr. Lázár Miklós : Erdély főispánjai.
Századok. 1889. 146-47. 11.
4 Barcsay Ábrahám hunyadmegyei főispán, kincstárnok, (gr. Lázár
Miklós: Századok. 1889. 41. 1.) erdélyi tanácsúr. (Arch. Rak. II. 288.)
5 Br. Jósika István, Vay Lászlóval kezes volt a szatmári tárgyalások
alkalmával. (Pulay : II. 409. Nagy Iván : V. 360. Feldzüge. XIII. 45.)
6 Vass Dániel (1674—1741.) táblai ülnök, Doboka megye főispánja.
Századok. 1888. 352. 1.
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Ladislaus Vay1 m. p. (P. H.)
Joannes Csajági m. p. (P. II.)
Nyúzó Mihály2 (P. H.)
Joannes Krucsay m. p. (P. H.)
Halász Péter3 m. p. (P. H.)
Berthóty Szigmfond]
P. Szatthmári Miklós m. p. (P. H.)
TKökai Marton (P. H.)
Deák Ferencz (P. H.)
Piko Demeter4 (P. H.)
Ilosvai Imre5 (P. H.)

Adamus Rhédei6 m. p. (P. H.)
Josephus Daniel7 m. p. (P. H.)
Georgius Pongracz8 m. p. (P. H.)
Hucusque Statuum Regni
Transylvaniae plenipotentiarii.
Stephanus Daniel9 m. p. (P. H.)
deputatus magnatum nobiliumque Transylvaniae in Mol
dávia commorantium.
Ex parte incl. comitatus Maramarusiensis
plenipotentiarii
Ladislaus Sztojka10m.p.(P.H.)
et
Daniel Ajtai11 m. p. (P. H.)

1 Vay László dandárnok; főleg az erdélyi hadműveletekben vett részt
(Feldzüge. VI. 202., X. 139., XII. 508.) ; a szatmári tárgyalások alatt kezes
volt Locher ellenében. (Pülay : II. 409.) Egyébként Nagy Iván : Magyarország
családai. XII. 103. 1. Turul. XXVIII. (1910.) 67. 1.
2 Nyúzó Mihály ezredes ; Szolnok bukásánál (Rákóczi Emlékiratai.
288. 1.) s a téglási (január 21.) találkozásnál szerepelt. Bivolinyi naplója.
418. 1. Feldzüge. XIII. 430. 1. Lásd azonfelül Thaly : Hadtört. Közi. 1891.
178. 1.
3 Dabasi Halász Péter ezredes ; később a török és a porosz háborúk
ban is résztvett; meghalt 1741 június 7. (Tiialy:. Hadtört. Közi. 1891. 179.1.)
4 Pikó Demeter ezredes. A vajai találkozásnál szerepelt. (Bivolinyi
naplója. 421. Feldzüge. XIII. 431.)
6 Ilosvay Imre ezredes ; korábban résztvett a szlavóniai harcokban.
(Feldzüge. VI. 172.) Turul. XIV. k. 100., 165. 1.
6 Rhédey Ádám 1704 óta Rákóczi híve. (Lázár György naplója. Mon.
Hung. Hist. SS. XXXVII. 561. 1. és Cserey Mihály históriája. 336. 1.)
7 Vargyasi Dániel József (szül. 1676.) ; 1708-ban Aranyosszék király
bírója. (Daniel Gábor: A vargyasi Daniel-család eredete. Budapest, 1896.
106-107. 11.).
8 Szentmiklósi és óvári Pongrácz György ezredes ; a család erdélyi
ágához tartozott. (Kőváry L. : Erdély név. családjai. 206—207.) Rákóczi
erdélyi udvari titkára. (Márki : II. 116, 461.1. Arch. Rak. III. 594.1.) Kőváry
szerint (id. m. 207. 1.) utóbb báróságot nyert s „egyike azoknak, kik
Rákócziak javából részesíttettek“.
9 Vargyasi Dániel István (1684—1774.) ; 1707-ben gr. Pekry Lőrinc
hadsegéde, kinek leányát Polyxenát vette nőül ; 1709-ben Lengyelországban
járt követségben ; 1737-ben báróságot nyer, 1745-ben udvarhelyszéki főkirály
bíró. (Daniel Gábor : A vargyasi Daniel-család eredete. Budapest, 1896.
212—16. 11. Vajda Emil : A vargyasi Daniel-család. Budapest, 1894. 493—97.11.
Thaly: Történeti kalászok. Pest, 1862, 238—39., 261—65. 11. Kőváry:
id. m. 71. 1.)
10 Sztojka László, 1707-től kezdve a Részek gazdasági ügyeinek fel
ügyelője. (Károlyi-oklevéltár. V. 633—34., 667. 1. Márki: II. 306. 1.
11 Ajtay Dániel, mármarosmegyei táblabíró. (Siebmacher : Supplementbd. 3. 1.)
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Partium Transdanubia
narum:

Daniel Ráttky1 m. p. (P. H.)
Joannes Beleznay m. p. (P. H.)
Ocskaÿ Sandor m. p. (P. H.)
Nicolaus Semsey m. p. (P. H.)
Alexander Ottlik m. p. (P. H.)
Domahidi László2 m. p. (P. H.)

Ex parte mïtitiae
Transylvanicae
L. B. Gabriel Haller3 m. p. (P. H.)
Daniel Jósika4 m. p. (P. H.)
Comes Stephanus Gyulav5 m. p.
Michaël Kárándi6 m. p.
Franciscus Tardi7 m. p.
Stephanus Kun8 m. p.
Andreas Racz9 m. p. (P.
Petrus Balog10 m. p. (P.
Alexander Ottlik11 m. p.

(P.
(P.
(P.
H.)
H.)
(P.

H.)
H.)
H.)
H.)

Ex parte lib. regiarumque civi
tatum Regni Ungariae Stephanus
Hunyadi iudex reg. ac lib. civi
tatis Nagybányensis. (P. H.)
Gregorius Szász iudex FelsőBanyensis. (P. H.)
Nomina autem caeterorum universorum et singulorum, qui in
hoc concursu, actis conclusionibus praesentes fuerunt, homagiaque
deposuerunt. Extradata per

Dánielem Bulyovszki ex parte
Hungarorum in his actis nota
rium m. p. (P. H.)

Georgium Pongracz Transylvanorum in his actis notarium m. p.
(P. H.)

1 Salamonfai Ráttky Dániel ezredes. (Arch. Rak. III. 442.)
2 Domahidy László ezredes, egyúttal Károlyi udvari kapitánya (Rákóczi
Emlékiratai. 297. 1.) ; a Kassa átadására vonatkozó tárgyalások egyik részese.
(Pulay: II. 365.)
3 Br. Haller Gábor, a nemes testőrség őrnagya (főstrázBamester).
Arch. Rak. III. 360., 372., 527—28., 547.
'
4 Br. Jósika Dániel dandárnok. (Pulay: H. 356. és 394. 1. Márki :
III. 215. 1. Thaly : Hadtört. Közi. 1891. 162.)
5 Gr. Gyulay István ezredes. (Rákóczi-tár. I. 208. 1. Márki : II. 201.1.
Arch. Rak. in. 635. 1. Thaly: Hadtört. Közi. 1891. 162., 179. 1.)
6 Kárándy Mihály ezredes ; az erdélyi harcokban szerepelt, (Feld
züge. X. 139. Hadtört. Közi. 1891. 154. 1.)
7 Thardy Ferenc ezredes. Hadtört. Közi. 1891. 154., 172. 1.
8 Kún István ezredes. (Márki: II. 655. és III. 234. 11.)
9 Rácz András ezredes, az erdélyi harcokban szerepelt. (Feldzüge.
XI. 280. Hadtört. Közi. 1891. 162.).
10 Balogh Péter ezredes, Erdélyben szerepelt. (Feldzüge. XI. 281. 1.)
11 Ottlyk Sándor neve kétszer fordul elő az aláírások közt.

346

ELEONÓRA RÉGENSKIRÁLYNÉ GR. PÁLFFYNAK. 1711 ÁPR. 28.

40.
Bécs, 1711 április 28.
Eleonóra régenskirályné gr. Pálffy Jánosnak.

Újból megerősíti a részére 1711 január 31.-én adott teljhatalmat
s felhatalmazza a tárgyalások. továbbfolytatására.
Eredetije Thaly-gyűjtemény. M. Nemzeti Múzeum. Egykorú másolata Staats
archiv. Hung. 1711. fasc. 193.

Eleonóra Magdalena Theresia Dei gratia Romanorum impe
ratrix, regina Hungáriáé et serenissimi ac potentissimi domini Caroli
Tertii, Hispaniarum, Hungáriáé et Bohemiae haereditarii regis,
archiducis Austriae mater ac eiusdem regnorum et provinciarum
pro tempore rectrix. Quandoquidem mandatum illud (quod a sere
nissimo olim potentissimoque ac invictissimo gloriosae reminiscentiae
principe et domino domino Josepho electo Romanorum imperatore,
Hungáriáé, Bohemiaeque rege, archiduce Austriae, perdilectissimo filio
nostro sub die trigesima prima Januarii proxime elapsi, illustri ac
magnifico consiliario tunc caesareo intimo, Regni Croatiae Bano,
campimareschallo, nec non exercitus in Hungária pro tempore
supremo praefecto, dilecto nostro fideli Joanni e Comitibus Palffy
ab Erdőd datum erat, ut cum Francisco Rakoczio suisque sequa
cibus, ubi veniam commissae notae infidelitatis, gratiamque caesareoregiam serio imploraverint, super eorum reconciliatione tractaret,
illisque nomine regio amnestialem gratiam tam vitae, quam bonorum
sponderet) per novissimum obitum Suae Maiestatis atque Dilectionis
extinctum sit ac praeterea exigentibus rationibus nostris resolvis
semus, ut inchoatus cum dicto Francisco Rakoczio aliisque eius
armorum sociis reconciliationis ac amnestiae tractatus breviori, eaque
ulteriori sollicita praerepetiti Comitis Palffy (quam hucusque zelosam
valde exhibuit) manu ac opera, quoad fieri potest, ad finem perdu
catur: Hinc nos pro potestate haereditaria regna ac provincias in
absentia serenissimi Hispaniarum, nunc etiam Hungáriáé, Bohemiae
que regis Caroli filii nostri secundo-geniti perdilectissimi adminis
trandi competente, iterumfato campi-mareschallo Comiti Joanni
Palffy hisce plenipotentiam et facultatem nostro etiam nomine
amplam concedimus et confirmamus, memoratos tractatus cum praerecensito Francisco Rakoczio, aliisque eius asseclis sub praescriptis
antea conditionibus omnimode continuandi et terminandi. In quorum
robur praesentes sigillo nostro caesareo-regio atque archiducali com-
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muniri jussimus, easque propriae manus subscriptione corrobora
vimus. Dabantur Viennae Austriae, die 28-a Aprilis, anno 1711.
Eleonóra Magdalena Theresia m. p.
(P. H.)
Leopoldus Comes ab Herberstein m. p.
Ad mandatum S. S. Maiestatis proprium
Antonius Josephus ab Ottl1 m. p.

41 ’
Bees, 1711 április 29.
Eleonóra régenskirályné gr. Ralffy Jánosnak.

Bár Eálffynak Becsbe való hívását fontos államérdekből határozta
volt él, JPálffynak legutóbbi jelentései alapján, mélyek a kurucokkal
való megegyezés közeli reményévéi kecsegtetnék, néki a teljhatalmat
a Rákóczival való tárgyalások folytatása és befejezése végett megadja,
sót nem zárkóznék el indokolt esetben a fegyverszüneti határidőnek
némi kiterjesztése elől sem.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. Hofkriegsrath reg. 1711 április nr. 329.

Es isi Uns dein Schreiben von 22-ten dits rechts zu Händen
gekomben etc. auch zugleich des mehrern wohl zu vernémben ge
wesen, was du wegen deren mit dem Ragotzi und seinem Anhang
obhabenden gütigen Tractaten, auch sonsten von dem Stand der
deinem Commando anvertrauten daruntigen Armee an den Hof
kriegsrath berichtet und selber uns weiters gehorsambst vorgetragen
hat. Und zumahln der Karoli sambt der Miliz den Rakozi den 22-ten
dits zu seiner Erscheinung peremptorie anbestimbt, und du den
24-ten darauf nacher Karoly abzugehen, auch alda dises Fridenswerk vollständig endliche abzuthuen vorhabens gewest, ingleichen
disen Tag die Festung Caschau abzutreten werden sollen ; als seind
neue hiervon des endlichen glücklichen Erfolgs durch einen Ex
pressen täglichen gewärtig und wollen hoffen, dass des (tit.) Kaisers
endzwischen gekommener Todfall darinen keine Abänderung geben
wirdet, und obwohlen Wür deine schleunige Hieherokunft zu unseren
und des gemeinen Weesen Dienst, umb Uns mit dir gleich denen
andern hiehero berufenen Hungarischen Magnaten über den gegen
wärtigen Stand des Königreichs füglicher beratschlagen zu können,
ferrers nötig ermessen, so haben Wür doch, umb durch eine Wenige
Zeit in denen obbedeuten Tractaten keine Zeitraums, oder Irrung
zu machen, auch da uns insonderheit deine Treu, Eifer und Geschick
lichkeit, nicht weniger dein bei dem Land habendes gutes Ver1 A haditanács tagja, ’vezérhadbíró ; 1710 aug. 9.-én titkos előadó
(Wien. Diar. 1710 nr. 733.); 1722-ben magyar báróságot nyert. (Siebmacher:
IV. 4. 1. 322. 1.)
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trauen und in der Sachen selbst durch die bisherige unternombene
Verhandlung überkombene vollständige Information gnädigst wis
send, deine vorhin dissfalls gehabte Vollmacht hiemit bestätigen,
auch zu dem Ende das beikombende formbliche Instrument mit den
Anhang beischliessen wollen, dass Würden errichtenden Tractat deren
Malcontenten anerinderten Verlangen gemäss, sowohl aigenhändig
zu unterschreiben und administratorio nomine zu ratificiren, als des
hochgedachten Königl. Maiestät und Liebden gleichmässige formb
liche Genembhaltung bei dero Hieherokunft auszuwürken und
ihnen sodann behändigen zu lassen, gnädigst nicht ohngeneigt seien.
Was aber die Erlängerung des denen Malcontenten bis auf den
abgewiehenen 27-ten dits ertheilten armistitii betriffet, lassen Wür
es bei denen vorigen in Sachen ergangenen Resolutionen, vermög
welcher keine ferrere Dilation zuezugeben, zwar allerdings bewenden,
in Fall aber es auf etliche wenige Täge ankombte und zu glück
licher Schliessung deren benendten Tractaten eine fast verlässliche
Hoffnung obhanden, mithin die Ursachen, warumben solches End
bis hiehero etwan nicht erfolget, in facto gegründet und zugleich
erheblich wären, — so wollen Wür endlichen nicht entgegen sein,
wan denen vorigen armistitiis annoch die erforderliche etliche Täg
beigelegt würden, als nach welcher Zeit zugleich das Gras in vollen
AVachstumb gerathet, mithin die etwan benöttigte operationes mit
behörigen Eifer und ohne ferrem Abmangl der Fourage, nach der
dir schon vorhin gegebenen Instruction, jedoch soviel ohne Ruinirung der Truppen thunlich, vorgenomben werden könten.
[A leirat többi része egyéb vonatkozású.]
42.

Be'cs, 1711 április 29.
A haditanács Locher Károlynah.

Jelentése alapján várakozással tekintenek a hadműveletek és a tár
gyalások kimenetele elé; a régenskirályné most is azon az állásponton
van, hogy Pálffy a tárgyalások sikeres befejezése, vagy a háború meg
újulása esetén Bécsbe jöjjön.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. Hofkriegsrath reg. 1711 április nr. 330.

Es ist uns dessen Berichtschreiben von 22. dits rechts zu
Händen kommen und haben daraus den damahligen Stand deren
daruntigen Begebenheiten des mehrern verstanden und seind mit
grossen Verlangen zu vernehmen gewärtig, wie die den 25. darauf
zu Caroli veranlasste Zusambenkunft, folgbahr dabei die der rebel
lischen Miliz nach erthailter Amnestialgnad vitae et bonorum vorge
habte Entlassung zu den ihrigen, auch zugleich verhoffte Übergab

BECS, 1711 ÁPR. 29.

349

der Festung Caschau abgeloffen seie und obwohlen wür mit Grund
nicht vermuthen können, dass der (titl.) Löffelholz1 in Ansehung
dessen, was in währender Bloquade zwischen ihme und der aldasigen Besatzung vorbeigangen, auch dass er gahr billich nach denen
pro tune vorgewesten Umbständen umb die Übergaab zu facilitirn,
an selbe betrohlich geschriben, bei nunmehro erfolgender guethigen
Submission weeder der Bürgerschaft, noch der Miliz eine sogenandte
vexam zuziehen solte, so ist doch gahr wohl beschehen, dass umb
der gedachten Statt alle widrige Impression und etwan hervorziehen
den Praetext zu benehmen, der (titl.) Evergeni2 denen angemerckten beeden rebellischen Obristen3 beigegeben worden.
Den Ragozi betreffend scheinet uns ebenfals, dass die Submissionsresolution bei selben aus denen angefihrten Ursachen
annoch nicht so fern sein müesse, welche jedoch die obbedeite verhoffende Übergaab Caschau und der vernehmende Abfall seiner
Miliz mehrer facilitieren, als der unverhofte Todtfall S. Kais. Majes
tät glorwürdigsten Angedenkens verhindern derfte, deme man umb
so weniger occultiern können, als erforderlich gewesen, solchen
allerorthen durch abgeschikte Courier Kund zu machen4 Übrigens
beharren die verwittibte Kais. Maiestät, als Regentin bei ihrer
vorigen Entschliessung, dass selbe des (titl.) Palffy Hieherokunft,
umb sich mit ihme deren Hungarischen Angelegenheiten halber
berathschlagen zu können, sobald es thuenlich, gewärtig seien,
umb willen aber sowohl desselben, als des Herrn etc. obbedeite
letzte Nachrichten gegeben, dass in etlichen wenigen Tagen
alles aindtweders in Friden und Ruhestand, oder ad purum
casum belli gestehet sein wurde, so haben allerhegsgedacht Ihro
Kais. Maiestät dem bemelten Herrn Feldmarschallen seine vor
hingehabte Vollmacht ad tractandum et concludendum bestätiget,
auch des Herrn seine dissfals habende Instruction bereits bei Abgehung des vermuthlich nunmehro angelangten (titl.) Cusani confirmiret, gleichwie wür aber schon bei den vorigen Courir die Anerinderung gethan, dass der Herr etc. wan die daruntige vorhabende
Fridenshandlung glicklichen geendiget, oder gänzlichen zerschlagen,
widerumb hiehero zuruck kheren könnte, also hat es auch darbei
sein fehrers Bewenden und seind nicht gemaint, denselben nach auf
ain oder andere Weis geendigten Tractaten bei der Armee verbleiben
zu lassen, sondern wirdet selber viel mehrers seine Hieherorais
nach Thuenligkeit zu beförderen haben.
1 Br. Löffelholz-Colberg György Vilmos altábornagy, aki Kassa ostrom
műveleteit irányította. (Feldzüge : XII1. 426.)
2 Br. Ebergényi László altábornagy, aki az alkudozásokat vezette.
(Pilay : II. 396. s köv. 11. Bivoltnyi napl5ja 429—30. 11.)
3 Domabidy László és Kárándy Mihály ezredesek. (Pülay : II. 365. 1.)
4 Rákóczi április végén már tudomást szerzett 1. József haláláról.
(1711 április 29.-i levele. Arch. Rak. III. 640. 1.)
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Wür beziehen uns anbei auf dasjenige, was die mehr allerhegsternente Kais. Maiestät an dem besagten (titl.) Palffÿ durch
gegenwärtigen Courier unter ainstens allergnädigst rescribiern und
verordnen und wür thuen die glickliche Endigung des obbedeiten
Fridenswercks des Herrn etc. beständigen eifrigsten Bewirckung,
auch ihme beiwohnenden besondern Dexterität und Vorsichtigkeit
bestens ancommittiern und selben etc. Wienn, den 29. April, 1711.
A haditanács ugyanazon a napon gr. Pálffyt értesítette a régenskirályné elhatározásáról: „woraus der Herr etc. abnemben wird, dass erst
allerhöchstgedacht dieselbe in dessen Person, Treu und besondere Kriegsexperienz, auch in tractandis negotiis besitzende gute Geschiklichkeit ein
festes Vertrauen setzen, auch eben deswegen umbdie mit denen Malcontenten
vorhabende Tractaten endigen zu können, das vorhin gehabte mandatum
administratorio nomine allergnädigst bestätiget haben, jedoch zugleich aus
eben dieser Confidenz darauf beharren, dass der Herr etc. nach glüklich
geendigten, oder gegen Vermuthung abrumpirten Tractaten, auch bei denen
Truppen vorgekehrenden behörigen Dispositionen das Commando dem nach
selben in ordine folgenden tit. Cusani mit behöriger Information hinterlassen
und sich auf eine wenige Zeit, umb mit denen gesambten Hung. Herrn
Magnaten Vorhaben den Beratschlagungen beizuwohnen, sich hiehero begeben
sollte“. (Eredeti fogalmazvány. Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 április nr. 330.)
43.

Debrecen, 1711 május 2.

Gr. Baiffy János Eleonóra régenskirálynénak.
Jelenti Kassa meghódolását (április 26.) és a majtényi fegyverletétéit
(április 30.), reméli, hogy a kuruc kézen levő néhány vár rövid időn
bélül megadja magát; Rákóczi, Bercsényi nem voltak jelen, jelen
létük különben sem volt valószínű.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. exp. 1711 május nr. 402. Az okiratra
rávezetve : Exp. Wien, den 13. Maii 1711.

Allerdurchleuchtigste etc.
E. K. M. werden aus meinem untern 22-ten abgewichenen
Monats abgelassenen allerunterthänigsten Bericht1 des mehrern allergnädigst vernomben haben, wasmassen zu Gewinnung der Zeit und
all ersiimlicher Facilitirung der Ubergaab Caschau (welche Föstung
mit dem Generalfeldmarschalleutenant Baron Löffelholz aus Besor
gung der etwo nicht haltenden Capitulation keineswegs zu accordieren gewillet gewesen), den Generalfeldmarschalleutenant Baron
Ebergeny, als einem der Hungarischen Sprach kündigen, nebst
beeden von dem Grafen Karoly anhero gekomenen Curruzzischen
Obersten dahin abgeschicket und ersagtem Baron Löffelholz solchen
pro assistente zuegegeben, worvon der Effect so glücklich sich
geäussert, dass gedachtes Caschau (ungehindert die darinnige Guar1 Ld. Okirattár 35. sz. okiratot.
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nison 3000 Mann starck und mit genuegsamben Lebensmitteln
versehen gewesen)1 sich den 26-ten eiusdem in die vorige recht
mässige Bothmässigkeit hinwiderumb ergeben.2 Immittels habe zu
Pressirung des Friedenswercks (ehe und bevor bei denen Curruzzen
die höchstbetrüebte Nachricht des fruehzeitigen Hintritts weil. Ihro
Kais, und Königl. Maiestät Josephi Primi seeligs. Andenckens
erschalle) mich sambt tausent bestberittenen von denen 5 allhier
stehenden Cavallerie-Regimentern herausgezohenen commandirten
den 25-ten passati nacher Karoly verfüeget3 und nach all angewendter Müehe, ertheilten gueten und scharfen Worten, auch Ablainung deren von denen sogenannten Confoederirten de novo ange
brachten Zweifel und Beschwärlichkeiten, die in originali beiligende
Pacifications-Puncta zum endlichen Schluess gebracht, zufolge
deren der Graf Karoly die in zehentausent und etlich hundert
Pferden bestandene Curruzzische Cavallerie zusammengezohen und
selbte den 30-ten Aprilis unweit Maitin, ein Mail von Karoly
pgendem Dorf,4 in einer langen und schöne Parade verbildende
Jinea gesötzet, folgents bei meiner Dahinkunft nach beschehener
Übergehung der Mannschaft, die beigeweste 149 Fahnen ausgeruket und umb mich einen Krais geschlossen, nachgehents er Graf
Karoly nebst denen Officiern (zumahlen die Regimenter schon
ehender das juramentum fidelitatis abgelöget) das homagium öffent
lich abschwören, sodan sich nahmens der samentlichen Miliz in
einer zierlichen Reeden vor die von Ihro Kais, und königl. Maiestät
ihnen allergnädigste verwilligte Amnistialgnad allerunterthänigsten
Dank auf das verbündlichste erstattet, auch mir der sie genombener Muehewaltung halber ein höfliches Compliment gemacht;
ich habe ihme hierauf dasjenige, was in derlei Umbständen zu
Ihro Königl. Maiestät allerhöchsten Dienst nöthig zu sein befunden,
kürzlich geantwortet und gleichfals vor den in meine Wenigkeit
gesötzten Glauben und Trauen bedanket. Nach disen die von ihnen
Hungarn in die Erde gestöllte Fahnen durch die Dragoner über
nehmen lassen, von denen zum allerunterthänigsten Kennzeichen
vier Standarten hiemit folgen.5
1 Thaly (Rákóczi Emlékirataiban, 296. 1. 2. jegyzet) a kassai várőrség
számát 5—6000 főre teszi ; Pálffy adata azonban hihetőbb, mert a császári
főparancsnok pontos jelentés alapján jelölte meg a várőrség számát.
2 Nemcsak Pálffy, hanem a szemtanú Bivolinyi is (Naplója. 430. 1.)
április 26-át jelöli meg az átadás napjául. Tíialy adata (Rákóczi Emlék
iratai. 297. 1. jegyzet) e szerint téves.
8 A részletekre 1. Bevezetés 132. s köv. 11.
4 A jelentés egyik leglényegesebb része, mely megállapítja, hogy a
fegyverletétel április 30.-án történt, s nem „pünkösd havának első napján“
{május 1.), ahogy Pulay (II. 422. 1.) s utána általában írni szokták.
8 Ez a részlet közölve Arneth : Prinz Eugen. II. 483. 1. Hasonló tar
talmú jelentést intézett Pálffy a miniszterek valamelyikéhez is (Trautsohn
herceg?). Europäische Fama. 117. Theil. 671—73. 11. Ugyanaz a jelentés
röpirat formájában is közzé lett téve. (Bevezetés 140.1.) A Theatrum Euro-
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Es haben sich noch 4 Regimenter jenseits der Theis befunden,
da aber solche zu gleicher Zeit nicht einzutreffen vermöget, noch
ich mich Tangers dessentwegen aufhalten können, als habe dem
Grafen Karoly (welcher in Wahrheit die ernstliche Bereuung des
Geschehenen durch seine erwiesene Aufrichtigkeit und Punctualitaet
hat verspüren lassen und sein in Vollbringung dises grossen Werks
gezaigter unermüedte Eifer eine Erkantlichkeit verdienet), die Ab
forderung des Juraments und deren Fahnen von bedeiten 4 Regi
mentern überlassen ; sobald nun alle beisamen habe, ermangle nicht
solche nacher Wienn zu befördern.
Damit aber E. K. M. von dem mit aller Ordnung, Disciplin
auch grösster Freud und Frohloken deren herübergetrettenen Hungarn vollziehenen Submissions-actu alle umbständigliche Information
allergnädigst überkommen können, überschike mit disem den Gene
ralwachtmeister von Graven,1 welcher bei Allem zugegen gewesen.
Inzwischen seien dise Leuthe mit Passen versehener auseinander
gangen und jeder in seinem Comitat zuruk kheret.
Die von dem Grafen Karoly an die Commendanten zu Kővár
und Hust,2 wegen gleichmässiger Ergebung gestölte Ordren habe
dem Generalen der Cavallerie Comte de Steinville zugesendet und
deren eilfertige Öccupirung ihme committiert. Ingleichen ergehet
die Verordnung an Mongacz und trage an disem lezterm Ort des
Erfolgs halber keinen Zweifel, allermassen der Commendant,
Szenney3 genant, ein nächender anvefwanter des Grafens Karoly,
die Guarnison auch von dessen gewesten Heiduggen-Regiment und
offters benanten Grafens Karoly---------- 4 all und jedes in benantem
Schloss regiert und disponiert.
Der Ragozzi, Berczeny, Forgacz5 und Antoni Esterhassy6
seien nicht erschienen, welches vor einiger geraumben Zeit wieder
holtermassen dem Hofkriegsrath benachrichtiget, dass nemblichen
auf den Ragozzi kein Conto zu machen seie, wie dan selber und
paeum (XIX. p. 544.) az ezredeket név szerint is felsorolja. A „Specificatio
copiarum kuruczicarum“ 150 zászlót sorol fel. (Thaly-gyűjtemény. M. Nem
zeti Múzeum.) Megtalálható a jegyzék a Wienerisches Diariumban is. 1711
nr. 811. melléklet.
1 Graven (Gräven) vezérőrnagy 1711 május 6.-án érkezett Bécsbe.
Wiener. Diarium. 1711 nr. 810. Erről Trautsohn herceg még aznap értesí
tette gr. Sinzendorfot. (Eredetije Staatsarchiv. Correspondenz Fürst Traut
sohn. 1709—13.)
2 A huszti várkapitány Móricz István ezredes, a kővári pedig Komlóssy Sándor ezredes. (Arch. Rak. III. 497. 1.)
3 Br. Sennyey István.
4 Olvashatatlan szó.
6 Gr. Forgách Simon (1669—1730) tábornagy. Életrajzát 1. Thaly K. :
Ghymesi gr. Forgách Simon mint író. Tanulmányok. 211—268. 11.
6 Gr. Esterházy Antal (1677 1722). Rövid életrajzát megírta s 1706—
1709 évekből való tábori könyvét kiadta Thaly Kálmán. (Budapest. Aka
démia. 1901.)
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der Berczenÿ all mögliches mit Aussprengung tausent Erdichtungen
angewendet, die Tractaten zu verhindern und seinen gehabten
Anhang hiervon abzuwenden. Gott dem Allerhöchsten kann vor
seinem göttlichen Beistand, deme alleinig der beglükte Ausschlag
zuezuschreiben, nicht genuegsamber Dank gesaget werden und das
Durchleuchtigste Erzhaus Österreich unter anderen Miraclen auch
billich dises erkennen, dass bis auf diese Stund die abalienirt
geweste Hungam den unglüklichen Todtfall nicht erfahren,1 woraus
das glükselligst Omen der glorreichsten Regierung Ihro Königl.
Maiestät Carl des Drittens augenscheinlich erhellet ; ich habe zwar
eben praecaviret und das juramentum fidelitatis, wie das Formular
ausweiset, auf den rechtmässigen successorem einrichten lassen.
Es dörften vieleicht sich viel finden, welche des Feindes
sambt deren Guarnisonen auf 18.000 Mann belaufende Stärke nicht
glauben wollen,2 allein habe das ordentliche Prothocol und Haubttabell eines jeden Manns mit Tauf- und Zunahmen bei Händen,
welches durch den Hofkriegsrath und geheimben Referendarium
Locher von Lindenheimb nachsenden werde.3 Sobald allhier all
nöthiges, worzue ein oder andern Tag gebrauche, veranlasset, begebe
mich nacher Caschau und sofort nacher Mongacz, daselbsten alles
vollständig anzuordnen.
Übrigens ist das vor die samentliche Regimenter auf Abschlag
ihrer winterlichen Verpflögung gewidmetes Geld de facto nicht
angelanget und stehen die Regimenter (welche disem Winter hin
durch nur 8 m. fl. empfangen, Rabutin und Montecuculi auch dises
nicht bekommen) würklich ohne einzigen Wochengeld, dahero
E. K. M. allerunterthänigst bitte, den ernstlichen Befehl wegen
schleunigster Übermachung diser höchstbedürftigen rimesse zu
ertheilen; ich vernembe zwar, als ob man an ein oder anderm
Ort in supposito stehe, dass zu Behuef der Miliz einige 50 m. oder
60 m. fl. in der Cassa vorhanden wären, es wirdet aber der KriegsCommissarius Süess, welcher alles eingangene Gelt eingenomben
und zu verrechnen hat, die Auskunft geben können und müessen,
wie viel eincassiret und ob nicht alles denen Regimentern auf ihre
winterliche Unterhaltung abgeraichet werden seie etc. etc.
Debrezin, den 2. Mai 1711.
™ xr wr n
x
±
9
E. K. M. allerunterthanigster
Johann Graf Palffy, m. p.
Lényegileg azonos jelentést küldött Pálffy május 2.-án III. Károlynak
(Eredetije Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193.) és Savoyai Jenő hercegnek is.
(Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 május nr. 1.)

1 Gr. Pálffy csak május 4.-én tudatta Károlyival I. József halálát.
(Locher 1711május9.-i jelentése. Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 május nr. 395.)
2 Ld. ezzel szemben Thaly számításait. (Rákóczi Emlékiratai. 296—97.
11. jegyzet.)
• E jegyzékek nem voltak feltalálhatók.
23
A szatmári béke története és okirattára.
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44.
Debrecen, 1711 május 2.

Locher Károly a haditanácsnak.

Részletes jelentést terjeszt elő a kurucőkkal folytatott tárgyalásokról,
a majtényi fegyverletételről, gr. Fálffy, Károlyi és Komárom, főbíró
érdemeiről s egyúttal javasolja a békepontok mielőbbi teljes végrehajtását.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath. exp. 1711 május nr. 270. Az okiratra
rávezetve : Exp. Wien, den 13.-ten Mai, 1711.

Nacbdeme Herr Generalfeldmarchal-Lieutenant Ebergenÿ mit
denen von der sogenandten Coruzzischen Confoederation abgeschickten
beeden Obristen nacher Caschau aufgebrochen, hat selbiger unter
wegs eine von Caschau kommend in grossem Gefolg bestandene
Deputation angetroffen, welche vor der Übergab der Föstung noch
einige Puncta erleittert zu haben, anhero zu des commandirenden
Feldmarchallens Excellenz kömben wollen, so er aber angehalten,
so gedachte Puncta hingegen zu behöriger Erleiterung eingeschicket
hat, vorüber sogleich sothane benöttigte Erleiterung erfolget ist,
umb dass so weniger einiger Anstand sich weiters hierunter ergeben
könne.1 Den 25-ten hienach haben des commandirenden Herrn
Generalen Excellenz sich von Debreczin nach Karoly unter Begleitung
von tausend Pferden erhoben, wohin dan auch den 26-ten der Graf
Karolyi selbsten mit einer grossen Anzahl von Cavalliers und Edel
leuten ankomben. Die HaubtursacB dessen mit Ihro Excellenz Herrn
Grafen Palffy gesuechter Unterredung bestünde in deme, dass alle
die Puncta von der schon hinausgegebenen Declaration, FinalResolution und über die lezthin eingelangte Considerationen, dem
Radaÿ Pál gegebenen Antwort, zusamben gesetzt werden möchten,
umb dass er Graf Karolyi solche der Kürze halber obgemeldter
Confoederation zu mehrerer Begreifung und Deliberation in sessione
vortragen könnte, so von mir auch alsogleich bewerckstelliget worden,
des commandirenden Herrn Feldmarchallen Excellenz haben hierbei
nicht ermanglet, denen gegenwärtig gewesten Obristen und Ab
legaten aus Siebenbürgen mit allen Emst zuezusprechen, dass sie
die dermahlen angebotene Kaiserliche Gnad dermahlen umb so
weniger aus Händen lassen sollen, als solche nicht mehr zu erhalten
sein wurde und sie ohne deme dises unbesonnen, durch anderer
Ambition angestiften Kriegs, ungemeinen Übel und selbst aigenes
Verderben daraus sattsamb, als eine augenscheinliche Straf Gottes,
neben der so grausamben Contagion, mehr als zu viel erfahren und
sich nun daran zu spiglen und zu ernstlicher Bereuung des Ver
gangenen hinkünftig ruehig leben zu können, zu bequemben hätten,
1 Mindezekre 1. Pulay : IT. 396 s köv. 11. és Bivolinyi naplója. 429.1.
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also dass sie, nunmehro des Ragoczi Insinceritaet versichert, dass
sie beisamben kein andern Rath folgen sollten, als welchen die
offen stehende Kais, und Königliche Gnaden-Schoss ihnen zaigete ;
worüberhin der Karolyi nach eingenombenen Mittagmahl mit allem
seinem Gefolg nacher Zattmar zuruck gekehret ist. Den 27-ten
aber haben sich widerumb zu Karoly einige Deputirte sowohl von
Hungarn, als Sibenbürgern, mit selben auch der Raday Paul, als
Rakoczischer Secretarius abents eingefunden, welche Ihro Excellenz
den commandirenden Feldmarchallen gebeten, dass ich nacher
Zattmar zu der Congregation gehen möchte, umb allda die Pacifications-puncta verlässlich zu stellen und einzurichten. Welchem»
nach ich dan den 28-ten in der Nacht umb drei Uhr da vorhin
resolviret worden, dass der Waÿ Láslo und Baron Joszika1 anstatt
meiner zu Karoly verbleiben sollten, aufgebrochen und in Begleitung
des Herrn Rittmeisters Mengen von Ullefeldischen Regiment, den
ich, als einen beschaidenen, der Hungarischen Sprach kündigen
Officier mir ausgebetten habe, neben dem Coruzischen Obristen
Ocskaÿ2 gegen acht Uhr zu Zattmar ankomben, wobei dan bekennen
muess, da ich durch alle Coruzischen Wachten und das völlige disseits
der Samos gestandene Laager durchgehen müssen, mir grosse Ehrenbezaignuss in Ausrucken der Truppen erwiesen worden.
Zu Zattmar seind alsobalden Deputirte von Károlyi und denen
Ständen zu mir kombed, welche mich umb die Geduld ersuecht zu
warten, bis diejenige Deputirte zu mir kömben wurden, so die
compilirte Pacificationspuncten nach dem zu Karoly hinausgege
benen Aufsatz mir ad videndum et corrigendum vortragen sollen,
welche dan auch etwo ein Stund darnach erschienen und von Seiten
der Hungarischen Nation der Bulliovsky, von Seiten der Sibenbürger aber der Pongracz waren; mit disen hatte ich bis umb 12
Uhr in Uberlesung der mehrgemelten Puncten und Combinirung
der vorigen Resolutionen zu thuen gehabt, da ihnen noch ein und
andere Zweifelhaftigkeiten vorkomben, welche ich wegen der wenig
darunter waltenden Importanz, hingegen anderwärts wichtig antringenden Umbständen, umb das Werck zu pressiren, eingestanden,
folglich von selbigen dem consessui publico vorgetragen, auch von
dort aus genehm gehalten und gleich zustanden geschrieben worden.
Deren Publicirung auch Herr Graf Károlyi noch abents spath in
dem grossen Provianth-haus3 öffentlich fürgenommen und weillen
mir Herr Graf Károlyi durch Deputirte anzaigen lassen, dass ratione
1 Vay László dandárnok és br. Jósika István. (Pulay : II. 409. 1.
Szaniszló Zsigmond naplója* Tört. Tár* 1891. 295. 1.)
2 Ocskay Sándor ezredes.
3 Szaniszló Zsigmond szerint „gyűltek be az statusok, magyarországiak
és erdélyi exulansok Szatmárt az témplumban, az ki azelőtt prófont-ház
volt, most penig az reformátusok járnak belé“. Naplója 1711 április 2^-ről.
Tört. Tár. 1891. 294. 1. Említi Márki is: III. 228. 1.
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der Puncten alles seine Richtigkeit hätte, habe ich in instanti
gebeten, man möchte auch auf den modum bedacht sein, wie die
Miliz ordentlich zu Abschwörung des Aids der Treu veranlasset,
so dan mit Ordnung in ihre comitatus dimittiret werden könnte,,
zu welchem Ende auch die formulam juramenti verfasst und ihnen
zugleich vorgeschlagen habe, wie die Ordnung der Entlassung der
Miliz vermittels der Ordre des Karolyi und deren von Ihro Excel
lentia Herrn commandirenden Feldmarchallen darüber ertheilenden
Passen zu beobachten wäre, auf das der Durchzug dises Schwarmbs
dem Land nicht allzubeschwärlich fallete, welchemnach auch von
hieraus an alle Commandanten und commissariatische Beamten die
Befelch ergehen werden, dass sie denen Hungarischen Officiers,
denen die Ab- und Durchführung diser Leuthen aufgetragen wird,
mit allem Vorschueb und benöttigter abraichender Subsistenz bei
stehen sollen. Über dises, da Herr Graf Karolyi gemeldet, dass er
den 29-ten selbsten zu Ihro Excellentia Herrn Grafen Palfiy umb
den beständigen Schluss in allen zu machen, kömben wollte, bin
ich zwahr widerumb in der Nacht nacher Károly zuruck gekehret.
Hingegen aber daraufhin, weillen der Graf Karolyi abzukomben eine
Unmöglichkeit vorschützte und desshalben mich widerumb verlangte,,
dahin von neuem sogleich mich begeben, auch Herrn Generalfeld
wachmeister von Graven nächst oberwähnten Herrn Rittmeister
Mengen mit mir geführet. Bei meiner Abkunft habe ich sogleich
daraut gedrungen, dass ohne Vorzueg die gegenwärtige Oberst- und
Stabsofficiers von der Miliz neben dem Mustermaister, dem Bulliofsky
und Pongracz in die Pflicht genommen werden möchten, vorüberhin
dan auch Herr Generalfeldwachmeister von Graven aus obgehabten
Befelch drei Brigaden das Aid der Treu, so ihnen vön den Muster
maister und theils von dem Hungarischen Secretario1 von Ihro
Excellentia vorgelesen worden, abschwöhren lassen und weillen die
vierte alzufern entlagert wäre, hat dieser actus mit selbiger nicht
können vorgekehret werden. Indessen aber hatte der Graf Karolyi
nicht geringe Mühe denen angekombenen Sibenbürgem und Trans
danubianis dieses Pacifications-Werck zu genuegsamber Verständnus
auszudeuten und einzutringen. Den 30-ten, nach deme ich in der
Nacht mit allem Bericht nacher Karoly zuruck gelangt, hat Herr
Graf Karolyi die vierte Brigada durch ihre schon beschwome Obriste
und Mustermaister, auch gleich denen anderen die Treu angeloben
lassen und zumahlen er Herr Graf Karolyi gebeten Ihro Excellentia
der commandirende Herr Generalfeldmarchall möchte diese sambentliche Miliz, so zu Meiting,2 zwei Stund äusser Karoly wurde
gesteHet worden, sehen und dero Abdanckung beiwohnen, also haben
1 Nem más, mint Pulay János. (II. 422.)
2 Nagymajtény helység, mely a Szatmár—Nagykároly útvonalon, a
Kraszna-folyó balpartján fekszik.
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Ihro Excellentia sich auch unter der Beglaitung von 200 Dragonern
und hundert Raizen dahin begeben.
Nachdeme nun Herr Graf Karoly die völlige Linea zu sehen,
Ihro Excellentiam geföhret, hat selbiger alle die Officirer sambt
denen Fahnen und Spiel von der übrigen Mannschaft abgesondert
und darmit einen Krais Schlüssen lassen, in welchen dan verschiedene
Magnates und Ablegati aus Sibenbürgen, auch nobiles vor allen das
oftbemeldte juramentum fidelitatis, so sie noch nicht abgelegt hatten,
geschworen, so auch der Herr Graf Karoly mit ihnen das vorige zu
bestättigen, gethan hat. Hernach hat selbige des Herrn commendirenden Feldmarchallen Excellentia in Nahmen der Magnaten und
ganzen Miliz wegen der empfangenen Amnistial-gnad Danck abge
stattet und die Confirmation gebeten, sich auch sambt allen zu
wahrer Treu mit Bereuung des Vergangenen anerbotten, worauf
Ihro Excellentia auch mit aller Höflichkeit geandworthet und
versprochen, dass Ihro königl. Maiestät die ertheilte Gnad föst und
ungekränkt halten werden, wan nur auch sie die abgeschwomfc
Treu aufrecht behalten wollen; wornach der Krais eröffnet und die
Fähnlein in drei Reihe in die Erden gepflanzt, so dan von denen
darzue commandirten Dragonern aufgehoben und in Ordnung fortgeführet worden. Hienach hat die zuruck gestandene Miliz Gott
angerufen, dass dieser Fried ihnen beständig angedeihen möchte,
Ihro Maiestät aber allerglickseligst erhalten werden möchten, worauf
alsdan eine dreifache Salve erfolget ist und seind noch selbigen Abend
viel von denen nächst gelegenen Comitat bereits nacher Haus gangen.
Wan denen Worten und äusserlichen Gebährten sowohl deren
Officier, als Gemeinen ein Glauben beizumessen, so ist nicht zu
zweiflen, dass wan auch nicht die Lieb und Treu gegen Ihr aller
höchst vorgesetztes Haúbt und das Vatterland diese Leuth nicht in
der Ruhe erhalten solle, solches gleichwohl der Verdruss und Schraken
dises höchst verderblichen Krieges in ihren bewercken werde.
Den ersten Maii, da Herr Graf Karolyi sambt denen Sibenbürgischen Magnaten und Ablegaten, auch denen Obristen von der
Miliz zu Karoly übernachtet, wurden die Puncta pacificationis unter
schrieben, die grationales wegen Restitution der Güter sambt denen
passualibus des Durchzugs halber ausgetheilet und nach der Hand
von Herrn Graf Karolyi das Te Deum laudamus so gut, als es
sein können, abzusingen angeordnet, worüberhin Ihro Excellenz sich
allerseits beurlaubet und noch zu spather Nacht allhier zu Debreczin eiügefunden, wohin auch anheunt frühe durch die commandirte öffentlich die Fahnen eingeführet worden, nach deme auch
noch gestern zwei andere Regimenter, so zu Zattmár nicht erschei
nen können, zu Karoly ankomben und ebenfalls in die Pflicht
genommen worden.1
1 Locher jelentése a legrészletesebb jelentés a béketárgyalások utolsó
napjairól és a fegyverletételről.
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Aus disem allen hat Ein Hochlöbl. Mitti dês mehrern gnädig
zu ersehen, auch ex prioribus umbständtlich abzunehmen, mit wasfür einer Geheimbnus, Fleis und unbemüheten Eifer, auch Prudens
von des Herrn Feldmarchallen Excellenz dises Fridenswerk seie
geführet worden, welche auch den Schluss, oder die puncta pacis
einem hochlöbl. Mittel einschiken wird, worauf mich beziehe und
mir annebens vorbehalte, bei ein oder andern Anstand die sattsambo
Auskunft zu geben, wobei auch nicht umbhin gehen kann, als
Herrn Graf Karolyi hierunter beschehene, empsige und treue Beiwir
kung, angekehrte und bei denen hartnäckigen Leuthen umbeschreiblieh gebrauchte Mühe und Arbeit in Unterthänigkeit anzurüemben,
wie nicht weniger des hiesigen Herrn Stadt-Richters Komaromyr
welcher in Allen, als ein treues Instrument, sieh willig und nuzlich
gebrauchen lassen, auch zu Erlangung dises so grossen Wercksguter Endtsehaft wohl gedienet hat, erwiesene Treu zu allergnädigst
danknembiger Erkandtnus zu loben.
Nun erwindet alles in deme, dass was Gott hierinfals wunder-*
thätig gewircket hat, auch unverzuckt bestätiget und aufrecht erhal
ten werde, absonderlichen, da nun allerseits durch offene Blatten
und Zeitungen der allertraurigste Todtfall unsers allergnädigsten
Herrn kund worden ist, damit sich dessen die exclusi und pro
scripti, so zu Annembung der kaiserlichen Amnistial-Gnad, gleich
der Ragoczi, Bercseny und dessen übrige verdambter Anhang, von
einen wenig und unvermögenden Magnaten, unter welchen der
Antoni Esterhazi, Forgács, Kőry,1 Way Adam begriffen, sich nicht
zu Revolt, neues Diffidenz bedeuten könnten, zu welchem Ende dan
an meinen gering- und unvorgreiflichen Ohrten ein dermahlen sehr
nuzliches Mittel provisorio modo sein wurde, wan per patentes
publicas, unter dem Nahmen der allerdurchleuchtigsten und aller
gnädigsten Frau Regentin, auch Beithuung des Herrn Palatini und
anderen bei Händen habenden Magnaten, allen denen Comitaten
in Hungam die Treuhaltung des versprochenen, in Sibenbürgen
aber vermittels der Deputation und des commandirenden Herrn
Generalen ein gleiches zugesaget und indessen mehrern Bezaignus
die Gessation der Hostilitaeten äusser gegen die Räuber, heilig
beobachtet wurde, bis Ihro königh Maiestät aus Spanien selbsten
alles bestätigen könnten. Zunägst glaubete ich, da Caschau sich
schon ergeben, wegen Einraumbung der Schlösser Kovar und Hust
auch von der Congregation schon die ..Ordre ertheilet, wie nicht
weniger wegen Mungács zu dessen Ubergaab von Herrn Graf
Karoly die dispositiones verfüeget worden, dass des Herrn Grafen
Palffy Excellenz noch auf einige wenige Zeit allhier bei bleiben und
das so weit getriebene Werck völlig in ruehigen Stand bringen könn
ten, ungeacht Herr Marchese Cusani vorgestern allhier ankomben/
1 Valószínűleg gr. Kéry Ádám, a fejedelem udvari káplánja.
2 Cusani április 30.-án érkezett Debrecenbe Pestről.
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dass selbiger doch mit seiner habenden Vollmacht nichts mehr
würcken, sondern viel mehrer bei so geschwinder Abänderung des
Commando bei denen herüber getrettenen ein Verdacht erweckt
werden dörfte, als ob die eingestandene Handlung zuweit gangen,
mithin zu beförchten wäre, dass solche nicht wurde bei Hof gehal
ten werden. Disemnächst wäre auch der löblichen Hofcammer auf
zutragen, dass sie allen Cameralischen Officieren auferlegen solle,
dass denen, so die Amnistial-gnad anjetzo genossen, die ruehige
Restitution ihrer Gueter zu gestatten und sie ihnen darzue in allweeg
verhülflich sein sollten, so auch unmassgeblich der Hungarischen
Canzleÿ zu erindern wäre und das selbige eine gleichmässige Befol
gung denen comitatensibus auferlegen möchte.
Endlich wirdet unumbgänglich nöttig sein, dass zu zeitlicher
Austilgung der Räuber alle mögliche Mühe angekehret und des
wegen das kais. Generalkriegscommissariatsambt zu Unterhaltung
der vorgeschlagenen Anzahl von Huszárén zu Ofen, Gran, Commorren, Raab, Szigeth den Antrag machen, auch von der Hungarischen
Canzleÿ der Eifer und Embsigkeit der Comitaten hierzue excitiret
werden mögte, welches alles bei Abschickung des Herrn General
feldwachmeisters von Graven hiemit in Unterthänigkeit berichten
sollen, bis ich die Gnad haben werde, bei meiner mit Gottes Hilff
ehist erfolgender Ankunft in Allen die weithere Nachricht gehorsambst abzustatten, womit etc,
Debreczin, den 2-ten Maii 1711.
unterthänig gehorsambster etc.
Carl Locher von Lindenheim, m. p.
45,

Munkács, 1711 május 4.

Sennyey István Károlyi Sándornak.
Ellenmondást lát a szatmá/ri békekatározatók és Munkács tervbe vett
ostroma között; a munkácsi őrség Rákóczitól várja a további utasí
tásokat; lwreket közöl
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 október nr. 51.
Az előzményekre és Pálfíy János elhatározásának indító okaira vonat
kozólag 1. Bevezetés 149—51. 11.

Kedves Eöcsém Uramnak, ajánlom köteles szolgálatomat
kglmednek.
Levelét kglmednek az Szathmári Concursus alkalmatosságával
exoperált Pacificatio Punctumival edgyütt vettem, a’ mellyeket az
egész Gvamizon Feö Tiszteinek jelen létekben el olvastatván, teczet
mindnyájunknak, hogy Felséges Urunknak transmittáltassanak és
minek előtte eö Felségbe resolutioját azok iránt vehessük, az mi
resolutionk is azon Punctumnak Continentiájához képpest, az melly
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által az Praesidiumnak resignatiojának eö Felséghe Parancsolattyábul kellessék megh lennie, időnek előtte ki ne adattassék: Azért
is azon Punctumokat holnapi napon azonnal expediálom eö Fel
séghe után. Mindazonáltal kedves Eöcsém Uram, vizsgálván itt az
töb Feö Tisztekkel mind kglmed Levelét, mind penigh az említet
Pacificationak Punctumit, megh vallom, megh ütköztünk azon minnyajan, hogy az Punetumokban Palffi Uram eö Exeellentiája respiriumot adván az Felséghes Fejedelemnek három hetekigh, ugyan
eö Felséghire relegálta az Praesidiumoknak azon Terminussigh való
fel adattatássát s ellenben kglmed leveliből az teczik ki, hogy már
is csak az kglmed Interpoéitiojára halasztotta Hadainak hostüitással
való ide Commendiroztatását, az ki az Punctumokkal ellenkezni
láttatván, az Tisztek diffidálnak, hogy ha ezen Punctumban ellen
kezőit akar eö Exeellentiája el követni, mikint reminlhetnének
securitást az töb Punetumoknak Observatiojában is, az mellyek
máskint inkáb jóknak, hogy sem rosszaknak láttatnának lenni.
Azért az következendő jóra nézve inkáb javallanám Pálffi Uramnak
eö Excéllentiájának, hogy ennek Observatiojában moderálná magát
és az által okot ne mutatna az diffidentiára. Egyebaránt, ha szin
tén Felséges Urunk Consensussa s Parantsolattya nélkül is az Pálffi
uram eö Exeellentiája által ratificált Punctumok tenora ellen idő
nek előtte resignáltatna is ezen Fortalitium, talangh magha eö
Exeellentiája is megh csúfolna érette bennünket. Váljon azért eö
Exeellentiája ez iránt az magha által adatot Terminussigh, tellyes
reminséghem lévén Felséghes Urunk iránt, az ki minden igyeke
zettel óhajtva kivánta dolgainknak az jó békességgel következendő
lecsendesítéssét, hogy ha valami rosszat s hazánk veszedelmire való
állapotot nem tapasztal ezen Punetumokban, maga is méltóztatik
ezen Praesidiumnak resignáltatássa iránt Parantsolni, az mint már
egy levelében tét emlékezetet eö Felséghe ezen dologh iránt.
Menyem Asszony eö kglme ki bocsájtatássa iránt, jóllehet
Felséghes Urunk resolutioját is vettem,1 mind az által az köz
Vitézlő rend szokot Geniussa szerint imillyen s amollyan Consideratiojira nézve roszra magyarázván, csak nem valami tumultusra
fakadót eö kglme iránt2 és magamat is értetlenségire nézve majd
suspicioban vett s erre nézve maga eö kglme kívánván itt contineálni magát, az felseö Várban hordozkpdot s itt vagyon, hanem
az Nagy Asszonyt eö kglmét az Kis Asszonynyal és Urfival3 kiván1 Rákóczi 1711 május 10,-i utasítása Sennyeynek. Arch. Rak. III.
647. és 649. 11.
2 Erre céloz Károlyi Sándor a III. Károlyhoz intézett folyamodásban.
Horánszky L. : Bácsányi János és kora. Budapest, 1907. 14. 1.
Károlyi Sándor felesége, szül. gr. Barkóczy Krisztina (gr. Barkóczy
György és gr., Koháry Judit leánya), akivel 1687 június 17.-én lépett házas
ságra ; e házasságból született Klára (szül. 1697.) és Ferenc (szül. 1705.) ;
róluk tesz említést Sennyey. (Károlyi családi viszonyaira I. Éble G. : Károlyi
Ferenc gr. -és kora. 1705—1758. I. k. Budapest, 1893. 4—5. és 98. 11.)
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van kiküldeni, Urunktul adatot engedelmemhez képpest cum bona
securitate ki bocsájtottam s el küldöttem. Kivánván ezzel tarcsa
és éltesse Isten sokáigh szerencséssen kglmedet.
Kglmednek igaz attyafia szolgája
Senuyey István, m. p.

P. Itt ollyan hir folyamodót, hogy az Felséghes Császár
bizonyosan megh holt volna és már Bercsényi Uram fogh Király
ságra választatni. Ez jó hir kglmednek.
P. S. Ilosvay Imre1 itt azzal fenegetődzöt, hogy ha Katonáink
avagy az Hajdúk élést mennének ki hajtani, kglmed azonnal Ocsvára2 viteti, kit ugyan nehezen hiszek; mint azáltal ha az volna
is a’ szándék, kglmedet kérem attul supersedeállyon, máskint az
nem suspensio armorum, hanem hostilitásnak’ a jele volna. Ha penigh az illyenek valami excessust el követnének, kglmed értésemre
adatván, tétetek satisfactiot.

Kívül: Méltóságos Ur Tekintetes és Nghos Nagy Károlyi
Károlyi Sándor Uramnak etc. kedves Eöcsém Uramnak eö kglmének. Ibi ubi. (Zárópecsét.)
Az eredetihez egyidejű német fordítás is van mellékelve. A Bercsé
nyire vonatkozó rész abban így hangzik: „Hier seind solche Zeitung eingeloffen, dass Ihro Maiestät der Kaiser vor gewiss gestorben seie und der
Bercsényi zum König erwählt werden solte, diss wäre eine guete Zeitung
für dieselbe“.
Ugyanezen helyen találhatók II. Rákóczi Ferencnek Sennyey István
hoz 1711 március 3.-án, április 18.-án, április 24.-én, május 11.-én, május
17. -én, május 20.-án és május 28.-án kelt levelei is egykorú másolatokban
s egyidejű német fordításokban. (Kiadva: Arch. Rak. I. sor. III. k. 623.,
647., 668., 671., 673. s köv. 11.) Továbbá Rákóczinak gr. Pálffy Jánoshoz
1711 május 28.-án írt eredeti levele. (Kiadva: Arch. Rak. I. sor. III. k.
676. s köv. 11.)
46.

Bécs, 1711 május 7.

Gr. Wratislaw III. Károlynak.
Jelenti, hogy a nádor jogot formál az interregnum idejére a kor
mányzásban való tényleges részvételre, amelyet azonban ezidöszerint
lehetetlennek tart; ismerteti gr. Pálffy Mária Anna helyzetét és
személyes közbelépésének indító okait.
Eredetije Staatsarchiv. Hausarchiv. Familienkorrespondenz. A. 16. A közölt
rész csak részlet Wratislaw leveléből.

Die Qúaestion, so der Palatinus moviret,3 ob die Kaiserin
anjetzo Regentin in Ungahren sein kann, oder ob er das interregnum
1 Hosvay Tmre kurucezredes.
2 Olcsva-Apáti, Károlyi Sándor birtoka.
3 Herceg Esterházy Pál nádornak Savoyai Jenő herceghez 1711 április
18. -án intézett levele (Oklevéltár. 32. sz.) már jelezte; hogy a magyar főrendek
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führen sollte, weillen E. M. annoch die praestanda zu dem König
reich nicht praestiret, folglich auch nicht derentwegen bevoll
mächtigen, oder sich der Regierung einmischen können, wird vielen
gefährlichen Difficultäten unterworfen sein, besonders da man sich
in der Kranckheit des verstorbenen Herrn mit Bagatellen auf
gehalten und auf dem statum publicum dergestalt vergessen hat,
dass man auch versäumet sowohl wegen seiner Wittib und Töchter,
als des hinterlassenen Regiminis die geringste Disposition zu machen,
also zwahr, dass wan die gesamte Stände und Capi consiliorum et
instantiarum nicht sowohl intentioniret wären, so hätte man der
Kaiserin mit rechten die potestatem gubernandi regiren können,
mithin wäre alles in der äussersten Confusion verblieben. Von diesen
Particularien lasst sich mehr reden, als schreiben, allein es wird
künftig denen Austriacis zu einer Wahrnung dienen, dass sie die
Etiqueten ändern und in solchen Fällen nicht mehr nur allein in
der Direction und Händen etwelcher wenig Personen werden ver
bleiben wollen, oder sollen. Unterdessen wird man suchen mit denen
Ungahren Zeit zu gewinnen und trachten dieselbe auf gelinderer
Weeg zu bringen, da einmahl, wo die Gefahr der Türcken vorhanden
und die Teutsche Miliz von uns dependiret, sich diese divisio gubernii
nicht wohl practiciren lasset.
Unter dem 25. Aprilis habe E. M. in Unterthänigkeit überösszehívása szükséges volna; a nádori jogok érvényesítésének gondolata
— úgy látszik — a főrendek értekezletein alakult ki. Midőn azonban a
főrendek e tekintetben komoly ellenállásra találtak, maguk is hozzájárultak
a bevégzett tényékhez. Május derekán kelt s a régenskirálynéhoz intézett
felterjesztésükben a külpolitikai helyzetre való hivatkozással ők ajánlották
fel Eleonóra özv. császárnénak a régensséget.
„Bitten E. M. wür allhier in Wien anwesende Magnaten aus jetzt
gemelten wichtigen Ursachen, in Abwesenheit Ihro Maiestät unsers Erbkönigs
und Herren, die Administration der Regierung des Königreichs Hungarn
über sich zu nehmen und durch Confirmation des nunmehro von Gott ver
liehenen und von uns so lang gewünschten Frieden, den ersten actum
darvon zu begehen und jeh eher, je bösser die Friedenspuncta zu confirmiren.“ Egyúttal azonban azt is kérelmezték, hogy „E. M. uns Hungarn
nach unsern Gesetzen und eines jedwedem seinen Privilegien und Freiheiten
regiren und uns dabei schützen wollen, auch das Königreich Hungarn cum
consilio deren Hungarn und nit allein der Hungarischen Hofcanzlei regiren,
weil ein gekrönter König solches selbst schuldig ist, vermög der Hunga
rischen Gesetze“. (Egykorú másolata Staatsarchiv. Hung. 1711. fase. 193.)
A felfogás ezen megváltozásában kétségtelen része volt Keresztély Ágost
bíbomok, esztergomi érseknek. Erre mutat III. Károlyhoz 1711 május 19.-én
intézett levelének következő része : „Obgleich ein ungarischer Palatinus das
Recht vor sich hat in Abwesenheit des ungarischen Königs das Königreich
zu regieren und solches dem ietzigen Palatino auch durch E. M. Herrn
Vatem Kaiserliche Maiestät seeligster Gedächtnus ist confirmiret worden,
so werde ich doch allen Fleiss an, damit ein solches Expedientz möge
gefunden werden, dass Ihro Maiestät die Kaiserin, als E. M. Frau Mutter,
die von sich selbst in Ungarn angenommene Regierung bis zu E. M., Gott
gebe glücklicher Ankunft, behalten und continuiren möge.“ (Eredetije Staats
archiv. Hung. 1711. fase. 193.)
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schrieben, was alhier mit der Freule Palffin passiret1 und nachdeme
sie über 70 m. fl. Geschmuck, so noch nicht angewiesen war, selbst
zurückgeben, auch sich erkläret, dass sie weder mit der Kaiserin
ausgehen, oder sich vor der Kaiserin Amalia würde sehen lassen,
so habe ich vermeinet gehabt, dass man numehro alles darbei
beruhen lassen sollte, wie dan sie Frau Regentin auf mein Zureden
zimlich darzu incliniret zu sein geschienen. Allein ich weis nicht,
aus was vor Anstiftung die Sachen weiter gangen, indeme ihr bald
darauf verboten worden nicht zu dem Dienst zu gehen, auch denen
andern Freullen gesagt worden, nicht mit ihr umbzugehen, die
Speisen, so sie ihr aus der Statt in ihr Zimmer tragen lassen, hat
man ihr untersaget; man hat ihr wollen aufbürden, dass sie die
weisse Wäsche und Mascera-Kleider, so ihr der verstorbene Herr
geschenket, von dem ihrigen sollte bezahlen, auch vermeinet gehabt,
ihr allen diesen Geschmuck weckzunehmen, so der verstorbene Herr
nicht bezahlet, obgleich die Bezahlung bereits auf unterschidliche
fundos würckhch assigniret waren und dergleichen Kleinichkeiten
mehrer, die sie in einen solchen Stand gesetzet, dass sie nicht allein
dardurch prostituiret, sondern gleichsamb in das Hemmet, und in
eine Desperation wäre gesetzet worden.
Bei dieser Bewandtnuss, da ich gemercket, dass mein wohl
meinendes Zureden nicht hat verfangen wollen und ich gesorget,
dass dardurch ihr Vatter ebenermassen in eine Verzweifellung ver
fallen derfte, habe ich mich zu dem Herrn Teutschmeister2
gewendet und durch ihm die Kaiserin bitten lassen, sie mechte
sich doch belieben lassen dieses Werck nicht zu weit zu poussiren,
dan wan der Vatter, so da diese Tochter inniglich liebet, desperata
consilia fassen möchte, man mit denen Ungern in die grösste Ver
wirrung verfallen wurde. Die Familie seie von denen vornembsten
und getreuesten des Königreich, der Vatter ein Commandirender
Feldmarschall und Banus Croatiae, welchen man in viellen Occa
sionen, absonderlich in quaestione interregni, sehr wird vonnöthen
haben; was mit dem verstorbenen Herrn und der Freule passiret,
wusste allein Gott und niemand von uns, dahero auf beiderseits
Ehre und Reputation zugedancken, in deme ein solches hartes
procedere das publicum in einer sehr üblen Opinion confirmiren
würde ; man suchete die Freule zu verheirathen, allein dieses wäre
nicht der modus, dan wan sie würde prostituiret sein und nichts
mehr haben, so wird sich auch alsdan niemand umb sie annehmen;
1 Gr. Pálffy János legidősebb leánya, Mária Anna. A kérdés részle
teire lásd Bevezetés 120 s köv. 11.
2 A „Hoch- und Deutschmeister“ 1710—11-ben Ferenc Lajos neuburgi
palatinus, 1710 óta mainzi koadjutor, Eleonóra régenskirályné fitestvére
volt, aki 1711 február óta állandóan az udvarban tartózkodott. Életrajza:
Felix Salles: Annales de l’ordre Teutonique. Paris—Vienne. 1887. 351. s
köv. 11.
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sie hätte ja den unangewiesenen Geschmuck gleichsamb freiwillig
zurückgeben, so sie de rigore iuris nicht wäre schuldig gewesen,
weil der verstorbene Herr das Geschank ihr gethan und fidem de
pretio bei denen Jubilieren gegeben und da haereditas solvens sie
sich an demselben halten, dessen fidem de pretio sie angenommen
haben; man hatte ja niemahlen gehöret, dass man einer hätte die
weisse Wäsche und Kleider wollen zahlen machen. Was werden
die fremden Nationen darüber sagen und die historici derentwegen
schreiben. Der decor des allerdurchlauchtigsten Ertzhauses und des
in der Gruben liegenden Herrn seie mehr bei dieser Sach zu consideriren, als etwan die Rache, oder der Verdruss, so allerseits
vorbeigangen; Endlich sollte man die gantze Sach lassen ankommen
auf E. M., welcher allein, als unser Herr, in derlei Begebenheiten
befehlen und decidiren können. E. M. Grossmütlichkeit wäre genugsamb bekannt, endlich auch die Reflexion auf dero in der Gruben
liegenden Herrn Bruders weiland Person, deme sie nicht werden
wollen nachsagen lassen, dass seine Liebe, diese Freule nach seinem
Tod die unglückseeligste Person von allem gemacht.
Ich wüsste wohl, dass diese Vorstellungen nicht angenehm
und mir gahr nicht nützlich wären, allein da bekannt, dass ich
durch diese Freule niemahlen etwas gesucht, noch erhalten, auch
ihrer bei meinem verstorbenen Herrn nicht vonnöthen gehabt, son
dern vielmahlen bei seinen Lebzeiten ihr thuen und lassen ihr
Selbsten vorgehalten und disaprobiret, hätte mich dieser Sachen
nicht anzunehmen, wan ich nicht förchtete, dass einerseits eine
Gefährlichkeit daraus könnte entstehen und anderseits sehete, dass
der decor des Ertzhauses in fremden Landen darbei leidete und
da ich vorsehete, dass E. M. selbsten dieses Werk mit solchen
rigor poussirter nicht gern sehen werden, so wollte ich wenigstens
den Herrn Teutschmeister zu einem Zeug nehmen, dass ich alles
vorgestellet und angewendet, was dieses einigermassen hätte mitigiren sollen.
Der Teutschmeister hat das seinige gethan und die Kaiserin
Hat es wohl genommen und war zimlich incliniret, allein man hat
wieder Mittel und Weeg gefunden, sie auf das neue zuwenden, also
das nichts daraus erfolget, als dass man denen Freullen erlaubet
mit ihr umbzugehen und dass ihre Befreundte ihr einige Speisen
schicken derffen, allein der Geschmuck bleibt sequestiret und alles
das andere, wie zuvor.
Der Vatter hat mir unter den 22. Aprilis geschrieben, wo er
protestiret, dass wan alle Ungaren dem Ertzhaus sollten abfallen,
er allein E. M. getreu bleiben wurde, zugleich recommendirt er mir
die Person und die Reputation seiner geliebtesten und unglückseeligsten Tochter, — umb mich der terminorum, wie er geschrieben,
zu gebrauchen, — vor welche ich jetz nichts mehrer thuen kann,
sondern habe vor nöthig erachtet E. M. alles umbständig zu über-
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schreiben, damit dieselbe die motiva meiner gethanener Interposition
sehen und selbst daraus judiciren und erkennen, was etwan darinnen
weiters zu thuen, oder zu veranlassen wäre . . .
Gestert hat man des Palatini und der andern Ungaren funda
menta untersuchet, diese aber nicht also fundirter befunden, dass
sie ein interregnum erzwingen, oder E. M. die Einmischung in
die Regirung, folglich die Potestat der Frau Regentin zu disputiren
beflieget sein können, welches man ihnen gantz deutlich vorstellen
wird, wünsche nur, dass das Gubemo diesen gefährlichen passum
mit gehöriger Standhaftigkeit unterstützet.
Der Generalwachtmeister Graven ist gestert abend von dem
Grafen Palffy anhero geschickter ankommen,1 mit der guten Zeitung,
1 Erről a Wienerisches Diarium is (1711. nr. 810.) megemlékezik.
Ugyanerről gr. Herberstein Lipót is jelentést küldött (1711 május 7.) III.
Károlynak. (Eredetije Staatsarchiv. Hungarica. 1711. fasc. 193.) Wratislaw
május 7.-i jelentésére III. Károly május 27.-én terjedelmes levélben válaszolt,
melynek a magyarokra és gr. Pálffy Mária Annára vonatkozó rendkívül
jellemző részleteit a következőkben adjuk:
„Auf die Sachen von Ungarn zu kommen, will man mit Briefen aus
Genua gewiss versichern, dass alles gestillt und der Ragozzi selbst mit den
übrigen Rebellen herüber kommen und auch Mongatsch übergeben hat,
welches Gott geb und wohl höchst zu wünschen wär, dass gleich bei diesen
Anfang ein solches Königreich wieder in völligen Ruhestand gebracht wäre,
welches wan es sich also befindete, mein Willen ist und man absonderlich
Acht geben solt mit mehr Klimpf diese Nation zu tractiren und ihnen die
Aprehension zu nehmen, dass sie von den Teutschen untertrükt werden
und ihnen zu zeigen, dass ich von ihnen, gleich andern, Confidenz mach
und sie aestimire, auch scharf den dort commendirenden Generalen anzu
befehlen, dass sie die möglichst guten Ordre in selben Land observiren und
die Extorsionen nicht zulassen, auch man zeigen den Ungarn, dass man sie
mit aller Justiz und Lieb guberniren will ; auch findete gut, einige Nacionaltrupen zu formiren und sich deren sowohl, als auch in politico einiger
ihriger Subiecten zu gebrauchen an Orte, wo man von ihnen nichts zu
beforchten hat.
Die Abrufung übrigens des Palfi findt gar wohl und ist mit gar
löblichen Pretext geschehen. Was aber sein Tochter anbelangt, bin mit
euch d’accord sowohl zu meines hochliebsten Herrn Bruders Reputation,
als auch umb ein solches Haus nicht gar über den Kopf zu stossen, dass
man gar bedacht und glimpflich verfahre, wie ich auch an die Regentin
schrieb und glaub, dass best, dass sie sich nicht viel sehen lasst, bald heirat
und den Geschmuck zuruckgeb, das aus des Hausschatz genommen würdten,
das übrig mag sie in Namen Gottes behalten, sich aber absonderlich vor
uns nicht mehr sehen lassen, welches ihr auch die Kaiserin anraten wird.“
IH. Károly által sajátkezűleg írt eredetije Staatsarchiv. Hausarchiv. Fami
lienkorrespondenz. A. 17. A levél, a Pálffy ra vonatkozó részleten kívül, már
kiadva AaNETHnál : Archiv. XVI. 157—164. A közlés az eredeti után történt.
Az ügy további történetére vonatkozik gr. Wratislawnak Hl. Károlyhoz
1711 május 27.-én intézett levelének következő részlete :
„Ich glaube, die Freule Palffin wird numehro bald dem Przehorzowsky0) heurathen, welchem Tractat auf Gutheissen der Frau Regentin
o>) Gr. Pfehorovskyra lásd Bevezetés 124 1. Pénzügyi műveleteire,melyek nem
kedvező világításban tűntetik fel egyéniségét, lásd F r. Mensi: Finanzen
Österreichs. Wien, 1890. 13—14. és 318. 11.
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dass Cassau sieh ergeben und der Caroli mit seinem Anhang zu
uns getreten, von welchem die Frau Regentin sowohl, als der Hof
kriegsrath das mehrere berichten werden. Diese Zeitung ist von
grosser Consequenz nicht allein in sich selber und wegen der Ruhe
in Ungaren, sondern auch respectu des Türckenkriegs und bevor
stehender nordischer Unruhe, sintemahlen anjetzo die Türcken uns
nicht leicht mehr angreifen und die Schweden mehrer Consideration vor uns haben werden, in allem Fall, da wir ruhig in
Ungaren stehen und Meister von allen Festungen seint, wird uns
auch leichter fallen einen guten Wiederstand zu thuen. Der Graf
Palffy, so dieses grosse Werck unternommen und ungeachtet aller
ihm anjetzo gethanenen Verdriesslichkeiten, zu einen glücklichen
End gebracht, verdienet, dass E. M., denselben mit gnädigen Augen
anschauen . . .
47.

Kassa, 1711 május 9.

Grr. Pálffy János Eleonóra régenskirálynénák.

Jelenti Kassára megérkezését^ a Chourriére-ezrednek Mármarosba
való beütését és a foganatosított intézkedéseket, továbbá Rákóczinak
azon törekvéseit, melyekkel a kuruc ügy mellett hangulatot kísérelt
teremteni; kétségtelennek tartja a még kuruc kézen levő várak mielőbbi
meghódolását; a parancsnoksága alatt álló haderő szükségleteinek
kielégítését kéri.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 május nr. 107. Az iratra
rávezetve: Expedit, den von 9-ten Maii, 1711.

Allerdurchleichtigste etc.
E. K. M. allergnädigsten Befelch von 29-ten abgewichenen
Monats1 sambt der angeschlossenen Pienipotenz ist eben zu rechter
incaminiret habe. Die Freule bittet, man möchte ihr den weckgenommenen
Geschmuck in aequivalenti, oder natura zurückgeben, zu welchem sich die
Kaiserin nicht will bestehen ; soviel hat sie mir doch neulich gesaget, dass
sie der Freule Vattern E. M. recommendiret und wan er der Tochter etwas
geben will, so ist sie zufrieden. In Fall nun E. M. durch diesen modum
gedachter Freule etwas zu geben vermeinen, so wäre nöthig, es dem Vatter
per expressum unter der Hande durch jemanden acreditirten zusagen und
da E. M. einige mehrer particularia von dieser Sach zu wissen verlangen,
so fangen E. M. darüber nur an einem Diseurs mit dem Molart,a) welcher
ohne dem sich nicht weit unterstehen E. M. etwas dervon zu sagen . . .“
(Eredetije Staatsarchiv. Hausarchiv.’ Familienkorrespondenz. A. 16. A levél,
a Pálffy Mária Annára vonatkozó rész kivételével kiadva ARNETHnál : Archiv.
XVI. 164-169.)
1 A kérdéses okiratokat 1. Okirattár 40. és 41. számai alatt.
a) Gr. Molart Ferdinand Ernő, Eleonóra özvegy császárnő főkonyhamestere,
titkos tanácsos, az udvari kamarának helvettes elnöke. (Wiener. Diarium. 1711.
nr. 684.)
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Zeit eingeloffen, als die fürgeweste Tractaten zu Ihro Königl.
Maiestät Carl des Dritten etc. allerhöchsten Dienst glücklich geendiget worden. Mit weitläufiger Anziehung deren Particularitäten
E. K. M. nicht ungelogen fallen will, sondern mich auf den jüngsthin
abgeschickten General-Wachtmeister von Graven hierinfals in Unterthänigkeit beziehe.
Diesen Augenblick bin ich allhier angelanget und obzwar von
allen in dieser Föstung gefundenen Kriegs-, als Verbandsmittln und
Notturften den schuldigsten Bericht gern erstatten wollte, so gibet
es dermahlen die Kürtze der Zeit nicht zue, indessen alles in Ord
nung bringen lasse, umb die ausführliche Specification ehistens
nachzusenden. E. K. M. werden aus meinem letzteren allergnädigst
entnomben haben, dass von dem Grafen Karoly und der sogenanten
Çonfoederation, auch Hungarischen Ständen der Befelch wegen
Übergaab Mongacz, üngvar, Kővar und Hust an die dasige Commendanten erlassen, auch deren letzteren beeden Orthen halber
das behörige dem Generalen der Cavallerie Comte de Stainville
erinderet worden und der Effect immittels ungezweifelt erfolget
sein wirdet, wan anderst erwähnter General mit Nachtruck die
Sache pressiret hat.
Vor meinem Aufbruch von Debreczin empfange von dem Grafen
Karoly durch seinen Adjutanten ein Schreiben, welcher er auch
in Person gefolget und mir mündlich beigebracht, wasmassen das
dem Ragozi annoch anhängige von unterschiedlichen Leuten zusamben gefüegte sogenante Schwedische Regiment (welches ein Frantzos,
nambens Jarriere1 commandiret), in die Marmaros eingefallen und
daselbsten tausend Muthwillen mit Blinderung deren Kürchen,
Häuser und Einschlagung deren Kelleren ausübe, voraus nicht anders
zu praesumiren, als das solches mit Beiziehung deren zurukgeblibenen Rebellen eine neue Revolta und Unruhe erwerken und durch
Gewinnung einiger, so bereits das juramentum fidelitatis abgeschwo
ren, sich verstärken dörfte. Dahero disen Übl zeitlich vorzukommen,
und dises Gesündl zu zerstreuen, alsogleich den Obristen Acton
mit beeden Regimentern Rabutin und Montecucoli dahin detachiret
mit der Ordre, die Bagage und übl berittene nebst einigen commendirten zu Zattmar zu hinterlassen, mit dem übrigen aber in
die Marmaros zu eilen, dise Leute, ehe sie eine mehrere Oberhand
überkommen, aller Orthen aufzusuchen und alles, was hiervon
erdappet, niderhauen zu lassen, folgends zu mehrerer Sicherheit der
Marmaros allda bis weitere Verordnung bösten Fues zu sötzen.
Der General der Cavallerie Marches Cusani ruket sambt denen
dreien Regimentern Savoÿe, Ullefeld und Althan in die Gegend
von Karol. Den General-Wachtmeistern von Lanken habe mit allem,
was von dem Schlesichen Regiment wohlberitten ist, nacher Ungvar
1 Charrière Jakab ezredes.
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abgeordnet und vermittels eines ernstlichen Schreibens dasigen
Commendanten Ebezky István1 bedeutet, dass selber dises Schloss
abtretten und ihme General-Wachtmeistern von Lanken unverzüglich
einantworten solle, als widerigens er sambt der Guamison (weilen
sie nicht allein von der in Gott seeligst ruhenden Kaiserl. und
Königl. Maiestät diaetaliter proscribiret, sondern ihnen auch von
der herübergetretenen Hungarischen Miliz sogenanter Confoederation und Statibus diser Befelch zukommen seie) keine Gnad künftig
zu hoffen haben und man wider sie mit aller Schärfe und Statuirung eines Exempels verfahren werde, worüber des Erfolgs gewärtig
bin. Nicht weniger erwarte stündlich von mehrbesagten Grafen
Karoly deren Mongaczern Resolution zu vernémben, welche zwar
die Ubergaab föst gestöllet und versichert haben, allein die gute
Wahrheit zu berichten, habe ich bis anhero gefunden, dass der
Ragozi (zumahlen den Berczeni nicht einmahl nennen will) auf all
ersünnliche Weeg und Weis getrachtet, die Fridens-negotiation zu
verhinderen und niehmahlen seine mit Worten vorgegebene Schul
digkeit, weniger die gebührende Treue im geringsten erwiesen,
wohl aber sich nicht gescheuet, sein schelmisch-, betrüeglich-, und
infames Gemüth am Tag zu geben, da er durante pacis tractatu
seinen subordinirten falsche und contraire Ordren zugeschicket2 und
darinnen sie zu ferneren Halstärrigkeit und Ausschlagung der könig
lichen Gnad angemuthet hat. Ich habe alle dise Schreiben nebst
denen Ziffer-schliessen bei Händen, welche durch den hiemit abge
henden Curir aus gewissen Ursachen nicht überschicken kann, son
dern dem Hof-Kriegs-Rath und geheimben Referendario Locher von
Lindenheimb (sobalt es möglich und E. K. M. Dienst seine Abreise
gestattet) mitgeben werde.
Ersagter Ragozi hat sich höchst vermessentlich unterfangen,
wider E. K. M. allerhöchste Person strafbahreste Calumnien aus
zubreiten, mich auch für einen aller ehre-, gewissen-, treu- und
glaubenlosen Menschen (der mit ihnen nicht ehrlich zu handlen
verlange) ausschreien. Seine Ermahnungen und Ausschreibungen,
wordurch er die Miliz zu seinen Anhang zu persuadiren sich bemühet,
bestunden in deme, dass Ihro Maiestät die Königin von Engeland
durch den Milord Peterbouroug ihre Notturft würcklich tractiren
liesse und er Ragozi sambt ihnen allen die völlige Gnad und
Sicherheit unfehlbahr überkommen wurden.3 Seine Ambition und
1 Ebeczky István dandárnok, végül tábornok.
3 Mindezekről 1. Bevezetés 154—56. 1.
3 Peterborough angol diplomata, aki élénk tevékenységet fejtett ki
eleinte III. Károly spanyolországi koronája érdekében (Arneth: XVI. 32.),
utóbb az európai bonyodalmakban is. Rákóczival sűrű összeköttetésben
állott; mint Anglia rendkívüli követe 1711 február 23.-tól április 18.-ig
Bécsben is időzött. (Wien. Diarium. 1711. nr. 789. és 805.) ; az állítólag
Rákóczitól származó hírek bécsi tartózkodásával vannak vonatkozásban.
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verstockte Hartnäckigkeit unterstützet das grosse gegen den Czar
sötzende Vertrauen, da selber aussprenget, dass falls er mit seiner
anhängigen Miliz sich zu retiriren gezwungen wurde, Seine Czarische
Maiestät selbte in ihre Dienste aufzunemben sich erboten hätten,
auch ihme wider den Türken die Hälfte ihrer Armee zu commandiren überlassen, ingleichen bei glücklichen Reussirung das Fürstenthumb Moldau conferiren wollten, welches alles mir durch seinen
geheimben Secretarium Raday Pál1 endecket worden, den ich für
einen gescheiden Kerl, aber auch für einen schlimmen und falschen
Vogl kenne, so er auch bei diser Zertrennung deren Hungarischen
Truppen im Werk gezeiget und alle finesse hervorgesuchet seinen
Herrn wohl zu dienen, ungehindert er doch öffentlich confundiret
worden und sich nicht mehr getrauet nacher Pohln zu gehen,
sondern zu Mongacz sich aufgehalten.
Ich besorge also aus angezogenen Ursachen, dass der rebel
lische ßagozi den Fall von Mongacz zu verhinderen hundert Intriguen und Schelmenstück anwenden werde. Wass Unguar belanget,
nembe ich die Eroberung auf mich und werde mich selbsten (falls
der Commandant auf mein nachtrukhsambes Zueschreiben. sich dem
General Lanken widersötzete) dahin begeben, folgends ihne zur
raison bringen, welches ihme vorläufig zu wissen gemacht habe,
dass er sich entweders geben, oder wohl defendiren solle. Falls
nun Mongacz in der Halstärrigkeit verbleibete, so werde die unterweihlete Anstalt vorkeren, solches, soviel möglich, einzuspörren und
zu bloquiren. Es wirdet aber hiermit sehr hart hergehen, aner
wogen auf drei Meil Weegs in selber Gegend alle Dörfer völlig
ruiniret und kein Haus zu finden, das man zu Erzeigung des Brods
eine Bäckerei anlögen kann, mithin nöttig sein will, ehender Unguar
zu emportiren, umb von dorten mit dem Proviant auszuhelfen.
Dem Allerhöchsten seie unendlicher Dank gesaget, dass die
Sache so weit gekommen und die abalieniret geweste Hungam den
höchst bedaurlichen Todtfall weiland Ihro Kais. Maiestät nicht
erfahren haben, da ohne Ruhm zu melden, Seine verstorbene Kais.
Maiestät über 10 Tage habe reden machen. Das grösste Feuer
ist bereits gedämpfet, denen noch übrigen in Pohlen ohne Mann
schaft vorhandenen wenigen Flammen, als Ragozi, Berczeni, Forgács,
Esterhasy, Vay und Csiaky2 mus keine Zeit gelassen werden sich
weiters zu erbreiten, sondern solche durch einige an die Pohlnische
Granitze postirende Truppen gäntzlich zu dämpfen ; dises zu bewerk
stelligen ist das Grass verhanden, hingegen äusseret sich'^die
1 Pálffy ezen megjegyzése arra mutat, hogy Ráday Pál kétszínű sze
repet vitt a tárgyalások alatt. Egyébként 1. Bevezetés 191. 1.
2 Gr. Csáky Mihály altábornagy. Rodostóban halt el 1757-ben. (Thaly
K. : Rodostó és a bujdosók sírjai. Századok, 1889. 568.1.) Leányát, Krisztinát,
Károlyi Sándor fia, Ferenc vette utóbb nőül. (Éble G. : Károlyi Ferenc gr.
és kora. I. k. Budapest; 1893. 168. s köv. 11.)
A szatmári béke története és okirattára.
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Difficultät mit dem Proviant und dem zu dessen Transport nöttigen Fuhrwesen.
An meinen unerwindenden Fleiss, Eifer und Sorgfeit solle es
nicht erwinden, alles was zu Ihro Königl. Maiestät Carl des Drit
ten etc. meines allergnädigsten Herrens Aufnemben und Wohlstand
des gemeinen Weesens gedeiet, zu unternemben, wie dán E. K. M.
mit mir, wohin dieselbe meine wenige Persohn nötig befinden,
allergnädigst zu disponiren haben und solches durch einen Expressen
erwarten will. Bis dato habe dero allergnädigsten Befelch nicht
nachleben können, weiln dise neue, von dem Ragozi und Bercseni
angestöllte Confusion mir unbewust gewesen und erst von dem
Grafen Karoli berichtet worden, bei welcher Bewandtnus mir die
scharfeste Verantwortung aufgebürtet hätte, wan bei disen gefähr
lichen Umständen mich entfernet hätte, da immittels meiner Abwesen
heit eine neue Veränderung des gantzen Werks gantz leichtlich
hätte erfolgen können.
Ansonsten kann E. K. M. deren sambtlichen Regimentern
unaussetzliche lamentationes nicht beschreiben, indeme für selbe
das auf die verflossene drei Wintermonat gefallene Gelt annoch
nicht angelanget, mit welchem auch die Regimenter ihre völlige
Wintergebühr nicht erlangen. Anjetzo sollen sie campiren und ist
kein Kreutzer Wochengeld verhanden. Aus dem gantz desert-, desolirt-, und ruinirten Land (wovon der HKR. Locher von Lindenheimb
den Augenschein eingenomben und bei seiner Ankunft die Wahrheit
referiren wirdet) etwas zu ziehen, ist eine Unmöglichkeit auch bei
dermahligen Conjuncturen etwas nachdenklich:
Solchemnach bei E. K. M. nochmahlen allerunterthänigst
anlange, denen Regimentern auf das schieinigste mit Wochengeltern,
wenigst auf ein par Monat auszuhelfen, wan anderst eine Disciplin
gehalten und denen herübergetretenen Hungarn keine neue Jalousie
und Gedanken zur Wanklmütigkeit gegeben werden sollen. Übrigens
will auch unumbgänglich erforderlich sein, einiges Gelt zu über
machen, damit allhier ein rechtes Provianthaus (von welchen die
diss- und jenseits der Theis stehende Truppen ihre Notturft zu
nemben haben) aufgerichtet werde, allermassen der allhier gefunden
und noch beikommende Vorrath in unterschiedlichen Häussern
verlöget und einer entstehenden Feuers-brunst (worvon der All
mächtige uns gnädiglich bewahren wolle) zuviel exponiret ist. Keine
Casermen zu Unterbringung der Miliz befinden sich auch allhier,
welche nothwendig zu erbauen die Bedürfnus erheischet, damit die
Bürgerschaffi von denen Einquartirungen der Miliz betreuet werde.
Welches alles ist, so E. K. M. mit dem zuruckgehenden
Courir anjetzo beizubringen habe, wormit zu allerhöchsten Gnaden
mich allerunterthänigist empfehle. E. K. M. allerunterthänigster
Caschau, den 9-ten May 1711.
Johann Graf Palffy, m. p.
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48.
Kassa, 1711 május 9.

Gr. Pálffy János a haditanácsnak.
Jelenti, hogy a magyarországi és erdélyi rendek Csajághy Jánost és
Pongrác# Györgyöt követségben küldték az udvarhoz.
' Eredetije Kriegsarhiv. Hofkriegsrath exp. 1711 május nr. 150. Az iratra
rávezetve: Wien, den 13-ten Mai, 1711.

Hochlöbl. HKR.
Was an die verwittibte Kais. Maiestät, als dermahliger Regen
tin, durch den abschickenden Courier in ünterthänigkeit erlasse, ist
aus der beigeschlossener Copia des mehrern zu ersehen,1 deme noch
dieses anzumerken habe, wasmassen vor nöthig befunden denen
herüber getretenen Hungarn und Sibenbürgern zu Benembung aller
Diffidenz zu erlauben, dass selbe zwei Deputirte nacher Hof ab
schicken und mite;s solcher die Confirmation der ihnen ertheilten
gratiae amnistialis vitae et bonorum, auch andern in der Pacification versicherten Zuesagungen ansuechen, annebst ihre weitere
Notturft anbringen Können, zumahlen nun die Hungarn ihren
vorhin gewesten Brigadier Herrn Joannem Csayjagi, die Siebenbürger
aber ihren und des Ragozzi gewesten Secretarium, Herrn Georgium
Pongraz hierzue erwählet2 und solche anheunt mit meinem Pass
nacher Cseglis, oder Landtschütz3 abgehèn, allda aber bis Herr
HKR, und geheimbe Referendarius Locher von Lindenheimb zu
Wien ankomet, in der quarantana anzuhalten seien. Als habe
einem hochlöbl. Kais. HKR. zur Nachricht auch dem Ende hiemit
anzeigen sollen, damit dieselbe darob zu sein belieben, auf dass von
dem Consilio Sanitatis vor benannte zwei Deputirte sambt ihren
beihabenden Bedienten die Contumaz auf vier Wochen erstreket
und der Pass dem zu Landtschütz stehendem Pest-Commissario
ehestens überschiket werde. Womit verbleibe eines hochlöbl. HKR.
Caschau, den 9-ten Maii 1711.
,. , , ...
dienstschuldiger
Johann Graf Palffy.
P. S. Sogleich vernembe, dass die beede Deputirte nicht zu
Lanschiz, sondern zu Sanct-Nicola4 (umb wæillen sie über Ofen
hinausgehen) ihre quarantana machen werden, solchemnach dem
alldortigem Pest-Commissario der angemerkt Pass zuzusenden wäre.
P. S. Auch hochlöbl. Kais. HKR. es ist allhier kein artiglerist verhanden, deme das allhiesige Zeughaus anvertrauen kann,
1
3
4

A másolat mellékelve ; ugyanannak eredetijét lásd az előző iratban.
V. ö. Pulay: II. 429. 1.
Cseklész helység, a Pozsony—szempci útvonalon.
Szentmiklós helység Moson megyében.
24*
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pass also ein Zeugleutenant nebst anderm nöthigen artigleristen
zu resolviren und zu benennen, folgents anhero zu schicken wäre,
indessen habe von denen allhier verblibenen die tauglichste Pixenmaister und Feurwerker beibehalten. Eine gleiche Beschaffenheit
hat es mit Eperies, wie es dan auch zu Mongacz und Ungvar sich
äussem wirdet. Nicht weniger will nöthig seien zu allhiesigen
Generalat einen Auditor zu bestöllen, worzue mir der GeneralAudit orleithenant Herr Rameÿssen1 anständig wäre. Womit uti in
litterisJohann Graf Palffy

49.
Kassa, 1711 május 9.
Locher Károly a haditanácsnak.

Jelenti, hogy I. József halálát végre Károlyival is tudatták; a rendek
követeket küldöttek Becsbe, akik azonban a vesztegzár-állomásokon
mindaddig feltartóztatandók, míg ő Becsbe nem érkezett ; Mármarosba
betörés történt, de megfeleld intézkedésekről már gondoskodtak, végül
ismerteti a Rákóczi áltál Anglia és Hollandia állítólagos közbelépéséről
terjesztett híreket.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 május nr. 395. Az iratra
rávezetve: Expedit. Wien, den 13-ten Maii, 1711.

Zufolge meines nägsthin in Unterthänigkeit erlassenen Bericht
schreibens, so von Herrn Generalfeldwachmeister von Graven wohl
wird sein behändiget worden, solle ferrers unterthänigst nit verhalten,
wasmassen den 4-ten dises Herr Graf Karoly nacher Debreczin
kommen, wie er deshalben von des Herrn commendirenden General
Feldmarschall Excellenz ersucht wäre, deme dann der allertraurigste
Hintritt unseres allergnädigsten in Gott allerseeligst ruhenden Kaisers
und Landsfürsten höchst seeligsten Andenkens eröffnet worden,2
indeme man doch dise Spiel ohne Verdacht in Verheilung dises
Falls nit länger hätte treiben können und dem Allerhöchsten zu
danken, dass Er Ihro Excellenz 12 Tag lang das Miracl zu üben
habe zuegestattet, dass sie Selbsten, oder durch mich in so vielen
öffentlichen Zusammenkünften gepflogenen Unterredungen, Veranlas
sung der Pacificationspuncten, Beaidigung und Abdankung der so
numerosen Miliz unsern abgestorbenen allergnädigsten Herrn habe
reden machen und alles so glücklich endigen lassen und vielen
durch sonderbare Schückung des Allerhögsten auch eben selbigen
1 Romeisen János Boldizsár. (Feldzüge : XII. 166.)
2 I. József halálának hosszas eltitkolása csakis az országhatárokon
felállított vesztegzárak következtében volt lehetséges. Rákóczi is csak április
végén szerezhetett a halálesetről tudomást, mely azután új irányt adott
politikai törekvéseinek. Mindezekre 1. Bevezetés 153—56. 11.
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Tag der Courrier mit der allergnädigsten Expedition der Ersträkung
der Ihro Excellenz ertheilten Vollmacht, auch mildreichster Aner
bietung der Ratification der hierseits errichtenden Handlungen
ankommen, so hat Herr Graf Karoly auch in allem das Werk desto
tröstlicher gefasset und dabei kein Bedenken gehabt, so auch all
übrige Ungarn bestättiget, welche gar wohl begriffen, dass die
Succession der Cron Ihro königl. Maiestät in Hispanien zufalle, die
interims Regierung hingegen Ihro königl. Maiestät unserer aller
gnädigsten Frauen Regentin, als gekrönten Königin in Ungarn zustehe
und hat man dabei nit unterlassen die allerhögste Person des zu erwarten
habenden Königs dermassen zu erheben, dass sie sich darüber
ungemein getröstet bezeiget haben. Immassen eben under einstens
von der sogenannten gewesten Confoederation von denen Ungarn
und Sibenbürgern zwei ablegati ankommen, welche nacher Wien
zu dem Hof zu gehen abgeschükt worden, umb alda die zugesagte
Bestätigung der Pacification zu sollicitiren, auch ein und anderes
in privato pro nationibus anzusúchen. Welchen man dises Gesuch
nit abschlagen können, umb alle Sincerität und Aufrichtigkeit ihnen
zu bestättigen und haben Ihro Excellenz selbige auch bis anhero
mit sich genomben, umb sie bis in das vor Prespurg ligende
Contumaz-Ort Zeklisch1 bis übermorgen abzuschücken, allein wären
selbigen die behörige Pässe nit ehunder, als vor 3 Wochen nacher
ihrer Ankunft zu ertheillen, bis ich eben über diesen Weeg und
zwar vor ihnen auch dahin nacher Wien kommen könnte, angesehen
zu Gott die Hoffnung setze, dass bis solcher Zeit die Sachen sich
alhiero solchergestalten ergeben werden, dass ich alsdann auch
darnach in kurzen mein Rais zuruck werde antretten können, damit
ich in allen zu benöthigte Auskunffit dienlich sein möge.
Übrigens ist Herr Graf Karoly noch selbige Nacht nacher
Karol zuruk gangen, nachdeme aber die Kundschaften gegeben,
wasmassen das Charierische von allerhandt Gesindl zusammen
geströstes Regiment aus Pohlen, wohin es flüchtig entwichen, in
die Marmarosch eingefallen seie, den gantzen Comitat plündern und
ausrauben, also seind mit ihme Herrn Graffen Karoly die Anstalten
concertirt worden, wie disem sich etwo zu neuer Unruehe eintringende Übl und Feuer könnte unverzüglich gesteiret werden. Worüber
hin dann von Ihro Excellenz der Schluss ergangen, dass under
Herrn Obristen Acton das Rabutinische und Montecuculische Regi
ment sambt dem Cortizischen Hussaren2-compagnie nacher Zattmar
marchiren, zu Zattmar die schwere Bagage lassen, folglich in die
Marmarosch und zwar voraus mit ungefähr 700 Pferd von wohl
berittensten ungesaumbet ruken, mithin, ob dises Raubergesindel
nit etwo zum gutten Theil überfallen werden könnten, sehen (így)
davon auch so dann keinen Quartier geben, diejenige aber, so
1 Cseklész pozöonymegyei helység.
2 Kurtics huszárszázada, melyről már ismételten szó esett.
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vieleicht nach abgelegten Aidt der Treu sich zu ihnen geschlagen,
durch den Strang hinrichten lassen sollte. Da Herr Graf Karoly
immittelst für dise Regimenter das Brod zu verschaffen über sich
genomben, Ihro Excellenz aber den unumbgänglichen Noth befun
den, ihme Herrn Obristen Acton mitzugeben, dass er suchen möchte,
der Mannschaft die Wochengelder auf einige Zeit raichen zu
können, etwo 3000 fl. von dem Marmaroser Comitat mit guten
Art zu erlangen, gleich dann auch zufolge diser Resolution alle
Ordre ertheilet. und er Herr Obrist seinen March den 5-ten angetretten hat.
Herrn Generalen von der Cavallerie Marchesen Cusani ist
indessen das Commando über die jenseits der Theis noch stehende
Regimenter Ullenfeld, Lange,1 Althaimb hinderlassen und nicht
wider ersagter Herr Obrist an ihn gewisen worden, da hingegen
Ihro Excellenz dero Abreis nacher Caschau angetretten, alwo sie
auch gestern früehe glüklich angelanget seind. Zu Tokeÿ aber
haben selbige Herrn General Feld Wachtmeister von der Lankhey2
die Befehl ertheilet, mit dem Vehlischen Regiment nacher Ungvár
zu gehen, so dann selbigen Ort in der gueten aufzufordern und nach
Begebenhait zu besetzen, einfolglich sich auch weiters nacher
Mongatsch zu verfüegen, umb alda denen gemachten und von Herrn
Graffen Karoly veranlassten Dispositionen der Übergaab halber
auszuwarten; entzwischen aber werden alhiro mit der Generalität
die benötigte Anstalten eingerichtet werden, in Fall der erheischen
den Notturft Ungvar mit Gewalt anzugreifen und Mongatsch mit
einer Bloquada umbzugeben, dann von Erfolg der Übergaab von
Hust und Kővár nit zu zweiflen, obwohlen noch keine Antwort
wegen allzu grosser Entferntheit von einem oder andern bishero
ankommen. Zu deme dass auch deren Besatzung von Sibenbürgen
aus beschehen muess, Herrn Grafen Steinville auch deshalben die
Ordre von Herrn Grafen Karoly und der sogenannten Confoederation zuegeschükt worden.
Es manglet zwar der Ragozÿ und Berczenÿ an meisten, ihre
verteuflete Anschlag in ihrer Verzweiflung dahin zu richten, damit
sie gegen Ihro Excellenz und den Grafen Karoly alle Diffidenz auch
mit ehrenriehrischen Ausstreuungen erweken mögen, gleich es umb
die Übergaab von Caschau zu hintertreiben ergangen und die an
den Graf Daniel Esterhazi erlassen Brief es des mehrem bezeigen,
welche ich bei meiner glüklichen erfolgenden Ankunft aldorten
vorweisen werde, also dass jenen klar erscheinet, dass die Ambition
und verbitterte Hoffart diser beeden Capi, absonderlichen das ver
teuflete Gemieth des Bérzenÿ niemahlens gesinnet waren sich zu
der Gnad zu wenden, sondern in dem Untergang des gantzen König
reichs und völligen Umbsturz des durchleuchtigsten Erzhauses ihre
1-2 Lancken (von der) Fülöp Ernő vezérőrnagy ezredét érti.
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vermeinte Hoheit zu befestigen. Ich setze aber meine feste Hoffnung
zu Gott, weilen das arme bishero untertrukt geweste Volk dise
treulosen Absehen sattsam begriffet, es werde noch alles gehen, wie
es durch Ihro Excellenz hoher Prudenz veranlasset und eingerich
tet worden. Es wird aber auch, nach meiner wenig unvorgreiflichen
Mainung und der herübergetrettenen Ungarn selbst aignen instän
digen Verlangen, absonderlichen von Seiten des Herrn Grafens
Karoly darfür gehalten, dass des Herrn commendirenden Feld
marschaliens Excellenz von hier und disen Enden nit abraisen
sollen, bis nicht alles in rueh- und richtigen Stand gesetzet, mithin
alle Providenz solchermassen vorgekeret sein wird, dass denen
widrigen Machinationen aller Orten der Weeg zu ihren Vorhaben
abgestrikt werden kann. Dann ich kann bei meinen Ehren wohl
versichern, dass die von Herrn Marches Cusani in seiner Durchrais
publicirte Abrufung des Herrn Feldmarschallens und ihme beschehne
Auftragung des Commando nicht minder die Ungarn, dann die
kais. Generales högstens allarmiért hat, einfolglich könnte bei so
bewanten Umständen die Abwesenheit ihrer Excellenz Person hirlands zu mehrern Schaden Anlass und Gelegenheit eröffnen, als
dero Anwesenheit daraussen Nutzen schaffen.
Von hiesigen Statt von denen Koruzen beschehener Befestigung,
eingelegten Magazin Vorrath, eingerichten Zeughauss will ich der
Zeit nichts melden, weilen solches ausführlichen von Ihro Excellenz
wird eingeschükt werden; das allein kann ich sagen, wie ich nit
glaube, dass bei dero wenig und schlecht habenden Infanterie, neben
andern bei derlei Vorfallenheiten und sich eraigenden Operationen
unserseits jedesmahl erfindlichen Gebrechen, man disen Sommer
hindurch hätte können von disen Platz Maister werden.
Hienägst solle ich pflichtmässig bitten, damit man wegen
der sommerlichen Subsistenz alle eusserste Vorsorg tragen und die
ehiste Hülf zu überschüken geruhen möchte. Dann es wird sich
ergeben, dass die Regimenter noch meistens von abgeflossenen
Winter werden zu fordern haben, mithin keine Mitl vorhanden seien,
wie man den Soldaten an der kleinen Leibes Notturft etwas ver
schaffen kann. Insonderheit da die Offizier in der högsten Nott
verfallen und der restringierte Fuss, sie äusser des Fusses gestellet,
ihnen selbsten, weniger den Soldaten helfen zu können.
Endlichen solle gehorsambst unverhalten, wasmassen der Ragozÿ
sowohl durch den Raday Paul Ihro Excellenz vorbringen, als sonsten
aussprengen lassen, auch dem Graffen Daniel Esterhazy geschriben
habe, wie dass der Ungarn Frid durch Engi- und Holland, ver
mittlet des Mylord Petterbourg zu Wien tractiert werde, dass sie
seine Adhaerenten sich nit sollen praecipitiren durch die alhier nur
zu ihrer Bethörung anstellenden Tractaten, dass noch von Moscau
Hülf zu hoffen, wobei aber in der Sachen selbsten entdeket worden,
dass der Ragozy mit Moscau geschlossen habe, alle die nun abge-
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wichne Ungarische Miliz in des Czarn Diensten zu überbringen
mit dem Beding, dass der Czar solche bezallen, der Ragozÿ selbige
commendiren und deswegen zu seiner Zeit der Czar ihme seine
völlige Restitution, sambt andern Convenienzien zu wegen bringen
solle. Welchem nach dann bei der Czarischen Maiestät unmass
geblichen wohl ein und andern nachtrukhsame officia vorgekeret
werden könnten, dass der Ragozÿ und sein noch geringer Anhang
sich als proscribirte Perduellen keines Schutzes, noch sicheren
Unterkommens zu getrosten hätte. Ingleichen wäre bei dem König
August und der Republic von Pohlen stark anzuhalten, dass gedach
ten proscribirten kein Unterschlaiff in deme Königreich Pohlen
mehr möchte gestattet, oder in widrigen nicht ungleich ausgedeitet
werden, wan man von Seiten unserer Kriegsmacht ihnen auch in
Pohlnischen territorio nacheilen und sie quovis modo zu vertilgen
suchen wurde,1 dann sonsten das Rauben, Plindern und andern
Insolenzien am selbigen Granitzen niemahlens konten eingestellet
werden. Welches dann dermahlen mit gegenwärtig ablauffenden
Courrier in Unterthänigkeit zu berichten gehabt und verhoffe mit der
Gnad Gottes nägstens selbsten von hier über Eperies und von dort
aus nach Presspurg und weiters dahin nach Wien zu folgen. Indessen
mich etc. Eines Hochlöbl. etc. undterthänig gehorsambster eter
Caschau, den 9-ten Maii 1711.
Carl Locher v. Lindenheim, m. p.
50.

Bees, 1711 május 10 és 12.

minisztertanácsi jegyzőkönyv.
Tárgy: a szatmári békepontok részletes megvitatása.
Eredeti fogalmazványa Staatsarchiv. Minist, conf. prot. a. 1711.

Conferentia de 10. Maii, 1711 apud Celmum Principem de
Trautsohn.
Praesentibus: Excellentissimis dominis comitibus à Starhemberg, B. v. Seilern, Herberstein, Schlick, me, dominis Sauberer2 et Ottl.
materia: Hungarica et Turcica. 26. April redditio von Caschau
mit 3 m. Mann Guamison. Den 30. dits die Submission der Trup
pen in 10 m. Pferd, negst noch 4 andern Regimentern disseits der
Theis, so dass man die noch gehabte Ragoczische Macht auf
18 m. Mann.
1 Annak a rendszernek, mely Rákóczi és Bercsényi mindenáron ártal
matlanná tételére irányult (lásd Bevezetés 169 s köv. 11.) egyik erős támo
gatója volt Locher is.
a C. J. Sauber von Sauberskirchen udv. kamarai tanácsos. (FellnerKretschmayr : Österreich. ZentralVerwaltung. TU. 66.)
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Dominus Ottl legit relationem des Generals Palfy de 2 Maii,
1711. aus Debreczin,1 darinnen er die erfreuliche Nachricht von
Ergebung der Stadt Caschau und Submission aller Malcontenten
berichtet.2 Legitur quoque pacificatio inita.
1- mum punctum: Restituatur Ragoczius in gratiam vitae et
bonorum, et libera permansio in regno, dato ei spatio 3 septima
narum ad deponendum juramentum fidelitatis. Si migrare velit,
migret in Poloniam, at deposito prius juramento fidelitatis regi et
pacifice vivat; fortalitia omnia in possessionem regis tradat. Adim
pletis his conditionibus, restitutionem eius filiorum ei haud dene
gatum iri.
Deliberatum super hoc articulo.
Conclusum: Rescribatur D. C. Palfio a Consilio Bellico et
approbetur id, quod egit. Tum fiat ratificatio solennis per Cancellariam Hungaricam, servata tractatus materia, at in aliam formam
redacta, omissis verbis: Statuum et Ordinum et Confoederatorum.
(Oldalt : Inquiratur apud Cancellariam Imperii, qua dignitate habea
tur Ragozius apud illam et in specie, an pro Principe habeatur?)
2-um punctum. (Oldalt: Iste articulus fuit valde dubius visus.)
Restituantur bona omnia prioribus dominis, exceptis fructibus in
terim perceptis. Nec tamen hoc privilegio fruantur ii, qui ante hoc
tempus ad Caesarem redierunt.
Conclusum: Fiat restitutio bonorum. Tamen non excludantur
ii, qui citius poenituerant, imo iis magis gratia regia promittatur.
Esse enim scandalosam exceptionem.
3- um punctum: Servetur religio iuxta leges regni, gravami
naque audiantur.
Concl/usum: nil monendum.
4- tum punctum : Viduis et orphanis quoque restituantur bona
defunctorum maritorum et parentum, exceptis bonis eorum, qui in
rebellione mortui sunt et quorum bona iam in tertias manus deve
nerunt, nam bona haec, quoad eam partem, quae ad maritum et
parentem eorum pertinuerunt, fisco addicta manent, eaque caetera
restituantur viduis et orphanis.
M jegyzőkönyv itt megszakad. Folytatása május 12.-énJ
Conferentia de 12. Maii, 1711.
Apud Dominum Principem de Trautsohn.
Praesentibus. D. C. von Thraun Landmarschall, Starhemberg
Cammerpraesident, Br. Seilern, Herberstein, Schlick, domino Palm,3
me et öttl.
1 Okirattár 43. sz.
2 Oldalt megjegyezve : Vide ad latus ; a megjegyzés a tanácskozás
anyagára vonatkozik.
8 Palm János Dávid a vezérhadbiztossági hivatal igazgatója, titkos
előadó és udv. kamarai tanácsos. (Feldzüge: II. 468 A.) 1711 február 18.-án
nemességet nyert. (Meghalt 1721.) Siebmacher: IV. 4. 1. 329. 1.
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Materia : Pacification cum Hungaris nuper tractata, nunc
reassumpta ob interventionem des Herrn' Landmarschallens.
Relegitur 1-mum punctum pacificationis, in quo Ragoczio pro
mittitur gratia vitae et bonorum, si traditis fortalitiis in sua po
testate adhuc sitis, intra trium septimanarum spatium juramentum
homagiale deposuerit, relicto ei emigrandi in Poloniam arbitrio,
salva fide.
Conclusum : In materialibus nil mutandum. At circa formalia
ea omnia verba et expressiones vitandae, quae aliquot jus rebellibus
adiicere possent. Itaque omittantur verba: „Status et Ordines“.
Item inquiratur in titulum „Principis“, quem sibi arrogat Ragoczius,
neque enim eum sibi competere, utpote soli avo suo concessum et
ab eius patre usurpatum per conniviam. Tamen placitum, ut soli
tus ei ab Hungarica Cancellaria ante motus bellicos dari, ab eadem
Cancellaria dari pergatur.
Ad 2-dum articulum, ubi eadem amnestialis gratia vitae et
bonorum Transylvanis et omnibus officialibus et militibus, quin et
creatis nobilibus et libertinis stipulatur, exceptis iis, qui ante hane
pacificationem resipuerunt. Oldalt: Wackerbarth1 repetit transfugas
Saxones. Placuit ei responderi oretenus, omnibus rebellibus fuisse
datam facultatem migrandi, quo velint. Non esse proinde in arbitrio
Caesaris placita mutandi.
Conclusum: De neoacquisticis, restituatur quivis in jus vetus,
non novum. Salvo iure dominorum. Omittatur mentio de „Theatro
Eperiesiensi“ ; item verbum: „bene meritos“. Item habeantur ii,
qui antea ad Caesarem redierunt, non peioris, imo melioris condi
tionis, ac hi ultimi. Verbum formale articuli mutetur.
Ad 3-um articulum: Asseritur libertas religionibus in Hun
gária receptis.
Conclusum: Articulum esse iam in comitiis placitum.
Ad 4um articulum: Maneant bona orphanis et viduis necdum
alienata, si quae alienata, restituantur, excepta ea parte, quae ad
defunctum maritum et patrem pertinuere. Exceptis iis viduis et
orphanis, qui et quae adhuc Ragoczio adhaerent, his enim omnia
bona restitui volunt.
Conclusum: Corrigendam quoque indignam illam conditionem,
quae favet orphanis adhuc partibus Ragoczii adhaerentibus et gra
vatur eos, qui citius fidem exhibuerunt.
Ad 5-tum articulum: Stipulatur gratia vitae et bonorum iis
omnibus ex rebellibus, qui in exteris provinciis et functionibus,
1 Gr. Wackerbarth Ágost Kristóf altábornagy, később gyalogsági
tábornok, a szász választófejedelem bécsi követe, a szász érdekek képviselője ;
innen felszólalása a Rákóczi seregében szolgáló szász zsoldosok ügyében.
Szereplésére 1. Feldzüge: II. 461., 469. XV. 110. Wienerisches Diarium.
1710. nr. 680. és 696.
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seu legationibus iám versantur, etsi tardius ac post 3 septimanas
redierint. Item et iis, qui in superioribus rebellionibus impliciti
fuerunt.
Conclusum: Hunc articulum esse diversum et continere multa
capita. Distinguendum autem inter ea, ad quae plenipotentia se
extendit et ea, quae ea non comprehenduntur. Prima ratificanda,
non secundi generis. Itaque ut generalitas istius articuli et primum
et ultimum non subvertat, solventur hi duo articuli expresse. Num
vero qui aberint ex rebellibus, ex causa legitima absint, id exa
minandum. Abstineatur tamen a verbo „legationis“ etc. Restringa
tur tamen gratia bonorum ad solos eos, qui praesenti Ragozianae
rebellioni adhaerent et abstineatur non modo a superioribus moti
bus, verum diserte excludantur.
Transylvani transfugae in Moldáviám comprehendantur sub
amnestia et id insinuetur Generali Steinville et Cancellariae Transylvanicae. Praescindatur ab eo, quod stipulatum de Jazybus et
Haydonibus, cum ea ad Comitia reiiciantur.
Ad 6-tum: Stipulatur libertas captivorum nationalium.
Conclusum : Fiat.
Ad 7-mum: Stipulatur resarcitio damnorum tempore armistitii illatorum.
Conclusum: Fiat.
Ad 8-um: Publicetur pacificatio et ratificatio in Hungária
et Transylvania.
Conclusum: Fiat.
Ad 9-um: Interdicantur omnia iurgia, lites et severa verba.
Conclusum: Fiat.
Ad 10-mum: Petunt fiduciam regis in Hungaros et amorem
in nationem.
Conclusum: Nil dicendum.
Ad 11-mum: Cavetur Ragoczio ius redeundi, etiam post 3
septimanas redeundi et homagium per procuratorem deponendi,
extenditurque haec facultas ad duas et forte 3 septimanas, si modo
intra primas tres septimanas in deponendis armis et tradendis
fortalitiis pactis steterit.
Conclusum : Sinendum.
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5L
Javorov, 1711 május 12.

Gr. Wilczek1 Trautsohn hercegnék.

Jelenti, hogy Rákóczi a lengyel földre kivonult kuruc csapatokat a
cár szolgálatába szándékozik átengedni; ismerteti az orosz helyettes
kancellárral folytatott szóbeli tárgyalásának anyagát s a cárnak az
oláh és a moldvai vajdasághoz váló viszonyát.
Eredetije Staatsarchiv. Polonica. 1711. A < } közé eső szavak az eredetiben
jelekkel vannak írva.

Durchlauchtig-, Hochgebohrner Reichsfürst.
Es werden E. F. Gnaden hoffentlich meines unter den 8-ten
dieses gleich nach meiner Ankunft2 gehorsambst erlassenes, wo dero
beider gnädige von 25-ten Martii und 4-ten April, die alhier be
kommen, beantwortet und was in der Eil erfahren, berichtet, zu
recht empfangen haben. Daseithero bin zuerverlässlich benachrich
tiget worden, dass Seine Czarische Maiestät (von dem Ragozy
Truppen übernehme) und würklich (dem Granadier-Obristen Roob3
dictum die) Commission aufgetragen, (an die Gräntze zu gehen,
umb die Truppen zu empfangen und zur Czarischen Armee zu
führen) welche indessen unter dem (Commando eines Ragozischen
Generalmajor stehen) und meistens in (Ausländerern bestehen} und
ihren Vorgeben nach bis (sechs tausent Mann aufmachen sollen4).
Auf was (Condition aber diese Truppen übemomben) werden, dato
nicht erfahren. (Herr von Vizthumb5 hat mich versichert) Nach
richt zu haben, dass keine andere (Condition) dabei seie, als die
blosse (Unterhaltung), dan (Ragotzy froh seie, dass selbe nur
anbringen könne,) in Hoffnung, dass, (der Czar ins künftig sich
1 Gr. Wilczek (Welczek, Wüldschek) Henrik Vilmos (1665—1730);
1686-ban katonai pályára lépett és résztvett Buda ostromában ; 1701-ben
ezredes, 1704-ben vezérőrnagy, 1709-ben pedig altábornagy lett; főleg a
d.iplomáciai téren szerepelt, korábban mint krakói követ (Feldzüge : XH. 56.),
később (1710) a cári udvarban. (Arneth : Prinz Eugen. II. 113. Feldzüge:
XIII. 57.) Diplomáciai működését a bevezetés fejezeteiben részletesen ismer
tetem. Egykorú életrajza Europ. Fama. 107. Th. 1710. 865—67.11. Arcképe
Europ. Fama. 106. Th. és Márki : III. k. 263. Későbbi működésére Ballagi :
A. : XII. Károly és a svédek átvonulása Magyarországon. Budapest, 1922.
141. s köv. 11.
2 Javorovba a cárt követve érkezett meg.
3 Ropp orosz ezredes, Rákóczi szerint brigadéros. Ropp megbízatására
lásd Arch. Rak. III. 660, 690. 11.
4 Túlzott becslés, melyet Wilczek utóbb helyre is igazított.
6 A cári udvarnál akkreditált lengyel követ, a bécsi udvar bizalmas
tudósítója. A Vitzthum- (von Vitzthum et Eckstädt) család Csehországból
ered, 1711 óta Szászországban három ágra oszlott. (Ottuv: Slovnik Naucny.
IX. Praha, 1895.)
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seiner annehmen) wird, weil anderst nicht (zu unterhalten weiss),
mir aber fürkomet, dass nicht so schlechterdings ohne einige (gegen
Verbündtnuss die Truppen weggebe). Von denen sollen bis (acht
hundert Franzosen seien), welche Seine' Czarische Maiestät (nicht
annehmen) wollen, weilen (nicht trauen sich ihrer gegen die
Türcken und Schweden zu bedienen. Diese hat der Ragotzy dem
Pohlnischen Abgesanten von Vizthumb für seinen König ange
tragen,) er aber, dass keine Commission (Truppen anzunehmen),
geantwortet. So solle auch gehorsambst hinterbringen, dass der
französische Abgesandte Baluz1 sich alhier befindet und seine
Audienz bei Seiner Czarischen Maiestät vor meiner Ankunft gehabt ;
nach deme nun alles dieses mit Fundament gewusst, habe (mich
den Zehenden dieses vormittag mit dem Kais. Residenten zu dem
Herrn Vicecanzler ” begeben), blos als ob meine erste Visite
ablegete und nach einigen indifferenten Discursen endlich darauf
kommen, dass hiesigen (Hof in der kurzen Zeit meiner Ab
wesenheit sich zimblich geändert, denn S. Czarische Maiestät,
als sowohl, als das Ministerium) hätten mich versicheret, dass
mit (denen Ungarischen Rebellen niemahlen das geringste Fürhaben, auch der Berczeny zu derűseiben nicht kommen wurde), wo
anjetzo nicht allein derselbe, sondern auch das (Haubt der Rebellen,
Ragotzy sich allhier befindet), und sie würklich mit (ihnen tractiren
und ihre Truppen übernehmen), darzue findete sich auch ein (fran
zösischer Abgesante, von dessen Ankunft) nichts zu wissen in Moscau
versicherte, oder wenigst simuliret.
Auf welches mir derselbe geantwortet, dass (Pohlen ein freies
Land seie), dahero nicht bei ihnen stunde (den Eintritt denen Ungarn
zu verwähren), sie hätten in übrigen (keine Tractaten mit denenselben) gemacht, dass aber . . . [a megfejtés hiányzik] (von dem
Ragozischen Truppen annehme, seie wahr, er hätte es (angetra
gen ohne alle Condition, blos damit sie unterhalten) werden, wären
1 XIV. Lajos szolgálatában álló lengyel származású diplomata. (Márki:
HL 247.)
2 Br. Safirov Péter. Az orosz viszonyokat jól ismerő Pleyer Ottó csá
szári rezidens a következőképen jellemezte: „Der Vicekanzler Schafyrov
ist doch bei dem Czaren und Fürsten also hoch daran, dass er beide mit
seinen Ratschlägen und Meinungen von ihren gefassten Resolutionem oftermahls abbringen, oder von der Ordre zur Exsequirung zurucktretten kann.
Darumb auch der Graf Golovkin ihm fast in allen folget, indeme anjetzo
der Schafyrof der einzige ist, so in denen moscowitischen Curialien, als
auch in den moscowitischen Interesse gegen den frembden pulssancen die
beste Wissenschaft und Erfahrenheit hat. Deiowegen auch umb das hoche
Kais. Interesse selbiger Orten wohl zu befördern, meine allerunterthänigste ...
Meinung wäre, wan ihre Kais, und Königl. Maiestät durch ein dero selbst
höchstbeliebige Gnadenbezeigung und wenigen Praesenten . . . aber in der
höchsten Geheimb, müsste beigebracht werden“. (1710 június 1.-ről. Eredetije
Staatsarchiv. Russica, 1710.) Innen Wilczeknek Safirovval való sűrű érint
kezése. Safirov arcképe Europ. Fama. 100 Th. 1710.
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dahero nicht zu verdenken, dass wo sie immer (könten Truppen
nehmen), als deren (gegen die Türcken nothwendig braucheten), ab
sonderlich weilen von denen, so sie für ihre (Freunde gehalten,
keine Hülf finden) und Seine (Kais. Maiestät in die Allianz einzutretten, soviel als abgeschlagen),1 mussten also, wo sie könten
(Hülf suchen) und eben desswegen auch nicht (zu verdencken seind,
dass den frantzösischen Abgesandten annehmen und anhören), dan
solang einer nicht ihr (Feind ist, die propositiones zu vernehmen
nicht abschlagen) können. Und zeigeten wir ihnen das Exempel,
massen (wir türkische und schwedische ministros bei uns hätten,
die ihre Feind wären); wan wir solche nicht (dulten, sondern ab
schaffen), sie ein gleiches (mit den Frantzosen und Rebellen thuen
wollten).
Denselben fragete darauf, durch wen dan die (abschlägige
Antwort der Allianz bekommen), massen ich denenselben nichts
anderes gesaget, als dass S. Kais. Maiestät dero (Mitalliirte darü
ber vernehmen) und sodau durch mich das fernere hinterbringen
lassen wolle? (Ihres plenipotentiarii Bruder von Urbich2) hätte es
ihnen und zwar gantz jüngst, unter den 8. Aprilis geschrieben,
dass (S. Kais, Maiestät zuvor diese Campagne abwarten und
ehender sich in nichts einlassen wolten), dass er bei allem (kai
serlichen hohen ministris gewesen und nichts erhalten können).
Sie wären vieleicht selbst (daran Ursach), widersetzte ich, weilen
nicht genug seie (schlechterdings die Allianz zu begehren), ohne
zu vor genugsamb gezeiget zu haben (die eigene Verfassung und
wie man hingegen einen alliierten succurriren) wolte und könte,
wie ihnen weitläuffiger in Moscau, obwohlen nur von mir selbsten,
remonstriret, sie seheten anjetzo die Effecten.
(Ihres theils) hätten sie alles gethan, widersetzete derselbe,
sogar, dass (considerable subsidia angetragen) und was von ihnen
nur (verlangen könten, zu thuen erbiethig) waren.
Dieses hätten dieselbe (mir niemahlen offerirt eröffnet, viel
mehr, dass (gahr kein Gelt haben), sogar destwegen die selbst
erkennte nothwendige (stärkere Ármirung unterlassen müssten),
versicheret, auch in allen übrigen nichts zuverlässliches, sondern nur
dergestalt (die Sache anhängig gemacht, als ob ihnen nichts sonderlichs daran gelegen wäre).
Das seie destwegen geschehen — bekomme zur Antwort, —
weilen (ich kein Vollmacht zu tractiren gehabt, sie) also alles
an Freiherm von Urbich remittiret und ihme) über alles genugsambe (Vollmacht geben, doch leider) gefunden, dass man (sie
keinesweegs secundiren), sondern in allen (völlig abandonniren
1 V. ö. Bevezetés 114—15. 11.
2 Br. Urbich (Urbig) János Kristóf, eleinte Dánia rezidense a bécsi
udvarban (Feldzüge : II. 475. A.), utóbb orosz szolgálatba lépvén, bécsi orosz
követ lett. Rákóczinak feltétlen jóakarója s törekvéseinek támogatója volt.
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und ihren Feinden sacrificiren) will. Und hatten sie dieses schon
längst gemercket und die (Conduite des Residenten in Constantinopel Talman) einestheils solches an Tag geben, dan seine ihnen
comniunicirte {relationes stellete die Türcken so exorbitant mächtig
für) und inculpirte sehr (ihren Botschafter), da sie doch von. denen
(Engelländ und Holländischen Ministern) gantz ein anderes ver
nommen und (ihr Botschafter), nicht dergleichen, wass ihm (imputirt) wird, gethan. Allein (Talman) habe ihm jederzeit (contrecarirt)
und mehr als die (Türken feindlich erwiesen), welches noch mehr
comprobirten die (irtercepirte relationes, so er an S. Kais. Maiestät
erstattet, vor der Ruptur).1 Auch destwegen schon längst, (dass des
Talmans Conduite ihnen suspect) wäre, sich gegen mir beschwäret.
Auf dieses antwortete demselben, dass bei Seiner Czarischen
Maiestät, ob durch (mich, oder Freiherren von Urbich etwas proponiren lassen) wollen, stehet. Ich hätte das (meinige gethan und
meinen Eifer gezeiget, die Effecten, wan deme also, was er mir
saget, dass alle (Hofnung der Allianz verschwunden), comprobirten,
wie guet (Freiherr von Urbich) negotiirte, da vieleicht, wan sie
(in tempore dazu gethan, die defensive Allianz gleich bei. meiner
Ankunft geschlossen wäre) worden. Allein es wäre nöttig unserer
(Feinde betrügliche Vorschläge nicht anzunehmen und nicht in
Worten, sondern Werken Freundschaft zu zeigen), so hätten sie
auch (wahre Freunde, die ihnen redlich zu assistiren) in Stand
wären. Ich wusste zwar nicht, weil keine Brief von Hof hätte,
was (Freiherr von Urbich für Antwort bekommen), soviel aber
wohl versichern könte, dass mein allergnädigster Herr, er möge
nun leben, oder todt sein und dero hohes ministerium (recht gute
intentiones gehabt) und nichts weniger als (Se Czarische Maiestät,
ihren Feinden zu sacrificiren gedacht, könte man sie) anjetzo etwan
nicht, wie man sonsten (inclinirt gewesen, sucurriren, so sollten
blos (sich Selbsten zuschreiben), als welche durch ihre Trenirung
(und alle zugleich conserviren wollen), das Werk (verdorben haben).
Ob des (Residenten Talmans relationes, oder aber ihre habende Nachrichten) wahr seind, wird der Effect comprobiren ; doch seie indessen
gewiss, dass er dasjenige, was (damahls glaubwürdig erfahren, an
seinen Herren berichtet und S. Kais. Maiestät aus freund-brüder
lichen Afifection Se Czarische Maiestät) gewahrnet und diese Nach
richten communiciret, seie Dank, dass man (für die gute Wahrnung), als ob man (ihnen vergebene Forcht einjagen) wolle, (uns
imputire). In was aber (der Talman den Botschafter contracarirt),
oder was dan eigentlich gethan, zu wissen verlangte und nicht das
geringste in" particulari, bloss dass es geschehen, erfahren können.
Dass aber (Herr Vicekanzler), nun mehro glaubet, dass die inter1 Az állítólagos Thalman-féle jelentésre vonatkozólag lásd Beveze
tés 113—14 11.
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cipirté Relationen von besagten (Talman) warhaftig seie, müsste
ich klar abnemmen, wie gut sich (Monsieur Balus insinuirt), weil
Mittel gefunden, dass jenige für (warhaft passirt), welches (er Vicecanzler) in Moscau selbsten für (ein erdichtes Werck gehalten) und
darzue (gelacht). Massen man schon damahls positive gewusst,
dass (der Abbé Brenner1 dieses erdacht, umb die Schuld dieses
Türkenkriegs von Frankreich weeg, und auf Ihre Kais. Maiestät)
zu bringen, dahero mich umb so vielmehr verwunderte, da er mir
sagte, es seie nicht gewiss (wer den Krieg erwecket), auch nicht,
dass (Brenner) solches (erdichtet), massen doch die Umbstände der
(Talmanischen Negotiation) unmöglich hätte wissen können und
sehete wohl, so ihme bei Zeiten ohne grosse Kunst vorsagen könte,
dass diese (neue französische Freundschaft sie treflich hinter das
Licht führen) werde, weilen dieses, wo man den Ungrund so leicht
(sehen kann, doch für richtig gehalten) wird.
Ob dan nicht wusste, was Frankreich, seither der König von
Schweden in Bender ist, für ihn gethan? Was Des Alleurs2 zu
Constantinopel negotiirt? Was für Gelt und Officiers ihme zugeschicket? Ich hätte es genugsamb vorhin schon remonstriret, ob
dan ihme unbekannt, dass abermahl (in Paris ein Schwedischer
Officier) ankommen, so von dem (König von Frankreich dreihundert
Officiers, worunter Ingenieurs), begehret, ihme auch (accordiret
worden), welche in den (Zweibrückischen den rendezvous) haben
sollen und von danen durch das Venetianische den Weeg nach
der Türkey nehmen), allein ich sehete, sie wollten mit (uns keine,
sondern mit unseren Feinden freundhaft sein), so ich auch aus
deme abnemmen könte, dass derselbe sich anjetzo wider den
(Talman) beschwöret, ja sogar, dass schon vor einiger Zeit solches
mir zu erkennen geben, sagen mag. Da er die Zeit seines Lebens
kein Wort gemeldet, dan ich jederzeit, was an mich kommet und
meinem allergnädigsten Herrn zu referiren habe, gleich protocoliere und
referire, diese seine Nachrichten communiciret, mir (gedanket, sein
Tag aber seiner Conduite halber) sich nicht beschwäret und obwohlen mir unwissend, ob nicht durch Freiherrn von Urbich bei
den Kais. Hof, wie viel andere Sachen proponiren lassen, darfür
hielte, dass, wan es geschehen wäre, mir von Hof einige Nachricht
zuekommen wäre ; dahero vielmehr glauben muss, dass dieses (lauter
neue Erfindungen der neuen so gut in Credit stehenden Freunde) wären.
1 Brenner Antal Domonkos veszprémi kanonok, 1706-tól szepesi
prépost. (Márki : II. 389.) Rákóczinak egyik legtevékenyebb diplomatája.
Nevéhez fűződik a „Histoire des Révolutions de Hongrie“ köteteinek szer
kesztése, részben írása. (Thaly K. : Századok. 1889. 49. 1. Szekfű Gy : A
száműzött Rákóczi. Budapest, 1913. 272—274. 11.)
2 Alleurs (Marquis des) altábornagy, francia diplomata ; eleinte a
brandenburgi választó udvarában francia követ (Feldzüge : III. 387.11.), utóbb
a portán és Rákóczi udvarában (Emlékiratai. 124—126.) képviselte a francia
király érdekeit.
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Auf dieses alles er mir nichts antwortete, sondern nur, dass
man auch aus der (führenden Conduite der hohen Alliirten mit dem
Neutralitäts-corpo) abnemmen könte, da sie (Se Czarische Maiestät
völlig abandonniren) wolten. Massen obschon (Schweden declarirt),
dass von (der Neutralität nichts wissen wolle), man dasjenige, was
der (Schwedische Secretarius zu Wien eingegeben, ihme ex cancellaria wieder herausgeben und vertuschet, die Neutralitätstruppen
nicht anrucken, vielmehr die kaiserliche zwei Regimenter, so schon
in Schlesien waren, zuruck in das Reich geschicket) und erst her
nach (helfen will), wan schon (Schweden im Pohlen seie) und dass
(Feuer brenne und zu löschen zu spath) sein wird.
Auf dieses demselben replicirte, dass zwar nicht informirt
wäre, was von den (Schwedischen Secretario in Wienn) meldet,
soviel aber wohl versichere, dass die Conduit (Ser kais. Maiestät
und dero hohen ministerii allezeit real) und deme zu, (was sich
verbunden, conform seien) und thate abermahl hierinfalls heriürscheinen, wie (leicht sie üble impressiones annehmen), allein zu
ihren Schaden, massen anstatt (der Kaiser aus Schlesien in das
Reich ziehenden Regimentern), so wegen unvermutheter (Gefahr
an dem Rheinstrohm eilfertig) dahin (abgangen, herentgegen zwei
andere von der ungarischen Armée nach Schlesien zu marchiren
beordert worden, Holland und Engelland aber für ihr Contingent
die churpfälzische Truppen bedungen), also dass niemahlen sicherer
und nähender das (Neutralitätscorpo), als eben anjetzo gewesen.
Darauf antwortete derselbe, man hätte doch (die Sachsen,
so sie vorgeschlagen), nicht geben wollen, auf (die sie sich am
besten doch hätten verlassen können), also wer weiss, ob, oder wan
(noch die pfälzische und andere kommen), auch ob nicht besser
für (Schweden, als etwa für sie seien) dörffen ; seie auch noch dato
(kein General benennet, so die Truppen commandiren solle) und
mit einen Wort wahrnommen, dass man (Schweden) mehr (als
ihnen assistirte, sich also auch vorsehen müsste). Ich zeigete iterato,
wie sie durch dergleichen (ungleiche Gedancken der französ.
Minister allhier nur zu ihren Verderben verleiten wolle und findete,
dass von ihren wahren Interesse abweichen, dann die einzige Hülf
gegen das Pomerische corpo waren diese Neutralitäts-truppen, wan
diese so schlecht achten und nicht besser menagieren wurden), den
Schaden schon zu seiner Zeit empfinden, gleich wie (gegen die
Türken die Freundschaft des Königs in Ungarn allein zu aestimiren
und nicht seine Rebellen, die beim Kopf) nemmen (und ihrem
rechtmässigen König und Herren auslifern) solten, so könten sie
auch (seine Truppen haben und diese umbsonst ohne nachtheiligen
Tractat und darbei des Königs von Ungarn Freundschaft gewinnen).
Er antwortete aber: (Se Czarische Maiestät haben ihr Wort
dem Ragozy impegnirt und wan versprochen, auch halten müsste
und thäten nichts schädliches wider Ihrer kais. Maiestät ungarische
A szatmári béke története és okirattára.
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Interesse), gegen (die hohe Alliirte aber) hätten sie mehr als (zu
viel gethan und jederzeit erklärt), dass (ihre Freundschaft und
Mediation der der französischen vorzihen), wie dan auch noch
anjetzo (darbei verbleiben), derohalben dan auch (die puncta, auf
welche man den Frieden machen wolle, übergeben).
Auf dieses denselben fragete, wan dan solches geschehen
seie? Dan (bisherzeit) des declarirten Türckenkrieg mir allezeit
geanwortet, dass (ohne ihren Alliirten nichts thuen) und von denenselben (ihre Puncten nicht hätten). Ja sogar (in der Audienz, als
Se Czarische Maiestät die von Constantinopel bekommene Nachricht
communicirte und die kaiserliche officia interponirte), mir derselbe
geantwortet, dass auch zu (dem Hauptfried die puncta schon fertig
habe) und mir geben wolle, dato aber keine gesehen, also klar
genug, dass so viel (Monaten die Alliirte damahlen was Fruchtbahrliches zu thuen im Stand waren, nur trainiret und erst nachdeme die Conjuncturen sich geändert, unter der Hand die Hülf
gesuchet).
Derselbe sagte mir darauf: (Se Czarische Maiestät hätten)
ihre Ursachen, warumb nicht (mir allhier), sondern (durch ihre
ministros zu Wien, Engelland und Holland sothane Puncten Über
gaben), wan aber von allen (Alliirten Potentaten ministri bei
Se Czarischen Maiestät gewesen wären), auch alhier wurden (über
geben haben).
Es schiketen aber hirauf (Se Czarische Maiestät und liessen
den Vicecanzlar zu sich holen), dahero unser ferner Diseurs interrumpirt worden und ich bei den Beurlauben ihm nur gesaget, es
wäre mir lieb, (des hiesigen Hofes intentiones in allen diesen)
Sachen zu wissen, damit mich ferners darnach reguliren könnte;
er aber protestirte, dass dieses (kein Conferenz, sondern nur seine
particulare Meinung und) Antwort seie, auf dieses, was zu reden
ihm Anlass geben hätte. Wie ich es dan auch dergestalt genom
men, widersetzete ich, allein weilen (er derjenige Minister seie,
welcher alle ausländische Sachen dirigiret und in Händen hat), so
sei mir genug daran, dass auch nur (sein particular Sentiment
weiss) und mit diesen sich unser Conversation geendiget. Sonsten
hat mir ein Vertrauter referiret (wie der Esterhazi, so allhier
gewesen)1, nicht nur umb (die Rebellische Truppen heraus zu
schicken hinein gangen), sondern auch zugleich noch (zuvor sehen
wolle, ob der Todt kais. Maiestät nicht wieder einen neuen grossen
Anhang in Ungarn zu Wegen bringen könte). So haben mir auch
die alhier befindliche (Generalen in Vertrauen gesagt), dass (sie
dem czarischen ministerio) zu erkennen gegeben, wie bei diesen
(Krieg) deroselben (nichts zuerträglicher), als (die kais. Allianz)
1 Gr. Esterhazy Antalnak magyarországi kiküldetésére lásd Arch. Rak.
UI. 657 s köv. 11.
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seie (und diesen ungarischen Truppen nicht recht zu trauen, auch
in schlechten Stand und) vieleicht (die kaiserliche gute intentiones
durch dieses hinderen dürften). Worauf dasselbe geantwortet:
(Ihre kais. Maiestät hätten absolute die ihro angetragene Allianz
abgeschlagen), dahero dieselbte (der Ungarn nun schon ohne
Bedenken annehmen müssen), als in Enstehung dessen billig zu
sorgen, dass (der Ragotzy, der sie nicht mehr erhalten kann, sie
an die Schweden übergebe) und könne dieses die (kais. Allianz),
wan sonst Lust darzue hatte, (nicht hinderen, weilen Ihrer kais.
Maiestät vielmehr lieb) sein sollte, dass sie diese (Truppen, so in
Ungarn noch Ungelegenheit machen könten, von dannen weegnehmen).
Eben mit diesen (Generalen habe wegen des bevorstehenden
Krieg) geredet, welche selbsten (schlechte Opinion von guten Aus
gang, wan die Türken starck kommen) solten, haben und darfür halten,
dass auf solchen Fall (Se Czarische Maiestät den König Augustum
allem Ansehen und Dispositionen nach verlassen) und sich (in sein
Land hinter die Flüsse, in ein festes Laager setzen und also defen
sive gehen würden, dan der Mangel an Proviant ihnen nicht)
zuliesse, wo sie gern wolten (hingehen und die Moscowitische
Cavallerie in einer Battaille ihnen den Verlust derselben leicht
zu ziehen) und (der Czar bildet sich den Stand seiner Armee
besser ein) als er ihn hernach finden wird.
In dieser materia solle auch gehorsambst nicht verhalten,
dass mir (des Grossfeldherren1 Secretorius Torey),2 deme Freiherr
von Tiepoldt3 (zweihundert Ducaten versprochen) haben soll, im
Pall wie (sich verbunden zu kais. Dienste) recht (emploÿren), wurde
(referirt), wie dass (Se Czarische Maiestät inclinirt) gleich nach
(der rendezvous in die Wallachey und Moldau zu marchiren, weil)
Versicherung (von) selbigen (Hospidar)4 haben soll, dass sobald
nur mit seinen (Truppen) dahin (kommet und sie sehen), dass
genugsamb (apuÿiret) sein, des (türkischen Jochs sich befreien und)
seiner (Protection unterwerffen) wollen und umb soviel mehr anjetzo
1 Sieniawski Ádám Miklós, 1702-ig belzi vajda, azután altábornagy,
1706-ban nagyhetman (tábornagy). Jellemzését adja Thoma^ivskyj : Századok.
1912. 124—25. 11.
2 Minthogy Sieniawski Ádám felesége hosszú időn át a francia diplo
máciának volt ágense Lengyelországban, aki a francia udvar parancsai
szerint dolgozott (ThomaSivskyj : Századok. 1912. 123. 1.), ezirányú ügyletei
nek lebonyolítására francia titkárt alkalmazott. Ilyen volt Torcy is, akit
azonban a bécsi udvarnak sikerült megvásárolnia.
3 Br. Tiepolt Ferenc, ezidőszerint danzigi rezidens, a lengyelországi
viszonyok kiváló ismerője ; jelentései értékes forrásai e kor történetének.
4 Kantemir Demeter moldvai és Brankován Konstantin oláhországi
vajda. V. ö. Uebersberger : I. 98—100.11. Kantemir kiáltványát a cár mellett
kiadta Nordberg I. A. : Histoire de Charles XII. A La Haye 1748. III.
248—49. 11.
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darzue (veranlassen) werde, (weil) von Constantinopel von den Des
Alleurs Brief an Mr. Fierville,1 so mit dem Ragozialhier ist, kommen,
dass die türkische Armee zwar würklich beisammen und in gueten
Stand wäre, doch schwärlich so bald herauskommen würde, aus
Ursachen, dass man von derselben ein grosses Detachement wekschicken müssen, umb die in Bulgarien revoltirte Christen zu bändi
gen und ehe bevor aus Asien andere Truppen anstatt derer kommen,
die Armee nicht fortrucken. Derentwegen hoffen (Se Czarische
Maiestät sich) ehender (der Wallachey und Moldau zu bemächtigen),
aus deme aber, was mir (die Generales) gesagt, finde, dass gantz
anderer Opinion seind, wie dan auch einige darfür halten, dass
v'eleicht (diese Zeitung umb den Czar einzuschläfferen) anhero
(geschriben) worden.
Betreffend aber der (Ragozischen Truppen hat er mir) ent
decket, wie dass obwohlen der (Tractat) wegen (der Ubemehmung)^
richtig, auch (der Obrist Roop zur Abholung gehet), dennoch
zwischen (ihme dem Crongrossfeldherrn, Balus und Fierville) dieses
beschlossen, dass so lang (Esterhasi) nicht (zurukkommen, man)
die Sachen (trainiren) und wan einige (Hofnung vorhanden, nicht)
mehr (geben) soll, sondern auf solchen Fall (Balus und Fierville)
versicherten, dass unfehlbahr (Frankreich richtig die) vorige (sieben
und zwanzig tausend Thaler monatlich zahlen) wird, damit nur
mit aller (Nachdruck der Krieg und Rebellion in Ungarn) weiter
(fortgesetzt) werde, man auch zu vor erwarten solle, (ob der König
diese) Überlassung der Trappen an den Czar approbire), doch ein
Weg, als den andern (gehet der Obrist Roop fort), wie selbster
EL Residenten gesagt und (nehmet zwai Regimenter Moscowiter
mit), dan er dergestalt (Ragozy) selbst (begehret aus Porcht), dass
seine (Truppen sich nicht vor der Übergaab debandiren), weil
bereits den (Verschmach) haben sollen, dass man selbte nicht auf
den (Teütschen), sondern (Moscowitischen Fuss), so sehr (klein ist,
zahlen) will, dahero erst die Zeit, wie alles dieses gehen wird,
lehren muss.
Es sagte mir auch besagter (Torcv), dass die (Frantzosen
dem Feldherm und ihm proponiret), dass man trachten würde, (den
König Augustum2 zur kaiserlichen Cron zu verhelfen), so dan sollte
man (eine neue Wahl in) Pohlen (anstellen und pro candidatis
Prinz Constantin3 und Ragozy nehmen); wäre ein Mittel (zum
Frieden zu gelangen), in Werk dieses anjetzo recht auszuarbeiten.
En fin, es ist noch alles so confus und über nichts rechte Reso
lution gefasset, sogar weiss man dato nicht, welche (Generales),
1
2
8
bik fia.

Fierville d’Herissy francia követ és ezredes.
II. Ágost lengyel király és szász választófejedelem.
Sobieski Konstantin herceg, Sobieski János lengyel király legifjab(Zaluski A. Chr. : Epistolarum libri ül. Brunsbergae, 1711. III. 858.1.)
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dán die meisten (allhier seind), an ein oder anderen (Orth commandiren) werden. Man ziehet (sie) auch (in keinen Kriegsrath), dann
-(keinen Frembden trauen) und unter denen (Polacken trauet einer
dem) anderen (nicht), also dass man dato von nichts mit Zueverlässlichkeit reden kann.
Dieses ist alles, was für diesesmahl erfahren und E. F. Gnaden
gehorsambst zu berichten für nöthig befunden. Ich werde trachten,
mit nächster auch mit (Herrn Grosscanzler1 zu sprechen, umb sein
Sentimenten) in ein und anderen zu vernemmen und das fernere
so dan zu berichten nicht unterlassen. Indessen nochmahlen bitte,
falls wie continuiret, Se Kais. Maiestät mit Todt abgangen, auch
bei diesen so geänderten Conjuncturen, wie mich weiter zu ver
halten habe, gnädig zu instruiren. Der in übrigen zu hochen Gnaden
und Protection mich empfehlend etc.
Jaworow,2 den 12. Maii 1711.
,
. ,
gehorsambster Diener
H. W. Graf v. Welzek, m. p.

Als dieses bereits geschlossen war, erhalte E. F. Gnaden
gnädig und unter den 8. und 18-ten April an mich erlassenes, wo
aus den letzteren den höchstbetrübten Trauerfall durch Absterben
unseres allergnädigsten Kaiser und Herrn vernommen und dass
Ihro Maiestät die verwittibte Kaiserin, als Muetter und natürliche
Regentin anstatt unseres Erbkönig Caroli die Administration der
Landesregierung angenommen, in übrigen aber alles dermahlen in
suspenso, bis auf höchstgedachte Se K. Maiestät Verordnung, ver
bleibe, dahero ich auch, wie mich weiter zu verhalten, die fernere
Befelch erwarte und E. F. Gnaden absonderlich bitte in diesen
recht verlassenen Stand sich allezeit meiner gnädig anzunehmen.

Külön papíron : Nach Uberlesung Ihro Exc. H. Gr. Windischgrätz, Ihro Exc. H. Br. Seiller und Ihro Exc. H. Gr. Wratislaw
ohnschwär zu communiciren, damit alsdann eine Conferenz darüber
könne gehalten werden.
Ugyanott: Factum et expedita responsio.

1 Gr. Golovkin főkamarás és titkos tanácsos. (Arcképe Europ. Fama.
108. Th. 1710. és Márki: II. 573.) Pleyer a következőképen jellemzi „Den
Grafen Golofkin betreffend, kann ich für seine Person von keiner Üngeneigtheit gegen den kais. Hof und dessen hohen Interesse sagen, allein er
ist sehr forchtsamb, oder will doch in allen Begebenheiten sich also in Acht
nehmen, dass er dem Fürsten Menschikof mit nichten etwas zuwider thue“.
(1710 június 1.-ről. Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1710.)
2 Lemberg és Jaroslav közt fekszik.
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52.

Becs, 1711 május 13.

Eleonóra régenskirályné gr. Pálffynak.
Elismerő szavakkal méltatja gr- Pálffynak, nemkülönben Károlyinak
és Komárominak a szatmári béke létesítése körül szerzett érdemeit,
mélyekről III. Károlyt is tájékoztatni fogja; a tett intézkedésekhez
megadja teljes hozzájárulását.
Eredeti

fogalmazványban Kriegsarchiv. Hofkriegsrath reg. 1711 május
nr. 212.

Uns ist aus deinen durch den aigens abgesendten Obristen
Feldwachmaister von Graven unter 2-ten dits aus Debrezin erlas
senen gehorsambsten Berichtschreiben mit besondern gnädigsten
Vergnüegen zu entnehmen gewesen, wasmassen nicht allein die mit
allen wohl versehene, auch mörklich befestigte Statt Caschau den
26. passato sich sambt der in 3000 Mann darinnen gelegenen Guarnison hinwiderumben zu den vorigen Gehorsamb ergeben, sondern
auch der Graf Caroli sambt 10.000 etlich hundert Mann deren
abgeneigt gewesten Hungarn, nach vorhero verglichenen und gegen
einander ausgewexelten respective Begnadigungs- und Submissionspuncten, ihren rechtmässigen König und Herrn den 30-ten darauf
zu Meitin in freien Feld gleichmässig ihre Treu abgeschworen, die
Standardén und Fahnen ausgehändiget und zu ihren Häusern darüber
zurückgekert, anbei an die Festung Mongatsch und die beede posti
Kővár und Hust die Ubergaab bedeitet worden und du an den Erfolg
aus denen angefihrten Ursachen keinen Zweifl gestellet hast;
gleichwie nun dises alles und was noch zu gänzlichen Ruhestand
des schon viel Jahr durch innerliche Empörung betrangt gewesten
Königreichs Hungarn ferrers sich ergeben wirdet, beforderist mit
deiner, mit so gueter Fürsichtigkeit, Conduite und Geschicklichkeit,
nicht weniger mit unermiedten Eifer und angewohnter Treu mit
dem obernennten Grafen Caroli ausgefihrten Negotiation zuzuschrei
ben; als thuen wir dich ebenfals unser gnädigsten Gnembhaltung
auf dessen in alweeg versichern, dass Wir bei aller Begebenheit
disen uns, dem gemainen Weesen und dem besagten Königreich
Hungarn Selbsten erwisenen so vortrefflichen Dienst gegenwärtig
halten und solchen in beständigen kaiserlichen Gnaden ansehen und
considerieren werden und kannst ob unsers freundtlich geliebten
Herrn Sohns, des in Hispänien, auch Hungarn und Böheimb Königs
etc. hierüber bezeigenden gnädigsten Wohlgefallen umb so weniger
zweifeln, als dessen zu dem Ruhestand seiner Unterthanen högentes
Verlangen dir ohnedeme zu gewissen bewust, folglichen selben die
durch deine Sorgfalt und Prudenz gleich in Anfang der ihme zugefallenen Regierung nach seiner angebohmen Müdigkeit bewürkte
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Hungarische Pacification zu Fortsetzung der ohne deme für dich
habenden gnädigsten Zueneigung umb so mehrers veranlassen wirdet.
Betreffend nun die Submissionspuncta selbsten, lassen Wir in
der Haubtsach es allerdings darbei bewenden und werden sowohl
Wür administratorio nomine mit nächsten, als des obgedachten
Königs Maiestät und Liebden bei ihrer verhoffenden baldigen
Hieherokunft das gewöhnliche diploma ratificatorium in forma solemni
et consueta darüber ausfertigen lassen, da Wür dermahlen zu Bezeigung unseres gnädigsten Vertrauens und Propension solche
puncta denen hier anwesenden königlichen Hungarischen Magnaten
zu dero Deliberation und aus ertheilenden gehorsambsten Gutachtens
gnädigst zugestellet, folglichen bis zu dessen ehister Tagen beschehender Einlangung unsere obbemelte formbliche Ratification ausgestellet haben, mit welcher zugleich angetragene particularintimationes an alle Comitaten und ein gleiches an das Fürstenthumb Sibenbürgen erfolgen und die Restituirung derer ad fiscum
regium verfallenen Gütern durch erlassende Cameral-befelch ver
ordnet werden sollte. Allermassen Wür bereits von aller ferrern
Einziehung dergleichen habhaften gänzlich inenzuhalten vorläufig
gnädigst verfüget haben, wie dann disfals alles nach dero zwischen
dir und denen vorgewesten Malcontenten errichten Tractat ehistens
und sobald nur alles mit Zueziehung deren oberwähnten Magnaten
überleget und abgethan worden sein wird, gantz vollkombentlich
und ohnanständig vollzogen und bewürket werden sollte, du auch
selber in unseren Namben dessen und dieses bei allen übrigen in
substantia verbleiben iterato gnädigst versicheren kannst.
Gleichmässig gedeiet Uns des mehr erwähnten Grafens Caroly
von dir angerümbte wahre Bereuung des vorigen und bei der vor
gewissen Verhandlung bezeigte ohnermüdte Eifer zur gnädigster
Beliebenheit und seien sowohl selben, als den Debrezinischen Statt
richter Comaromy auf an die Hand gebende nähere Thuenlichkeit
für ihre disfalls erwisene Treu und Eifer eine Gnadensbezeigung
angedein zu lassen nicht ohngeneigt. Wie wür dann uns zugleich
gnädigst verstehen, der erstbesagte Graf Caroli wirdet mit dir zu
unseres und des Königreichs Dienst in beständigen guten Vernémben
stehen, folglichen seinen bei dem Land habenden Credit nunmehro
dahin anwenden, damit selbes es thue, der Rakozi sambt dessen
übrigen annoch wenigen Anhang in den ausgestellten und würklich
zu End laufenden Termin die königliche Amnistialgnad annemben,
oder nicht, in beständiger Ruhe beibehalten, mithin allen widrigen
neuen motibus kräftigist vorgebogen, auch efluxo praefato termino
alle ferrere Correspondenz und Gemeinschaft mit denen in ihrer
Hartnäckigkeit und Ungebühr verharrenden Malcontenten abge
schnitten und sodan gegen solche, als Verächter der königlichen
Gnad und Zerstörer des Vatterlands, mit eüsserster Schärfe verahren werde. Wesswegen du die Regimenter, soviel thuenlich und
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nicht zu Austilgung deren Räubern und in Zaumbhaltung deren
etwan besorgenden unruhigen Gemüether darvon in ein und anderen
Orth zu postiren nöttig, zusambenziehen, auch wo und wie es am
füglichsten und zu allerseits dardurch nembenden Praecautionen an
diensambsten beschehen mögte, deine gutachtliche Mainung ehistens
gehorsambst einsenden wirdest, da Wür ohne deme von der erfolgten
Evacuation Mongätsch, Kővar und Hust und was sich etwan sonsten
seithero dar unten weiters ergeben, deiner weitern Nachsicht täglich
gewärtig seind und zumahlen von dem posto Ungvar in deiner
vorigen Relation nichts enthalten, mithin solcher vermutlich annoch
in deren Malcontenten Gewalt und Händen befindlich sein wirdet,
selber aber denen widerspenstig verbleibenden zu keinen Aufenthalt
und Facilitirung neuer Unruhen beizulassen ist, also wirdest die
weitere Disposition dahin ohngesaumbt fürkheren, damit diser posto
und alle andere etwa praesidirte Orther, in Fall selbe sich gegen
besseres Vermuethen in den angesetzten Termin nicht ergebeten,
alsogleich mit Gewalt attaquirt und zu gebührenden Gehorsamb
gebracht werden.

[A királyi leirat következő része tisztán katonai adminisztratív
ügyekkel foglalkozik. Majd így következik:]
Gleich als dises unser gnädigstes Rescript schon geendiget
gewesen, erhalten Wür deine weitere gehorsambste Nachrichten
von 9-ten dits aus Caschau und thuen deine gegen das Rakozische
sogenannte Schwedische Regiment in die Marmaros beschehente
Eindringung, auch allda ausübenden Muthwillen durch Absendung
des Obristens Acton und Beigebung deren beeden Regimenter Rabutin
und Montecuccoli fürgekerte vernünftige dispositiones und des (tit.)
Cusani in der Gegend Karoly mit anderen drei Regimentern zu
Pferd beschehene Anruckung, nicht weniger die erfolgte Aufforderung
des posto Ungvar, im allweeg approbiren, auch bei deme gäntzlichen bewenden lassen, dass gegen die ferrere Renitenten mit der
durch dich ihnen angedrohter Schärfe effective verfahren werde und
selbe, da die Clemenz und Guete nicht verfangen will, durch die
abtringende anderwärtige Zwangsmittlen zur Schuldigkeit zu brin
gen, wie dann eben auf den Rakozi und Berczeni sambt dero
übrigen Adhaerenten mit behörigen Emst und Wachtsambkeit anzu
dringen ist, dessen ersteren gegen dich aussprengende Diffamationen
bei uns und der gantzen ehrbahren Welt dir zu einer Ehr und
offenbahren Kennzeichen deiner ohnbefleckten Treu, ihme aber zu
einen überflüssigen Beweisthumb seiner ohngezimbenden Ambition
und gegen alle demselben anerbothene königliche Gnaden ver
stockten Hartnäckigkeit angedeien werden, folglichen darauf kein
anderes der Sachen zu machen, als das solche disen tumultuanten
gewöhnliche Calumnien bei den leichtgläubigen und seiner Adhae
renten schon angewohnten gemeinen Pövel keine Änderung ver-
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Ursachen möge, so durch deine löbliche Sorgfalt und dargegen
nembende diensambè praecautiones bei gegenwärtigen Umbständen
der Sachen leichtlichen abzuwenden sein wird.
Respectu der Festung Mongatsch wollen Wür zwar beständig
das bessere hoffen, indeme die Gräfin Karolin annoch darinnen,
auch wie aus deinen letztgedachten Schreiben abzunemben gewesen,
äusser des vormahlig Karolyschen in guter Disposition gestandenen
Regiments keine andere Malcontenten mittlerweil hineinkomben
seind, es hat jedoch bei deinen gehorsambsten Antrag sein gutes
Bewenden, dass auf ohnverhofenden widrigen Fall solches Ort soviel
möglich, alsogleich eng eingesperrt und mit aller ersinnlichen Attention, auch Verhinderung aller Correspondenz bloquiret werde.
Die Absendung ferrerer Verpflegsgelter, auch die anbegehrte
Notturft zu Erbauung dero Caschauerischen Cassermen und eines
formblichen Provianthauses alda werden Wür schleunig in Deliberation ziehen und in einen, so andern, sowohl in der Zeit als
quanto die mögliche Aushülfe veranstalten lassen. Und Wir etc.
Wien, 13 Maii 1711.
Hasonló tartalmú a haditanácsnak 1711 május 13.-án gr. Pálffyhoz
intézett leirata is. (Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. Hofkriegsrath reg.
1711 május nr. 207.) '

53.

Be'cs, 1711 május 14.
Eleonóra régenskirályné III. Ká^olynak.
Részletes jelentés a magyarországi helyzetről és a birodalomnak a
portához való viszonyáról.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 május nr. 215.

Gleichwie die Tÿrkische und Hungarische Begebenheiten nicht
die mindiste seind, welche E. M. und Liebden besondere Über
legung und Beobachtung erforderen, auch zugleich in das gantze
Haubtwerk miteinfliessen thuen, also habe vor nöthig ermessen,
denenselben darinnen eine vorläufige Information beizubringen und
mich zugleich mit ihnen zu erfreien, dass gleich anfänglichen bei
dero auf Sie angefallenen alhiesigen Regierung in dero Erbkönigreich Hungam die leidige Seiche allen einlaufenden Nachrichten
gemäss, gäntzlichen nachzulassen begänne und anbei die schon in
das neunte Jahr in Hartnäkigkeit verfangen geweste aldasige
Tumultuanten, wie an dieselbe dero Feldmarschall Graf Johann
Palffi neben Beischliessung deren erreichten Submissionspuncten
seine gehorsambste Relation schon jüngsthin eingesendet, neben
Abtretung der Festung Caschau zum grössten Theile unter den
Grafen Caroli zu ihren vorigen Gehorsamb herübergetreten seien.
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Nun haben solche zwar meinen (tit.) Joseph annoch in Leben zu
sein geglaubet, seind auch in dieser Meinung 10 Tag zu Verhinde
rung . aller in dergleichen Fällen sich leuchtlich eraignenden
Abänderungen vorzubiegen durch ihme Grafen Palffy gar fürsichtig
erhalten worden, allein haben selbe die eben destwegen dahin
eingerichte formulam juramenti auf dessen rechtmässigen Nachfolger
in dem Königreich, mithin auf E. M. und Liebden zugleich abge
schworen, auch da ihnen der mehrernennte betriebte Todtfall und
dero Succession den 4-ten dits ordentlich notificieret worden,1 alles
gar tröstlich gefasset und sich zu Beibehaltung ihrer angelobten
Treu nochmahlen verbunden.
Es ist nicht weniger umb in dero mehrbesagten Erbkönigreich Hungarn mit Hindansetzung aller andern gar billichen Consideration die vollkommene Ruhe herzustellen, auch eben dardurch
gegen die auswändige Feinde desto gewachsener zu sein, denen
Urhebern der vorgewesenen Rebellion, nemblich dem Ragozi und
Berzeni die gleichmässige Amnistialgnad vitae et bonorum anerbothen und ihnen sogar in den obangemerkten Tractat annoch drei
Wochen zu Vollziehung ihrer Submission zuegestanden worden;
es scheinet jedoch, dass sie in ihren Hochmuth und Hartnäckigkeit
verharren, mithin die gegen selbe bei Ausgang des besagten Termins
bereits verordnete Schärfe abwarten wollen und hoffe zu Gott, es
wirdet dise gerechtsambe Verfiegung umbsoviel leuchtem Effect
gewinnen, als dise Renitenten sambt denen ihnen annoch beihan
genden Simon Forgatsch, Antoni Esterhazy, Adam Vaÿ und Cziakÿ
sich wirklichen in Pohlen retiriret und mit keinen Truppen mehr
versehen seind, auch zu vermuthen stehet, dass sich die Festung
Mongatsch, in welchen ein dem Grafen Caroli zuegethanes
Ragozisches Regiment sambt seiner Gemahlin befindlich, wie nicht
weniger die posti Kovar und Hust, zufolge der ihnen von der
sogenandten vormahligen Confoederation zuegestelten Ordre, gleich
mässig ergeben. Ungvar aber aintweder durch Capitulation, oder
Gewalt ehister Tagen reduciret, mithin das gantze Königreich Hungarn
in kurzen dero rechtmässigen Bothmässigkeit hinwiderumben unter
worfen werden solle.
Die tÿrkischen Vorfallenheiten bekommen eben von dieser
Hungarischen Submission und Pacification eine grosse Leuchterung
und wirdet durch dero alda befindliche Truppen, von welchen
jedoch das Schönboroische Dragoner Regiment zu Formierung des
in Schlesien zusamben ziehenden Neutralitäts-corpo2 und zu Erfillung des von E. M. und Liebden darzue abzugeben habenden
Anthails in Schlesien abzumarchiren beordert ist, allen etwan
beschehenden auswändigen Zuemuthungen fieglicher vorgebogen,
1 Locher 1711 május 9.-i jelentése szerint. Okirattár 49. sz.
2 V. ö. gr. Pálffy 1711 március 31.-i jelentésével. Okirattár 26. sz.
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oder viel mehrers gänzlichen gehindert und unterbrochen werden
können; es ist jedoch alle ersünliche Praecaution nöthig, indeme
der Krieg zwischen der Porten und Moscau wirklichen ausgebrochen,1
auch da der König in Schweden2 allem Ansehen nach in das König
reich Pohlen mit beihabender tÿrkischer Macht eintringen möchte,
gar leucht vermög des Carlovizischen Fridenschluss und darbei
mit solchen Königreich, und der Republique Venedig gegen die
Tÿrken ausgedungenen ewigen Bund nach der Hand ein impegno
zuegezogen werden könte.
Die Porten hat zwar unter dem Nahmen des Gross Veziers
einen Aga, nahmens Saifulach, an den Prinz Eugenium von Savoyen,
als HKR-s Praesidenten hiehero abgesendt3 und neben Vorstellung
deren in seinen mitgebrachten Credentionalien des dem obgedachten
Czaar angekündten Kriegs halber vorschuzenden Motiven mit den
alhiesigen Hof alle gute und beständige Freundschaft schrift- und
mündlichen versichert, auch er Gross Vezier zu Verneu- und Ver
längerung des Friedens seine officia anerbieten lassen,4 es ist jedoch
dise Nation also beschaffen, dass selbe auf dergleichen Versicherung
über die Zeit ihrer Convenienz sich nicht bindet, sondern ihre
Hauptmaxim auf ihren anscheinenden Vortheile richten thuet und
vielleicht diese Abschikung und alle andere machende sincerationes
und Freundschaftsversicherung zu mehrerer Einschläferung in denen
bei gegenwärtigen Umbständen zunehmen habenden Praecautionen
angesehen sein möchten. Ich habe umb dissorths an den gueten
Vernehmen nichts ermanglen zu lassen, neben gewöhnlicher
Erinderung des hochgedachten (tit.) Joseph erfolgten zeitlichen
Hintritt, auch .auf E. M. und Liebden angefallenen Succession
in dessen hinterlassenen Erbkönigreichen, Kriegs-Herr und Landen
in meinen und dero Nahmen die beständige Beihaltung des
geschlossenen und eben auf selbe erblich angedigenen Fridens durch
ein erlassenes und vermitelst eines aigenen Couriers abgesendten
Notificationsschreibens versichert, nicht weniger die Fortsetzung
des von den Czaar in Moscau des hochgedachten Kaisers Maiestät
und Liebden hochseelig. Andenkens, sambt der Königin in Engel
land5 und denen Staaten von Holland angetragene Mediation, in
soweit selbe der Porten und dem König in Schweden ebenfals
geföllig sein möchte, in dero Nahmen anerbothen und zugleich den
1 A hadüzenet 1710 november 20.-án történt, 1711 február 2.-án a
tatár Kán már Moszkva ellen vonult. Feldzüge : XÚI. 14. 1.
2 XII. Károly, aki Benderben tartózkodott. Bender leírása: Wie stehts
in Bender? Gedruckt in Curiosenburg, 1711 c. könyv 41—42. 11.
3 Az aga 1711 április 7.-én érkezett Bécsbe ; április ,9.-én fogadta
Savoyai Jenő herceg. (Wiener. Diarium. 1711 nr. 802. Europäische Fama. 116.
Theil. 1711. 589—91. 11.)
4 V. ö. Feldzüge: XIII. 15. 1. és Bevezetés 115. 1.
8 Anna királyné (a Stuart családból), uralkodott 1702—1714.
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Residenten Talman1 darüber weithers instruieret. Wegen Verneuund Verlängerung des Fridens aber durch den Vicekriegspraesidenten, Grafen von Herberstein über die den obbemelten Aga
mündlich beschehene gleichförmige Erklärung dem gedachten
Gross Vezier antworten lassen, dass E. M. und Liebden ihres Orts
zu diser Fridensverneu- und Verlängerung ihren ohne deme
habenden friedliebenden Gemüthe nach keiner Dingen ungeneigt
sein, sondern sich viel mehrers denen von ihres hochseeligen Herrn
Bruders Maiestät und Liebden mit der Porten zu Unterhaltung
einer steten gueten Nachbahrschaft und Einverständnus gefihrten
principiis gleichmässig conformiern und alles dies durch Absendung
einer unter disen beeden hochen Reichen bei antretender Regierung
üeblichen Gesandschaft nach ihrer verhoffenden baldigen beglickten
Hieherokunft bestättiget würden, anbei aber gleichwollen nöthig
wäre, dass selbe sich nach selbst aigner Veranlassung des bemelten
Carlovizischen Fridensschlusses, mit den Königreich Pohlen und
der Republique Venedig, als ihren disseitigen Alliirten vorläufig
vernehmen, auch denen ohnedeme mit E. M. und Liebden in genauer
Freundschaft verfangenen darbei gewesten Mediatom die erforder
liche Nachricht ertheilen müessten. Der ernennte Aga wirdet in
zwei, oder drei Tagen mit diser Antwort, auch allen zeigenden
Vergnigen von hinnen abgefertigt2 und sich bei seiner Zurukkunft und nach Eröffnung der Campagna, auch dero Ausführung,
das fernere zaigen.
Unterdessen hat dero zu Constantinopl anweesende Resident
Talman durch seine Geschiklichkeit, auch abgebende klaine Rega
lien, worzue und zu Bestreitung deren Klags Uncosten, ich ihme
durch den leztern Courier von neuen 6000 fl. überschiken lassen,
sehr mächtige ministros auf das disseitige Interesse geleitet und
bei den ihme gleichmässig sehr zuegenaigten Gross Vezir,3 (welcher
mit seiner Armee dermahlen zu Andrianopl anhaltet und in
Erwartung deren Asiatischen Truppen denen Pferden, die bei
1 Talmann (Tallman) Mihály ; eleinte császári tolmács, majd Drinápolyban követségi titkár, utóbb konstantinápolyi követ volt. Jelentései nagy
értékű forrásai e kor történetének.
2 „Dem allhier anwesenden Aga die gewöhnliche Urlaubsaudienz
eben anheut gegeben und solches neben Aushändigung deren hiebei in
Abschrift kommenden Recreditiven und andere Schreiben, mit gar schönen
Praesenten beschenket, auch ihme für den Gross Vezir ein Schimmerl von
800 Gulden, umb sich dessen in dem Feld zu seiner Bequemlichkeit
bedienen zu können, beigegeben worden, mit welchen er ehisten Tagen auf
dem Wasser abfahren wirdet.“ A haditanácsnak 1711 május 16.-án III.
Károlyhoz intézett jelentéséből. (Fogalmazvány Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711
május nr. 234.) Ugyanez olvasható a Talmannak május 16.-án küldött uta
sításban is. (Fogalmazványban ugyanott nr. 235.) Május 16.-i búcsúkihallga
tásának leírása. Europäische Fama. 118. Theil. 1711. 761—64 11.
8 Baltadsi, az új nagyvezír, a háborúspárt vezére. A. Brückner : Peter
der Grosse. Berlin, 1879. 454. 1. Uebersberger : I. 92. 1.
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denen Tÿrken gewöhnliche Frühelingswaide geniessen lasset) einen
Confidenten sich zu wegen gebracht, durch welchen er alle
Geheimbxiussen und Vorhaben der erst besagten Armee zu penetriren verhoffet, wormit jedoch er Gross Vezier seinen March umb
so mehrers zu beschleinigen befelcht ist, als zu Constantinopl
erschallen, dass die in die Moscovitische Provincien vorläufig
eingetrungene Tartarn1 durch die Czaarische Truppen von ihrer
Rukkehr abgeschnitten seien solten. Mittlerweil zu End des abge
wichenen Monats die tÿrkische sehr grosse Flotta aus den Port in
der Canal des Schwarzen Meers ausgerukt und zur weiterer Auslaufung und vorhabender Belagerung Ássak2 nur einen gueten wird
erwartet hat [így]. Der König von Schweden verweillet sich annoch
zu Bender und wirdet vermuetlich den Anfang der Operationen
alda abwart en, auf dessen durch seinen alhier anwesenden Secreta
rium Sternegg3 zuegemuethe Erklärung, ob man diessorts in denen
Pohlnischen Angelegenheiten Theil nehmen wolle, oder nicht, —
ist mittlerweil, dass man sich darüber mit denen hohen Alliirten zu
vernehmen hätte, in Antwort bedeitet und dem mehrerwähnten
Residenten Talman zugleich anbefolchen worden, dass selber sich
bei der Porten, ob dise dero steten Freundschafts Versicherung
fast entgegen laufende königlich Schwedische Erklärungs Abforde
rung mit dero Vorwüssen, oder Einwilligung beschehen seie, oder
nicht? sich mit Beschaidenheit erkundigen und die enthaltende
Resolution zu desto sicherer Entschliessung unverlängt erindern
solte. Ich winsche E. M. und Liebden beständige glikliche Zuefäll
berichten und durch meine müetterliche Sorgfalt dero Erbkönigreich und Lande in vollkommene Ruhe herstellen und selben
darinnen übergeben zu können. Die ich etc. Wien, den 14. Maii 1711.

1 Br. Tiepold Ferenc 1711 március 11.-én Danzigból kelt jelentése
szerint a tatárok a lengyel Ukrániába már betörtek s egy orosz tábornok
nagyobb erővel indult ellenök. (Eredetije Staatsarchiv. Polonica. 1711.)
Hasonló tartalmú gr. Herber stein rendkívüli követnek jelentése is. (Eredeti
ben ugyanott.)
2 Azov vára, mely Asac, Assac, Azák néven is előfordul, a Don-folyó
balpartján, a torkolathoz közelfekvő erősség. 1696 óta orosz birtok ; az 1711
július 21.-i pruthi béke értelmében ismét a porta fennhatósága alá jutott.
Wie stehts in Bender? 1711 75. 1. Limiers: Histoire de Suede. Amsterdam,
1721. V. k. 294. L
3 1707-ben XH. Károly irodájában egy Stembock szerepelt, mint
„Canzleicopist“. (Ihro königl. Maiestät von Schweden Hoff- und Kriegsstaat.
1707. 2.1.), 1711-ben „le séciétaire Stiernhöök avait reçu ordre de faire une
pareille declaration a la cour de Vienne“. J. A. Nordberg : id. kiadv. II.
1744. 457. 1. Ez utóbbiról van szó, aki később is XII. Károly bécsi ügy
vivője volt. Ballagi A. id. mű 94., 101. s köv. 11.)
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54.
Javorov, 1711 május 11.

Gr. Wilczek Trautsohn hercegnék.

Jelentés a Rákóczitól felajánlott csapatok orosz szolgálatba való véte
léről, Nagy Péter hadíkészülődéseiről és terveiről, a Sieniawskinéval
folytatott tárgyalásokról, gr. Forgách Simonról.
Eredetije Staatsarchiv. Polonica. 1711. A ( > között levő szavak az eredetiben
jelekkel vannak írva.

Durchlauchtig etc.
E. F. Gnaden werden hoffentlich mein letzteres, von 12-ten
dieses erhalten haben, wovon den Stand hiesiger Affairen ausführ
liche Relation erstattet, darsieder ist (der Pohlnische Abgesandte
Vizthumb) zu mir kommen und mich berichtet, dass allen Ansehen
nach die rebellische überbliebene Truppen in hiesige Dienste nicht
kommen werden und zwar aus Uhrsachen, dass Se Czarische Maiestät denenselben kein andern Sold, als ihren moscowittischen Truppen
geben wollten. Ragozi dargegen dass mit diesen sich nicht contentiren werden, noch können, remonstriret und nachdeme mich, was an
der Sach seie, bei (den dermahligen commandirenden General
Jahnus)1 erkundiget, hat er mir gleichfalls solches bestätiget und
dass (die Difficultät), eben als (der obrist Roop dahin gehen)
wollen, erst (erwecket), deretwegen auch seine (Reis dahin) ein
bestellet) worden. Wann ich nun dieses mit deme, was mir
(Secretarius Torey) gesagt, und E. F. Gnaden mit voriger Post
berichtet, combinire, so kommet mir vor, dass seine Relation
wahrhaftig, massen nicht zu praesumiren, dass Ragozi nicht
gleich anfänglichen gewusst ‘und informiret gewesen sein solle,
was für einen Sold die Czarische Truppen haben und weillen
keinen besonderen Bedungen, sich mit selbigen misse vergnieget
haben, welches umb soviel mehr bestätiget, dass derselbe würklich
das eine Regiment Frantzosen schon in Pohlen hereinrücken
lassen, also davor trachte, dass dieses (nur zum Praetext) ge
nommen (umb die Zeit zu gewinnen), das zu sehen, was (Esterhasi) aus(richten und ob Frankreich zu) dieser (Überlassung)
consentiren wird, welches sowohl einen, als den andern von denen
obgesagten, doch mit Menagirung der Person, so mir es gesagt,
zu erkennen gab, wohlwissend, dass sie solches dem ministerio
wieder beibringen werden, dann wann sie es sagen, mehrern
Ingress finden dörfte, massen von mir alles vor suspect halten,
damit nur Se Czarische Maiestät recht sehen, dass (Ragozy)
1 Jahnus von Elberstädt orosz tábornok, aki azonban a bécsi udvar
érdekeinek szolgálatában állott. (V. ö. Feldzüge : XII. 493. Márki : III. 94.)
Szerepe az 1711.-Í orosz-török háborúban Theatr. Europ. XIX. 786. 1.
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aus keiner (Freundschaft ihme die Truppen) angetragen, sondern
wann (nirgends anderst) mehr (emploÿrt), alsdann (ihme über-)
lassen (will). Der Forgatsch1 ist nicht alhier, doch mit (seinen
Landsleuthen) wenig (zufrieden), sagend, dass nicht ehrlich gehandlet und nicht (vor des Königreichs) besten, sondern (ihr
particular Interesse), gehet dahero (weeg und zu dem König
Augusto), welcher ihme (den Unterhalt) versprochen haben soll.
Obgesagter (General Janus) zeiget in allen, dass (dem) durch(leuchtigsten Erzhaus zu dienen) verlange,, massen nicht allein
mir darüber viel (contestationes gemacht), sondern mir es auch
verschiedene andere und mit grossen Particularitäten (General
Geschow) einen dritten, mit Verwunderung, dass er so starck zu
reden sich unterstanden und als ihme darauf ein andermahl
gebracht, auch mir selbst referiret, wie bei dem (Fürst von
Dolgorucky2 er Janus den Vicecanzlar) ausführlich remonstriret,
dass (des Czars Interesse) erfordere das durch(leuchtigste Erz
haus zu conserviren und alle Intriguen mit Frankreich und Re
bellen zu) abandoniren und als dieser das wiedersprechend sutenirte und absonderlich herausstreiche, wie (Frankreich) seinen
(Alliirten gut beistunde), dahingegen (Se Kais. Maiestät denen
seinigen) nicht, (wie sie es) leider (in dem Friedenschluss bei
Carlewiz) und andere mehr erfahren, hat derselbe die Menge
andere und absonderlich (Churfürst von Bayern und Cöllen
angeführet, die Frankreichs Hülf zu ihren Schaden erfahren) und
als solches nicht ausgeben, entlieh gesagt er sehr wohl, dass den
grössten Theil nachfolgen und wie andere (betrogen sein) wolten
und in diesen ihme eben dasjenige, was ich auch gesagt, wie
es E. F. Gn. aus meinen vorigen werden ersehen haben. Ferner
(sein Eifer) auch durch dieses zuerkennen gebet, dass von selbst
(mich gebetten), im Fall nicht (in Campagne mitginge, ihme)
jemand (vertrauten mitzugeben), (der) ohne (Caracter sich bei
der Armee) unter andern (Praetext) aufhalten (und er ihm) alles,
was (sehen) wurde, das (wider Ihre K. M. Interesse laufet,
anzeigen) könne. Erachten also E. F. Gn., dass solches was nutzen
könne, auf solchen Fall einen (beschiedenen Officier zu der Armee
schicken) könte, der unter (Praetext Dienst zu) suchen, als
(Volonteur sich auf)halten (und) dieses (verrathen) könnte.
Ich fragte ihn auch, ob was daran seie, dass (der Czar in
Moldau und Wallachev gehet), worauf er mir gesagt, dass er es
1 Gr. Forgách Simon ekkor, már a bécsi udvarral való megegyezés
híve volt; ebből az időből való a „veszélyes zűrzavarban habozó magyar
elmének tusakodása“ című röpirata, mely teljesen osztja Károlyi állás
pontját. Thaly K. : Tanulmányok a Rákóczi-korból. 258. s köv. 11.
8 Dolgoruckij Sergius herceg (Arcképe Márki: III. 164.) Rákóczival
élénk összeköttetésben állott; a cár teljhatalmú megbízottja és követe
Lengyelországban.
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gleichfalls gehöret, doch dato (an ihme, oder) andere (General es
nicht) kommen und als er den Herrn (Saba, so ein Ragusaner
und die Moscowitische Correspondenz in Türkeÿ und) selbe (Länder)
führet, gefraget, wie es dann komme, dass man (denen Generalen)
nicht von (künftigen Feldzugs-operationen sagen), zur Antwort
bekommen, dass noch nicht Zeit seie. Bekenne mir aber, dass dieses
Unternehmen nicht approbiren könne, sowohl weil nicht finde, wie
(sich da) einen (manuteniren) könten, als auch gesichert ist, dass
wann sein könte unçl selbe (Hospodars) alle gute (intentiones
führen), sobald (Sr Czarischen Maiestät Truppen dahin) kommen
werden und fragte mich darauf, wie dann (unser Hof) diese Nach
barschaft) ansehen dürfte. Derne zu erkennen geben, dass dessen
intentiones nicht wüsste, allein ordinari hätte man gerne (Feinde
zu Nachbaren), wann aber (der Czar), wie anjetzo contmuiren
sollte, (die Rebellen zu protegiren und Frankreichs Freundschaft
vor) alles (zu schätzen) glaubete, dass fast besser wäre diese, (so)
allezeit (ruhig gesessen, als) solche neue (Nachbahren zu haben).
Doch wäre es nur meine Meinung; die seinige auch, wiederlegte
er und eben dessentwegen hätte er schon vorhin (vor) meiner
Ankunft, aus blossen (Eifer vor kais. Maiestät Dienst) dieses
(wiederrathen), auch noch ferner thuen wollte, wo ich es vor gut
befinde. Ich bliebe in terminis generalibus, ihme versicherend, dass
(alles), was (vor) das durch(leuchtigste Erzhaus thuen) wird,
nicht (ohnbelohnt) bleiben würde. Sonsten sagte er mir auch, wie
dass mit (dem Podstoli Fürst von Lubomirsky), Bruder des Obuzni,1
so in kais. Diensten stehet, mit (der Cronfeldherrin geredet),2 zu
Gemüthe geführet, wie unrecht daran thäte, vor soviel (dem Haus
Lubomirsky) gethane (kaiserliche Wohlthaten), seine (Rebellen zu
protegiren und) allezeit (frantzösische Parthei) portiren und end
lichen dahingebracht, dass sich erkläret, denenjenigen zeithero
(assistiret, so sie) darumb (gebetten), von Seiten (Ihrer Kais.
Maiestät seie ihr) niemahlen etwas positives von (ihr begehret)
1 Lubomirsky György herceg; 1709-ben Lengyelországban toborzott
dragonyosezredének nagyobb részét a császárnak engedte át ; ugyanazon év
őszén egy gyalogezredet és könnyű lovasságot bocsátott a bécsi udvar ren
delkezésére a kurucok ellen. A gyalogságot és a lovasságot azonban, mint
értéktelen katonai anyagot, 1710 júliusában elbocsátották, csupán a dragonyosezred maradt meg továbbra is császári szolgálatban; 1711 októberében
azonban ezt is elbocsátották. Lubomirsky 1710 óta vezérőmagyi címet kapott.
Testvére L. Tivadar herceg 1709-ben vezérőrnagy, utóbb altábornagy lett
szolgálatai elismeréséül. (Wrede : III. 2. 960—61. 11.) Lubomirsky György
„obuzny“ (szállásmester) jelzővel szokott előfordulni ; Tivadar herceg pedig
„podstoli“ (dapifer) néven is előfordul. Ez utóbbira, mint szepesi helytartóra.
(Weber S. : id. dóig. Századok. 1886. 152—54. 11.)
3 Sieniawski Ádám felesége, szül. Lubomirsky hercegnő. (Arcképe
MÁRKinál : II. 64.) Jellemzése THOMAáívSKutől : Századok. 1912. 123—124. 11.
Sieniawskiné később a bécsi udvar politikájához csatlakozott.
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worden (und wann (sie) jemandem (ihr Wort gebet), auch auf
richtig (halte), doch auf (ihre Remonstration) versprochen (den
Ragozy zu abandonniren), sowohl als (frantzös. Parthei), wann nur
(Ihre K. M.) durch (jemand) genugsamb (authorisirten ihr) zu
erkennen geben wurden, dass daran ein (allergnädigstes Wohl
gefallen) haben (und sie mit ihrem Hauss dadurch die kais. Gnad
und Protection) bekommen (und) dessen (sich) versichern könne,
worüber (der Podstoli) solches (an Ihro K. M.) berichten sollen.
Indessen (ihrer K. M. Tod) erfolget, also alles in suspenso bliebe,
mir es dahero erinneret, damit im Pall der mühe wert findete, gehö
riger Orthen iterato anbringe, so wie hiemit vollziehe und occasione
dessen E. F. Gn. nicht verhalten sollen, dass nachdeme dieser
Tagen (bei Hof) gewesen, (der Cronfeldherr) zu mir kommen und
mir gesaget, dass obwohlen gar nicht wusste, wie (übel er bei dem
kais. Hof angegeben) seie, dennoch versicheren könne, dass über
(den Tod Sr kais. Maiestät mir aufrichtig condoliren) und nicht
mehr wintschete, als Gelegenheit zu haben zu zeigen, dass er wohl
erkenne die Obligation, so (die) sammentliche (Republic dem) durch(leuchtigsten Ertzhaus traget), welches dieselbe in (sua libertate
zu erhalten) allezeit treulich (an die Hand gestanden). Ob nun
dieses (Complimenten), wie ich es genommen, oder ob dadurch
was (mit Frankreich und Ragozy Vorhaben) gleichsamb bedecken,
oder ob aufrichtig diese (Parthei zu abandonniren und nur die
kais. Gnad und) Protection (suchen), E. F. Gn. hocherleichter
Erkenntniss unterwerfe, dieses allein dabei erinnerend, dass wann
auch (sincerirte), massen (kais. Interesse zu) befördern willens
(ohne sein Interesse) dabei (und) also (Regal oder Pension nicht)
thuen wird, ich aber Befehl erwarten werde, ob hierinfalls weiter
was thuen, mit (ihnen) darüber (negotiiren, oder ob) nur etwas
(dem General Janus sagen, oder) bloss mit (Stillschweigen) über
gehen) solle. Gewiss ist, soviel ich davon uhrtheilen kann, dass*
des (Czaren Absehen) auf (Domination von Pohlen) ziehlet (und
so) lang nicht (Herr) davon (sein kann, doch) völlig (dependente
Könige) haben will und gleich wie dieses leicht abzunehmen, ent
liehen wohl sein könnte, dass (der Feldherr umb) dieses (zu contracariren) andere hierzu am besten dienliche (Protection suchen) will.
Zu Bestättigung des obangeführten, nemblich (des Marches
in die Wallacheÿ) solle auch nicht unterlassen zu melden, dass,
sagte jüngsthin Herr Vicecanzler öffentlich, wie dass von Constantinopel die Nachricht haben, dass die Forcht von diesen Krieg daselbst
gross seie, sogar dass der Grossvezier grosses Geld angetragen, umb
Erlaubnus zu bekommen, seine Charge zu resigniren, weill sich
eines üblen Ausgang besorge ; auch der erste Minister nach seiner
ein Minich worden und die Janitscharen schlechten Lust zu dem
Krieg zeigeten und noch weniger das gemeine Volk und wäre der
Sultan aus Forcht eines Aufstand von Constantinopel weg ; flattiren
A szatmári béke története és okirattára.
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sich dahero noch allezeit eines Friden, oder in Entstehung dessen
glorioser Progressen und seie der König von Schweden von Bender
weg und über die Donau geführet worden, er glaube, aus Forcht,
dass ihme die Czarische Truppen nicht zu Bender aufhöben und
wären sie anjetzo schon so verzagt, was wurde nicht sein, wann
die Czarische Armee an die Donau kommen wird, dann (wie) ver
nehme, (die Passage der Donau den Türcken) disputiren wollen.
Der pohlnische Abgesandte, Herr von Vitzthumb sagte darauf, er
habe vernommen, Mr. Des Alleurs hätte sich angetragen mit ins
Feld zu gehen, auch wo seiner brauchen, zu commandiren, er aber,
dass davon nicht gehört habe, wohl aber, dass der kaiserliche
Resident Herr von Dalman1 mitgehen wurde, der Englisch- und
Holländische täthen sich auch mitzugehen angetragen, denen aber
solches nicht erlaubet worden, weil nur, wie E. F. Gn. berichtet,
(er mich) stark dabei (angesehen) und schon vorhin (mir wieder
des Talmans Conduite geklaget), so habe wohl gemercket, dass
dieses (malitioserweis saget), doch nicht anderes darauf geantwortet,
als nachdeme so lange Zeit auf der Reis bin, keine Briefe hätte,
folglichen von denen türkischen Affairen nicht zu sagen wusste,
als dass meines Herrn ministri, wo in Conformität der kais. aller
gnädigsten von mir ihnen declarirten Intention nicht dienen, gewiss
auch nicht was dessen schaden könne, vernehmen werden. Dieser
(Herr Vicecanzler) machet (es so pfat mit der französischer und
kaiserlicher Parthei), dass als gestern (der Abgesandte Vizthumb
zu mir) käme, der sonst doch (sein) absonderlicher (Freund ist,
mir) sagte, er könte nicht begreifen, wie sich (der Vicecanzler
geändert), müsste (nur Gelt von Franckreich) haben, so dass
nicht recht gewundert, dass mir so frei geredet und mit meinem
Sentiment über eines kommet, welches mit voriger Post E. F. Gn.
überschrieben; er hat jüngsthin bei öffentlichen Taffel (mit ihme
Vizthum) hundert (Ducaten wetten) wollen, dass (Neutralitätscorpo) wurde (nicht kommen), da doch von allen Orthen das
wiedersprichliche (geschriben) wird. Sonsten vernehme, dass jüngst
berichte Project, falls (König Augustus zur kais. Kron gelangen),
oder sonsten auf andern Formb (die Pohlnische Kron abandonniren, den königlichen Prinzen Alexander,2 oder Constantin zu)
solcher (zu erheben), hätte (der Czar) nicht verworfen, doch
mit dem Beding, dass die (czarische Princessin, verwittibte Hertzogin von Curland, heurathen) sollte; also auf das kommet, was
oben gemeldet hab.
Als den 15-ten dieses bei Sr Czarischen Maiestät gewesen,
hat die Feldherrin erzählet, dass damahls vor ein paar Stunden
1 Thalmann konstantinápolyi residens.
2 Sobieski Sándor herceg (1677—1714), Sobieski János lengyel király
fia. (Zaluski A. Chr.: Epist. libr. tóm. III. p. 858. W. Bahnson: Stammnnd Regententafeln. Berlin, 1912. III. 88.)
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ein Expresser mit Briefen an ihren Herrn ankommen, mitbringend,
dass bei Adrianopel 30 m. Türcken schon würklich beisammen
stehen und der Hospodar von der Wallacheÿ Befehl bekommen,
die Brucken über die Donau zu verfertigen. Wegen des König
von Schweden aber seie nicht daran, dass derselbe über die Donau
geführet worden, sondern befinde sich noch, wie vorhin in Bender.
Den 16-ten, als ungefähr zu dem Pohlnischen Abgesandten von
Vitzthumb kommen, fande den (Graf Forgatsch) bei ihme, welcher
sich bei ihm beuhrlaubet und ob an seinen König was zu befehlen
hätte, befragte, als wohin (er Dienste anzunehmen) ginge; er
wolte sich viel gegen mir (seiner geführten Conduite) halber (ent
schuldigen); gleich wie mich aber dieses nicht ; angangen, auch
kurtz von allen abgeschnitten, absonderlich weil gesehen, dass
obschon (übel mit Ragozy und Berczeny zufrieden) zu sein gezeiget, dannoch nicht particulares von jetzigen (ihren Unternehmun
gen) sagete, vielmehr gegen ihme von Vizthumb alles zu justificieren suchte und sehe, dass in der fassten Hofnung leben, dass noch
(allen völlig pardonnirt) und vermöge der letzteren (kais. Erklä
rung zurück zu kommen noch Zeit genug) seie, und dass alles
nach Ankunft des (Königs von Schweden zu) allerseits (gewünschter
Ruhe und Frieden gelangen) wurde, so ich, obschon wenig zur
Sache thuet, dannoch E. F. Gn. nicht verhalten wollen.
Übrigens nochmahl gehorsambst bitte mich bald instruiren
zu lassen, was bei diesen geänderten Conjuncturen weiter observiren und ob den Czar dennoch in Campagne folgen soll, dann
die Ordre in der Gegend Lemberg erwarten werde. Der im übrigen etc. E. F. Gnaden
Jaworow, den 17. Maii 1711.
gehorsambster Diener

H. W. Graf v. Welzek, m. p.
55.

Kassa, 1711 május 25.

Gr. Pálffy János a haditanácsnak.

Jelentés a parancsnoksága alatt álló csapatok állapotáról, a munkácsi
őrséggel eredménytelenül folytatott tárgyalásairól, csapatáthelyezésekről
és élelmezési nehézségekről.
Eredetije Kriegsarchiv. Hofkriegsrath exp. 1711 máj. nr. 389. Az iratra
rávezetve : Exp. Wien, den 30. Mai, 1711.
Lényegileg azonos tartalmú gr. Pálffynak ugyanazon napon kelt és
Savoyai Jenő herceghez intézett jelentése is. Kriegsarchiv. Feldakten. 1711.
máj. nr. 7.

Hochlöblicher etc.
Bei Ankonft des Couriers erhalte deren beede von 2-ten und
13-ten Maius, daraus ein, so anders mit mehreren gezimbend ver26*
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nembe und erstatte dienstschuldigen Dank für die Glükwinschung
des guten Success meiner wenigen Dienste. Dargegen erinderend,
wie kein Augenblik zu versaumben wäre, die amnistiam von Ihro
Kais. Maiestät, unserer allergnädigsten Regentin ausgeförtigten zu
überschicken, indeme umb solche sowohl der Graf Karoly, als
andere inständigst anhalten und werden sodann bis zur Ankonft
Ihrer Maiestät des Königs Carl wegen der Confirmation sich mit
Freuden gedulten.
Dass die Feld-Artiglerie nacher Raab beförderet worden, ist
gar ein verträgliches Werk, zumahlen man solche von dort aus in
erforderenden Fall allezeit leicht an sich ziehen kann. Wegen der
Beschwernussen des Szabolczer Comitats ist bereit dem Herrn
Hofkammerrath Dizent committiret, selben in ein-oder anderen eine
Alleviation angedeien zu lassen, dass selber aber dises ertragen
muessen, wäre eine unvermeidentliche Sache; gestalten die Truppen
nicht anderst zu erhalten gewusst; zu deme schadet es ersagten
Comitat wenig, dan seine Boshaftigkeit es wohl meritiret und ist
sich zu verwunderen, dass sich über den Feind, welcher alles durch
acht Jahr ex cessi ve genossen, keine Klage hervor thue, hingegen
da die Teutsche kaum hinein getreten, schon soviel gravamina
vorgebracht werden, so der alte Gebrauch ist.1
Denen Commendanten, von Szegedin, Essek und Peterwardein2
habe intimiret, bessere Obsicht zu tragen, dass einige Raitzen nicht
in das Moscovitische defiliren, mit dem Beisatz, die erhaschende
beim Kopf nemben zu lassen.3
Alle diejenige, so herüber getreten, seind unaufgehalten
gewesen nacher Haus zu kehren und wurde ein gleiches mit denen
auswändigen Nationen observiret.
Das Schönbomische Regiment wäre mit mir bei Munkacz,
welches auch dermahlen noch solang stehen bleiben muss, bis das
schon beorderte Hohenzollerische Regiment zur Ablösung anlanget,
folgsamb das erstere seinen March ungesaumbt in Schlesien fortsötzen wirdet.4 Sonsten hinterbringe, dass mich drei Tag in
Munkacz aufgehalten, der dasigen Besatzung vorgetragen, wie sie
den Graf Karoly versprochen, dass auch selbe alles, was die bei
ihnen sogenante Confoederation mit mir schliessen werde, für
1 Jellemző megjegyzés nemcsak Pálffyra vonatkozólag, aki alig elhárí
tott bukásának hatása alatt a bécsi politikának készségesebb eszköze lett,
mint volt azelőtt, hanem általában az idegen zsoldoshadak gyűlöletes vol
tára is.
2 A szegedi parancsnok gr. Herberstein Ernő Gundaker vezérőrnagy
(Feldzüge. XII. 487. XVI. 86. Wien. Diarium. 1710. nr. 702.), a péterváradi
br. Nehem Ditrich Henrik táborszernagy (Feldzüge. XII. 74.), az eszéki
pedig br. Beckers vezérőrnagy (Feldzüge. XII. 532.) volt.
8 Nagy Péter orosz cárnak a szerbekre s általában a görög keletiekre
gyakorolt hatására 1. Brückner i. m. 459 s köv. 11.
4 Az úgynevezett „Neutralitäts-corps“ számára.
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genemb erkennen wollen und nun vermög des gemachten Schluss
alle Föstungen und Schlösser mir eingeraumbet worden, die Miliz
das juramentum fidelitatis abgelöget und nacher Haus gegangen,
mithin sie keinen Succurs, keine Bezahlung zu hoffen und wohl
sehen, mit was Betrug der Ragoczi procedire, annebst sie die
Amnestial-Gnad bei längeren Verschub nicht mehr zu geniesen
hätten, sondern als infame Räuber tractiret werden wurden. Auf
welches gleich zwei Obriste sambt anderen zweien Oberofficiren zu
mir heraus gekommen,, mir die Formalia vorbringend, dass sie
keine Hostilitäten zu üben verlangen, begehreten aber zu wissen,
weme sie die Föstung übergeben sollten, da nach Absterben Josephi
kein König vorhandten seie, müesse also erst ein König durch
das Land diaetaliter erwöhlet werden, deme sie nachgehends die
Föstung einhändigen wolten ; falls aber ich sie inzwischen attaquiren
wurde, so wären sie gezwungen mit Ernst zu resistiren. Worauf
ihnen scharf zugerödet und unter anderen remonstriret, wie in
vorigen Landtägen unanimiter concludiret worden, dass solang von
Ihro Maiestät dem Leopoldo höchstseeligsten Gedächtnus eine
männliche Descendens im Leben, dieser allezeit für den recht
mässigen König in Hungam erkennet werden müesse. Diese Unter
redung, oder Wortwechselung ist dreimal vorgenomben worden,
doch wäre alle meine angewendete Mühe, auch des Grafens Karoli
ausführlich-bewegliches Remonstrieren, ihres Untergangs, ihrer
Schuldigkeit, des Betrugs des Ragozi vergeblich, ob schon die
meiste Officier geneiget, zumahlen der gemeine Mann, sonderlich
die dem Ragozi aigends gehörige Pallodagen,1 welche in dem
Oberen-Schloss seind, nicht zu persuadiren, weilen noch Wein und
zu essen genug vorhanden. Diese Hartnäkigkeit verursachet der
Ragozi und Berzeni, von denen sie vor einigen Tagen Briefe
empfangen, mit dem oben ratione des abgestorbenen Königs ange
führten Inhalt, selbe zur tapferen Gegenwähr angefrischet, mit der
Versicherung, dass er sie balt mit soviel tausent Moscoviter und
Franzosen secundiren werde. Ingleichen lasset er Ragoczi an
unterschiedliche im Land, auch dem Karoly selbsten noch Briefe
ablaufen, vermög deren er die Pacification bis zu den erwählenden
König zu protrahiren suchet und zeiget die Beilag2 mit mehreren,
was der Commendant von Munkacz aus Anstiftung des Ragoczi an
öfters ermelten Grafen Karoly ratione meiner Person expediret,
auf welches aber meine Antwort wäre: er solle von seinen schel
mischen Ragozischen und Berczenischen Anhang Meldung thuen
und sich nicht unterstehen, von mir das geringste zu schreiben, in
widerigen doch die Zeit kommen wirdet, wo ihme alle Glider zu
erschlagen werden lassen können.
1 A palotás-ezred. Márki: II. 162. Parancsnoka Szentiványi János
dandárnok volt. Thaly: Hadtört. Közi. 1891. 15. 1.
2 A melléklet hiányzik.
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Die Räubereien nemben zimlich zue, sonderlich in Gebürg,
wie dán ein gewisser schlechter Kerl, nambens Pongraz bis 600
zu Fuess und zu Pferd beisamben haben solle,1 deme schon
bedeuten lassen, von diesem abzustehen, oder die verdiente Straf
zuerwarten und habe diese auszurotten denen Comitaten anbefohlen,
dass jeder eine proportionirte Mannschaft halte, damit sothane
Räuber einsmahls mit Zuegebung etwelcher teutschen Miliz auf
3 oder 4 Orten angegriffen und verdilget werden.
Umb nun wider auf Munkacz zu kommen, so habe resolviret,
dem Herrn Feldmarschall-Lieutenant Baron Löfflholz das Commando
der Bloquada aufzutragen, mit der Instruction, drei Schantzen
anzulögen, die Mühl zu ruinifen, allermassen wenig Mehl, aber
eine Quantität Körner nebst über 5000 Seelen in dem Ort befind
lich, ingleichen das Gras nahe an der Föstung in der Nacht zu
ruiniren, dan auch eine Menge Pferde darinnen ist; und weilen
der Platz, wie heiligend in Eil verförtigter Abriss, mit mehreren
weiset,2 sehr wohl fortificiret und die Guarnison in 1800 Heÿduggen, nebst 500 Husaren, ohne denen sich hinein retirirten Edel
leuten bestehet, als habe ein- und anders desto füeglicher bewür
ben zu können, ermelten Herrn General Löffelholz 5 Granadircompagnien, nebst 1000 Musquetir, dann denen Cavallerie-Regimentem Hohenzollern, Stainville, Wolfskell3 und Vehlen, nicht
weniger 4 sibenpfundige und 6 Regiments-Stuck, auch 3 Mörser
zugeordnet; damit also dieses alles desto schieiniger vollführet
werde, habe mich selbsten hiehero verflieget, bevorab aus Ursachen
des Proviants, welches eines von beschwehrlichsten ist, indeme
die gantze Gegend oed, kein Fuhrwesens-wagen verhanden, auch
wie mich Herr Hofcammerrat Dizent berichtet, die Hälfte in
unbrauchbaren Stand seie, warumben aber, solches muss selber die
Auskunft zu geben wissen, zumahlen seit ich in Commando stehe,
weder einen gesehen, weniger gebrauchet. Worbei mir die Abwesen
heit gedachten Herrn Dizent gar hart fallet, dan auf Mehl, Brod
und andere Dispositionen selbst gedenken muss. Ich habe zwar
selben citirt in Hoffnung, es werde die Inquisition des Breunerischen Regiments der Herr Obercommissarius Philippi4 zu vollenden
vermögen, ob selber aber nicht vieleicht seine vorhin habende
Befehle zuruk haltet, gibet die Zeit.
Indessen lasse die beede Regimenter Rabutin und Montecucoli
in der Marmaros. Den Herrn Generalen von der Cavallerie Marches
Cusani mit Savoye, Ullefeld und Althan bei Kalo, Theodor
1 Bizonyára Pongrácz János ezredest érti, aki ezidőtájt vonult ki
csapatával lengyel földre. Rákóczi 1711 június 18-i levele. Arch. Rak. ÜL 687.1.
2 A vázlat hiányzik.
8 Wolfskehl János Vilmosról elnevezett würzburgi dragonyos-ezred.
(Feldzüge. VIII. 66., XII. 496., XIII. 423. 1.)
4 Tábori főhadbiztos. (Feldzüge. VI. 199.)
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Lubomirsky zu Facilitirung des Proviant-transports und wegen der
Räuber bei Ungvar, worzue das Neumanische Hayduggen-Regiment
gar gut wäre, wan anderst ein Hochlöbl. HKR. nicht etwa geden
ket, solches in Italien zu schicken, oder unter zustossen, Viardische
sambt Esterhasi1 aber zu Onoth. Wirdet demnach vor dem Fall
Munkacz die Ablösung in Sibenbürgen nicht zubewürken sein, nach
disen aber erachtete nicht undienlich, wan die Regimenter Steinwille,
weillen der General selbsten darinnen, sambt Vehlen und Breuner
dahin detachiret wurden.
Ferner frage mich an, was mit denen Georg Lubomirskischen
wenigen Hussaren zu thuen, welche kaine Bezahlung haben, folgsamb
sich mit Plündern ernähren. Ebenfalls beilaget sich das Theodor
Lubomirskische Regiment wegen ausbleibender Bezahlung sehr
nachtrüklich, so umb so mehr zu bedauren, als selbe sonsten
ansehentliche Leüte seind.2
Ingleichen verlangen die Jeneÿsche Raizen3 nach Haus,
wessenthalben eben die weitere Disposition gewärtige. Die Thürheimbische4 von jenseit der Donau seind schon nacher Szegedin
beordert und entgegen die Löfflholzische nacher Onoth.
Übrigen waren laut deren vorherigen Rescripten für die
meinen Commando anvertraute Truppen 225 m. fl. destiniret
gewesen, wo doch nur 188 m. gelifert worden und dise seind
bereits consummiret, oder wenigstens soviel Schulden umb kleine
Mundur, oder andere Nothwendigkeiten gemacht. Unangesehen
dessen, ist das campement angefangen, ohne einen Kreutzer
Wochengeld und seind viel Officier, derunter auch Haubtleute, so
Herr HKR. Locher von Lindenheimb bezeugen wirdet, welche
keinen halben Gulden vermögen ; wie also von denen Regimentern
gequälet bin, was für eine gute Disciplin zu halten, beliebe ein
HKR. von selbsten zuerachten.
Schliesslichen merke an, wie dass Ihro K. Maiestät unsere
allergnädigste Frau Regentin unter anderer folgendes melden: *
„und seind anbei von deiner bekanten Integrität genugsamb persuadiret, dass die in die daruntige Kriegs-Cassa einfliessende
Gelder anderst nicht, als mit guter Ordnung, auch unter gewöhn
licher commissariatischer Verrechnung zu unseren Dienst und
1 Gr. Esterházy József vezérőrnagy ; résztvett a trencséni ütközetben ;
1708-ban huszárezredet létesített, melynek állományát utóbb 12 századnyira
emelte (Feldzüge. X. 120., XI. 41.). Munkács ostrománál is közreműködött.
(Feldzüge. XIH. 439.)
2 A két Lubomirsky herceg csapatait 1711 októberében elbocsátották.
(Wrede : in. 2. 960—61. 11.)
3 Jeney-féle rác huszárezred, mely 6 századból állott. (Feldzüge.
XIII. 110. 1.) Résztvett Érsekújvár ostromában is. (Feldzüge. XII. 516. 1.)
4 A gr. Thürheim Ferenc táborszernagyról elnevezett gyalogezred ;
ebből alakult ki a volt cs. és kir. 28-ik gyalogezred; többnyire az erdélyi
harcokban szerepelt. (Feldzüge. V. 89., VII. 457.)
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denen sich ergebenden Erfordernussen werde verwendet werden“.
Welches ich darumben nicht wohl verstehe, weilen nicht einen
Kreuzer weder von denen Comitaten, noch Fiscalitäten in meine
Hände nembe, sondern es kommet alles zu dem löbl. Commissariat,
mithin nicht zweifle, es werden sowohl von dannen die Berech
nungen, als von dem Kriegscassa-verwalter die monatliche Extract
ordentlich eingesendet werden, woraus die Verwendung zuersehen
sein muss, dan mit meinem Wissen ist nicht das geringste Unnutz
verwendet worden. Ungvar ist ein gar wohl haltbahrer und wegen
der Passage in Pohlen considerabler Ort, allein ist darinnen der
Brun und Pferdmühl völlig ruiniret, dass also solcher bei einer
feindlichen Attaque aus disen beeden Ursachen in etlichen Tagen
fallen müesste. Geruhe derowegen auf die Reparationsmitl Einen
Hochlöbl. KKR. schleinigst zu reflectiren, nicht weniger zu befehlen,
damit die Artigliristen in hiesiger Gegend bezahlet werden, dan
deren Beschwerden sehr groes.
Denen Comitaten Ungvar, Szabolcz und Beregh seind wermög Repartition bis 38 m. fl. zugeleget worden, es seind aber
solche dergestalten entkräftet und desert, wie ebenfalls Herr
HKR. Locher von Lindtenheimb referiren wirdet, dass gar kein
Conto darauf zu machen, sondern das gantze sein wirdet, wan man
5 bis 6000 fl. erpresset. Unter anderen höre auch, ob wäre Herr
Obrister Renau1 zum Commendanten hiehero resolviret, welchen
gar einen ehrlichen und meritirten Mann zu sein glaube. Allein
wie vemombe, dass selber stets bettlägerig ist, wo in disem Posto
ein allert(?) und vigilanter Mensch erforderlich, sonderlich2 wan
der General nicht allezeit gegenwärtig sein kann. Und weillen
von Ihro K. M. milderichesten Angedenken mit sothanes Generalat
allergnädigst conferiret worden,3 als bitte gehorsambst, mich zu
instructioniren, wie ein, so anders gehalten werden solle, dan an der
Einrichtung bei dermahligen Conjunctum keine Zeit zu verabsaumben,
ingleichen die sonst hieher gehörige Stabsofficier zu denominiren.
Letzlichen ruke bei, dass auch von dem Ragoczi—Charrierischen
Regiment aus Pohlen 104 Mann herüber getreten, welche von 500
zusamben geklaubten Moscovitem und Pollaken bis an die Gräntzen
verfolget worden. Ich hoffe deren bald mehrere, indessen dise 104
Man hiehero berufen und diejenige, so Dienst unter denen teutschen
Regimentern annemben wollen, dahin geben, die übrige aber nacher
Haus entlassen werde. Mich empfehlend Eines hochlöbl. HKR-s
gehorsamer und dienstschuldigster
Kaschau, den 25-ten Maii 1711.
joh£mn Graf Palffy m p>
1 Br. Renoud József Ferenc ezredes. (Feldzüge. XII. 53.) Utóbb kassai
parancsnok lett. (Feldzüge. XVII. 236. 1.)
2 E szó a jelentésben egymásután kétszer fordul elő.
3 Célzás arra, hogy I. József 1710 március 28-án a felsőmagyarországi
hadak főparancsnokává nevezte ki. (Jedlicska P.: i. m. 516. 1.)
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56.

Becs, 1711 május 26.

Értekezlet a szatmári béke ratifikációja tárgyában.
Fogalmazványa ceruzával írva Orsz. levéltár. Kanc. oszt. Concept. expedit. . *
1711 május, nr. 9.

Die 26. Maii. Paesente:
Eminentissimo domino Cardinale.1
Domino Palatino. (Oldalt megjegyezve: Refert se ad perlecta.)
Domino Mansfeld.
Domino Traun.
Domino Supremo Camerario Vallenstein.2
Domino Vindisgratz.
Domino Zichy.3
Domino Herberstein.4
Domino Schlik
Domino Palffi.5
Domino Emerico Csáki.6
Domino Cancellario Hungáriáé.7
Domino Sigismundo Csaky.8
Domino C. Alexandro Erdődy.9
Domino Ettel.10
Me.11
Facta et perlecta referada.
In puncto 5., ubi fit mentio pacis Carlovicensis, addatur arti
culi 10. mentio et spes data deleatur.
Salvis Diplomatibus Leopoldinis.
1 Keresztély Ágost sachs en-zeitzi herceg, esztergomi érsek.
2 Gr. Waldstein Károly Ernő főkamarás.
3 Zichy Péter kir. főasztalnokmester 1707—1726. (Lib. dignit. saec.
167. 1. Orsz. levéltár.)
4 Gr. Herberstein Lipót, a haditanács másodelnöke.
6 Gr. Pálffy Miklós (1657—1732) tábornagy, főlovászmester, 1714—1732
nádor. (Jedlicska : i. m. 508—11. 11.)
6 Gr. Csáky Imre kalocsai érsek és nagyváradi adminisztrátor, utóbb
bíboros. (Lib. dignit. eccl. 36—37. Orsz. levéltár.)
7 Gr. Hlésházy Miklós.
8 Gr. Csáky Zsigmond főtárnokmester 1706—1738. (Lib. dignit. saec.
112—13. 1. Orsz. levéltár.) Abaúj és Szepes megyék főispánja.
® Gr. Erdődy Sándor, a magyar kamara elnöke (praefectus camerae
Hungaricae) 1709—1718. (Lib. dignit. saec. 291. 1. Orsz. levéltár.) továbbá
Vas megye főispánja.
10 Oettl (Öttl) tábornok hadbíró, a haditanács tagja és előadója.
11 Buol titkár.

410

A HADITANÁCS PÁLFFYNAK, 1711 MÁJUS 27.

Oldalt: Resolvit et concludit S. Maiestas.
Consolationis dicit, quod sub interimali gubernio pacem ratificare possit.
Reduces prius et orphani aequalem gratiam obtineant et pre
catur pacis stabilitatem.
57.

Bees, 1711 május 27.

A haditanács gr. Pálffy Jánosnak.

Tudatja, hogy a régenskirályné a szatmári békét ratifikálta; Pálffynak
Bécsben való jelenléte már nem időszerű, ennek következtében a békemű
teljes végrehajtásáig megtartja főparancsnokságát; legyen gondja a
határok védelmére s gondoskodjék arról is, hogy Rákóczi és Ber
csényi valamilyen úton ártalmatlanná tétessék.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 május nr. 388. A < }
közé eső szavak az eredetiben jelekkel voltak írva.

Wür haben denselben über unsere vorige rescripta ferrers
anzuerindern, wasmassen die (titl.) Frau Regentin angestern in
Gegenwart des gesambten ministerii, auch Beiziehung deren allhier
anwesenden Hungarischen Herrn Magnaten1 sich die von dem
Herrn2. . . mit dem Grafen Karoly und dessen anderen vormahligen Adhaerenten geschlossene Submissionspunkte allerunterthänigst vortragen lassen, auch solche in substantia
allergnädigst ratificieret und darüber das gewöhnliche In
strument sambt anderen 'erforderlichen Intimationen ohnverlängt
ausfertigen zu lassen verordnet haben. Welches alles Wür dem
Herrn . . . durch einen aigenen Currier zu Beobachtung des weitem
dieser Tagen übersenden werden und weilen eben dardurch mit
denen oberwähnten Hungarischen Herrn Magnaten die Haubteinverständnus beschehen und also sein Herrn Grafens sonsten sehr
gewünschene alhiesige Gegenwart umb so mehrers zu dispensiren
ist, als dessen Persohn zu gäntzlicher Ausführung des erwähnten
Submissionswerk, auch anderen nach Erheischung gegenwärtiger
Conjuncturen bedörftigen Dispositionen bei der Armee beizulassen
sehr nöthig angesehen wirdet, als kann selber dermahlen beständig
darunter verbleiben und haben die allerhöchstgedachte (titl.) Frau
Regentin derenthalber allergnädigst gewilliget, dass der (titl.) Cusani
umb in seinen particular Angelegenheiten sich nacher Mayland
verfüegen, folglichen von der Armee sich hinweg begeben zu
können, die Erlaubnus ertheilt werden solle, allermassen Wür ihme
solches anheut unter einstens benachrichtigen und der Herr . . . also
ihne hiehero ohnaufgehaltener entlassen wolle.
1 A résztvevők névsorát 1. az 56. sz. okiratban.
2 Itt s alább is többször a címzés elhagyva és pontokkal jelölve.
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Neben deme haben Wür demselben zu behöriger Praecautionsnembung zu bedeuten ermessen, wasmassen (die in Pohlen gefluchte
Rebellen ein Absehen machen umb sich der Festung Caschau durch
ein Stratagema, oder heimbliche Einverständnus hinwiderumben zu
bemächtigen) und vermittels beschehener Absendung an die Gränitzen
des (Antoni Esterhazy neue Unruhen anzustellen), nicht weniger
(dem Czar) einige (ihriger Truppen, zu deren Abholung der moscovitische Obrister Ropp) den 20-ten dits gegen (Mongatsch abgehen
sollen), mittler weil (zu überlassen) vorhabens seien und auf den
Fues (der moscovitischen Bezahlung) würklich (geschlossen) hätten.
Nun wollen wür zwar gäntzlichen persuadiret sein, es wirdet durch
des Herrn ... so vernünftig und schleunig beschehene Ausführung
des (obbedeuten Submissionswerks) und dardurch fast integre abgeän
derten status rerum (dises gesambte Vorhaben von sieh selbsten
zerfallen), so haben Wür doch demselben darvon Nachricht zu ertheilen darumben nicht ermanglen wollen, damit er Herr Feld
marschall (in ein so andern Orth auf guter Hut stehen und alle,
erforderliche Praecaution dargegen fürkehren) könne; und weilen
sich ebenfals eraignen mögte, dass der ((titl.) Welzeckh) ein ^Paar
gute verschwigene und wohlerfahrene Officier zu Beförderung Ihro
königliche). Maiestät etc. Dients nöthig haben dörfte, also wolle
derselbe (ein Paar dergleichen in solcher Bereitschaft), jedoch in
(grössten Geheimb halten), dass solche auf des besagten Herrn
(Grafens Ansinnen) unter einen selbst (an die Hand gebenden
Praetext abgeschickt) und nach dessen Anleitung zu (Habhaftwerdung
deren obernenntenrebellischen Häubtem oder ein und anderen
derenselben) gebraucht,1 auch ihme sonsten an (denen Gränitzen
zu solchen Vorhaben disseits aller (Vorschub geleistet werde). Über
welches letztere Wür jedoch der (titl.) Frau Regentin aigentliche
Entschliessung und Intention bei dem nächsten abgehenden Courrier
ausführlicher entdecken werden, die Wür anbei in Erwartung des
weitern Erfolgs von der vorhabenden Reduction Mongatsch verharren.
Wienn, 27. Maii, 1711.
58.

Becs, 1711 május 26.

A szatmári béke ratifikált szövege.
Nyomtatásban megjelent Bécsben, 1711. M. Nemzeti Múzeum. Thaly-gyűjtemény; számtalan példányban található a közkönyvtárakban és magánosok
birtokában is. Kiadásait felsorolja Márki: III. 233. 1.

Nos Eleonóra Magdalena Theresia Dei gratia Romanorum
imperatrix vidua et coronata Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae et Scla1 A Rákóczi és Bercsényi
vezetés 159 g köv. 11.

ellen tervezett merényletekre 1. Be
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voniae regina, utpote serenissimi et potentissimi principis, ac domini
Carőli III. Dei gratia Hispaniarum, Indiarumque, nec non Hun
gáriáé,Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniaeque etc.Regis,filii nostri
dilectissimi, nunc unici mater et regnorum ejusdem pro tempore
rectrix. Notum facimus universis et singulis, signanter autem fide
libus nostris reverendis, honorabilibus, spectabilibus ac magnificis,
magnificis item egregiis et nobilibus, nec non prudentibus et cir
cumspectis supremis et vice-comitibus, judlium et jurassoribus, ac
totis demum universitatibus dominorum praelatorum, baronum, magïiatum et nobilium praefati Regni Hungáriáé et partium eidem annexa
rum, quorumvis comitatuum, non secus liberarum ac regiarum
civitatum, privilegiatorum item oppidorum, villarum, possessionumque,
magistris civium, judicibus, senatoribus, et juratis civibus, ac inferioris
etiam cujuscunque conditionis hominibus, in praenotato Regno Hun
gáriáé, partibusque eidem annexis, degentibus et commorantibus
praesentes lecturis, aut legi audituris, vel earum quocunque modo
notitiam habituris. Quod posteaquam his recenter transactis tem
poribus, sacratissimus quondam princeps et dominus Josephus
Romanorum imperator, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae,
Croatiae, Sclavoniaeque etc. rex, etc. filius noster gloriosae reminiscentiae
desideratissimus, pro ingenita sua clementia et benignitate, qua
erga afflictum hocce Regnum Hungáriáé tot calamitatibus et vicissitu
dinibus exagitatum, plusquam paterno affectu ferebatur, concitatorum
intestinorum motuum compositioni, restituendaeque] Regno optatae
quieti et tranquillitati semper et unice intentus, fideli nostro nobis
sincere dilecto spectabili ac magnifico comiti Joanni Palfiy ab
T&ráöd., praefatorum Regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae bano,
campimareschallo, neononpraelnbataesacraeguondam Caesareae ac regiae
Majestatis camerario et consiliario intimo, unius regiminis cata
phractorum coloneUo, confiniorum Cassoviensium generali et in praefato
Regno Hungáriáé plenipotentiario commendanti, nec non1 Carolo
Locher deLindenhaimb, caesareo regii consilij aulae bellici consiliario et
intimo referendario, vigore clementissimaeplenipotentiae suae caesareo
regiae, pro reducenda, stabiliendaque ut praemissum est, dicti Regni
Hungáriáé et Transylvaniae quiete et tranquillitate, cum illustri Fran
cisco, alterius condam Francisci principis Rákóczi2 filio, ejusdemque
hactenus asseclis universis et quibusvis Hungáriáé et Transylvaniae
regnicolis conveniendi et omnimodam transigendi dedisset, clementerque impertitus fuisset potestatis facultatem, speciali eatenus
emanato, iisdemque in originali remonstrato et in genuinis paribus
communicato benigno mandato firmatam; vigore cujus memoratus
Comes Joannes Palfiy, praehabitis ad invicem diversis, mutuisque
1 A szövegnek dűlt betűkkel szedett szavai és sorai mindenütt a
május 26.-i értekezlet pótlásai, illetőleg módosításai.
2 Az eredetiben (április 29) e szó után következő : Transylvaniae olim
principis kimaradt.
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colloquiis et tractatibus, tandem ad certa conventionis puncta ab
utrinque condescendissent, eademque etiam, prout uberius ex subinsertis subscriptionibus patebit, subscripsissent. Et licet medio tem
pore, dum haec agerentur, altetitulatum sacratissimum olim Prin
cipem dominum Josephum Romanorum imperatorem et Germaniae,
Hungáriáé, Bohemiae etc. regem, filium nostrum piae recordationis
desideratissimum, de hac mortali vita ad beatae et sempiternae
immortalitatis securam quietem transire contigisset, quia tamen
divina providentia, serenissimum et potentissimum principem dominum
Carolum tertium Hispaniarum et Indiarum regem, perlibati domini
condam Josephi imperatoris et regis germanum fratrem et augustissi
mae olim Romanorum imperatoriae, ac Germaniae,^Hungáriáé, Bohemiae,
etc. regiae majestatis domini Leopoldi consortis nostri, beatae reminis
centiae desideratissimi, filium nostrum dilectissimum superstitem,
haereditarium videlicet et immediatum sacrae Regni Hungáriáé coronae,
regnorumque eidem subjectorum successorem clementissime reser
vavit. Cujus moderna in absentia, usque dum Deo propitio, propria
sua in persona adesse et actuale dicti Regni Hungáriáé, partiumque
sibi annexarum regimen capessere valeat, nos1 modofati filii nostri
mater, ac etiam coronata Regina Hungáriáé, interea suprafatis
ejusdem regnis cum consilio2 Hungarico regendis, manus admovimus
et ut primum fieri potuit, inter supremos etiam maternae compas
sionis moerores, piissimarum & salutarium in reducenda quiete, et
tranquillitate Regni Hungáriáé caesareo-regiarum, perlibati condam
filii nostri Josephi intentionum non ignarae easdem pro benigna
etiam nostra in Regnum hoc Hungáriáé propensione omni modo
secundare cupientes, praedeclaratas benignas caesareo-regias memorato
Comiti Joanni Palffy praemissum in finem clementissime elargitas
plenipotentiales, non solum per omnia benigne approbavimus et
ratificavimus, verum suscepti tractatus negotium optato fine
terminandum clementer et expresse demandavimus. Hinc praefatus
Comes Joannes Palffy, praeattacta praevie jam divino favente numine
initae et sub dato Szatthmarini die vigesima nona recenter elapsi
mensis Aprilis, anni modo currentis infrascripti conclusae conven
tionis puncta, nobis pro benigna ratificatione etiam nostra humil
lime submisit. Quae nos clementer perpendentes et altiori mente
suspicientes, quantum ex hujusmodi conventione, per hancque
restabilienda pace et tranquillitate, huic Regno Hungáriáé et Transylvaniae, ac vicinis etiam provinciis accessurum sit commodum et
emolumentum, eadem praesentibus benignis literis nostris patentibus
comprehendenda et in ipsa substantia exprimenda ac in forma
benignae ratificationis et confirmationis sub nomine nostro emananda
esse duximus, usque dum per summefatum serenissimum principem
1 Az eredetiben utána következő : qua szó kihagyva.
2 Az eredetiben utána következő : etiam szó kihagyva.
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dominum Carolum tertium, Hispaniarum, Indiarum et Hungáriáé,
etc. regem, filium nostrum dilectissimum, Deo propitio propediem
venturum, de plenitudine regiae suae authoritatis, denuo, iterumque
benigne ratihabeantur et confirmentur; superinde universos et sin
gulos, quos supra, firmiter assecurantes, ac id ipsum nos omnino
effectuaturas, in verbo nostro reginali et fide publica spondentes et
appromittenes. Ac proinde
Primo. Memorato illustri Francisco Rakoczy, vigore praemissae
caesareae regiaeque plenipotentiae,pernosquoque, ut praeattactum est,
benigne ratificatae et confirmatae, gratia vitae et universorum bonorum
mobilium et immobilium, exceptis iis, quae ad praesidia pertinent,
in Regno Hungáriáé partibusque eidem annexis, ac alibi etiam ubi
cunque1 existentium, cum secura permansione in Regno, una cum
suis domesticis, servis seu2 familiaribus, impertitur, ad cujus deter
minationem, si idem hanc gratiam complecti, sed juramenti fideli
tatis praestationem differre velit, terminus trium septimanarum, ab
emanatione praefatae conventionis computandarum conceditur; ita
tamen, ut in casu differendi secundum subnexam formulam jura
menti, interim fortalitia sub potestate prae manibusque suis existentia, in statu, quo modo sunt, praesidiis3 regiis illuc inducendis,
bona fide tradantur, aut strictis mandatis tradenda, ipsis com
mendantibus imponatur et una etiam omnis militia praesidiaria Bakocziana exauctoretur et dimittatur ; dum e contra benigne promit
timus,4 praesidia Begia in proventibus et bonis Rakoczianis, qua
domino terrestri, jam ante hos motus propriis, nullum factura praeju
dicium, vel damnum, nostrisque5 seu regiis alenda stipendiis. Haec
vero omnia intra praespecificatum temporis terminum explenda et
exequenda. Si porro istis probe peractis, memorato illustri Fran
cisco Rakoczy, permansio libera in Regno displiceret, relinquitur
ipsius arbitrio, eandem etiam sub praestito superius attacto homagio,
in Polonia habere, ubi citra laesionem homagialis obligationis erga
nos et filium nostrum serenissimum dominum Carolum regem Hun
gáriáé se se continebit ; filiique ejusdem, supra memoratis conditio
nibus rite ac fideliter executioni mandatis, per nos omnino extradabuntur et restituentur.
Secundo. Universis tam superioris, quam inferioris ordinis et
conditionis, seu ecclesiasticis, seu politicis, aut etiam militaribus
Rakoczianis asseclis Hungaris pariter et Transylvanis omnium trium
nationum, qui modo in Regno, vel penes illustrem Franciscum
Rakoczy actu sunt, etiam si qui eorum de se reversales quaspiam
cuipiam antecedenter dedissent, similiter intra saepius memoratum
'

1
2
3
4
5

Eredetileg, de utóbb áthúzva : principatu Transylvaniae.
Az eredetiben e szó után következő : aulae kihagyva.
Az eredetiben e szó után következő : nostris caesareis kihagyva.
Az eredetiben e szó után következő : ea kihagyva.
Az eredetiben e szó után következő : caesareo kihagyva.
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terminum, vitae et universorum bonorum gratiam amnistialem pariter
clementer impertimur, et in signum uberioris clementiae et benigni
tatis • iisdem quoque, qui ante modernam etiam conventionem, ad
debitam sacro regio diademati fidelitatem, sola vitae duntaxat gratia
ipsis appromissa, quandocunque rediissent, fidelitatisque homagium
deposuissent, quamvis per conventionis puncta exclusi fuissent, parem
nihilominus1 bonorum gratiam, tenore praesentium benigne conce
dimus; accorda nihilominus, si quae inter ejusmodi reduces, aut
quempiam eorundem, cum fisco regio intercessisset, in suo statu
permanente ; bonorum vero talium quoque restitutio hic intelligenda
venit, quae fors uno, vel altero titulo ac jure cuipiam collata, sive
divendita, vel inscripta et jam per alios possessa actu sunt, ita
videlicet, ut illa quoque, sine tamen fructibus medio tempore per
ceptis, penes benigna mandata nostra ad officiales fiscales, vel
camerales, generaliter in singulos comitatus, sed et liberas regiasque
civitates immediate exaranda, simpliciter et absque ulteriori mora,
ac dilatione occupari queant, meliorationibus tamen, si quas moderni
possessores, sive in reparationem aedificiorum sive oeconomiae
promotionem impendissent, legaliter edocendis, praevie pro aequitate
refusis; nec metus ullus alicui superesse debet de quapiam com
missione, aut alia quavis methodo inquisitione, respectu bonorum
per modernam amnystialem gratiam, restituendorum in futurum
instituenda; amnystialis siquidem gratia, omnes similes modos et
pacificae possessionis impedimenta tollit et excludit, dum Beginali2
fide, sinceram bonorum appromittimus restitutionem; similiter be
nigne annuimus, ne quis possessorum, ubi rusticus solvendae contri
butioni par non erit, amissione bonorum mulctetur ; depositio etiam
armorum, non eo sensu intelligi debet, quasi non liceat alicui arma
gestare, verum omnem hostilitatem cessare debere; licebit igitur
magnatibus et nobilibus, eorumque servitoribus, juxta antiquum,
receptumque morem nobilitatis, in suis praerogativis cum gestatione
armorum (nullo tamen modo ad offendendum parato) libere uti,
ac incedere. Si porro aliquis, non obstante hac amnystiali gratia,
publicae, seu privatae regiae, vel legalis etiam vindictae, successu tem
poris desumendae, timorem obtenderet, regiae benignitati et fidei
publicae, non levis per hoc injuria inferretur ; cujus paterna charitas
et justitia, abolito integre omni anteriori reatu, hanc amplius resu
mendam non patitur. Militibus demum inferioris ordinis, eandem
amnystialem gratiam similiter benigne elargimur, neque ulli eorum
vis inferretur, ut servitia caesareo-regia militaria, sepositis jam ad
quietem eorum armis et animis, accipere cogatur, solum ut praestito
fidelitatis, juramento ad suas aedes discedant, ibique oeconomiam
colant et quiete se se contineant. Militibus vero exterarum nationum,
1 Eredetileg, de utóbb áthúzva: parem quoque.
2 Eredetileg: regia.
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utpote Germanis, Gallis, Suecis, Italis, aliisque, liber conceditur
passus ad suos redeundi, exceptis illis, qui ex regiminibus caesareoregiis profugissent, quibus tamen poena, quam propter desertionem
regiminum meruissent, remittitur, coeteroquin tales ad suas legiones
redire, vel restitui debent; si autem unus, vel alius exterorum, in
servitio exiguae considerationis, apud aliquem magnatum foret, dum
modo non sint militiae caesareo-regiae adscripti, quin ibidem perma
nere queant, nil dubitandum; si qui porro ignobilioris sortis, pro
libertinis quacunque ex ratione hactenus agniti sunt, imposterum etiam
pro talibus habeantur, citra tamen praejudicium dominorum terrestrium.
Tertio. In religionis negotio receptas regni constitutiones manutenebimus, nec non exercitium ejusdem, secundum easdem leges,
et constitutiones ac articulos regni, tam in Hungária, quam Transylvania, cum beneficiis eorsum de jure spectantibus, clementer
concedimus, nemini1 praeclusa via2 apud nos et regiam majestatem,
vel coram diaeta ratione gravaminum se se insinuandi.
Quarto. Ut his motibus demortuorum orphani quoque et viduae
(erga quas ex innata clementia, speciali reflexione ducimur) nec
non alii legitimi successores benignitate nostra gloriari queant, cum
alias etiam amnystialis gratia, ex mero duntaxat regiae clementiae
sinu proficiscatur, universa quoque sub his motibus demortuorum,
eorumque viduarum ac orphanorum et legitimorum successorum
bona, sive alicui collata, distracta, vel divendita essent, in conformitate puncto secundo de restitutione bonorum uberius expressata,
remittenda et resignanda, clementer annuimus; prout et universis
orphanis (qui sive pueri, sive puellae, vel jam matrimonio locatae,
in partibus Rakoczianis actu sunt) nec non aliis quoque ibidem
existentibus legitimis successoribus, parem amnystialem clementiam
et integrum jus, ac bonorum successionem clementer impertimur.
Hoc tamen per expressum declarato, ne moderna haec3 regia
munificentia et gratia, ullo unquam tempore, in aliquam conse
quentiam et exemplum trahatur.
Quinto. Qui porro regno exierunt, ac in conterminas, aut re
motiores se se contulerunt provincias, ob praegnantia autem et legi
tima impedimenta, vel manifesta vitae pericula, ad praescriptum ter
minum redire non potuerunt, si absentiam suam ex praedictis rationi
bus causatam legitime docuerint, ac superinde apud aulam nostram4
regiam, vel generalem plenipotentiarium, quamprimum fieri poterit,
se se insinuaverint, illis secundum cognitionem aequitatis, gratiam
amnystialem, puncto secundo caeteris concessam, aeque benigne elar
giemur. Quam ad eos quoque extendendam, ac iis etiam sufira1 Eredetileg: non.
2 Az eredetiben e szó után következő : modo in gratiam redeuntibus
áthúzva.
3 Az eredetiben e szó után következő : nostra caesareo áthúzva.
4 Az eredetiben az e szó után következő : caesareo áthúzva.
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gaturam volumus, qui qualitercunque et quacunque ex ratione, extra
Regnum occuparentur, dum et quando intra terminum, distantiae loci
commensurandum competenter se se insinuaverint.1 Illis autem,
qui superiorum annorum motibus implicati fuerant, adhuc
superstitibus (salvo pacis Carlovicensis articulo decimo) gratiam
vitae clementer concedimus.2 Ratione eorum autem, qui in Moldáviám
et Valachiam se se recepissent et adhuc defacto ibidem commoran
tur, ne ii in Hungáriám magnis sumptibus et molestiis venire co
gerentur, benigne commisimus generali in Transylvania commen
danti Comiti a Steinville, ut eosdem, ubi se se sub competenti
termino, coram eodem generale insinuaverint, sicut in Hungária,
ita etiam ibidem, gratiam vitae et universorum bonorum ipso facto
obtenturos, recipiat; hac addita declaratione, quod intervenientibus
ne fors aliquibus impedimentis, quae reditum eorundem in patriam
morarentur, ipsis de sufficienti etiam redeundi remedio et securitate
provideat. Quo magis autem hoc conventionis opus etiam in Tran
sylvania, secundum benignam intentionem nostram, eo ordine et
norma, quo in Hungária procedat et componatur, hujusmodi con
ventionis actorum originalia, dicto generali Comiti a Steinville, pro
directione jam transmissa et communicata sunt ; dignitates magnatum
et nobilium Regni Hungáriáé, prout et Transylvaniae, quibus ante hos
belli motus fruebantur, hic non comprehendantur, cum inter bona
non sint censendae, non tamen ob id praecluso ad Augustam Aulam
nostram supplicationis recursu, aut praescissa omni eatenus spe ;
cumque in conservatione jurium et manutentione principatus Tran
sylvaniae libertatum cujuscunque nationis incolarum, erga regiam cle
mentiam nullatenus dubitandum sit, ejusdem secundum antiquas
regni consuetudines, leges, constitutionesque approbatas, ordinationem
et restaurationem benigne appromittimus. Jazygum, Cumanorum,
Haydonicalium item oppidorum privilegia, secundum conformitatem
legum regni, in futura regni diaeta considerabuntur et tractabuntur
ac determinabuntur.
Sexto. Amnystialis hujus gratiae cujuscunque sortis bello captos
nationales, participes clementer reddimus; deposito tamen praevie
homagialis fidelitatis juramento.
Septimo. Damna a tempore inchoationis modernae armorum,
suspensionis cuipiam illata, comperta rei veritate, ab utrinque bonifiCari debeant.
1 Eredetileg, de utóbb módositva : et licet illis, qui etc.
2 Eredetileg, de utóbb kihagyva : adhuc superstitibus, per praefatum
plenipotentiarium tenore huius puncti conventionalis, spes obtinendae amnystiae
data fuisset, cum tamen modernus tractatus respectu praesentium duntaxat motuum
fuerit institutus, nec mandatum ad antiquiora tempora se se extendebat, ideo
causam horum hoc tractatu includi non posse, respectu tamen, gratiae vitae,
humillimo ad regiam clementiam, alia competenti via, recursu, nullatenus praec
luso, nec benignitatis regiae consequendae, spe integre praescissa. Salvis caeteroquin praeattactae conventionis primo et ultimo punctis.
27
A szatmári béke története és okirattára.
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Octavo. Ad tollendum scrupulum, aut quamvis diffidentiam,
clementissime resoluta haec vitae et bonorum amnystialis gratia gene
ralis, praesenti solenni instrumento inserta, ad omnes comitatus
regni, sicque ad universos magnates, nobiles, cives, libertinos, mili
tes, rusticos et cujusvis demum conditionis ac ordinis Hungaros,
pariter et Transylvanos trium nationum, secundum conditiones su
perius praescriptas extenso, pro certiori omnium consolatione benigne
per nos confirmatur.
Nono. Regni Hungáriáé et Transylvaniae juribus, libertatibus et
immunitatibus inviolate et sancte conservatis, nullatenus admittemus,
ut contra hanc amnystialem gratiam, novis contentionibus et litigiis
ansa vel causa praebeatur, aut cuilibet quempiam molestiis impetendi,
lacessendique modus, aut ratio subministretur, praeterquam servitores
'liegiae Majestatis, aliorumque dominorum et nobilium, ante modernos
motus ad dandas rationes obligati, qui hinc excepti dandis omnino
rationibus obstricti manebunt; imo vigore hujus clementissimae
amnystialis gratiae generalis, ne quis se invicem scommatibus, jurgiis
et altercationibus proscindat, sub gravi animadversione et serio inhi
bemus ; unde generalibus praefectis, locorumque commendantibus, nec
non supremis et vice comitibus, judlium ac magistratibus civium, districtim demandamus, ut pro contravenientium, per competentem eorum
instantiam, coercitione, severa adhibeatur administreturque iustitia.
Decimo. Salva manebit facultas in futura regni diaeta caetera .
gravamina non modo proponendi, sed et quae pro salute et honore
gentis, e re visa fuerint, liberis votis cum debita reverentia, legaliterque clementiam regiam implorandi, ut sane nullus dubitare
debeat, regiam majestatem in conservationem legum praedicti Regni
Hungáriáé et Transylvaniae, ac adhibendis ad regni officia indigenis,
toti orbi Christiano testatum reddere velle, quod in paterno, erga
Hungáriáé regnum et Transylvaniae principatum affectu, ab eadem
regia majestate nihil magis desiderari valeat. Prout et eadem summe
desiderat et benigne confidit, ne gens Hungara et cujuscunque
nationis Transylvanica, juribus suis innixa, ulli gentium fide in
regem cedat. Postremo et pro coronide, universis et singulis supe
rius memoratis cujuscunque status, superiorisque et inferioris ordinis
personis, qui hactenus partibus Rakoczianis addicti fuerunt, amnys
tialem gratiam, quo ad vitam et bona, sub praefatis nihilominus con
ditionibus benigne concedimus et confirmamus et si dictus illustris
Franciscus Rakoczy, ad praefixum terminum non. compareat, proindeque praefatam ne fors amnystialem gratiam complecti omnino
recusaverit, aut juramentum homagiale, secundum propositam for
mulam per procuratorem sufficienti plenipotentia instructum de
ponere noluerit, eo non obstante, benigne confidimus, quod universi
et singuli, antehac partibus Rakoczianis addicti, iisdemque renun
tiantes, in debita regiae majestatis fidelitate permanentes, securitati
patriae quovis modo prospicere et quibusvis Rakoczianis, aliisque
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machinationibus nullum ulterius locum dare, sed omnia ea rite obser
vare velint, ad quae homagialis eorum obligatio ipsos secundum
jura et leges patriae obligat et obstringit. Si vero mentionatus il
lustris Franciscus Rakoczy, praegnantibus causis impeditus, dictum
juramentum in praesentia praestare et conditionibus ab eo exequendis
praesens esse nequiret, eidem demum benigne indulgemus, idem
juramentum per plenipotentiarium in animam suam deferre et gra
tiam amnystialem amplecti, datisque veris et sinceris mandatis,
traditionem fortalitiorum ordinare et disponere; insuper clementer
annuimus, ut in casu, quo praefatus Franciscus Rakoczy circa pos
tulatam fortalitiorum traditionem et militiae dimissionem, praes
titis modo ac sine mora praestandis, juramenti fidelitatis depo
sitionem, secundum praescriptam formulam ad terminum duarum,
vel forte trium septimanarum differre vellet, illud etiam ipsi
concessum sit, cui etiam tum ad redeundum sub verbo regio
plenaria securitas patebit. Quae praerecensita conventa puncta, singu
lari homagialis submissionis declaratione firmata et tandem ab
utrinque propriis singulorum syngraphis et sigillis corroborata
fuerunt. Quorum subscriptiones sequuntur in hunc modum:
Sacratissimae Caesareae regiaeque majestatis consiliarius
intimus, camerarius, banus Croatiae, campi-mareschallus, unius legionis catafractorum colonellus, con
finiorum Cassoviensium generalis et per Regnum
Hungáriáé plenipotentiarius commendans generalis.
(L. S.)
Comes Joannes Palffy.
(L. S.)
Carolus Locher de Lindenheimb.
Ex parte Hungarorum.
Alexander Karoly. (L. S.)
Pereny Miklós. (L. S.)
Casparus de Reva. (L. S.)
Emericus de Reva. (L. S.)
Emericus Szentpéteri. (L. S.)
Ladislaus Vay. (L. S.)
Joannes Csajagi. (I> S.)
Nyúzó Mihály. (L. S.)
Joannes Krucsay. (L. S.)
Halász Péter. (L. S.)
Szatthmary Miklós. (L. S.)
Kokay Márton. (L. S.)
Ilosvay Imre. (L. S.)
Piko Demeter. (L. S.)
Deák Ferencz. (L. S.)
Benskiti Sigmond.1 (L. S.)

Expartemilitiae antehac Rakoczianae Transylvanicae.
L. B. Gabriel Haller. (L. S.)
Daniel Jósika. (L. S.)

1 Berthóty Sigmond.

1 Ladislaus Sztojka.

Deputati hucusque Transylvanorum Rakoczio adhaerentium plenipotentiarii.
Stephanus Daniel deputatus eo
rum, qui in Transylvania, Mol
dávia et Transalpina commo
rarentur. (L. S.)

Ex parte Comitatus Maramarusiensis plenipotentiarii.
Ladislaus Szaika,1 et (L. S.)
Daniel Aitay (L. S.)
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Ex partibus Transdanubianis.
Daniel Rattky. (L. S.)
Joannes Beleznay. (L. S.)
Ocskay Sandor. (L. S.)
Alexander Otlik. (L. S.)
Nicolaus Semsey. (L. S.)
Ilosvai Imre. (L. S.)
Domahidi László. (L. S.)
Cseplesz János. (L. S.)
Ex parte Transylvanorum.
Barcsai Miklós. (L. S.)
Michael Teleky. (L. S.)
Abrahamus Barcsay. (L. S.)
Stephanus Jósika. (L. S.)
Daniel Vass. (L. S.)
Adamus Rhedei. (L S.)

Josephus Daniel. (L. S.)
Georgius Pongrácz. (L. S.)
C. Stephanus Gyulay. (L. S.)
Michael Karandi. (L. S.)
Franciscus Tardi. (L. S.)
Kun István. (L. S.)
Andreas Rácz. (L. S.)
Petrus Balogh. (L. S.)

Ex parte interessatorum regni
Hungáriáé oppidorum et libera
rum regiarum civitatum.
Stephanus Hunyodi judex regiae,
ac liberae civitatis Nagybanensis. (L. S.)
Georgius Száz, judex Felsôbanensis. (L. S.)

Nomina autem caeterorum universorum et singulorum, qui in hoc
concursu actis et conclusionibus hisce praesentes fuerunt homagiaque
deposuerunt, extradata per
Dánielem Bulyovsky, ex parte Georgium Pongrácz, TransylanoHungarorum in praemissis norum his actis notarium. (L. S.)
tarium. (L. S.)

Formula praestiti juramenti tenoris est subsequentis.
Ego N. juro per Deum vivum omnipotentem, coeli terraeque
creatorem, postquam sacratissima caesarea regiaque majestas ex
superabundanti clementia, amnystialem vitae et bonorum gratiam, vi
plenipotentiae illustrissimo ac excellentissimo domino Joanni Comiti
Palffy ab Erdőd, ejusdem generali campi-mareschallo, per regnum
Hungáriáé supremo armorum praefecto, Croatiaebano, cataphractorum
tribuno concessae, per jam dudum emanatas et publicatas declara
tiones propter hosce praeteritos motus largita et impertita sit, nec
non regni Hungáriáé et Transylvaniae jura, leges et libertates, tam
in politicis et provincialibus, quam et ecclesiasticis receptarum
religionum negotiis, per se, suosque successores sancte conservanda
promiserit, imo suam confirmationalem quoque ratificationem obtu
lerit, me proinde imposterum et semper, usque ad ultimum vitae
spiritum, eidem sacratissimae caesareae regiaeque majestati, ejusdemque in regno legitimo successori, futurum fore fidum ac fidelem,
nec quicquam contra debitum homagialis vinculi obligamen, directe
vel indirecte, alieno, vel proprio motu, et conatu, in contrarium
commissurum, sed ea omnia rite ac probe acturum et praestiturum
re et opere, quae homagiali devotioni, obedientiae et servitio agenda
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et praestanda incumbunt et incumbent; ita juro, spondeo et me sancta
et inviolabili fide obligo per sacro-sancta Evangelia. Uti me Deus
trinus et unus adjuvet.
Nos itaque pientissimarum et salutarium praelibati condam
filii nostri gloriosae memoriae Josephi caesareo regiarum in reducenda
regni Hungáriáé et principatus Transylvaniae quiete et tranquillitate
intentionum, seriaeque voluntatis, ac superinde elargitae plenipotentiae,
per nos quoque, uti praetactum est, expost ratihabitae et confirmatae,
condigna habita reflexione ac universorum et quorumlibet, sive occa
sione modernae conventionis, nunc et defacto, sive ad terminum
ibidem praefixum, vel antehac etiam quandocunque ad fidelitatem
legitimo regi, ejusque sacro diademati debitam reversorum et praes
titis, ut supra declaratum est, praestandis, rediturorum, humillima
submissione ac per juramenti depositionem renovata homagiali
obligatione benigne perpensis, pro peculiari etiam nostro, quo erga
praefatum regnum Hungáriáé et principatum Transylvaniae ducimur
affectu, praedeclarata universa et quaelibet praenotatae conventionis
et conclusionis puncta, iisdemque hisce comprehensa singula membra,
clausulas et articulos praevio modo jam in forma solennis et benigne
annuentiae, concessionis, ratihabitionisque et confirmationis nostrae
emanatos, adeoque generalem amnystialem gratiam pro universis et
singulis praefati regni Hungáriáé, partium, principatusque Transyl
vaniae, cujusvis status et ordinis regnicolis, superioris item aeque ac
inferioris conditionis militibus, nationibus, incolis, imo et ipsis rus
ticis, percepto eatenus etiam consilii Hungarici voto et opinione,
non solum benigne acceptamus, approbamus et ratificamus, verum
etiam universos et singulos, quos supra, in verbo nostro reginali
et rectricia authoritate, ac bona fide publica assecuramus, quod
praenotatos omnes et singulos articulos, in omnibus eorum punctis
et clausulis, tam nos ipsa sancte et inviolabiliter observabimus,
quam etiam per alios quosvis, quorum interest, vel intererit, cujuscunque status et conditionis sint, observari faciemus. Ac insuper
eodem in verbo nostro et fide publica spondemus et appromittimus
praemissa omnia summefatum serenissimum ac potentissimum principem
dominum Carolum tertium, regem catholicum et apostolicum, filium
nostrum dilectissimum, ut primum fieri poterit, regia sua authori
tate et potestatis plenitudine, denuo, iterumque benigne ratihabiturum
et confirmaturum, ac etiam sancte et inviolabiliter observaturum et
observari facturum. Harum nostrarum manus nostrae subscriptione
et reginalis rectricisque sigilli appressione munitarum vigore et
testimonio literarum mediante.^Datum in civitate Vienna Austriae, die
vigesipia sexta mensis Maii, anno Domini milesimo septingente
simo undecimo.
Eleonóra Magdalena Theresia.
Comes Nicolaus Illésházy.
(L. S.)
Ladislaus Hunyady.
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59.
Bécs, 1711 május 30.

A haditanács gr. Pálffy Jánosnak.
Jóváhagyólag tudomásul veszi a munkácsi vár körülzárolására kiadott
rendelkezéseit s felhívja figyelmét a határok védelmére; közli vele a
szatmári béke ratifikálásának megtörténtét s azon változtatásokat,
mélyeket azon eszközölni szükségesnek tartottak.
Eredeti fogalmazványa Kriegs archív. HKR. reg. 1711 május nr. 432. A< ) közé
eső szavak az eredetiben jelekkel vannak írva.

Es seint uns anheunt dessen beede von 11. und 25-ten dits
aus Caschau erlassene Berichts-schreiben mehrmahlen rechts eingeloffen und haben daraus den daruntigen Stand der Sachen und beforderist die von dem Ragozÿ in der Festung Mongatsch wegen
der in Gott seeligst ruhenden Kais. Maiestät erfolgten zeitlichen
Hintritt erwegte neu Intriguen umbständiglich ersehen, gleich wie
nun aber der Herr etc. solche sehr vernünftig- und gründtlichen
abgelaint, auch zu enger Bloquirung dieses Orts unter der anver
trauten Direction des (tit.) Löffelholtz gar gute Anstalten gemacht
und neben anderen auf die Ruinirung der Mühl und nächtlicher
Weil nahe an den Platz vorhabender Verwüstung des Grasses vor
sichtig angetragen. Also seint wür ungehindert der ernennten rebel
lischen Besatzung der Zeit zeigenden Renitenz der gueten Hoffnung,
es wirdet solche Festung gleichwollen in kurtzen auf bessere
Gedanken mithin zur Übergab veranlasset und bezwungen werden,
worbei jedoch (auf den ausprengenden Moscovitischen Succurs)
mit genauer Vigilanz zu reflectiren umb so nöttiger sein will, als
wür dem Herrn etc. beraits unter dem 27-ten dits die Nachricht
ertailet, dass (der obgedachte Ragozi und Berzeni mit dem Czar
in gueter Verständnus stehen und wegen Überlassung deren ihnen
annoch anhängigen j Truppen einen würklichen Tractat) den
sicheren Vememben nach (geschlossen haben) und (also der ge
dachte Czar) durch diese Ertzrebellen unter allerhand scheinbahren
Vorstellungen) zu weiteren Unternehmungen gegen (das allhiesige
Interesse) leichtlichen (verleitet werden khünte). Wie dann eben
die (Moscoviter und Poläkhen beschehene Verfolgung) deren von
dem (Ragozischen Charierischen Regiment aus Pohlen herüber getrettenen hundert vier Mann) von sothaner Convention einiges
(Kennzeichen) zu sein (scheinet); anbei aber approbiren wür in
allweeg, dass diejenige hiervon, welche unter denen teutschen
Regimentern Dienst gesuchet, darunter angenommen, die übrige
aber nacher Haus entlassen und haben nichtweniger gern ersehen,
dass der Herr etc. annoch mehrere dergleichen Leut durch Glümpflichkeit von dem Ragozischen Anhang herüber zu bringen und
solchen dardurch annoch mehrers zu schwächen bemüehet seie.
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Übrigens haben die verwittibte K. M. die Frau Regentin den
von dem Herrn etc. mit dem Herrn Grafen Caroli geschlossenen
Tractat allergnädigst ratificiret und thuen das darüber ausgefertigte
Diploma durch gegenwärtig aignen Courier zu beschehender Auswexlung
und Aushändigung beischliessen, welches dann in substantia alle puncta
conventa illimitate begriffet und nur ainige in dem daruntigen Auf
satz eingeflossene zu harte und gegen die Königliche Hoheit an
scheinende Wort, jedoch ohne Abänderung des innerlichen Enthalts
per mitiora synonima umbgesetzt und dann denen vorhero resipiscirten, auch denen abgestorbenen hinterlassenen Wittib und Waisen
zu Bezaigung der allerhöchsten königlichen Gnad und umb bei
künftig etwan sich eraigenden motibus denen frühzeitiger resipisciren wollenden kein Abscheichen dardurch zuzuziehen, auch das
gantze Königreich in Ruhe und Einigkeit unterainstens herzustellen,
die gleichmässige amnistia vitae et bonorum zuegelegt; denen von
vorigen Rebellionen aber übergebliebenen und ohne deme unter
diese Convention nicht gehörigen complicibus die gratia vitae, sed
salvo pacis Carlovicensis art. 10-mo bewilliget worden, damit mann
mit denen Türken in kein unnöttiges impegno verfalle, auch der
gleichen Haubtfrieden illibate beibehalten werde. Wür ermessen
also, es wierdet diese höchst billiche Ratification denen interessierten
ein vollkommenes Vergnügen geben, da insonderheit alles und jedes,
was mit ihnen verglichen und noch darüber ex singulari gratia
caesareo-regia extendiret worden, gantz fördersamb und vollkommentlich zu vollziehen, die Verordnung ergangen und der Herr ect.
selbe alles dessen positive versichern kann.1
Ad particularia nun zugelangen, etc. [Az irat többi része ad
ministrativ katonai ügyekre vonatkozik.]
Lényegileg azonos tartalmú Eleonóra régens királynénak 1711 május
30-án gr. Pálffyhoz intézett leirata is. Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv.
HKR. reg. 1711 május nr. 433.
60.

Becs, 1711 május 30.
A haditanács Savoyai Jenő hercegnék.

Jelenti, hogy a szatmári béke ratifikációja, bár a ratifikáció körül
több nehézség merült fél, megtörtént; remélni lehet a még kuruc
kézen levő néhány vár, köztük Munkács, mielőbbi meghódolását.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 május, nr. 434.

Gleichwie E. D. neben Beischlüessung deren von dem (titl.)
Palffy mit dem Herrn Graffen Karoly errichten Conventionspuncten
Wür jüngsthin die gehorsambste Anerinderung gethan, dass die
1 V. ö. Bevezetés 148. 1.
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(titl.) Frau Regentin solche in substantia beraits eventualiter genembgehalten und nach Vernembung deren hier anwesenden Hungarischen Herrn Magnaten das gewöhnliche diploma ratificatorium
in forma solenni darüber ausförtigen werde: also ist selbes auch
den 26-ten dits in einer vor Ihro erstallerhöchst gedachten verwittibten Kais. Maiestät cum interventu deren ernennten Herrn Mag
naten gehaltenen Conferenz1 beliebet, folgbahr zu Ständen gerichtet
und anheut durch einen aigenen Courier an den besagten (titl.)
Palffy abgesendet, auch solches in den Druk gegeben worden, umb
negster Tagen die gleichmässige Communication und respective Intimation darvon an die Commendanten und gesambte Comitaten
ergehen zu lassen.
E. D. schlüessen Wür zu dero gebührenden Nachricht vorleifig eine Abschrift hiebei, woraus selbe beliebig abnemben können,
dass mehr allerhöchst ernennte Ihro verwittibte Kais. Maiestät in
der Haubtsach alles ratificieret und allein die gegen die königliche
Hocheit, auch den Decor deren in beständiger Treu verharrter
Magnaten angeschinene Wort des ersten Aufsatz verändert und
ebenfalls denen jenigen, welche gegen Annembung der blossen
Lebensgnad unter ihren rechtmässigen Gehorsamb wider fruhezeitiger herüber getreten, wie auch deren Abgestorbenen hinterlasse
nen Wittiben und Waisen die Restitution ihrer Gueter allergnädigst
gewilliget, die von vorigen Rebellionen auch vorhandenen compli
cibus aber die gratiam vitae nur salvo articulo 10-mo pacis Carlowizensis, vermög welchen dergleichen Leut bei denen Türken zu
verbleiben und dahin auszuliferen seind, zuegestanden, da man in
den ersteren puncto pessimi exempli zu sein ermessen, dass die
jenige, welche nicht bis auf dem letzten Augenblik bei der Rebel
lion verharret, sondern aus Antrib ihrer Bereuung die Waffen frühe
zeitigen abgelegt und zu ihren rechtmässigen König und Herrn
sich begeben, deterioris conditionis, als die letztem sein sollten und
also künftighin bei sich ergebenden motibus sich keiner mehr von
dem andern separim und dardurch die Dämpfung dergleichen inner
lichen Unruhen schwerer gemacht wurde.
Man ist zwar anfänglichen in Sorgen gestanden, es wurde die
Hung. Hoffcanzlei, welcher der Vortrag und Ratifications-ausfärtigung über obbemelte Convention zuegestanden, entweders auf alle
erforderliche Formalitäts-Veränderungen nicht antragen, oder bei
der conferentialiter beschehenden Andtung die Sache in mehrere
Apprehension und Weitschüchtigkeit verfallen: es ist aber zu Aus
weichung aller diser Irrung durch die allerhöchst ernennte (titl.)
Regentin auf beschehene gehorsambste an die Handgebung einer
vorhero gehaltenen Particularconferenz2 dem Hungarischen Herrn
1 V. ö. Okirattár. 56. sz. okirattal.
2 Gr. Pálffy Miklós 1711 május 22-én Ebergényihez intézett levelében
írja, hogy „tegnapi napon palatinus, cardinális, két Csáky, cancellarius,
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Hoffcanzler Graffen Illieshazy bei Aushändigung deren eingeschikten
original Conventíonspuncten zu erkennen gegeben worden, dass umbwillen das gantze Pacificationswerk bis hiehero durch den HKR. ge
gangen, der (titl.) von Ottl darinnen die beste Auskunft geben und diser
also sich mit solchem weiters vernémben möchte, so auch dergestalten
gliklich erfolget, dass durch den ernennten HKR unter dem Vor
schein einer ertheilenden Information die angetragene Verände
rungen in Gehaimb glimpflichen insinuiret, von der gedachten
Canzlei solche approbieret, folglichen das, instrumentum confirma
tionis mit gesambter Hand darnach eingerichtet und endlichen als
ein blosses votum cancellariae vorgetragen und so dann unanimiter
a ministerio et magnatibus für genemb gehalten worden.
Neben deme hat sich eine andere Difficultät darinnen hervorgethan, dass der Herr Palatinus in absentia Regis qua locumtenens
regius dises Ratificationswerk mit mehrerer Activität tractieren
wollen, man hat aber auch disen Anstand dardurch abgeholfen,
dass die ernennte Herrn Magnaten einen Tag vor der Conferenz1 bei
Ihro verwittibten Kais. Maiestät, der Frauen Regentin wegen Ihro
Kais. Maiestät Josephi Primi glorwürdigst en Angedenkens erfolgten
zeitlichen Hintritt die Condolenz und der interim verwaltenden
Regierung halber die Congratulations-complimenten in einer öffent
lichen Audienz abgelegt und sodann dem besagten Herrn Palatino,
wie es auch in vita Regum und allererst vor etlich Jahren occasione
des Onother Congress beschehen, eine gleichmässige Publication
der königlichen Ratification zuegestanden, mithin alles mit guter
Einverständtnuss geschlichtet und geendiget worden.
In was Stand sich übrigens die Hungarischen Angelegenheiten
dermahlen befinden, werden E. D. aus dem original Nebenschluss
des Herrn Feldmarschallens Grafens Pálffy vermuetlich umbständiglich ersehen, deme wür allein dises beiruken, dass nacher Hust
und Kővár der (titl.) Stein ville den Herrn Obristen Grafen Orsetti2
und Obristleutenand Bablick3 abgesendet und also mit negsten,
ob sich diese Ort (wie es von dem erstem schon beschehen zu
sein erschallen worden), des Graffens Karoly Ordre gemäss ergeben
én, méltóságos urak több ministerekkel együtt Trautsobn herczegnél conveniálván, volt male contentus magyarokkal ineált accordának punctumit
pro ratificatione elővettük ; megvallom, dicsérték mindnyájan, mely rende
sen föltétette azokat öcsém uram. Azon punctumok itten* ratificáltattanak
olyanformán, hogy mindnyájan volt male contentus magyarok contentusok
lehetnek, lesznek is vele, imprimáltatván, kinyomattatván el is küldetnek“.
(Bártfai Szabó L. : Gr. Széchenyi-család története. Budapest, 1911.1. k. 352.1.)
1 1711 május 25.
2 Gr. Orsetti ezredes, 1705—1716 a volt 6. sz. cs. és kir. dragonyos
ezred parancsnoka. (Wrede : III. 1 159. 1.)
3 Paulik (Pavlik) alezredes, Szászváros parancsnoka. (Feldzüge : X.
140.), utóbb az Erdélyben császári szolgálatra toborzott huszárok parancs
noka. (Feldzüge : XI. 240. 1.)
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werden, oder nicht, sich äusseren muss, da unterdessen die Föstung
Mongatsch unter dem (titl.) Löffelholz eng bloquieret ist1 und die
darinnige Besatzung, absonderlich von denen gemainen auf des
Ragoczy durch hineingebrachte Schreiben neu gemachte Intriguen
sich annoch nicht ergeben will, wordurch dann die in Hungam
befindlichen Regimenter sowohl teils zu Stringirung dises impor
tanten posto, als gegen die auswändige sehr bedenkliche motus
beisamben auf guter Huet und stäter Operation zu stehen haben.
Wär werden von diesen, letztgemelten auswändigen Affairen E. D.
mit negsten eine ausführlichere Nachricht geben können. Und etc.
Wienn, den 30. Maii, 1711.
61.

Becs, 1711 május 31.

Miniszteri értekezlet.
Tárgy: gr. Wilczek 1711 május 12., 17., 19-iki jelentései s azok
alapján a cári udvarral s Rákóczival szemben követendő további
politika megállapítása.
Német- és latinnyelvű eredeti fogalmazványa Staatsarchiv. Min. conf. prot.
1711. A latin fogalmazványon kívül: Omnia expedita den 10. Juni, 1711.

Conferentia de 31-a Maii, 1711. apud Celmum Principem de
Trautsohn.
Praesentibus : Fürst v. Trautsohn qua Praeses, Gr. v. Stahrenberg Hofkammerpraeses, Gr. v. Windischgrätz, Br. v. Seilern, Gr.
v. Wratislaw, Gr. v. Herberstein, me2 et domino à Dalberg?
Herr von Buol leset des Weltzeckh Schreiben an Hofkriegs
rath de 19-a Maii 1711, den Aufenthalt der Hungarischen Rebel
len beim Czar und dero noch übrige Truppen betreffend. Item des
Welczekh Schreiben an Ihro fürstl. Gnaden von Trautsohn de 12.
Maii. Ein anderes ad eundem de 17-a Maii.
Stahrenberg: Dem Welzeckh und Herberstein4 wegen Neutralitäts-Corpo. Item de conventione cum Hungaris. Item wegen des
Tallmann sinceriren, bisweilen nothig sich indifferent zu halten;
die Tractaten mit Moscau respectu der Truppen. Der Ragoczy ver
kaufe die Truppen nit, also Gefahr, dass in Hungam neue Trup
pen. Dises derű Palfy schreiben, item von allem, was darein lauffet.
Gegen Tractat beim Czaren protestiren, lieber, wan ers übernemen
thäte. Die Pohlnische Gräntzen besetzen.
1 Leírása Feldzüge : XIII. 438—440. 11.
2 T. i. Buol titkár.
3 Dalberg Péter József császári udv. tanácsos és titkos előadó.
4 Gr. Herberstein János Ernő titkos tanácsos, lengyelországi rend
kívüli követté kinevezve 1710 szeptember 28. (Wien. Diarium. 1710. nr. 747.)
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Wegen Tractaten mit Moscau sich ferne halten, aber nit posi
tive abschlagen, id est foedus. Janus1 ferner cultiviren und Gnaden
versichern. Item Grossfeldherr und Sie.2
Dem Secretario Tőrei das Versprochene leichen und ferner
anfrischen. Wegen Wegnemmung der Capi ribelli zu warten, bis
elapso termino. Sed quia faciunt actus contra nos, ergo non tene
mur exspectare, ergo videant, an possint eos capere. Nachrichten
continuiren.3
Welzeckh zu loben, quod bene retulerit et Vicecancellario4 responderit. Informatio de corpore neutralitatis danda.
Weltzeckh sich in nichts einlassen, sondern ad referendum anneh
men und berichten soll. In Pohlen die rebellische Truppen nit
angreifen, aliter nahe bei denen Gräntzen. Vertraute Officiers zu
schicken umb einen, oder andern Capo ribelle zu erwischen. Janus
uti supra. Item ein Officier zum Janus ad explorandum. Tőrei uti
supra. Wegen Contract die Ragoczischen Truppen betreffend, nomine
Imperatricis zu klagen ; die Gleichnus wegen Mazzepa 5 zu geben.
Besser, dass ers völlig übernehme. Parum contra leges amicitiae.6
Seilern: 3 Sachen; Hungarische, Türkische und Neutralität.
Die Hungarischen haben geändert, also werde nit alles also,
wie berichtet, in Pohlen geschehen können. Dem Welzeckh und
in copia dem Herberstein die Convention mit Ragoczy zu communiciren. Weilen darin die conditio, ut interim fidelis sit, quod
uti non factum, ita omne, quod contra rebellem dici et ab eo peti
possit, obtineat. Also Ihre Maiestät fusius alles gegen ihn und seinen
Anhang vorzunehmen, was vorhero erlaubt gewest, aber die Kaiserin
doch zu warten, usque post terminum. Dises dem Czar kommuniciren und sagen, wie ers angesehen hätte, wan mit einen seiner
Rebellen.
Die Truppen 3-1 ei: Die nach Haus gegangen, können ohne
Erlaubnus nit äusser Land dienen. 2-o: Wan ers nit exauctorirt
1 Jahnus von Elberstädt orosz tábornok.
2 Sieniavski nagyhetman és felesége.
3 Ez utóbbi rész a latin fogalmazványban : Durante texjnino gratiae non
capialur Ragoczy. Quamvis mutet sententiam, ut capiatur, ex eo, quod
currente termino gratiae pactis contravenerit. Ad eum capiendum posse
mitti in Poloniam copias caesareas, tamen caute sub alio praetextu.
4 Br. Safirov orosz másodkancellár.
5 Mazeppára vonatkozólag 1. Europ. Fama XXV. (1708.) 57—59. 11.
Der ietzige Staat von Russland oder Moscau. Leipzig, 1717. II. k. 298 s
köv. 11. Főleg azonban Márki S. : Magyar adatok Mazeppáról. Ukránia, 1916.
7—12. szám. Arcképe Márki : II. 358. 1.
6 A latin fogalmazvány megfelelő részei: Non suadet invadi copias Ragoczias in Polonia, ob metum Czari. Struantur insidiae Ragoczio etc. et
mittantur ad id officiales cordati. Concedendum (?) pro Jano. Detur huic
officialis caesareus. Secretario Torcy numerentur 200 aurei cum spe plurium.
Fiant querelae ad Czarum ob conductas Ragoczii copias, ex causa ut supra.
Palfius studeat eas copias in finibus debellare, non in Polonia, ubi in ser
vitio Czari essent.
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hat, wider die pacta gehandelt und wider in terminis rebellionis.
Die auf Gräntzen am bösesten zu Unterhaltung der Correspondenz.
Es wäre besser, wan der Ozar die Truppen gar übernehmen mögte,
aber nit zeigen, als ob man sie dahin gelifert hätte. Zu sagen,
wan Ragoczy sie im Dienst behalt, wider pacta. Von dem andern,
dass Czar sie nehmen solte, nichts melden, auf Gräntzen alles
thun, in Pohlen aber zu warten, nisi deprehendantur in con
trario facto.
Haec Herbersteinius partim pro notitia habeat, partim wegen
Forgatsch dem König Augusto vorstelle. In Hungarn sich genau
informiren, was die Rebellen post pacem deme zuwider gethan.
Hoc politice et cameraliter nützlich.
Dem Welzeckh Gehülfe schicken, ut exsequatur, quod tempus
patitur. Absonderlich Esterhazy und Berczeny, prior est periculo
sior, quia audacior.
Die Türkische und Neutralität Sach mehr in Gespräch, als
eine Negociation. Des Welzeckh Aufführung in der Sach zu loben
und in propriis beharren. Quo ad verba aber, also fassen solle, damit
er durch Entschuldigung des praeteriti nit andern Anlass gebe,
uns Händlen zu machen. Caeteras informationes uti supra. Wegen
Janus item und disem jemand gescheiten mitgeben soll et quidem
militarem, qui sciat tacere. Wegen Moldau und Wallachei nichts
öffentlich sich merken lassen.
Polonica. Er solle die Pohln versichern, dass des Ertzhaus
ewige Maxime sein werde, die Republique in ihr Consistenz zu
erhalten. Was in Kräften stehe, permittente tempore beitragen, nisi
quid tempori et circumstantiis indulgendum sit. Dem Feldherrn
und Ihr1 gute Wort geben, aber doch zu sagen, dass man wisse, dass
sie ihren Verstand durch widrige Sachen exercirt hat. Der Secretarius Torey mit dem Versprochenen zu belohnen. Wegen der Heurath
der verwittibten Herzogin von Curland mit Printz Constantin wachsamb sein. Fleissig berichten, wan am pohlnischen Hof, sonderlich
nachdem der Sächsische Chur-Printz mit in Pohlen ist genommen
worden, vorfallet.2
Wratislaw : Wegen der Rebellen mit Czar selbst reden, oder
des Canzler3 sich bedienen, dan Vicecantzler sich geändert. Wohl zu
circulieren, dass der König von Spanien nächstens kommen wird,
als dann wegen der Türckischen Sachen ein mebrers. Von der
1 Sieniavski nagyhetman és felesége.
2 A latin fogalmazványból: Quod Welczek Czaaro repraesentat, hoc
quoque et Herberstein repraesentetur regi Augusto ratione Forgatsch, qui
post mortem Caesaris hostilia consilia agitat. Jubeatur Palfy attendere ob
machinationes novas in Hungária. Mittantur officiales Welzekio ad capturam
Berczeni et Esterhazi et pro ratione circumstantiarum etiam Ragoczium.
3 Gr. Golovkin. V. ö. Wilczek 1711 május 12-i jelentésével. Okirattár
51. sz. okirat.
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Hungarischen Convention exemplaria überschicken. Ihrer Persohnen,
id est der Rebellen, jezt nit bemächtigen, viel weniger ihnen
nachgehen.
Die Schweden thäten sich über Thalmann mehr beschweren,
als die Moscoviter. Wegen AVallachey und Moldau nichts mit denen
Generalen raisoniren. Seine Meinung in suspenso lassen. Die Cronfeldherrin erinnern an die vormahlige Erlaubnus nacher Prag zu
gehen und vieleicht noch die österreichische Praetension nöthig
haben. Wegen Torey, uti supra.1
Herberstein : Priora. Ragoczy hat sich selbsten ausgeschlossen.2
Ego et Dalberg.3
Trautsohn: In substantia cum prioribus. Erstlich zu beloben
wegen seiner Relation und Antwort. Der Tractat wegen Truppen
vieleieht nit zum Stand, oder nur wegen wenig. Jedoch Welzekh
eine Audienz beim Czar nehmen und wan er gewiss weis, dass über
nommen werden sollen, bei Czar sich beschweren mit Anführung
des Mazeppa-exempel. Herberstein solle bei Augusto wegen Forgatsch ein gleiches thun. Wegen der Rebellen Persohnen in und
sonderlich weit in Pohlen nit angreifen. Ein anders auf Gräntzen,
oder wan sie in Hungarn wolten revertirn. Sit tutus de successu.
Die Ratification des Hungarischen Wesens beeden zu schicken. Si
rebelles contravenerunt, pro eo considerandi, an Palfy ein gleiches zu
communiciren .Welczekh soll mit disem correspondieren. Wegen Thal
mann zu sinceriren, ut supra. Das Wallachische und Moldauische
wohl berichten, aber sich daraus zu halten etiam discursive.
Den Janus culti virn, ut supra. Dem Torey das Versprechen halten.
Wegen Neutralität-Corpo communiciren, wan noch was übrig ist.
Die zwei Regimenter schon in Marsch, etc. Den Pleÿer4 nacher
Moscau zuruck beordern. Wan Welzeekh nit ins Feld kann gehen,
einen Officier schicken. Item zur Enlevirung einige andere.
Polonica etc. : Herberstein solle den Brenner aufheben, wegen
der Brief-intercipirung continuiren.
1 A latin fogalmazványból : Jubeatur repraesentare Czaro, vel solum
Cancellario et non Vicecancellario : imperatricem mirari, Czarum et dare
refugium rebellibus et conducere copias rebelles ; obiiciatur ei exemplum
des Mazeppa, quem Caesar noluit pati in suis ditionibus, ex quo gladium
contra Czarum strinxit. Hoc Czarum quoque Caesari promisisse de Ragozio,
at non tenuisse. Non probat capi nunc rebelles, metu turbarum.
3 A latin fogalmazványból: Non putat Ragoczium habere copias, quas
Mosco tradat. Correspondentiam cum Polonia non posse in totum impediri,
tamen omnia adhibitum iri et maxime, postquam exercitus regius iam
collectus fuerit ad Mongacz. Non censet capiendos rebelles in Polonia prae
sente Czaro. Posse tamen mitti aliquot officiales Welzekio.
3 Vótumuk lényege nincs feltüntetve.
4 Pleyer Ottó, a bécsi udvar moszkvai rezidense, az orosz ügyek egyik
legalaposabb ismerője. Az udvar megbízásából utóbb ő intézte a lengyel
országi emigráció liquidálását.
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ea
Jaroslav, 1711 május 31.

Gr. Wilczek Trautsohn hercegnek.
Jelenti, hogy a Lengyelországban tartózkodó kurucok közül Gyulay
Ferenc amnesztiáért jelentkezett nála, úgy a maga, valamint Nedeczky
Sándor nevében; Gyulaytól több fontos értesülést szerzett, mélyekről
beszámol.
Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1711—12. A
közé eső szavak az eredetiben
jelekkel vannak írva.

Durchlauchtig etc.
Über mein letzteres, an E. H. Gn. abgelassenes, sambt der
an Ihro Maiestät die verwittibte Kaiserin beigelegten Relation von
27. dieses habe nichts anderes zu erindern, als dass dieser Tagen
ein zeithero (bei der Ragotzin gewesener Ungarischer Edelmann
Franciscus Julay)1 bei mir sich angemeldet und zuerkennen geben,
wie dass, nachdeme vernommen, dass I. K. M. allen denenjenigen,
so sich submittiren und zurukkommen, das Vergangene allergnädigst
zu pardoniren und das ihrige zu restituiren versprochen, so wollte
er deme zufolg (als morgen in Ungarn) zuruckgehen und weilen
so geschwind bei den Commendierenden General nicht melden könne,
als die Zeit fausgesetzet seie und verflüssen dörfte, wenigst bei mir
melden wollen, mit Versicherung, dass fast die meisten, so bei dem
Ragozzi sich aufhalten, folgen wolten. Wie er dann in specie Com
mission hätte (von dem Nedesky,2 so zeithero in Moskau bei dem
Czarischen Hof gewesen und vor etlichen Tagen nacher Jaroslaw
zuruckkommen) ein gleiches zu versichern und wolte (er seine Frau
voraus in Ungarn zuruckschicken), ihn aber liesse Ragozzi genau
observiren und (zeiget eine Diffidenz in seine Person), dahero
nicht anderst, als wan sein tempó finden wurde, solches effectuiren
könnte.
1 Gyulai Gyulay Ferenc, állítólag székely eredetű család tagja. (NeG. : A Nedeczky-család. Budapest, 1891. 366.) Hosszabb ideig állott
Sieniavski nagyhetman feleségének szolgálatában (Nedeczky G. : 400. 1.)
Lengyelországból visszatérve komárommegyei birtokos lett ; Nedeczky Sándor
halála után annak özvegyét Huszár Ilonát vette nőül. 1724 körül Komárom
és Esztergom megye alispánja, kir. tanácsos, 1735-ben gróf és Ung megye
főispánja. Meghalt 1740-ben. (Nedeczky : 419 , 426. 11.) A gyulai Gyulaycsaládra 1. Turul: XXVIII. 152—56 és XXIX. 187—88. 11.
2 Nedeczky Sándor Esztergom és Komárom megyékben birtokos nemes
család tagja. Rákóczi főleg a Nagy Péterrel folytatott tárgyalások alkal
mával vette igénybe. (Márki : II. 73. s köv. 11. III. 15. s köv. 11. Lengyelország
ból visszatérve Komárommegye alispánja s Esztergom megye helyettes al
ispánja lett ; ugyanazon évben Komárom megye követül választotta meg.
t 1719 aug. 9. Életére s Gyulay Ferenccel folytatott hosszadalmas pereske
désére vonatkozólag 1. Nedeczky G. i. m. 198. s köv. 11.
deczky
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Ich hab ihn gantz kurtz abgefertiget, dass in ungarischen
Sachen mir nichts committiret seie, dahero mich auch dessen nichts
annehme; wan man mich aber seiner Person halber fragen würde,
dass bei mir sich angemeldet hat, zu attestiren nicht unterlassen
wollte. Er hat in übrigen mir referiret, wie dass der Esterhasi1
in Ungarn nicht zuruckgangen, sondern zu Prmislaw2 in Pohlen
subsistire und obwohlen nicht in Abrede stellen könte, dass er Com
mission gehabt hinein zu gehen, zu sehen, ob nach den Tod weiland
Kaiserlichen Maiestät sich nicht für selbige abermahl favorable
Conjuncturen ereignen, seie er doch nicht gangen, sondern auf seine
Reconciliation denke, so ich aber mehr der Notli zueschreibe, weilen
eben zu rechter Zeit Caschau und andere feste Orter sich ergeben
haben, also keinen sichern Ort, wo sich hinbegeben könnte, ge
funden.
Belangend die rebellische übrige Truppen, so Ragozzi an den
Czaren übergeben will, hat mich dieser versicheret, dass nachdeme
dieses französische Regiment3 auseinander gangen, bei welchen
auch ungefähr 60 Ungarn gewesen, hätte er keine andere Mann
schaft, als die einzige Besatzung in Mongatz, welches als der Ruef
alhier gehet, auch schon sich ergeben haben solle ; dass also dieser
Tractat mit Moscau in „parturiunt montes“ herauskommen dörfte.
Ragozzi selbst seie anjetzo mit dem Berczeni in grosser Diffidenz
und Uneinigkeit, so ich aber dem äusserlichen Schein nach nicht
sehen kann, dann sie viel und fleissig zusamben kommen und ab
sonderlich allezeit zusamb zu den Czaren gehen. [A levél befejező
része egyéb vonatkozású.] E. Fl. Gnaden.
gehorsambister Diener

H. Graf v. Welzek m. p.

Jaroslaw.4 den 31. Maii, 1711.

1 Gr. Esterházy Antal
2 Przemysl.
3 Charriére-ezred.
4 Jaroslaw, magyarosan Jaraszló. Przemysltől északra a Sin folyó
mellett fekszik ; a város közvetlen közelében fekvő viszocskai kastély volt a
Rákóczi által bírt j araszlói uradalom központja. Itt tartózkodott 1707 vége
óta Rákóczi felesége is, kinek számára Rákóczi külön magyar udvartartást
rendeztetett be, melynek élén Nedeczky Sándor állott; udvarmestemője
pedig Nedeczkyné szül. Huszár Ilona volt. (Thaly K. : Századok, 1888 402 —
403. 11.) Ugylátszik, egy ideig Gyulay Ferenc is itt teljesített szolgálatot.
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63.

Jaroslav, 1711 június 3.

Gr. Wilczek Henrik Eleonóra régenskirálynénak.

Részletes jelentés azon megbeszélésekről, mélyeket a cári politika
tulajdonképeni céljainak megállapítása végett Dönhoff marsallal és
II. Ágost lengyel királlyal folytatott; továbbá a kuruc emigráció
bomlásáról.
Eredetije Staatsarchiv. Polonica. 1711. A < ) közé eső szavak az eredetiben
jelekkel vannak írva.

Allerdurchlauchtigste etc.
Dasjenige allergnädigste Kais. Rescript weiland Kais. Josephi
etc. de dato 25. Februarii, so mir nach Moscau adressiret worden,
habe vorgestern durch einen von dorten aus mir nachgeschickten
Expressen alhier mit allergehorsambsten Respect erhalten, dahero
E. K. M. meiner allergnädigsten Frauen zu allerunterthänigster
Antvort nicht allein den Empfang dessen bestättigen, sondern auch
versicheren sollen, dass punctual allen demjenigen, was mir darinnen
verordnet worden, nachzukommen nicht unterlasse und mich dergestalt
verhalte, damit so viel möglich, allen (Unwillen und Unfreundschaft,
welche Se Czarische Maiestät wegen nicht gleich eingehender
Allianz fassen dörften, vermeide und doch in nichts mich verfäng
lich mache), sondern (blos in terminis, wie S. K. M. dem Frei
herrn von Urbich auf sein eingegebene Schrift) geantwortet, bleibe,
auch selbiger (mich) bloss zu meiner Nachricht, anbefohlenermassen
ohne dass solche zu haben merken lasse, zu bedienen, alles auf
den Fall, dass etwas an (mich dieser Allianz) halber, (oder wegen
des Neutralitäts-corpo von hiesigen Hof) gebracht werden sollte.
Indessen E. K. und K. Maiestät soviel versichern kann, dass seither
von Moscau an den Czarischen Hof in Jaworow1 ankommen, mit
(Sr Czarischen Maiestät) nicht das geringste weder in einen, noch
in den anderen proponiret, auch obschon verschiedenmahlen in
particulair Discoursen mit ihm gewesen, nichts davon gemeldet,
auch (von seinen ministris) nichts anderes, als was in (der ersten
Visite den 10-ten Maii der Vicecanzler Freiherr von Schaffirof mit
Protestation, dass nur von sich selbst rede, mir) zu erkennen gäbe,2
welches ausführlich dazumahlen, nicht wissend, an wem die rela
tiones zu adressiren, gleich nach den Tod Sr Kais. Maiestät glorwürdigsten Andenkens, an seine fürstl. Gnaden Fürsten von Trautson Obristhofmeistern referiret; weil nun auch nachgehends die
allergnädigste Intention vernommen, dass von selbsten (keine negotia
suchen, sondern blos an mich kommen ad referendum nehmen),
1 Jaroslav és Lemberg közt fekszik.
2 Gr. Wilczek 1711 május 12-i jelentése. Okirattár. 51. sz. okirat.
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keine particulaire Stunden, oder Visiten von denen Ministris ver
langt, also auch darseither (an mich nichts proponiret) haben, einzig
und allein (ist der lithawische Unterfeldherr Confoederations Mar
schall, der Graf von Dennhof,1 welcher bei (Sr Czarischen Maiestät
und dessen ministris gahr hoch angesehen), einsmahl im Czarischen
Garten zu mir kommen und mit gleich anfangs gemachten Sincerationen. dass (er blos als ein guter Republicaner rede), wollwissend,
dass jederzeit das) durchleuchtigste Erzhaus ihre Freiheit zu conserviren getrachtet,) mir zuerkennen gebe, dass wohl sehe, auch nicht
improbiren könne, (dass Se Kais. Maiestät und die hohe Alliirten
einiges Misstrauen und Vertrauen schöpfen können über des Cza
rischen Höffes Conduite), dass nicht nur (die Ungarische Rebellen,
sondern auch einen französischen Abgesanten2 bei sich hilten),
wiewohlen in der That nichts zu sagen hätte, weilen mit (denen
Ungarn nichts anders tractiren, als ihre übrige Truppen zu über
nehmen, ohne einige Verbindnuss), welches (Ihro K. Maiestät
viel) mehr nützlich wäre, dass man diese anderwärts (emploÿren und vieleicht aufopferen) wird und weillen deroselben
es nicht schaden, (Sr Czarischen Maiestät) hingegen und der
gantzen Christenheit nutzen kann, weil gegen den (Erbfeind)
sich dadurch (verstärcken), so könnte niemand hierinfalls verdenken,
noch weniger, dass den (französischen Abgesanten bei sich hielten),
dan weilen er dato (kein Feind), auch keine Ursach nicht zu leiden,
oder wegen (der hohen Alliirten, die) doch nichts bis dato zur
Sache thätten, gar zu disgutiren, allein wann (diese mit Sr Czaarischen Maiestät in genaueres Vernehmen treten) wolten, wüsste er
gewiss, dass alle diese (der Czaar abandoniren) wurde. Weilen nun
dieses, wie E. K. M. noch aus Moscau erstattete relationes zeigen
werden, eben dergleichen Reden, als (mir der Czaar und sein
ministerium) gethan, waren, so habe wohl mercken können, woher
sie kommen, einfolglich sowohl, weillen alles dieses längst vorhin
denen* so es meistens angehet, beantwortet, als auch weilen mich
in keinen besondern Diseurs, umb (nicht Anlass zu geben zu einen
negotirn), einlassen wollen, ihme bloss darauf geantwortet, wie
genugsamb vormahls (Se Czarische Maiestät und dero ministerio)
repraesentiret, dass wan man (Freundschaft und Allianz ansuchen,
die Leuthe nicht zuvor disgustiren, ihre Feinde hingegen) obligiren
soll, dann das nachfolgende seie ungewiss, von den gegenwärtigen
aber müsse man die wahre intentiones abnehmen. Die Zeit würde
also am besten zeigen, ob (sie ihre Hülf von denenjenigen, so sie
1 Dönhoff Szaniszló, a sendomiri confoederatio marsallja. Márki: II
59. Zaluski A. Chr. : Epist. libri. tóm. III. (Brunsbergae, 1711.) 896.1. A sen
domiri confoederatiora 1. G. Lengnich : De Polonorum confoederationibus.
Lipsiae. 1735. 8 e köv. 11.
2 Baluze francia diplomatát érti, aki május közepe óta tartózkodót
Lengyelországban.
28
A szatmári béke története és okirattára.
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canessiren, oder denen, so sie negligiren), haben werden. Dieses
gab ihm Anlass auf den rechten Zweck zu kommen, sagend, er
praescindire (von der Allianz gegen die Türcken), soviel allein als
ein (guter Pohl zu sagen hatte), dass wan (E. K. M. oder die
hohe Alliirte) auch nicht des (Czaars) wegen etwas thuen, (die
Cron Pohlen consideriren) und ihrentwegen (das Grarantie-corpo
herstellen) sollten, sintemahlen sie nicht allein solches versprochen,
sondern bei Entstehung dessen nicht nur (gantz Pohlen sambt den
Czaar in den Ruin kommen), sondern auch durch dieses allein (die
Türcken) ihren Zweck erreichen und endlich auch das (Röm. Reich)
den Schaden, welchen sowohl (von Schweden, als Türcken sodann
zu gewarten), haben empfinden, dahingegen wan nur (diese Neu
tralitätstruppen gestellet) werden, nicht anderes nöthig seie, dan
wan nur (dorten den Rücken frei hätten, den Türckeu nicht im
geringsten apprehendirten). Auf welches nichts anderes, als das
positive versicheren könte, dass obwohlen (die zwei in Schlesien
darzu destinirte Regimenter in das Reich abmarchiret), über welches
man doch bei hiesigen Hof soviel Wesens gemacht und dass man
unseres seits nicht aufrichtig handle, nur klar zuerkennen geben,
schon würklich (andere) statt dessen (aus Ungarn kommende in
Schlesien einrucketen und des Prinz Maximilian von Hannover
Curassier Regiment1 in Schlesien schon einquartiret) seie, wie ihme
Original-briefe von einigen meiner Correspondenten aus (Schlesien)
gewiesen, hätte auch Nachricht, dass die anderen gleichfalls schon
alles nöthige hierzue veranstaltet, (die Churfürst Pfälzische Truppen2
darzu angenommen), also dass nicht zweiflete, dass' wan nur das
seitherige Comportement und vieleicht noch jetzige (die hohe Alliirte3)
nicht anderst veranlasset, dass Versprochene auch effectuiren werden,
er zeigete, dass man das Wiederspiel sehr beförchte, doch aber,
als ob für seine Person selbsten es glaubete und zwar aus dem
Fundament, dass (hohe Monarchen) nicht so (aus Freundschaft),
wan ihre (Convenienz) finden, etwas zu thuen pflegen und weilen
(die hohe Alliirte) einmahls ihre (Convenienz zu sein fänden, den
Czaar und Pohlen mit diesem Neutralitäts-corpo zu assistiren), so
würden sie es auch ungezweifleter thuen und wenig darauf reflectiren, (ob der Czar) sich in diesen Conjuncturen guet, oder übel
(aufgeführet), als welches sich schon alles von selbsten geben würde.
Das seie ihnen allein bekannt, widerlegte ich, soviel wusste
zu sagen, dass die Intentiones (meines allergnädigsten Herren allezeit
1 Miksa braunschweig-lüneburgi hercegről elnevezett vértesezred,
mely később a volt cs. és kir. 2. dragonyosezreddé alakult át; részt vett
Érsekújvár ostromában (Feldzüge: XII. 516.); 1711-ben a Neutralitäts-corpshoz vezényelték. (Feldzüge : XIII. 453. A.)
2 A pfalzi választófejedelemségi csapatokra vonatkozólag Feldzüge:

Angliára és Németalföldre vonatkozik.
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gut gewesen und) noch seind, als (die gute Freundschaft mit
Sr Czaarischen Maiestät zu continuiren) verlanget und in lautern
solchen terminis generalibus geblieben bin. E. K. und K. Maiestät
aber werden aus deme ersehen, wie hiesiger (Hof beschaffen), dan
wo er nicht ex commissis, doch wohl informirter von hiesiges Hofes
Intention, mir) solches beibrachte und wie sie glauben, (sie menagiren die hohe Alliirte) oder nicht, dennoch ihren Intent erreichen
werden. Auf hiesige bevorstehende Conferenz sehr grossen Conto
machen, hoffende, (dass der König schon aller Orthen alles adjustiren) werde, dahero sehen, wie nachdem sich weiter alles anlassen
und nach denen vorgeschriebenen Reguln mich zu gouverniren
nicht unterlassen.
Sonsten solle auch nicht verhalten, dass gleichwie vor etlichen
Tagen (der Franciscus Giulai) bei mir gewesen, de sen Anbringen
hätte. Hoffeten dahero, dass etwas längeres Ausbleiben denenselben
(in Ungnaden nicht aufnehmen wird.) Endlich käme auch (er
Paulus Rhaday)1 selbst, welcher sich mit (keiner Unwissenheit),
sondern mit deme (entschuldiget, dass ehender nicht erschienen),
weilen erst vor wenigen Tagen seiner ihme (aufgetragenen Corn-?
mission von Ragotzy befreiet) worden, er hab aber nicht allein viel
zu dieser (Pacification geholfen), sondern auch, als bei den (Feldmarchall Grafen von Palffy gewesetí) ihme und dem (Hofkriegs
rath von Lochern) selbst, dass sobald ihme nur möglich sein wird,
(zur Submission sich einstellen) wollte, versicheret und seine Ur
sachen, so die elbe approbiret, des (etwas länger Ausbleibens) hal
ber angeführet, seinen (Vater in tempore dahin schicken) und für
ihn einen (Pa sport begehrt, mit Tod abgangen), hoffe dahero, dass
man ihne, wie alle (andere, zu königlichen Gnaden annehmen)
wird. Und erwarten nun (alle die allergnädigste Verordnung) von
E. (K; M. an den Feldmarschallen Grafen von Palffy), damit je
ehender (die Passporten erhalten, dahin zu kommen und das jura
mentum fidelitatis ablegen) können. Der in übrigen ersterbe E. K.
und K. Maiestät.
Jaroslaw, den 3. Junii.
„
. ,,.. . .
,
. .
aHerunterthamgst gehorsambster
Heinrich Wilhelm Gr. v. Welzek, m. p.

P. S. Bei Schlüssung dessen erhalte E. K. M. allergnädigstes
unter den 20. Maii an mich erlassenes, aus welchen ersehe, was
der zu Wienn anwesende Pohlnische und Chursachsische Abge
sandte Graf v. Wackerbarth2 angebracht, auch der Woÿwoda von
1 Ráday Pál erdélyi kancellár, a Recrudescunt fogalmazója, kiváló
diplomata és szónok. (Márki : II. 112—13.) Életrajzát s a reá vonatkozó iro
dalmat 1. Szinnyei I. : Magyar írók. XI. 349 s köv. 11. és Gorzó Gellért :
Rádai Ráday Pál. Budapest, 1915. 185—187. 11. Politikai magatartására
vonatkozólag 1. Bevezetés 197. 1.
2 L. Okirattár. 50. sz. okirat jegyzetét.
28*
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Köss1 und was denenselben mündlich allergnädigst antworten lassen ;
ich aber auf den Fall von Sr Czarischen Majestät, oder dessen Hof
dergleichen ungegründete Dinge geglaubet, oder mir fürgehalten
werden, antworten und wie mit Fürstellung der lautern Wahrheit
begegnen solle, deme allerunterthänigst mit aller Punctualität nachzu
kommen nicht ermangle. Indessen habe kurtz zuvor, ehe Se König
liche2 zu der Czarischen Maiestät eingeladener zur Taffel gangen,
bei derselbten mein allerunterthänigstes erstes Compliment abgeleget
und über eine halbe Stund allein bei deroselbten gewesen, welcher
aber noch dazumahl nichts davon gewusst haben muss, dass auch
nachgehends mit den Grafen von Flemming3 und Werder4 bei
den von Vitzthumb5 gespeiset und alle nichts davon gemeldet;
soviel aber fragte mich der König, ob man schon Antwort von
Seiner königl. Maiestät aus Spanien nach Notification des weiland
Kais. Maiestät Tod bekommen und was dieselbe zu thuen resolviret
wären, worauf geantwortet, dass particular Brief zwar mitbringeten,
als wäre der dahingeschickte Courier zurückkommen, doch nicht
glaubete, dass einige zueverlässliche Resolution habe können gefasset werden, massen diese der erste Courier sein solle, so gleich
nach den Tod gangen, der nichts von den Staat anderer Sachen,
nach dem man sich doch reguliren musste, bringen können, seie
mir auch dato von Hof nichts deswegen zuekommen. Auf welcher
er widersetzete, dass vernommen, wie man gerne sehete, wan Seine
Maiestät noch diese Campagne in Spanien verbleiben, ich aber, dass
Se Maiestät zu gutwilliger Resolution viel contribuiren können,
wan sambt denen andern Herrn Churfürsten ihre vota zur künftigen
Wahl bald und ohne einige Difficultät erklären. An diesen sollte
kein Zweifel tragen, — wiedersetzte der König, — dan er jederzeit alles
für dieses durchlauchtigste Haus thuen wollte. Man hatte (zwar
jüngsthin ein Missvergnügen gezeigt, dass er den Ragozy und
Berczeny nach Verlangen nicht bei dem Knopf nehmen)6 lassen,
1 A Kos-család a legrégibb lengyel családok közé tartozik; tagjai
nemzedékeken át chelmi vajdák voltak. (Joannes Kos 1649-ben vajda és tar
tományi kincstartó volt. Lengnich : Jus publicum regni Poloniae. Gedani.
1746. II. 128. és Geschichte der preussischen Lande. Danzig, l1734. 48. L;
János nevű fia ugyancsak chelmi vajda.) A szövegben említett vajda, ki
szintén a János nevet viselte, chelmi vajda, s egyideig a chelmi püspökség
jelöltje is volt; ifjabb korában II. Ágost fiainak volt nevelője, udv. marsalli tisztséget is viselt. (Niesiecki G.—Bobrowicz I. : Herbarz Polski. (Lipcse,
1840.) V. 265—266. 11.
2 II. Ágost lengyel király.
3 Gr. Flemming Joachim Frigyes, II. Ágost minisztere és főlovászmestere. (Niesiecki G.—Bobrowicz I. : id. kiadv. IV. 42. 1.)
4 E korból két Werder-család ismeretes ; az egyik magdeburgi lovag
család, melynek tagjai inkább katonai téren tűntek ki; a másik régi szász
család. Valószínűleg ez utóbbi család valamelyik tagjáról van szó. (Siebmacher: I1I/II. 2. 443. 1.
5 L. Okirattár 51. sz. okirat jegyzetét.
6 V. ö. Bevezetés 168—69. 11.
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allein sie hätten sich (auf die Czaarische Protection reclamiret und
mitten unter ihren Truppen gewesen) und sehete ich selbsten, (wie
stunden), er aber sich allererst recht informiren müsse, lasse also
urtheilen, was (er thuen könne). Worauf demselben, dass auch ferner
destwegen, waner die behörige informationes eingezogen, meine unmass
gebliche Meinung zu geben nicht unterlassen wollte, repliciret, massen
in der That nicht gewusst (was ihme antworten) solle, weilen nach
dem (in Ungarn geschlossenen Tractat) mich allererst jüngsthin
aus Jaworow angefraget, wie dieser (Rebellischen Capi) halber mich
weiter verhalten solle, destwegen ihme nichts zueverlässliches sagen
und blos umb bessern Anlass zu haben, wan E. K. M. etwas ver
ordnen möchten, so in dessen hoffentlich kommen wird, dieses ge
antwortet, so alles mit allerunterthänigsten Respect zu behöriger
Nachricht hiemit berichten wollen.
Külön borítékon : An die allerdurchläuchtigste Grossmächtigste
Fürstin und Frau Eleonóra Magdalena Theresia etc. Wienn. (Záró
pecsét.)
64.

Becs, 1711 június 3.
Királyi leirat a megyéknek, az elfoglalt birtokok visszaadása ügyében.
Fogalmazványban Orsz. levéltár. Kané. oszt. Concept. Expedit. 1711 jun. nr. 1.

Reverendi etc Ex aliis benignis litteris nostris patentibus,
confirmatorio-amnistialibus his recenter evolutis diebus emanatis,
ac ad vos etiam transmissis, non solum conventionis cum Rakoczianis antehac asseclis medio generalis campi-mareschalli et per Hun
gáriám plenipotentiarii commendantis generalis Comitis Joannis
Palffy initae, benignam confirmationem et ratificationem nostram,
verum in signum uberioris clementiae universis et singulis ad fide
litatem Regiae Matti debitam, prout occasione praeattactae initae
conventionis, ita antea etiam quandocunque redeuntibus, vitae et
bonorum gratiam non secus sub his motibus demortuorum orphanis
quoque et viduabus, ac aliis legitimis successoribus generalem am
nestiam per nos benigne elargitam et concessam, ac etiam talium
bonorum, quae per fiscum regium occupata, ac fors uno vel alio
titulo ac iure cuipiam collata, vel inscripta et iam per alios actu
possessa sunt, resolutam restitutionem et remissionem, uberius vos
percepisse et intellexisse, ac ea omnia de more et consuetudine in
comitatu publicari fecisse, neutiquam dubitamus.
Et quia praeattactas benignissimas resolutiones et concessiones
nostras omnimoda manutenendas et effectuandas ulterius etiam cupia
mus, iisdemque velut verbo nostro reginali et publica fide suffultis
ne minimum praeiudicium inferri velimus, ac ob id, ne quis in
bonorum hactenus occupatorum, vel quocunque titulo etiam abalie
natorum remissione et per eos, qui ad fidelitatem Regiae Matti de-
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bitam occasione horum motuum quocunque tempore hactenus rediissent, (kihúzva: vel intra praefixum tempus redituri essent), vel
etiam sub his motibus demortuorum orphanos, viduas et legitimos
successores libera reapprehensione et possessione per potentiores
quovis modo impedita, defectus aut difficultas oboriatur, benigne
decrevimus, ut eiusmodi reducibus, prout et orphanis ac viduabus,
legitimisque successoribus in reapprehensione suorum bonorum contra
potentiores eorundem detentores sine discrimine personarum, comi
tatensis ac civilis enim magistratus, implorata — si opus foret —
militari quoque assistentia (quam ad requisitionem praeattactorum
magistratuum ipso facto subministrandam suo loco benigne ordina
vimus) opem ferre ac eosdem ad appromissam bonorum suorum
possessionem reponere debeant.
Quapropter vobis benigne committimus et mandamus, qua
tenus praedeclarata benigna intentione et resolutione nostra intel
lecta, si qui praevio modo reducum, aut mentionatorum orphanorum,
viduarum et legitimorum successorum, in libera bonorum suorum
reapprehensione et possessione per potentiores ne fors similium
bonorum detentores impedirentur, aut turbarentur, iisdem authoritate
et brachio magistratuali, imo implorata etiam, si opus foret, mili
tari assistentia, infallibiliter obtinenda succurrere et opitulari, eosdemque ad appromissam bonorum suorum possessionem reponere et
manutenere debeatis et teneamini. Executuri in eo benignam inten
tionem et voluntatem nostram et clementissimae generalis amnistiae tenori satisfacturi etc. Datum in civitate Vienna Austriae,
die 3. mensio Junii, a. 1711.
Az iraton a megyék felsorolása következik ; ezek közül 23 megyének
a kancellária 1711 június 13-án közvetlen küldötte el a fenti rendeletet.
A június 3-i királyi rendeletet a kancellária kísérő átirat kíséretében
ugyanaz nap megküldte az udv. kamarának és a haditanácsnak is, tudomás
vétel és a szükséges intézkedések foganatosítása végett. (Fogalmazványban
Orsz. levéltár kanc. oszt. Concept. exped. 1711. jun. nr. 10.)
65.

Becs, 1711 június 6.

A haditanács gr. Wilczek Henriknek.

Kézhez vett jelentései kapcsán részletes utasítással látja el a cárral szem
ben követendő politika minden részletében, továbbá a kuruc kérdésben.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711. jún. nr. 60. Egykorú
másolata Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 jún. nr. 3b—c. A < ) közé eső szavak
«
az eredetiben jelekkel vannak írva.

Uns sein dessen beede erlassene Schreiben aus Jaworow1 und
zwar das erste von 19-ten passati und das änderte sine dato rechts
1 A Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 jún. nr. 3b—c. alatt található egy
korú másolati példányban „Jaroslaw“ áll.
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zu Händen gekommen und ist daraus dessen bekannter zu Ihro
königl. Maiestät, unsers allergnädigsten Herrens etc. Diensten
hegender löblicher Eifer zu genuegen erschienen und können dem
Herrn etc. zu seiner Richtschnur versicheren, dass der erfolgte,
obschon höchstbetrübte Hintritt der in Gott seeligst jüngsthin
verschiedenen Kais. Maiestät Josephi Primi glorwürdigsten Ange
denkens in dem Königreich Hungarn keine Abänderung giebet,
sondern auch diejenige, welche mit dem Grafen Caroli zur pflicht
mässigen Devotion zurukgekhert, gleich denen in beständiger Treu
verharrten Herrn Magnaten und andern Regnicolis, die zu Hispanien Königl. Maiestät Carolum Tertium für ihren rechtmässigen
Erbkönig und Herrn erkennet haben^ folglichen deren in ihrer
Bossheit verharrenden und äusser des besagten Königreich sich
befindlichen Ertzrebellen daraus zu machen suchende Intriguen
hoffentlich wenig Gehören, Ingredienz und Effect finden werden,
da wür insonderheit alle etwan anstürmende neue Empörungen in
tempore mit Ernst auszudülgen, die behörige Anstaltung fürgekhert
und dem (titl.) Palffy zugleich mitgegeben haben, dass selber (gegen
die von dem Antoni Esterhasy auf Caschau, oder sonsten vorha
bende schädliche Absehen auf gueter Huet stehen solle.}»
Wie dann der Herr etc. neben derer an den (titl.) (Sickhin
gen1 erthailenden Nachrichten, beförderst mit dem obbesagten
commandierenden Palffi) und dem (die Bloquada) Mongatsch dirigirenden (titl.) Löflfelholtz in genauer Correspodenz stehen) kann,
umb denen von selben penetrirenden gefährlichen Anschlägen desto
füeglicher (resistiren und begegnen) zu können, wür schlüessen
dem Herrn etc. hiemit ein Exemplar von der mit denen vormahligen
Hungarischen Malcontenten errichten und von der (titl.) Frau
Regentin allergnädigst bestätigten Convention hiebei, umb darinnen
gründlichen unterrichtet zu sein, auch nach Erfordernus den czarischen Hof darvon mit Grund informiren zu können.
Die (alda vorhabende Haubtnegotiation) betreffend, wirdet
der Herr etc. zwar die ausführlichere (Intruction) vermittels ainer
löbl. Österreichischen Hof-Canzlei dermahlen erhalten, es ist jedoch
(das Haubtabsehen) dahin zu machen, damit (der Czar dem Ragozi
und seinem Anhang keine Hülf, Schutz und Beistand laiste), folglichen solchen bei einer suchenden (Audienz zuelänglichen zu remonstriren ist), dass mann in Ansehung (der gueten und genauen
Freundschaft, welche zwischen dem alhiesigen Hof und Seiner
Czarischen Maiestät unterlaufet, keinesweegs darvon halten könne),
dass selbe (einen Erzrebellen aine Protection, weniger den geringsten
Beistand gegen seinen natürlichen König und Herrn fehrers geben
wurden), da mann insonderheit dissorts, ungehindert (dem König
1 Br. Sickingen János Daniján altábornagy ; ő nyerte meg a romhányi ütközetet (Feldzüge : XII. 488.) ; ez időben Felső-Magyarországban állo
másozott. (Feldzüge: XIII. 546. A.)
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in Schweden die Zurukkehr in seine Lande) durch das Österreichi
sche und Reichsterritorium (anerbothen worden, dem Mazeppa
die Betretung dieser Landen) gleichwohlen abgeschlagen und verwaigert hat ; (es wären) nichtweniger die in Gott seeligst ruhende
Kais. Maiestät (aus allen hohen Alliirten die erste) gewesen, welche
(zu Formirung des Neutralitäts-corpo ihr Contingent in Schlesien)
einrucken lassen und wäre nunmehro, (da die erste zwei darzue
destinirt geweste Curassier Regimenter Lobkovitz1 und Savoÿ zu
Verstärkung der Reichs-Armee) abgangen, (alsogleich das Hanno
versche Curassier Regiment) in bemeltes (Schlesien eingetretten),
deme (des Schönbornsche Dragoner Regiment) in würklichen dahin
March (schleunig nachfolgete), ingleichen die (zu solchen zusam
mensetzenden Corpo gewidmete Feldartillerie) mit aller Zuegehör
(nacher Gross Glogau 2 anmarchiren) thäte, also dass (von hieraus
Seiner Czarischen Maiestät alle Freundschaft und Willfährigkeit
angedeien thäte), neben welchen selbe (von dem ernennten Ragozi
keine grössere Treu, als dessen natürlicher König und Herr hoffen
kunten, da dieser) insonderheit (mit dero grössten Feind, dem
König in Schweden in bekannten guethen Vertrauen jederzeit ge
standen), auch jedermänniglich, (wie er es leztlichen mit seinen
vormahligen asseclis mehrmahlen’ erwiesen, nach Erfordernus seiner
Convenienz zu betriegen gewöhnet wäre), anbei von allen ohnedeme
(aus disseitigen Unterthanen unrechtmässig an sich gezogenen Trup
pen fast gäntzlichen entblösst seie, mithin ihme Czar eine gar
schlechte Beihülf gegen seine Feinde würde laisten können), wie
wür dann nicht wohl absehen, was (er Ragozi bei ebenfalls ent
wichenen Charierischen Regiment dem mehrernennten Czar für
einen Succurs zueführen könne? Worauf doch) der Herr etc. (mit
aller Beflüssenheit indagiren und uns den aigentlichen Befund
berichten wolle.)
(Die vorhabende Aufhebung des ernennten Ragozi hat mit
aller Praecaution zu) beschehen und kann man (in Anwesenheit
des Czars nicht wohl ainige Truppen zu solchem Ende in Pohlen)
einrücken lassen (und dardurch ein weit aussehendes impegno
contrahieren). Wür haben jedoch den obbemelten (titl.) Palffi committiret (dem Herrn etc. ein bar taugliche und vertraute Officier
abzusenden, umb sich deren mit aller Vorsichtigkeit nützlichen)
gebrauchen zu können.
Übrigens ist (die passage gegen Pohlen) absonderlich (in denen
bedenklichisten Orthen wohl besetzet) und hoffen (allen feindlichen
Anbegünnen umb so mehrers gewachsen zu sein), als doch eine
schöne Anzahl teutscher Regimenter zu Pferd und Fuess in Hun1 Lobkowitz József Antal herceg vezérőrnagy (Feldzüge: VI. 85.); tulaj
donosa egy vértesezrednek, mely 1801-ben megszűnt. (Feldzüge: XII. 111.)
2 Gross-Glogau, Porosz-Sziléziában az Odera mellett fekvő város,
Breslautól ény-ra.

A haditanács 1711 június 6.-i utasítása Rákóczi és Bercsényi
megöletésére vagy elfogatására. (Okirattár 443. 1.)

A haditanács 1711 június 6.-i utasításának befejező sorai. (Kissé nagyított hasonmás.)
(Okirattár 444. 1.)
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garn befindlich und sich bis auf das eintzige eng bloquirte Mongatsch, alles Ihre Königl. Maiestät Bothmässigkeit hinwiderumben
untervorfen hat. (Es wirdet jedoch gar wohl beschehen), wenn
der Herr etc. die aigentliche conditiones des zwischen Moscau und
dem Ragozi geschlossenen Tractats zur weiterer daraus abnembender disseithiger Direction erfahren kann), obwohlen sich (der
mehr ernennte Czar), da (die Ragozzische gehofte Truppen) so
augenblicklich (zerschmoltzen) und von dem obbesagten (Charrierischen Regiment 104 Mann zu uns herüber gekommen), daran
(nicht viel binden dürfte.)
Neben deme (ist uns die Nachricht eingeloffen, dass ein ge
wisser frantzösischer, sowohl in Moscovitischen, als des Königs
Augusti Diensten gestandener Officier, namens Perin vor ungefähr
3 Wochen (zu Constantinopel angelangt und sich in des aldasigen
frantzösischen Botschafters Des Alleurs Behausung in aller Gehaimb
aufhalte und an solchen aine Czarische und königliche Augustische
Pienipotenz umb die zwischen der Porten, Moscau und Pohlen an
fangende Feindseeligkeiten annoch in der Güte beizulegen, unter
allerhand nach erfolgten Effect der Kron Frankreich versicherten
Vorthailen mitgebracht hätte, wesswegen der Herr etc. was aigentlich für aine Beschaffenheit habe, oder ob etwan die von dem
ernennten Des Alleurs bei der Porthen vorgewiesene Schreiben nur
litterae fictitiae séu supposititiae sein möchten, mit allem Eifer,
jedoch zugleich gebrauchender Behuethsambkeit zu erforschen und
uns mit nächsten den Befund verlässlichen zu berichten bedacht
sein wolle) und weilen der Moscovitische Hof den hiesigen an der
vielbedeuten Porthen anwesenden Residenten Herrn Tallmann ainer
Partialität beschuldigen will, als kann der Herr etc., dass nichts
darunter seie, sondern sich selber (vielmehrers mit aller in gegen
wärtigen Umbständen thuenlichen Attention gegen Ihro Czarische
Maiestät Interesse) aufgeführt habe, positive vergwissen, wie wür
denselben aus dessen von Zeit zu Zeit an uns erstatten Relationen
einen formblichen Extract, quoad materiam concernentem demnächstens einsenden werden.
Was die von dem Herrn etc. anbegehrte Feldmarschallieutenandts-Gage aber concerniret, haben Wür dessen zu überraichen
anerindertes Memoriale durch seinen Agenten annoch nicht
empfangen, werden aber solches bei beschehender Einlangung in
alle thuenliche Consideration ziehen und darüber der allerhöchst
gedachten (titl.) Frauen Regentin allergnädigste Entschluessung
selben ohnverlängst wüssen lassen, die wür anbei etc.
Wien, den 6-ten Junii, 1711.

Postscriptum an Herrn Grafen Welzekh:
Gleich nach Schliessung unsers hievorstehenden Schreibens,
laufet uns des Herrn etc. von 27-ten passato aus Jaroslaw gleich-
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mässig richtig ein und haben gern ersehen, dass (das Rackozische
Charrierische Regiment vollständig auseinander gegangen), mithin
nicht einmahl der (zwischen den Czaar und den Rakozi errichter
Tractat respectu dises Regiment) eine Wirklichkeit (erlanget) und
also zu hoffen stehet, dass der (erstgedachte Czaar) kein so grosses
(impegno vor ihne Rackozi und seinen Anhang, als bei daraus
gehoften Vortheil) angeschienen (nunmehro machen) werde.
Was aber des (General Janus) vorhabendes Anrucken (in
die Moldau und Wallachey betritt), haben wür ebenfalls schon
(aus Siebenbürgen) darvon (einige Kundschaft erhalten), wür thuen
jedoch (von einer merkhsamben Effect darumben zweiflen), weilen diese
(beede Länder ohne Festung und genugsamber Subsistenz für eine lang
alda anhaltende Armee) befindlich, anbei (die Türckhische Macht unter
den Gross Vezir) schon lang (zu Adrianopl angelangt),! folgbahr
(dieses dessein), wan auch (die beede Hospodarn aus politischen
und Religionsursachen für Moscau inclinirten, nicht so leicht zu
bewürcken sein dürfte). Wegen zu den Herrn etc. (anbegehrter
Abschickung zweier verthrauten Officiern), erlassen wür anheut
iterato die Nothdurft (an den (titl.) Palffy), gleichwie Wür (den
(titl.) Steinville) mitgegeben, dass in Fall (die Moscovitische Armee
in die obbesagte beede Fürstenthumber einrucken) und der Herr
etc. sich (darbei befinden) mögte, anbegehrtermassen solcher (in
ermelten Siebenbürgen bis an die Gränitz die Posten unterlegen),
auch die (verlangte 4 Husaren oder Dragoner zu Facilitierung der
Correspondenz) demselben (zueschicken) sollte, gleich (dem obbe
nennten (titl.) Palfiy, wan die Moscovitische Campagne) in anderen
Orthen (sein mögte), ein gleiches von Hungarn aus zu thuen
committiret worden. Wormit etc. ut in litteris.
66.

Becs, 1711 június 6.
A haditanács gr, Pálffy Jánosnak.

Közli véle a Wilczeknek egyidejűleg küldött utasítás tartalmát s ezzel
kapcsolatosan utasítja, hogy Wilczeket a Rákóczi és Bercsényi ártal
matlanná tételére irányuló hivatalos megbízatásának végrehajtásában
teljes erejével, egyelőre alkalmas és a haditanács által anyagilag
jutalmazandó tisztek kiválasztásával, támogassa.
Eredeti fogalmazványban Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 június nr. 1. Egy
korú másolata Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 június nr. 3a. A O közé eső
szavak az eredetiben jelekkel vannak írva.

Über dasjenige, was wür demselben jüngsthin in denen Ragozischen und respective Moscovitischen Angelegenheiten beigebracht,
haben wür fehrers dem (bei dem Czaar) anwesenden alhiesigen
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(extraordinari Abgesandten Herrn Grafen von Wilzekh) dahin instruiret, dass solcher mit dem Herrn etc. in genauer Correspondenz
beforderist stehen, anbei jedoch dem dermahlen (die Bloquade
Mongatsch commandierenden (titl.) Löffelholtz) zugleich die benöthigte Nachrichten in ein und andern ertheilen, seines Orths
aber in (einer nehmenden Audienz dem erstgedachten Czaar) ver
mittels beschehender Vorstellung (der jederzeit mit hiesigen Hof
unter]offenen genauen Freundschaft) und dass man, ungehindert des
dem König in Schweden zu dessen friedsamber Rukkehr in seine
aigene Königreich und Lande anerbothenen sicheren Durchzugs
durch das österreichische und Reichs territorium, dem Mazeppa
gleichwohlen ausgenommen und allen (Schutz abgeschlagen, nicht
weniger das bekannte Neutralitätscorpo in Schlesien) wirklichen
zusambenziehe und man disseits (am allerersten sein Contingent
darzue abgegeben), dahin zu disponiren suechen solle, damit selbe
dem besagten (Ragozi und seinem Anhang alle Protection und
Beistand ab^chlagen), mithin (unter dero Bottmässigkeit solchen
nicht gestatten solle), worvon (der Erfolg zu gewarthen, mitlerweil aber nichts zu unterlassen), was sonsten zu Beobachtung (und
Handfestmachung dises Ertzrebellens und seiner Adhaerenten)
angedeien kann, äusser, dass dermahlen und solang (der ernennte
Czaar in Pohlen zu gegen, umb mit Absendung einiger Truppen
kein impegno) zu machen, allein schon jüngsthin erindertermassen
(ein Paar geschickte und vertraute Officier unter einen andern
Praetext) an dem obbesagten (titl.) Wilzekh abzusenden und auf
dessen Direction zu verweisen, auch auf dem disseithigen (terri
torio und Confinen alle erforderliche Assistenz zu laisten), wie
dan (für solche Officier 1500 fl. baar in Bereitschaft ligen, welche)
bei erster Gelegenheit an dem Herrn etc. abgeschikt, oder mitlerweil, da solche etwan (zu Beförderung des Werks daruntern auf
zubringen wären), darauf und an dem (titl.) Drischberger1 die
Bezahlung sicher verwisen werden kann.
Neben deme wolle sich der Herr etc. eifrigist (und in grösster
Geheimb angelegen sein) lassen einen, oder andern, beforderist
(von der Hungarischen in wenigerer Apprehension bei denen Re
bellen stehenden Nation zu bekommen, welcher ihme Ragozi, oder
dem Berczeni, gegen Anerbietung eines ergäbigen, oder proportionirten Stuk Gelds todt oder lebendig einliefern thäte) wie wür
dan dem Herrn etc. versichern, dass mit deme, wessen sich selber
mit dergleichen Leuten verglichen wurde, wan es auch schon ein
und anders tausent Duggaten betraget, nach bewürkten Erfolg
gantz richtig und verlässlich zuegehalten werden solle.
Übrigens scheinet, dass des (ementen Czar gegen den bedeiten
Ragozi) erwiesenden (Zuneigung auf das Absehen eines dardurch
Cs. és kir. hadbiztos ; közelebbi adatokat nem ismerek róla.
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gehoften nambhaf'ten Succurs) gegründet seie, folglichen nunmehro,
da solcher gar gering, oder fast nichts sein kann, das (Vertrauen
von sich selbsten verfallen dürfte); wür erwarten jedoch, des
Herrn etc. gründliche Nachricht, in wem (annoch die Ragozzische
Miliz, nach deme das Charierische Regiment vollständig auseinan
der gegangen und sich gegen Cracau gewendet) aigentlich bestehen
thue, (umb darnach) in denen vorfallenden Begebenheiten (desto
sicherere Messures abnehmen zu können.) Wür werden dem Herrn
etc. (einen besonderen Zifferschlüssl, dessen er sieb in der mit
gedachten (titl.) Wiltzekh führenden Correspondenz gebrauchen
kann, einsenden und hoffen, derselbe wirdet vermittels seiner be
kannten Dexterität, Fürsichtigkeit und beiwohnenden fürtreflichen
Vernümpft (dises angelegentliche Geschäft solchergestalten einlaiten
und ausführen, dass ohne nembenden anderwärtigen impegno allen)
ansinnenden feindlichen Zuemuethungen und neuen Ragozzischen
Intriguen mit benöthigter Praecaution vorgebogen, die Erzrebellen)
auf ein oder andere Weis (ausgerottet, oder eingebraçht), mithin
dardurch (die gantze Rebellion, gleich solche durch) dessen Beiwürkung und gezeigten stattlichen Valor (bis auf etliche wenige und
schon äusser das Königreich geflichte Tumultuanten reduciret worden,
gänzlichen und aus den Grund dem nächstens) eradicirt werden
möchten.1 Wormit etc.
Wien, den 6. Junii, 1711.
67.

Jaroslav, 1711 június 7.
Grr. Wilczek Eleonóra régenskirálynénak.

Jélentés az orosz-török háború előkészületeiről, Rákóczi és II. Ágost
lengyel király viszonyáról, gr, Forgách Simon hazatérési kísérleteiről,
Nedeczky bizalmas értesítéseiről, melyek Rákóczi törekvéseit voltak
hivatva megvilágítani.
Eredetije Staatsarchiv. Polonica. 1711. A< ) közé eső szavak az eredetiben
jelekkel vannak írva.

Allerdurchlauchtigste etc.
Es wird ungez weidet E. K. und K. M. allergehorsam bst schon re
feriret sein, was aus Javorow allerunterthänigst wegen des (Moscowitischen Vorhaben in die Wallacheÿ damals) berichtet. Nun hat
man die zueverlässliche Nachricht erhalten, wie mir anfangs (der
Moscowitische Generallieutnant von Pflug), hernach aber viel andere
referiret, dass (der Feldmarschall Scheremedow2 selbsten ohner1 A részletekre vonatkozólag 1. Bevezetés 170—71. 11.
2 Seremetev Boris Petrovics (* 1652. megh. 1719.) Nagy Péter bizal
mas emberei közé tartozott; 1686-ban létrehozta a lengyelekkel való békét,
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wartet des General Janus mit 25.000 Mann aufgebrochen) und
den (Niester bei Raskow1 würklich passirt) und also (nur 18 Meilen
ober Bender in die Wallachev kommen, der Rest der Armee aber
bis zur Ankunft der Moscowiter, bei Brazlaw2 stehen bleiben solle,
Scheremed aber grad vor an die Donau marchiren), worüber den
4-ten dieses (der König von Pohlen den Moscowitern die Gefahr
dieses Unternehmen repraesentiret) haben solle, mit (Zeigung in
der Landtcarthen, wie er Bender im Rücken und die Budziakische
Tartaren3 stets an der Seiten) haben wird. Ihme dahero gefraget,
(woher die Subsistenz zu nehmen gedencke ?) Auf welches geant
wortet, dass (die Tartaren nicht achte und beide ihme nichts
schaden können, weilen die Subsistenz auf vier Monat bei sich
haben), dass er viel (tausent Stuck Vieh mittreiben) und alles
andere (gehörige mitführen), auch schon zu rechter Zeit (ihme
Scheremet), nachfolgen würde und saget mir (der General Graf
von Flemming, wie er an diesen Leutte finde), dass nicht (die
geringste Apprehension, vielmehr eine Freud über diesen Krieg
zeigen). So ich aber nur daher zusein trachte, weilen wie schon
öfters in meinen allerunterthänigsten Relationen erwähnet, dieselbe
in völliger Persuasion stehen, dass (die Türcken mit schlechter
Mannschaft und noch schlechteren Muth diesen Krieg anfangen).
Gedachter (Gr. von Flemming ist den 5-ten dieses zu mir
kommen und) gesaget, weichergestalt (Ragotzy und Berczeny bei
dem König eine Audienz verlangt) und zwar umb eine (des Abends
zu ohn gewöhnlicher Zeit) bitten, damit (allein und ungehindert
ihre Sachen ausführlich hinterbringen) können ; er (könne anher
mir zu) hinterbringen, dass (er den König gerathen), solches nicht
zu thun, sondern (wan sie kommen lassen wollten, öffentlich kom
men zu lassen), dan endlich man (sie schon anhören) könte und
destwegen dannoch, was (man so dann immer (bizonytalan olvasás)
worden, oder für mesures nehmen will, freistehe); damit (aber
keine ombrage darüber schöpfe, er mir) solches hiemit eröffnen,
gleich wie (auch was sie proponiren,) oder ihnen (vor Antwort
der König geben) werden, zu hinterbringen nicht unterla sen wollte,
versicherend, (dass der König nichts wider des Königs von Spanien,
1695-ben résztvett az azovi expeditióban, 1700-ban pedig mint lovassági
parancsnok, a narvai ütközetben. 1706-ban elfojtotta az asztracbáni lázadást,
a pultavai ütközetben (1709) a centrumot vezette. 1710-ben bevette Rigát.
1711-ben a pruthi orosz sereg parancsnoka volt. Nagy Péterrel folytatott
levelezését kiadta fia Szentpétervárott 1774—79. öt kötetben. Életrajzát meg
írta F. Müller : Lebensbeschreibung des Grafen Boris Petrovics Seremetev.
Riga, 1789. V. ö. Ottuw: Slovnik nauëny. Praha, 1906. XXIV. 588.
1 Kisebb város a Dnjester középső szakaszán.
2 Brazlav város a Bug-folyó jobbpartján, a hasonnevű vajdaság fő
városa volt. (Georgi G. : Beschreibung des russischen
1799. II. 3. 818. 1.
3 Budzak a mai Beszarábia déli része.
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oder deren hohen Aliirten Interesse) jemahls thuen wollte, indessen
doch (auch den Czaar menagiren) musste und hätte (der König
ihme befohlen, die Czaarische ministros zu sond’ren, was sie dan)
aigentlich (mit dem Ragotzy und Berzenÿ vorhaben), welches mit
dem übereins kommet, was mir (der König selbsten gesagt), dass
sich erst, (wie diese mit dem Czaar sein), recht informiren müsse
wie ich solches E. K. und K. M. unter den 3-ten Junii allergehorsambst referiret.
(Er Graf von Flämming) habe auch diesen zu folgen (die
Ministros) jüngsthin destwegen gefraget und zuerkennen geben,
wie dass man (Alliirterseit) über (die gesagter Rebellen-Portection)
ombrage schöpfe, worauf (sie ihme antworten) dass zuvor (die
Haubtpuncten und was sie beiderseits) führnemblich angehet, nur
ungehindert abthun, hernach es schon referiren wollen, indessen
auch (die Ungarn selbsten es ihnen schon beibringen werden) und
hätten vielmehr wider (die Alliirte und absonderlich den Kais.
Hof sich zu beschwären) Ursach und wären grausamb über (den
Graf von Wackerbarth) angangen, als ob (er nemblich kaiserlich
wäre), so dass (er Graf Flemming) genug zu thun gehabt, j olches
ihnen (zu wiederlegen) und gefraget, ob sie auch recht kenneten
ihres (plenipotentiarii Bruder, der ihnen so ungleiche informationes
gebe) und als sie mit nein beantwortet, weil er ihm desto besser
kenne, ihnen (die wahre ideam von ihm geben und wie sie sowohl
von ihme, als den Gesandten seinen Bruder noch übler angeführet
würden), klar gesaget und wan (üble Opinion vom. Graf Wacker
barth hätten, von ihme Flemming und dem gantzen Königl. minis
terio ein gleiches) thun müssten, da er, wie sie, nichts als was (der
König befehlet und der mit dem Czaar habender Allianz conform
ist, gethan und noch thue), obwohlen zwar nicht zweifle, dass er
bereits gnugsamb, in was es alles bestehet, informiret ist, so habe
doch diese (sincerationes für real zu nehmen,) dermahlen zeigen
müssen und dergestalt, was mir ferneres destwegen sagen wird,
erwarten. Wegen des (Graf Forgatsch) mir ebenfalls referiret, dass
selbiger zu (den König nach Cracau kommen und Protection und
Dienst gesuchet, er) ihme aber gleich aufrichtig zu vernehmen
geben, dass ehe und bevor das geringste (der König resolviret,
wie Graf Forgatsch mit dem wienerischen Hof stehe,) wissen müsse,
sintemahlen ihme (zu gefallen, sich) mit selbigen (Hof nicht übel
setzen) wollte, er hätte zwar viel Wesens (zu Deducirung seiner
Unschuld) ihm beigebracht, so alles (schriftlich zu geben) verlan
get, deme darauf nicht verhalten, dass (Forgatsch) auch mit mir
selbsten geredet, allein alles, was mir beigebracht, nicht sufficient
seie, ihme (zu exculpiren) und wan (die jezige Kais- und Königliche
Gnad nicht zu statten kommet,) sonsten (nichts helfen) könnte.
Sonsten weilen mir derselbte wegen (des Missvergnügen), so
man von Seiten (Moskau wider den Kais. Hof) habe, gemeldet,
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auch zugleich schon jüngsthin wegen des (Ausbleiben des Neutralitäts-corpo die Moscowitische sowohl, als eigene Meinung mit
vielen Umbständen gesagt), so wie mit voriger Post an Se Fürstl.
Gnaden von Trautson referiret, so habe die beste Gelegenheit
gefunden zu fragen, (ob vom Graf Wackerbarth) die Nachrichten
nicht schon erhalten, was ihm (auf seine zu Wien angebrachte Be
sch würde) dieses (Neutralitäts-corpo halber geantwortet worden und
nachdeme vernommen, dass er) ihme nichts eigentlich davon geschriben, sondern nur berichtet, dass umb von allen ausführlichen
Bericht zuerstatten, (selbsten komme, unterwegens aber krank wor
den), so habe die beste Gelegenheit erachtet ihme alles dasjenige
ausführlich und nachdruklich zu remonstriren, was mir E. K. und
K. M. unter den 20. Maii allergnädigst verordnet, wie ihme dan
auch zu lesen geben, was (E. K. M. ihme Graf Wackerbarth) zur
Antwort ertheilen lassen, nicht minder was unter den 1. Maii an
(Ihre Churfürstliche Durchlaucht zu Pfalz)1 geschrieben. Er zeigete, dass nur allzu woll und zwar vor (dem Pfälzischen Hof
selbsten) alle destwegen nöttige Information habe, auch dass man
zu Wienn es gegen ihme (Wackerbarth nicht in Abrede gestehet,)
darzue auch aus den Context dieses Zueschreiben selbsten abneh
men könne, wie man zwar sage, dass (diese Battaillon zu marchiren nicht hindere) doch anbei genug zeige, dass nicht allerdings
gerne sehe und Ursachen selbst solches zu trainiren an die Hand
gebe, destwegen (der Alliirten an guter Intention, folglichen Effect
nicht zweiflen) wolle.
Was aber (des Waÿwoden Koss2 Verlangen anbetreffe,)
obwohlen sie, wan man genau die habende (xAllianz betrachte,)
gnug Fug und Recht hätten (auch die Hülf von Kais. Truppen
zu begehren), doch es dahin nicht antrage, weil gar wohl wisse,
wie (sein König mit seinen Alliirten jederzeit umb zu gehen,)
verlange, dahero glaubete, dass nicht allein (er, sondern ‘auch
Se Czaarische Maiestät und der König von Dennemark3 zu
frieden sein nur diese in Schlesien befindliche Regimenter zu
Pferd sich bei Grunberg,4 ohne das Geringste zu tentiren, postirten,) dan so würde es denen (Schweden grosse ombrage und
Bedencken machen, E. K. M. hingegen nichts praejudicirliches zu
ziehen,) weilen einen jeden (an seinen Gräntzen mit grösster
Behutsamkeit zu stehen) erlaubet und nicht übel genommen werden
kann und mit dem (hat derselbe sich beurlaubet und fortgangen).
1 János Vilmos pfalz-neuburgi választó (1694—1716.), a császári ház
szövetségese. (Feldzüge : III. 387. A., VI. 36., 638.)
2 L. Okirattár. 63. sz. okiratának jegyzetét.
2 IV. Frigyes, uralkodott 1699—1730. — Életrajza Series regum
Daniae et Norwegiae. Graecii, 1734.111—113. 11. Limiers : Histoire de Suede.
Amsterdam. 1721. II. 316. 1.
4 Grünberg, Porosz-Sziléziában fekvő város.
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Den 6-ten dieses käme (Graf Forgatsch) zu mir umb mir
zu erkennen zu geben, welchergestalten derselbe seine (Gemahlin1
in Ungarn voranschicken) will, mit Intention, derselbigen zu folgen,
destwegen an den (Feldmarschall Grafen von' Palffy geschicket und
umb einen Pass) gebeten, welcher ihm zur Antwort geben, dass
so lang nicht (selbsten das juramentum fidelitatis ableget), solches
nicht thuen könne, so dan aber schon ertheilen wurde. Derohalben,
weilen seine Intention nie anders gewesen, als (solches abzulegen)
und sich allem demjenigen (zu accomodiren, was mit denen anderen
geschlossen worden,) so habe sich destwegen (bei mir anmelden
und bitten) wollen, damit (vor meiner dieses praestiren und ich
ihme sodann) darüber (attestiren wolle,) dan weilen in (des Königs
von Pohlen Diensten gehe,) demselben nachfolgen musste. Derne,
dass darzue (nicht bevollmächtiget seie, geantwortet,) endlich aber,
nachdeme sich erkläret, dass wo nicht anderst sein könne, auch
(zu gedachtem Feldmarschall gehen) und aldort (verrichten) wolte,
ihme ein (dergleichen attestatum, wie allen anderen, vorhin E. K.
M. specificirten, ertheilet) und davon (die copiam) zur Nachricht
allerunterthänigst beilege.2 Doch dabei ausdruklich zu erkennen
geben, 'wie er sich vor eine gantz besondere Gnad und allerhöch
sten Clemenz schätzen musste, wan man selbten (post elapsum
tempus annehme), worgegen er, dass (sobalt den Tractat erfahren,
in Ungarn zu gehen resolviret, welches genugsamb daraus erhellet,
dass (seine Gemahlin in tempore praefixo voranschicken) wollen,
sich auch sonst noch (gegen mir legitimiren, ich aber) weiter unter
obgesagten Vorwand, dass darzue (keine Vollmacht habe,) ihme
mit allen (an gesagten Feldmarschall) verwiesen habe.
Gleich nach seiner kam der schon öffters berichtete (Nedecky) referiren, wie dass er sambt (dem Helmbach und Kezer)
1 Gr. Forgäch Simon (1669—1730.) felesége gr. Esterhazy Ágnes volt.
Arcképét 1. B. Szabó László: Forgách-család története. Esztergom, 1910. 531.1.
2 Heinrich Willhelm Graff von Weltzek etc.
Attestire hiemit, dass Vorzeiger dieses N. N. sich bei mir angemeldet
und bei seiner Ehr und Treu erkläret, dass er alles dasjenige, was zwischen
Sr Excellenz dem Herrn Feldmarschall Graffen von Palffÿ, sambt Herrn Hof
kriegsrath Herrn von Locherer, als kais. Plenipotentiarienund denen zu Zatmar
versambleten confoederirten Hungarn verglichen und accordiret, als eine hoche
königliche Gnad anzunehmen verlange und derentwegen in des Königreich zuruckgehen und das juramentum fidelitatis, so wie die anderen, abzulegen
bereit seie, sobald solches ihme von Hof, oder von gedachter Sr Excellenz,
als Plenipotentiario verordnet wird. Zu welchen gleich einen Expressen
schicken wollte, als wohin ihn vollkommentlich verwiesen, von danen der
selbe auch den Bescheid, weichergestalt man diese Erklärung aufnehme>
zugewarten haben wird, massen ich nicht die geringste Vollmacht hierinfalls ihme etwas zu versprechen, habe und bloss zur Steur der Wahrheit
wegen seines mir contestirten Willen und Verlangen sich der königlichen
Gnad zu unterwerffen, dieses attestatum auf sein Begehren ausfertige.
Actum Jaroslaw, den 7. Junii, 1711.
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den 5-ten dieses (zu dem Ragozy) ruffen worden, der so dan ihnen
zu erkennen geben, dass E. K. M., als dermahlige Regentin (allergnädigst die durch den Feldmarschall von Palffy gemachte Tractaten approbirt und confirmirt haben,) einfolglich derselbe (quoad
puncta principalia) kein Bedenken mehr habe (selbe zu acceptiren.)
Derowegen auch in zwei Tagen (einen Expressen an den Feldmar
schall Palfify schicken) wollte, ihm solches zu berichten und von
dorten (einen anderen an E. K. M. selbst,) dan nicht hoffe, dass
(der ausgesetzte Termin ihme schädlich) sein könte, massen doch
ehender, als (gewusst, ob nach den Tod weiland Kais. Maiestät
sothane puncta confirmirt) worden, oder an wem sich halten,
ihme (kein Termin laufen könne).3 Worauf sie ihme gesaget, nicht
zwar, dass (bei mir gewesen,) wohl aber, dass (resolviret wären,
wan er auch nicht zuruckginge), dass sie von selbst ihrer (Sicher
heit prospiciren und die ihnen angetragene Gnad nicht vernach
lässigen) konten. Er aber sie iterato versicheret, dass sein obge
sagte Intention aufrichtig seie, er wollte zwar (den König von
Pohlen, als dermahligen Reichsvicarium sowohl, als den Czaaren
bitten,) damit sie ihre (offerta gleichfalls interponi ren,) sowohl
damit desto grössere (Sicherheit zuruck zu kommen,) als auch durch
sie noch ein und andere (puncta, so einige Difficultäten) nach
sich (ziehen, abgethan) werden können.
Danenhero seie (er Nedecky kommen, mir zu referiren) und
zu sagen, dass obwohlen nicht in Abrede stehen können, dass ihm
gar lieb wäre, wan auch (Ragozy sich submittire) und also desto
sicherer das (gantze Königreich in die Ruhe gesetzet), sie nichts
destoweniger darauf (nicht warten), sondern einen Weg, als den
anderen, sobald (die Antwort und die Pässe von dem Feldmarschall
haben, in Ungarn zuruckgehen und sich submittiren) wollten.
Dieses aber dabei nicht verhalten könne, wie sie einige Tage her
(ganz constemirt gewesen,) massen über und über (gesaget werde,)
dass nicht allein (E. K. M. die von Feldmarschall Palffi accordirte puncta nicht für genehm halte, sondern weil er nicht mit
der sambtlichen Confoederation und ohne Einwilligung der fürnembsten, nur mit einigen geschlossen, ihn zuruckberufen, seiner
Chargen entsetzet, den Feldmarschall Heuster das Commando
aufgetragen und denenjenigen Ungarn,) so sich auf dieser (Tractat
ergeben, den Process formiren und) bereits (die Bühnen in Caschau
umb sie hinzurichten, aufbauen lassen). Er hätte zwar (die übrige)
allezeit (reanimiret) und dass dieses (nur Berczenische Erfin
dungen) seind, damit sie nicht (zuruckgehen und ihn allein lassen),
massen dieser (sich in Ungarn zuruckzukommen keineswegs)
getrauet, woll wissend, dass wan auch (von E. K. M. allen Pardon
bekommet, ihn die Ungarn selbst) dermahleins wegen seiner (tiran1 Rákóczinak a szatmári békével szemben elfoglalt magatartására 1.
Bevezetés 152. s köv. 11.
29
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nischen Regiment, so er geführt, massacriren thätten, (dahero auf
nichts anderes, (als sich anderwärts zu stabiliren,) und soviel wisse,
jetz (den Czaar zu folgen und in seinen Landen zu bleiben gedencke)
und zu denen selben gesagt, dass wohl besser (etiam adversa
fortuna ein paar Jahr sich zu gedulten,) dan doch (favorablere
Conjuncturen sich widerum erreichen wurden, als dem Joch zu
unterwerfen). Doch hatte bei vielen (die Forcht praevaliret, dass,
wessen sich zu entschlüssen, nicht gewusst.
Durch dieses aber was (von Ragozy) anjetzo vernommen,
vollkommentlich (reassurgeret seind); denselben frágete sodann,
wie diese (Ragozische Erklärung) mit dem, was er bei dem (Czaar
suche und tractire,) übereinskomme, dan vernommen hätte, (welches
ihm aber nicht gesaget, von wem), dass (Ragozy seine Truppen,
so der moscowitische Obrist Roop abholet und Graf Esterhasi
ihme übergeben solle, als ungarische Auxiliartrouppen, dem Czaar
gebe (dan es mir Forgatsch gesaget)) und zwar mit dem Zuesatz,
dass er ausdruklich (darwider protestiret), ob der (Ragozy) nicht
mercke, wie (ihn Berzeny) verführet und weilen er selbst (in
Ungarn nicht zuruckkommen) will, (auch den Ragozy den Weg
da praecludire, ob) dan das (Königreich Ungarn und jedes particular Intresse) nicht erfordere, nachdem durch (diesen innerlichen
Krieg so grausamb ruinirt) worden, (die gewünschte Ruhe) zu
haben, was alle (praescindendo Kais. Maiestät Ungarische künftig
sagen) würden, wan durch dieses factum (ihnen der türkische
Krieg auf den Hals gezogen wird) ? Ob dieses nicht so viel (Ruin
und aggravio, als zeithero der Berzeny) gethan, (verursachen)
wurde und folglich (der Ragozy) noch mehr, als anjetzo (Ber
zeny, in Ungarn verfolget und abominiret) zu werden gefahr lauffen
wurde? (Die zwei oder dreitausent Mann Hülfstruppen) könte ja
(der Czaar von seiner eigen) haben, da wan (die Mittel zu be
zahlen, findet das Anwerben, wie ihme Niedezkÿ, der in Moskaw
gewesen, bekant, dem Czaar nichts koste) und auch klar, dass
auf seine eigene sich mehr, als auf (diese ungarische Truppen
verlasse,) folglich bessere (Dienst) haben kann, ob dahero nicht
klar sehe, dass (der Czaar) nur in diesen Absehen solches thuet,
(umb den Nahmen ungarischer Auxiliar-trouppen zu) haben und
ob nicht zu vermuthen, dass sobald viel oder wenig (dergleichen
Truppen kommen, er den mit dem Ragozy gemachten Tractat) selbsten
unter der Hand (den Porten kunt thuen) und durch andere Wege
(selbigen animiren lassen), dieses gegen die (Ungarn zu ressentiren.)
Dan mit grossen Monarchen seie nicht, wie in tribunali iustitiae
causarum civilium, sondern sie oft genug daran haben einen (prae
textum plausibilem zu erlangen, einen Krieg anzufangen,) das seie
(die) reale (Hülf, so der Czaar suchet,) dass wan (die Türcken
ihre Waffen auch in Ungarn wendeten,) ihme geholfen wurde und
nicht, was (die elenden Ungarischen Truppen ihme leisten) können,
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dan weilen dermahlen wegen (Abwesenheit des Königs von Spanien,
als Erbkönig von. Ungarn und Beheimb) die Sachen in soweit
(suspendiret), dass man über die von ihm verlangte bewusste Allianz
nichts eigentliches re:olviien) könte, so will (der Czaar per indi
rectum dannoch erhalten und das Königreich Ungarn in den Krieg
impliciren), was ich dermahlen nicht weiss, (ob mein allergnädigster
König und Herr bei diesen) Determinirung es annoch unresolvirter
stunde, (sich in eine sothane Allianz einflechten) wird, (oder nicht).
Welches ihme zu Fleiss und zu dem Ende gesaget, doch nur discursweis, ohne einige Commission weiter etwas davon zu melden,
damit er sodan, wo nicht (den Ragozy,) doch wenigsten (denen
anderen, so in Ungarn zuruckgehen,) solches sagen (und durch
den leichtgläubigen und flüchtigen Volck,) wan auch einige schon
(im Heraus-marchiren wären, zum Desertiren) Anlass gebe und also
(der Czaar die Hülf,) welche (ohne E. K. M. Wissen und Willen
beider Erbländer zu ziehen glaubet, nicht) bekomme, folglich auch
diese (rebellischen Häubter ihren Credit völlig verlieren) und von
ihm (abandoniret werden.) Welches auch bei ihm so viel (Impres
sion gemacht), dass er die Freud nicht bergen, sondern allen
(recht die Gefahr zu communiciren,) ja nicht in geringsten
zweifle, dass (Ragozy selbsten andere Gedancken fassen) würde,
als derzeither nicht darauf so reflectiret, sondern geglaubet,
dass was (tempore confoederationis) gethan, wie diese (Über
gebung der Truppen eines davon ist, durch (die Acceptation
der königlichen Gnad und des Tractats völlig aufgehoben) und
er dennoch (den Czaar also obligiren und sich dardurch in Üngarn
nicht schaden) könne, deme ich, dass solche nur meine eigne re
flexiones wären, gemeldet und er dan selbst besser überlegen könne,
dass was ich sagte, nun (pro bono Regni) und ihrer (Personen)
wäre. Ich bin indessen gewärtig zu vernehmen, was mir (Graf von
Flemming wegen der Propositionen, so Ragozy und Berzeny an
den König thun wollen,) sagen wird, umb es hernach mit diesen
zu combiniren und desto sicherer, (was der Ragozy in Sinn habe,)
zu eruiren.
Sonsten habe alle discurs-weis gefraget, was dan eigentlich
die (erste Intention und Absehen) gewesen sein mag, (dem Czaar
sothane Truppen zu geben,) oder was (sie für Vortheil) daraus
zu schöpfen gehoffet und von keinem zuverlässlicher, als von (den
Graf Forgatsch die Information bekommen, wie dass nemblich
(der Czaar sich mit denen Ungarn in einen formale Bündnuss und
Conligation) bereits damals, (als Berzenÿ in Warschau bei ihm)
gewesen (eingelassen) und nicht nur dem (Ragozy zur Pohlnischen
Cron, sondern auch denen Ungarn zu aller verlangender Freiheit
und Satisfaction zu verhelfen und zu assistiren versprochen. Ragozy)
hingegen ihme (die Allianz mit Frankreich zu Weege zu bringen)
verbunden und dieses ist conform demjenigen, was mir (in Moskau
29*
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Sazillli) gesaget und ich weil. Kais. Maiestät allerunterthänigst
berichtet. Derohalben anjetzo (zu ihme Czaaren, wie ihren Coniigaten recurriren) und obwohlen nicht gegenwärtig, (doch künftige
Hülf gehofft, wie Berczenÿ noch in diesem Sentiment) verharret,
(die übrigen) ihme aber hoffentlich (alle verlassen) werden. Wäre
dahero wan diesem also auf alle, von Seiten (Moskau gethane
sincerationes) wenig Fundament zu machen, so alles noch besser
die Zeit geben und E. K. M. von denen, (so.die hoche Gnad an
nehmen, selbsten) besser, (wie weit der Moscowitische Hof mit
ihnen zu impegnirt) war, erfahren werden. Von dem Feldmarschallen
Grafen von Palffy habe unter den 30-ten Maii die Antwort, dass
ihme der Feldmarschalleut. Freiherr von Siking alles dasjenige
communiciret, was an ihme durch den Leuthenant Altzinger über
schrieben etc. E. K. M. allerunterthänigst
Jaroslaw, den 7. Juni, 1711.
,
, ,
gehorsam bster
Heinrich Wilhelm Graff von Welzek, m. p.

®BC
Barcelona, 1711 június 11.

III. Károly gr. Palffy Jánosnak.
Köszönetét fejezi ki a béke helyreállítása körül kifejtett fáradozásaiért
s biztosítja az iránta és családja iránt érzett legteljesebb jóindulatáról.
Ered, fogalmazványa Staatsarchiv. Hung. 1711. fasc. 193. Eredetije a
gr. Pálffy-család pozsonyi senioratusi lt. arm. IX. lad. 1. fasc. 1. Kivonata
Jedlicska P. : id. kiadv. 527. 1. Magyar fordítása Pulay : II. 501—503. 11.

Lieber Graf von Palfi. Ich habe eüer angenehmes Bericht
schreiben aus Debreczin vom 2-ten negstverwichenen Monats Maii,
diesen Tagen zu recht erhalten und daraus mit besonderer Zu
friedenheit und Consolation des mehrern vernommen, welcher
gestalten ihr Kraft der angeschlossenen Pacifications-puncten, nach
vorhergegangener Reduction der Föstung Caschau, die daselbstig
so langwürige und meinem hochlöbl. Erzhaus und dem gantzen
gemeinen Wesen so nachtheilig gewesene Ohnruhen, deren dabei
sich geäusserten vielen Beschwerden ohnerachtet mit Gottes Hülfe
unterm 1-ten besagten Maii zur Endschaft gebracht gehabt und
dass solchemnach das von Karoli zusammenberufene noch übrige
Corpo von Cavallerie nach abgelegten juramento fidelitatis und
eingehändigten samentlichen Standarten auseinander und nach
ihren Comitaten zuegegangen, auch wegen der annoch ohnreducirten
Festungen Kovar, Hust und Mongachs von mehrbesagten Karoli
die Evacuirung, von euch aber die sehleinige Besetzung bereits
anbefohlen und verfüget worden seie, also dass ohne femerweilige
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besonderer Difficultät solche sowohl, als die noch jenseits der
Theiss gestandene etliche Regimenter nunmehro zur gebührender
Obedienz ohngezweifelt werden gebracht sein worden.
Und gleich wie bei dieser glücklich beigelegten Troublen,
euern mir ohne deme bekannten Eifer, Treu und Vigilanz zu mein
und meines Erzhauses Dienst, absonderlich zu erkennen gegeben
und dardurch das vorhin schon besitzende meritum umb ein merk
liches vergrössert habt, also könnet euch auch meiner königlichen
und landfürstlichen Gnaden und Erkanntligkeit gegen euch und
die eürige desto mehrer getrosten, anbei nicht zweiflend, werdet
bei allem deme, was zu völliger Herbeischaffung und Feststellung
selbigen Königreichs Ruhestands vorträglich und ersprieslich sein
wird, mit gleichen ohnermüdeten Eifer beipflichten und auf die
von denen verstokt gebliebenen vier haubtrebellischen etwan
von neuem anspinnende Ohnruhen ein wachsambes Aug tragen
•helfen.
Dass der Caroli seiner mir und meinem Erzhaus schuldigen
Treue und Gehorsamb sich wieder erinnert und bei dieser Ge
legenheit sehr eifrig und wohl aufgeführet habe, ist mir absonder
lich lieb zu vernehmen gewesen, welchen ihr immittelst meiner
königlichen Gnad und Clemenz versichern und ihme bedeuten
werdet, dass ich mich seiner Persohn bei sich eraigender Gelegen
heit in Gnaden zu erinnern nicht umbhin sein werde. Wormit
verbleibe ich etc.
Oldalt: Barcinonae, den 11. Junii, 1711.

89o ;
Kassa, 1711 június 14.

Gr. Pálffy János Savoyai Jenő hercegnek.
A hercegnék a békeszerződés alkalmából kifejezett megelégedése nagy
örömmel töltötte él őt is, valcmint Károlyit is; törekedni fog arra,
hogy a kuruc részen levő egyetlen erősség, Munkács, mielőbb meg
hódoljon; nem titkolja él azonban, hogy a leányával történték, nem
különben a rajta esett sérelmek miatt végleg él van keseredve s ennék
következtében élhatározott szándéka III. Károly visszaérkezése után
minden tisztségéről lemondani és visszavonulni.
Eredetije Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 június nr. 6.

Durchleuchtigster Fürst etc.
E. Hf. Durchlaucht untern 24-ten passato gnädigst an mich
erlassenes empfange mit der heunt eingeloffenen ordmari, daraus
mit sonderlicher Consolation vernehmend, dass E. Hf. Dl.. mit
meinen wenigen Diensten ein gnädigstes contento tragen. Es ist
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aber Herr Graf Karoly gegenwärtig, welchen zu Adjustierung ein
und andern sich noch eraigneten Zwistigkeiten hieher berufen,
mithin gleich die Gelegenheit gehabt, zufolge E. Hf. Dl. Befelch,
selben das Compliment abzulegen. Ich muss bekennen, dass er
sich vor Freuden fast alteriret, und wünschet nichts mehr, als
die Begebenheit sich in E. Hf. Dl. hohe Gnad persöhnlich unterthänigst recommendiren zu kommen.
Dass sich seit denen geschlossenen Pacifications-tractaten
auch Kővár und Hust der rechtmässigen Devotion unterworfen,
folgsamb allein Monkacs in die Hartnäckigkeit verharret, werden
E. Hf. Dl. von meinen von Zeit zu Zeit unterthänigst abgestatten
Berichten vernommen haben. Indessen hoffe doch, selbes werde
sich bei anhaltend scharfer Bloquada und nach abgenommenen
700 Stück Hom- und etlich 100 Stück Schafvieh, nebst 400 Pferden,
wobei unserseits kein Mann, hingegen von denen ihrigen über
100 getödtet worden, ingleichen verfertigten Schantzen, ruinirter
Mühl und des Herrn Grafen Karoly sehr vernünftig hineingeschrie
benen Brief zu etwas andern bequemen.1
Sonsten werden E. Hfl. Dl. bereits die Nachricht haben,
wie schmerzlich Ihro Kais. Maiestät unser allergnädigste Frau
Regentin mit meiner Tochter procediret.2 Ich wäre allezeit der
Hoffnung, meine 30jährig dem durchlauchtigsten Haus Österreich
praestirte Dienste werden eine Linderung verursachen, es finden
aber leider solche so wenig statt, als des gantzen ministerii, son
derlich des Herrn Grafen Vratislau nachtruksame interpositiones?
Zu deme die mir allergnädigst conferirte Gütter, vermög des
allergnädigst erhaltenen Befelchs, cediren und denen vorigen In
habern abtretten,4 nichtweniger in eine Heirath meiner Tochter
wider meinen Willen5 consentiren muss, folgsamb nunmehro, da
zwei verwittibte kais. Frauen, deren eine unsers allergnädigst
regirenden Herrn Frau Mutter, zu abgesagten Feinden habe, gar
wohl sehe, dass mein völliges Glick geendet seie. Dahero mich mit
grösster Bestürtzung entschlossen, bei Ankunft S. königlichen Maiestät,
mich samt denen meinigen, auch all meinen Chargen zu dero
Fiessen zu werfen und zu reteriren
E. Hfl. Dl. geruehen inzwischen die einzige hohe Gnad vor
mich zu tragen und meine wenige Person bis dahin unter die
Protection höchstermelt Seiner königlichen Maiestät zugeben, nicht
weniger mich zu ferrern Interposition wohlbedeuten Herrn Grafen
Vratislau bestens zu recommendiren. E. Hfl. Dl. hingegen versichere
1
2
3
4
6

Leírása Feldzüge: XIII. 439. 1.
Gr. Pálffy Mária Annára 1. Bevezetés 120. s köv. 11.
Gr. Wratislawnak e kérdésben vitt szerepére 1. Bevezetés 122—124.11.
Részletesen foglalkozom e kérdéssel a Bevezetés 181—83. 11.
V. ö. Bevezetés 124. 1. jegyzet.
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unterthänigst, dass Zeit meines Lebens nicht wider das durchleuchtigste Haus Österreich dienen und ich seie auch in der Welt,
wo es immer wolle, erweisen werde etc. E. Hfl. Dl.
Caschau, den 14-ten Junii, 1711.
Unterthänigster Diener

Johann Gr. von Pálffy, m. p

70.

Bees, 1711 június 15.
A haditanács a magyar udvari kancelláriának.

Gr. Pálffy János javaslatára ajánlja,, hogy a szatmári béke aláírás
és megerősítés végett mielőbb küldessék meg HL Kárólynak.
Eredetije Orsz. levéltár. Kanc. osztály. Insin. cons. belli nr. 32. Az okiraton
kívül : Praes. 20. Junii 1711.

Inclytae cancellariae Regio-Hungaricae aulicae hisce peramice
insinuandum. Repraesentasse supremum in Hungária commen
dantem generalem dominum campi-mareschallum Ioannem comitem
Pálffy etc., qua ratione in maiorem regni desolati consolationem,
nec non praecipue amnistialem gratiam recenter amplexis regni
colis in fidei, ac zeli firmioris stimulum cederet, si diploma sub
missionis ab Augustissima Imperatrice, moderna domina rectrice
benigne ratihabitum et confirmatum, atque a serenissimo Hispaniarum ac Hungáriáé et Bohemiae rege Carolo quantocius cle
menter corroboraretur, sacraque ipsius manu signaretur.
Cui itaque opinioni, ac spei consilium hoc aulae-bellicum se
conformans, dum inclitam canceliariam regiam Aulico-Hungaricam
eiusdem mentis et cognitionis fore haud ambigit, Ipsam insimul
hisce officiose requirendam censuit, quatenus placeret instrumentum
illud ratificatorium propediem exarare ac. rem eo disponere, ut
summe titulato serenissimo regi pro exoranda sua benigna confir
matione et subscriptione proxime transmittatur. Cui de caetero etc.
Ex Consilio Bellico. Viennae, 15-a Junii, 1711.
Antonius Josephus ab Öttl, m. p.
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Jaroslav, 1711 június 12.
Gr. Wilczek Henrik Vilmos Eleonóra régenskirálynénak.

Flemming bizalmas értesítései alapján jelenti, hogy II. Ágost és
Rákóczi találkozásának nem kell különösebb fontosságot tulajdonítani,
ismerteti egyúttal a hivatalos lengyel felfogást a Neutralitáts-corpsról
is; a cári tábornokokkal és miniszterekkel folytatott megbeszéléseiben
minden függő kérdésre kiterjesztette figyelmét, így Rákóczi szerepére,
a cár császári címeztetésére, az orosz trónörökös házasságára
és általában a két udvar közt fennálló barátságtalan hangulat okait
is igyekezett megállapítani ; végül beszámol a gr. Forgách Simonnal
folytatott beszélgetéséről, melynek alapján megállapíthatónak véli az
±
emigráció belső meghasonlását.
Eredetije Staatsarchiv. Polonica. 1711. A < > közé eső szavak az eredetiben
jelekkel vannak írva.

Allerdurchleuchtigste etc.
E. K. M. werden aus meinen letzteren allergnädigst ersehen
haben, was (Graf von Flemming mir in Vertrauen des Ragozÿ
und Berzeny Verlangen betreffend) eröffnet hat. Nun haben (sel
bige den 7-ten die Audienz bei dem König von Pohlen gehabt)
und den 8-ten. hat mir (er Graf) gesagt und förderst (den Brief
zu lesen, den Berzenÿ an Se Königliche Maiestät sub dato Javorow, den 23-ten Maii geschrieben), welcher in substantialibus
darinnen bestanden, dass sie die gewüntschte Ankunft Sr König
lichen Maiestät mit grössten Verlangen erwartet, weilen durch der
selben Gnad und Protection allein (als nunmehrigen Reichsvicarii)1
ihnen geholfen werden könne, hingegen auch sie Seiner Maiestät
solche avantage, die sie (durch sothane Protection) bekommen,
zeigen wollten, dass hoffeten, dass ihnen selbige nicht abschlagen
werden ; eben in dergleichen terminis habe (die Audienz bestanten.)
Die Antwort (des Königs nocht ausführlicher, aber des Graf von
Flemmings, der beide jeden absonderlich gesprochen), darinnen, dass
(der Titul Reichsvicarius dem König keine Authorität in denen
dem durchleuchtigen Erzhaus gehörigen Königreich und Landen)
mache, sie wollten sie also nich flatirn, oder ihnen Anlass geben
vergebene ideam zu formiren, sondern ratheten, sie sollten (die
ihnen angetragene Kais, und Königliche Gnad annehmen) und
suchen, wie (ihre Sachen daselbst zu machen) ; der König könnte
nichts anderes hierinfalls thuen, als (mit einer Intervention in
ihre faveur) denenselben verhülflich sein und mit diesen hab er
denenselben den Weg abgeschnitten etwas weiteres zu praeten1 Ez intézményre vonatkozólag 1. Feldzüge: I. 34. 1.
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tendiren; die sonsten weitläufig genug, wie sie zu dieser von ihnen
sogenannten (Confoederation gezwungen) worden und dardurch
(ihre Unschuld zeigen) wollen, exaggeriret.
Sollte dahero nur gantz gesicheret sein, dass (der König
sich ihrer) anderst nicht (annehmen) wollte, auch von Seiten (des
Czaars soviel mir sagen könten,) dass man (ihnen nichts versprochen,)
sondern bloss zur Ankunft Sr Pohlnischen Maiestät verwiesen, umb
damit mit deroselbten ihrentwegen conferieren könnten, nun aber
da diese (königliche Entschliessung sehen,) sie sich auch ihrer
weiter nicht (annehmen) wollten, worauf ihn Grafen von Flemming,
dem die Briefe gezeiget, so der (Feldtmarschall Palfy) unter den
30. Maii geschriben, wie dass (Berczenÿ unterschiedliche boshafte
Brief in Ungarn ausstreuen) lasse, die (hohe Czarische Maiestät)
empfangene (Gnaden) und den (versprochenen Succurs) sonderlich
anrühmeten. Er aber, dass sich dessen der (Berczenÿ vieleicht
flatire) und zu Formirung neues (Anhangs zu Fleiss fingiren) wollen,
in der That aber seinen Worten trauen und nicht die geringste
ombrage darüber schöpfen.
In mehrere Particularien sich nicht einlassen wollen, son
dern abermahls wegen (des Neutralitäts-corpo) mir zu erkennen
geben, wie er continuirlich von (denen Czaarischen Ministern an
hören) müsse, dass sie haubtsächlich auf ihn verlassen und nun
sehen, dass entweder er selbst sie (verführe oder sich verführen)
lassen, weil fast keine Hofihung mehr dieses Neutralitäts-corpo
vorhanden, dan sie Nachricht hätten, wie dass (diejenige Truppen,
so darzu destinirt waren, an den Rein zu marchiren beordert) seind.
Davon hätte keine andere Wissenschaft — wiedersetzete ich, —
als dasjenige, so jüngsthin ihme gezeiget und hielte für gewiss^
dass so lang E. K. M. mir solches nicht berichten, bei denen
vorigen principiis und Resolutionen verbleiben. Er zweifle auch
nicht daran und hätte es (gegen die Moscowiter) auch dergestalt
sousteniret, doch liessen sich selbe nicht so leicht von ihren ge
fassten Praeoccupationen abwendig machen, darumb hätte derselbe
den (Engelländischen Secretarium zu sich berufen) und was er
davon wisse, vernehmen wollen, mit Verlangen, dass er es ihme
schriftlich gebe, umb desto besser solches zu sousteniren. Was er
aber von ihme zur Antwort bekommen, hat er mir weitläufig er
zählet und ich in ein besondere Relation diesen Diseurs verabfasset
und hiemit beilege. Er wisse dahero selbsten nicht, was davon
urtheilen solle und mussten freilich so dan sie auch ihre Mesuren
darüber nehmen, worauf ich, dass ein mehrers, als bereits Nahmens E. K. M. sinceriret, nicht sagen könte und dunkete mich,
dass dieselbe ihrestheils gewiss alles gethan und nun ein mehrers
nicht verlangen könte. Doch durch Gontinuirung des Diseurs zu
sondiren suchete, in was dan solche Vorkehrungen bestehen wur
den, ob (die von dem Czaar angedrohete und mir selbsten erklärte
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Praevenirung und Attaquirung der Schweden in Pommern1) sein
solte? Und vernommen, dass (der König) dieses niemahlen zuegeben, oder sich darzue einlassen wird, so lang nur immer mög
lich und einige Hoffnung, dass (der Alliirten ihr Corpo stellen
und ihnen beistehen) wollen. Doch setzte man sich in diesen (Impostur durch Herbeischaffung mehrerer Truppen, dan aus Liefiland
unter den General Bauer2 10.000 Mann kommen sollen), dabei wie
mir einbilde, (durch Freiherren von Vizthumb) mir weiter zuer
kennen geben, dass weilen sie ihrestheils alles für (die hohe Alliirte, auch für das allerdurchleuchtigste Erzhaus thäten) und in
allen dero Freindschaft zeigeten, so hoffeten hingegen, dass wofern
nicht (in’ Consideration des Czaars, doch in Consideration ihrer)
etwas (mehres thuen) sollten.
Sonsten weilen ich von verschiedenen Orten hören müssen,
welchergestalt das czaarische ministerium wegen (so langen Aus
bleiben des Neutralitäts-corpo sich wieder die Kaiserliche be
schwere), so habe von den Grosscantzler Golowkin eine Stund be
gehret, so mir dieselbe den 7-ten umb 10 Uhr vormittag geben,
ich auch umb solche Zeit bei ihm erschinen, aber nicht zu Haus
angetroffen, dahero zu Sr Czarischen Maiestät, al wo ihn gefunden,
gangen und dasjenige representiret, was mir E. K. und K. M. unter
den 20. Maii befolchen, welches es auch gantz bescheiden ange
höret, allein, dass sie anderwärts her andere Nachrichten hätten,
auch ungeachtet solang (pressiren kein Effect des ihnen ver
sprochenen seheten), dargegen fürgestellet. Mit dem (ginge er zu
den Czaar hinein und) kurtz darauf (der Vicecanzler heraus
komme),3 mit deme gleichfalls daraus geredet, der aber (mit sei
ner gewöhnlicher emportement nicht viel anhören, sondern), dass
nur allzu wahr, dass (der Kaiserliche Hof an allen Schuld trage,
mir fürgeworfen) und dass äusser, dass (nicht öffentlich ihre Feind
wären, mehr übles, als der Feind selbst) thuen. Es käme aber (der
Czaar heraus) und nähme ihn von mir hinweg und (mit sich zu
dem König von Pohlen) in das andere Quartier gefuhret. Dahero
den folgenden Tag expresse bei ihm gangen, allein kaum einen
„Vatter unser“ lang bei ihm gewesen, (der Czaar ihn holen
lassen, mir -aber auf folgenden Tag benennet.)
Indessen solle E. K M. allerunterthänigst nicht verhalten,
dass eben den 7-ten abends (General Renne4 zu mir kommen)
1 Pomeránia legnagyobb része svéd birtok volt. A svéd királyság e
korbeli területi kiterjedésére 1. Feldzüge : I. 103. 1.
2 Orosz szolgálatban álló tábornok ; főleg az 1712-ben Grudzinsky
lengyel tábornokkal történt összeütközése miatt ismeretes. (Theatrum
Europaeum. XIX. 473—5. 11.)
3 Br. Safirov Péter.
4 Br. Rönne Károly orosz tábornok, Rákóczi ügyének egyik támoga
tója. (Márki : III. 270. 1. u. o. Rönne arcképe is.) Rönne az 1711 nyarán
lefolyt orosz-török háborúban, Braila elfoglalásával vált ismeretessé. (Nach-
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and als ihme dankete für den mir geschickten Pass und Ordre
un den Obristen von dem einzigen noch zur Wacht alhier geblie
benen Regiment, dass er zu meiner Sicherheit bis zur Armee
einige convoÿe geben solle, sagte er mir, dass selbigen nicht mehr
brauchen würde, weilen S. Czarische Maiestät resolviret, keinen
fiemden Minister mit sich in das Feld zu nehmen. Ich wusste
aber — antwortete ich, — dass dem dänischen und preussischen
zur Armée über Kiow zu kommen, von Javorow aus das Ministe
rium geschriben. Worauf er mir, dass es nur gehöret und nicht
positives sagen könnte. Welches auch eine von denen Ursachen
wäre, warumb eben selbigen Tag gleich, wie obbemeldet, mit den
Grosscanzler reden, doch aber ihme von den Mitgehen nichts, sondern
was mir sagen wird, erwarten wollen. Indeme solches in kein Zweifel
mehr ziehen sollen, weilen bereits Sr. Czarischen Maiestät sowohl,
als dem Ministerio in Javorow hinterbracht, dass von E. K. M.
den Befelch dem Czaren im Campagne zu folgen, Befelch (így
kétszer) bekommen und als ein Kennzeichen, dass guete Freund
schaft continuiren und in denen vorigen principiis verharren gelten
machen, wormit sie auch alle gantz wohl zufrieden zu sein gezeiget.
Aldieweilen aber diesesmahl weder eine, noch andere von Zurück
bleiben nichts gesaget, da doch des Czaren Abreis so nähe vor
der Thür, so habe den Herrn von Vitzthumb gefraget, ob er folgen
wird, welcher aber von seinen König die Erlaubnus nach Haus
zu gehen und erst nach geendigter Campagne zurück zu kehren
bekommen, doch ihme committiret sich von weiten zu erkundigen,
was eigentlich des Czaren, oder dessen ministerii Intention der
anderen Gesandten halber seie. Und folgendes Tages vernommen,
dass sie ihme, doch nur Discursweis gesaget, wie dass der Czar
fest entschlossen seie keinen andern von denen ministris, als derer
Herrn in würcklicher Allianz mit ihme stehen, zur Armee .mitzu
nehmen, sondern ein Ort in Pohlen zu benennen, wo sie seiner
erwarten sollten. So hatte es auch König von Schweden gethan;
er habe zwar sich nicht merken lassen, als ob aus Commission von
mir frage, dieses aber denenselben zu erwägen geben, dass mit den
durchleuchtigsten Ertzhaus in feste und genaue Freundschaft sich
zu setzen, nöttig hätten, einfolglich wohl glaube, dass mich, weil
mitzugehen mich erbothen, nicht zurücklassen würden. Hätten ihm
darnach aber darauf nichts geantwortet, scheinet also, dass nichts
zueverlässliches resolviret seie.
Indessen war ich eine halbe Stund zuvor, ehe mit ihn reden
können, wie obgesagt, den 8-ten dieses bei den Reichsvicecanzler
Schaphyroff und als mir zugleich, umb zum Czaren zu gehen
hinausgienge, ihme, wan eigentlich die czarische Abreis sein sollte,
richt was von Tag zu Tag zwischen Ihrer Czaarischen Maiestät Kriegs-Heer
und dem Türkischen vorgegangen, c. egykorú nyomtatvány szerint.)
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gefraget und dass den 9-ten fortgehet, vernommen, dahero weiter
gemeldet, dass weilen für Se Czarische Maiestät und seine Ministros
die Postpferd unterleget seind, ich also mit eignen Pferden gehen
musste, er mir sagen wolle, ob in Braclaw sich aufhalten und also
dieselbe dort würde antreffen können ? das mich versicherte, dass
wenigst 8 Tage mit Musterung der Armee und ein und andere
Einrichtung aldar zuebringen würde und mir nicht das geringste
von deme, was General Rhen,1 oder Vitzthumb referiret, gemeldet,
also dass in voriger Ungewissheit verblieben.
Bin dahero abermahl den 8-ten vor der czarischen Abreis,
welche zwar, so man expost erfahren, auf den 10-ten abends (weil
selbigen, als noch seinen Geburtstag,2 noch zuvor ein Festin hier
halten wollte, vorschoben) sowie mich bestellet, umb 5 Uhr des
morgens zu ihme gangen und demselben noch einmahl ausführlich
alles dasjenige zeigen wollen, was vorigen Tag zu thun die Zeit
nicht gehabt, wie dass E. K. M. ungeachtet der betrübten und
fataler Veränderung, gleichwohl in denen principiis weil. Kais.
Maiestät unbeweglich verbleiben und fortfahren, dahero auch nicht
allein wegen der 8 Battaillons zu den Neutralitäts-corpo an
Se Churfürstliche Durchlaucht zu Pfalz geschrieben und allen
Ungrund der widrigen Imputationen und Muthmassungen, als ob in
den Haag der nordischen Neutralität halber alles hinderten, den
Grafen von Wakerbart verwiesen und genugsamb überzeiget, son
dern auch äusserst angelegen sein lassen die zwischen der Porten
und Sr Czarischen Maiestät jüngst ausgebrochenen, nicht weniger
auch die noch zwischen der Cron Schweden eines, dan Moscau,
Pohlen und Dänemark anderentheils noch brennende Kriegsflamme
zu alseitigen möglichsten Vergnügen mit ihren hohen Alliirten
durch verschiedene Weg zu dämpfen und unter des Allerhöchsten
Seegen den erwünschten Frieden in Norden und Orient widerumb
einzupflanzen. Allein er hat alles dieses fast nicht anhören, viel
weniger den an Se Churfürstliche Durchlaucht erlassenen Brief sich
vorlesen lassen wollen, fürgebend, dass am Schreiben nichts gelegen
und durch dergleichen juristische Streich sich nicht verblenden
lassen, weillen in Effect das Widerspiel erfahren und darzue wisseten,
dass durch ein Handbriefei und Expedition Sr Excellenz dero Hofcanzler Freiherr von Seillern an Se Churfürstliche Durchlaucht
gantz ein anderes ergangen seie. Ich fragte denselben, wan, oder
was dato ? Dan Sr Königlichen Maiestät minister Graf von Wakerbarth hätte sich zwar auf ein Schreiben Sr Durchlaucht des Hochund Deutschmeister3 beruffen, allein eben dieses seie in den Brief,
so ihm communiciren wolle, widerleget, er aber, wie das datum
1 Az előbb említett br. Rönne orosz tábornok.
2 Nagy Péter orosz cár 1672 május 30-án született (Brückner : i. m.
24. 1.), az orosz időszámítás szerint.
3 Ferenc Lajos mainzi koadjutor, Eleonóra régenskirályné fivére.
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zwar nicht wusste, doch nicht daran gelegen, weil doch gewiss
wäre, dass diese Pfaltzische Truppen nicht kommen und wie ihr
von Berlin anhero gekommene minister Lith1 (welcher wie ver
nehme, nacher Engelland und hingegen des Grosscanzler ältere
Sohn Graf Golowkin nach Berlin geschiket wird) Briefe aus Maintz
bekommen, dass sothane Truppen an den Rhein zu gehen beordert
seind, mir danenhero gesaget, dass aus deutlichen Czarischen
Befelch und Commission habe mir zu hinterbringen, wie dass
Se Czarischen Maiestät mit den kais. Hof und dero ministerio gantz
nicht zufrieden wären und wan nicht den esgard auf seine Königliche
Maiestät von Spanien hätten und die Freindschaft, so anjetzo durch
die Heurath der Princessin von Wolffenbüttel2 mit ihme contrahire,
alsogleich ihren Minister von den Kais. Hof zuruckberufen und
mich von hier entlassen würden. Allein blos in Hofnung, dass
gedachte S® Königliche Maiestät mehrere esgard auf ihre Freind
schaft haben werden, dieses nicht thätten. Worauf dass der Czar bei
seinen Hof Herr seie, E. K. M. aber auf solchen Fall ihre Mesuren
zu nehmen schon auch wissen würde, — geantwortet, doch dabei
zu wissen verlanget, in was dan eigentlich diese Müssvergnügung
wider den Kais. Hof bestünde, allein nichts anderes erfahren können,
als dass in terminis generalibus, so wie schon einmahl in Javorow,
wie allerunterthänigst repetiret, wie dass man das Neutralitätscorpo zukommen jederzeit gehindert, absonderlich aber die sächsische
Truppen, auf welche sie rechtes Conto hätten machen können und
dass man Schweden in allen favorisire, welches vorhin mit der
grossen Praepotenz entschuldiget und anjetzo es dennoch so viel,
als vorhin thue. Worauf demselben geantwortet, dass in einen sehr
irrigen supposito seind, dan Ihro Kais. Maiestät Conduite so real
gewesen, dass dadurch weder Seiner Czarischen, noch der Porten,
noch dem König in Schweden einige Ursach zu befugter Müss
vergnügung geben und hätten nicht nur ihre zu den Neutralitätscorpo destinirte zwei Regimenter zu Pferd schon von geraumer
Zeit in Schlesien stehen gehabt und als selbige in das Reich
geschiket, andere aus Hungam dahin kommen lassen, sondern auch
Aufstellung dieses Neutralitäts-corpo bishero getrieben und es auch
noch ferners thuen werden, dass Se Czarische Maiestät versichert
sein könten, dass wan bei allerhöchstgedachter Ihro Kais. Maiestät
1 Berlini orosz követ, akit azonban — úgy látszik — a berlini udvar
kívánságára küldtek utóbb Londonba. (Theatr. Europ. XIX. 578.)
1 Antal Ulrik braunschweig-lüneburg-wolffenbütteli herceg ifjabbik
fiának Lajos Rudolfnak leánya, Sarolta Krisztina Zsófia (szül. 1694 aug. 18.),
akit Nagy Péter fia Alexius (szül. 1690 febr. 18.) 1711 okt. 25-én Torgauban
vett nőül. (Lünig : Der Teutschen Reichs-cantzley. VII. k. 376—78.11. Theatrum
Europ. XIX. 806.) E házasság révén a cárevics sógorságba jutott III. Károllyal,
(Brückner: i. m. 305. L), akinek felesége Erzsébet Krisztina, Lajos Rudolf
hercegnek legidősebb leánya (szül. 1691) volt. (Jährliches genealogisches
Handbuch. Leipzig, 1738. 220. 1.)
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weiland gestanden wäre, oder bei jetzt verwittibten Kais. Maiestät,
als Regentin noch stunde, nicht nur diesen neuen Krieg zu ver
hinderen, sondern auch den Friden in Norden völlig zu stiften, es
gewiss geschehen wäre und noch geschehen würden, weilen dieselbe
allezeit gerne erwiesen, wie hoch Ihro Czarische Maiestät Freindschaft achten und wie sehr sich das gemeine Wesen Ihro angelegen
sein lassen.
Allein dieses alles früchtete nichts, sondern musste vernehmen,
dass an Sincerationen niemals gefehlet, allein könnten sich länger
damit nicht amusiren lassen, sintemahlen Se Durchleucht Printz
Eugenius von Savoyen selbst ihrem ministro im Haag gestanden,
dass der Kais. Hof diese Neutralitäts-truppen gehindert, wie auch
die Englische und Holländische ministri ihnen solches eröffnet und
zwar dergestalt, dass weil der Königl. Hof gewusst, dass dieser
Potentien ihre Nationaltruppen nicht geben könten, oder wollten, so
hätte man gehindert, dass sie anderwärts her keine erkaufen könten.
Doch habe allezeit gemerket, dass der Haubtschmertzen daher
kommet, dass man die sächsischen Truppen zu diesen Corpo nicht
emploiret, weilen diese immediate von des Königs Ordre dependiret
hätten, massen derselbe öfters repetiret, dass alle übrige Truppen,
wan auch kommen sollten, ihnen nichts helfen würden, wan nicht
immediate mit ihnen wider Schweden operiren, dan das nur, wie
Schweden mit ihnen umgehe, zueschauen, ihnen wenig daran
gelegen und müsse bekennen, dass nichts abgehe, als die öffentliche
feindliche Declaration, dan sonsten in der That den Wienerischen
Hoff, als ihre Feinde consideriren sollten, nicht nur wegen der
geführten Conduit dieses Neutralitäts-corpo halber, sondern auch
dass erst jüngsthin, als Freiherr von Urbich nach Venedig kommen,
gefunden, dass von Seiten des Wienerischen Hofs schon alles
praeocupiret wäre und man dahero alle gute Progressen, so er sich
doch hätte promittiret, gehindert hätten.
Ich glaubte zwar nicht, dass wider Se Czarische Maiestät
etwas der Kais. Hof daselbst gethan, — widersetzte ich, — doch
ihn fragete, ob er dan auch praetendire, dass die Alliirten ihre
Angelegenheiten nicht debattiren sollen und was derselbe dazue
sagen wolte, wan wie mit Pohlen, oder Dänemark, ohne ihnen
davon parte zu geben, etwas besonderes tractiren wolten. Allein
obwohlen nichts darwider sagen könnte, doch dieses inter puncta
gravaminum Platz haben müssen, gleich wie jenige, was der Resident
Tallmann in Constantinopel gethan, wo widerumb die vorhin
E. K. M. bekannte, für intercipirt ausgestreute und von der Abbate
Brenner fingirte Brief1 herfür kommen und wie mir gegen ihme
Residenten Tallmann schon in Petersburg geschlaget, da doch wie
ihme in die Augen in Praesenz E. K. M. Residenten gesaget, dass
1 V. ö. Bevezetés 113—14. 11.
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mir lebenslang wider ihme Residenten nichts, als lezt in Javorow
gemeldet und nichts, was entgegen zu Behaubtung, dass solches
falsch seie, sagen können, ausgeben, er hingegen nichts positives,
in was gemeldter Resident dem czarischen Interesse zu Constantinopel schädlich, oder ihren Pottschafter contracariret, mir sagen
können, oder wollen.
Da habe die Gelegenheit genommen, nochmals zu repraesentiren, wie dass diese Klagen entweder mit Fleiss formiret, oder
doch ohne rechten Grund, dahero, wen man anhören wollte, leicht
combiniren könnte, allein von Seiten E. K. M. man weit billiger
sich beschwären könnte, dass zu der Zeit, da sie ihrestheils alles,
so von derselben dependiret, gethan und ihre Mit-alliirte so stark
in favorem Moscau pressiret, darzue ihre officia zu Beilegung des
nordischen und orientalischen Krieg offeriret, ja in die Allianz
einzutreten niemahlen abgeschlagen, sondern vielmehr weil. Kais.
Maiestät darzue incliniret zu sein gezeiget, Se Czarische Maiestät
wider so oft gethanes Versprechen und wider aller Potentaten
eigenes Interesse solche Ertzrebellen protegiret und wollte nicht
sagen, was sonsten mit Frankreich, die doch ihnen diesen Krieg
suscitiret, für Correspondenz und Intrigen fürhaben.
Er wollte zwar solches mit dem entschuldigen, dass mit
denen Rebellen nichts fürhaben, dan wan sie etwas mit ihnen
haben wollen, zu der Zeit gethan, wie dieselbe in bessern Stand
und die kaiserliche in schlechtern gestanden. Darzue ich demselben
aus des Feldmarschall Palffy Brief von 30. Maii die formalia
gewiesen: „Indessen lasset Berczeni noch unterschiedliche Brief in
dieses Königreich einlaufen, die hohe von Ihro Czarischen Maiestät
empfangende Gnaden und den versprochenen Succurs absonderlich
anrühmend“. Auf das, was Berczeni saget, seie nicht zu reflectiren,
— sagte er. — Wohl aber derselbe zu bestrafen, — widersetzte
ich, wan sich unterstehet, mit Lügen hohe Monarchen darein zu
mischen. Worauf er, dass noch dahin stunde, ob Berczeni solches
geschriben, ich sollte ihm einen Originalbrief zeigen, so wurde er
es glauben, welches ich zu thuen versprochen, wen er hingegen
mir versprechet, dass so dan Seine Czarische Maiestät ihme Berczeni,
der sich solches unterstanden, beim Kopf nehmen und dadurch
strafen lassen wollte.1 Worüber derselbe, dass dieses nicht de
tempore, sondern wan der Wiennerische Hof sich anderst gegen
Sr Czarischen Maiestät und freindlicher verhalten, man auch
hierinfall etwas hätte thun können. Es wurde aber schon noch die
Zeit kommen, dass Gott die gerechte Waffen Sr Czarischen
Maiestät und man auch ihrer vonnöthen haben wird, so wurden
sie, wie man anjetzo mit ihnen umbgehet, widerumb vergelten,
1 Wilczek ezzel akarta indokolttá tenni a Rákóczi és Bercsényi ártal
matlanná tételére irányuló s már folyamatban levő vállalkozását.
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darüber ihme zu erkennen geben, wie mit grossen Praeoccupationen
redet und wäre mir leid, wan Se Czarische Maiestät in solchen
irrigen supposito auch wären, allein die Zeit wird geben, ob E. K. M.
nicht aufrichtig gemeinet und sie vieleicht zu spät erfahren, wie
sich durch Frankreich, oder andere ungleiche impressiones zu ihren
Schaden geben lassen. Er gäbe mir aber mit grosser assurance
zur Antwort, dass weder Frankreich, noch jemand in der Welt sie
betrügen würde, sie wüssten schon ihr wares Interesse und sorgeten
nichts, dahero so wenig mir, wan was wider Frankreich sage, so
wenig vice versa glaube, indessen genug versichert seie, dass ihre
eigene Feinde ihnen zeithero nichts übler, als der Wiennerisehe Hof
hätten thuen können.
Gegen Ihro Kais. Maiestät Person aber Ihro Czarische Maiestät
dahero sich zu beschwären haben, dass in den letzten Notificationsschreiben ihme den gebührenden Titul „Maiestät“ nicht
geben,1 dan wan auch (davon praescindire) von dem Röm. Kaiser
ihme noch solches geweigert worden, so hätten dieselbe, nachdeme
dermahlen kein Kaiser vorhanden und E. K. M. nur ein Regentin
der Erbkönigreich, ihme sothanen Titul geben sollen und wan
solches ehender gewusst hätten, weder mich zur Audienz gelassen,
noch sothanen Brief angenommen und sehe wohl, dass alle Coçrespondenz einstellen, oder gezwungen seie auch nur titulum
„Serenitatis“ E. K. M. zugeben und sehe, dass man ihn in allen
und seine Freundschaft nicht achtet
Da habe Gelegenheit gehabt, alles dasjenige, was mir bereits
die in Gott ruhende Kais. Maiestät durch 2 verschiedene rescripta
allergnädigst beordnet fürzustellen, allein alles vergebens ; er
widerholte, dass blos in Consideration Sr Königlichen Spanischen
Maiestät alle Correspondenz ex nunc nicht aufhebe, dabei dennoch
aus Befelch Sr Czarischen Maiestät mir zu sagen hätte, dass
dieselbte nicht haben mögen, damit ich deroselbten im Campagne
folgen sollte, weilen nur blos die mit deroselben in würklicher
geschlossener Allianz stehender Potentaten Ministern mitnehmen
wollen. Dahero sowohl mir, als den königlichen französischen,
preussischen envoye, dem englischen hinterlassenen Secretario,
oder wan der Gesandte kommet, zur Nachricht bedeuten lassen,
zurück zu bleiben und einen uns selbst beliebigen Ort, der a portée
wäre, wählen, entweder Kiow, Pollonne,2 oder auch Lemberg, also
Se Czarische Maiestät Zurückkunft erwarten sollen. Auf den Fall
ich aber auch währender Campagne neue Commission wegen
einiger Tractaten bekommete, solches nur gleich berichten sollte.
So wurden sie Ihro Czarische Maiestät die behörige Veranstaltung,
wie nachzukommen, schon machen. Weilen nun die Kaiserliche
1 A Âmkérdés története Bevezetés 70—74. és 165—68. ÍJ.
2 Kiew és Lemberg közt fekvő város.
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lalergnädigste Verordnung unter den 25. Februarii mit klaren
Worten in sich führet, dass Sr Czarischen Maiestät beständig
nachfolgen solle, solang dieselbe es leiden mögen, so habe auch
auf dieses nichts anderes geantwortet, als dass gleich wie auf
allergnädigsten E. K. M. Befelch zu Bezeigung, dass dieselbte das
guete Vernommen beständig cultiviren wollen, zufolgen bereit wäre
und destwegen schon den grasten Theil meiner Bagage bei der
Armee zu Braclaw stehen gehabt, so könnte und verlangte wider
dero Willen auch nicht zu folgen, dahero zu Lemberg, oder
Pollonne, nach es das gelegneste zu Unterhaltung der ferneren
Correspondenz finden, verbleiben werde.
Ginge aber gleich von ihn zu den Grosscanzler, welcher
mir dieses ebenfalls confirmirte, ich aber Se Czarische Maiestät
auch zu sprechen, damit das behörige hinterbringen und den
Befelch vernehmen könne, auch darzue die gelegneste Stund zu
wissen verlanget, welcher mir, dass vor den Essen dahingehen
werde, also auch erscheinen sollte, gemeldet, wie auch gethan,
allein weder einen, noch den andern zu sehen bekommen.
Als nach Haus kommen, liesse sich (Graf Flemming) bei
mir ansagen, umb zu referiren, wie unter anderen (in senatus
consilio) man stark darauf gedrungen, damit (der König in favor
des Ragozÿ und Berzenÿ), damit dieses (benachbarte Königreich
in Ruhe gesetzt werde, ihre hohe Mediation interponiren) sollen ;
habe mir also auf (Befehl des Königs) zu sagen, dass gleich wie
er schon vorhin erkläret, dass mit ihnen nicht fürhaben wolle,
also auch in Verabfassung des Schluss über dieses (senatus con
silium) keinesweges der (Mediation) halber etwas anderes (ein
setzen) lassen wolle, als umb (die Pohlen zu contentiren,) dass
(seine officia und Fürbitt sie interponiren) wolle. Dan dieses
hoffete er, dass nichts auf sich hätte, in dem (E. K. M. sodan frei
stünde,) was sie thun wollten. Zu thun (in die Mediation) aber
ohne dero Wissen und Verlangen sich keinesweges mischen. Wie
dan nachdeme gegen Mittag, (ehe der König das senatus con
silium gangen, in sein antichambre gangen und er widerumb in
senatus consilium zu gehen, herauskommen, in Gegenwart aller
Senatoren, so ihme abholeten, mich auf diese Seiten gezogen)
und befraget, ob (mir Graf Flemming) dasjenige, was er ihme
(befehle), schon referiret hat, er hoffete dadurch gezeiget zu
haben, dass ein wahrer Freind seie und in allen Fürfallenheiten
(E. K. M. zu obligiren suche.) Darfur ihme, weil mehrers zu
sagen nicht Zeit gehabt, nur gedanket und versicheret, dass so viel
(sein der König fiir E. N. M. bezeigen), sie allezeit bei ereigneter
Gelegenheit widerumb erkennen werden.
Bei obiger Unterhalt habe iterato von ihme (Graf Flemming)
zu wissen verlanget, was dan eigentlich für so favorable condi
tiones, welche (Berzenÿ in seinem Brief dem König zu Erhaltung
A szatmári béke története és okirattára.
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seiner Protection) gewesen, er aber, dass es lauter Naaretheien,
ohne sich weiter zu expliciren, mich versicheret. Im Diseurs aber
fast, als ob man ihnen (die Cron angetraget,) so er aber, als
eine impracticables Werk, gar nicht attendiret, nicht gar unklar
abnehmen können. Bei dieser Gelegenheit habe auch (Graf
Flemming wegen des Tituls Maiestät geredet;) er sollte sie doch
capaces machen, dass so unbilliche Sachen nicht praetendiren
sollen, und ihme gehörig alles remonstriret, welcher mir bekennet,
dass sie destwegen mit ihme schon geredet und er denselbigen
gezeiget, dass von den alten (ceremoniali kein Hof gerne abweiche)
und wan die vorigen (Czaaren sich damit vergnüget,) der itzige,
dass man ihm ein (mehrers nicht geben) wolle, sich nicht (befrembten) könne und hätte gefunden, dass sie mit dieser Antwort
gar übel zufrieden wären; dahero auch bald von dieser materia
praescindiret, dannoch aber, dass sie schon (exempla in contrarium
hätten), die sie jedennoch nicht specificiret sousteniret. Ich ihme
aber versicheret, dass gewiss keine haben, dann sonsten längst
gegen mir damit herausgelassen hätten. In hoc casu aber (der
Notification des Todtes,) welches oben zu hinterbringen vergessen,
sollte E. K. M. zu hinterbringen allerunterthänigst nicht verhalten,
dass eben destwegen anjetzo die Difficultät moviren und davon
profitiren wollen, weil sagen, dass nie kein Exempel seie, dass
(eine verwittibte Kaiserin Maiestät den Tod an Moskau notificiret
hätte,) also auf keine (praeiudicata) man sich beziehen, oder dass
(alte ceremóniák allegiren), sondern das, was andere (gekrönte
Häubter geben, E. K. M. hätten geben.)
Gedachter (Graf) ist auch abermahl sehr wider (den Urbich
angangen,) auf den er alle Schuld (der Missverständnuss zwischen
beeden Höffen) zueschreibet und zeiget, dass sich absonderlich
angelegen sein lassen ihn (zu discreditiren), hätte aber wamehmen
müssen, dass (sie von seinen guten Diensten mehr, als jemahls
zu viel persuadiret) seind und wären anjetzo willens ihn (nach
dem Haag zuschicken), so ihme umbso viel unlieber, dan er ihnen
(daselbst noch mehr Possen, als in Wien, machen) wurde. Dan er
(ein malitioser Man), wie dan unter andern (Streichen, so ihnen
gespielet,) mich dieses einer, dass der (Czaar seinen Cronprinzen
von Dresden weeg und nacher Wolflfenbüttel geschicket,) dan er
fürgeben, es hätte sich (Graf von Wackerbarth verlauten) lassen,
(der Czaar müsste wohl thuen, was sie wollten), dan sie (den
Prinzen, als das) Heft (in Händen) hätten, er habe sogar, dass
man (die Sach examinire), verlanget und dass (der König, falls
Wackerbarth es gesagt, von ihme genugsambe Satisfaction geben)
wurde, (wo aber Urbich fälschlich angeben) ein gleiches verlangete.
Alles aber wäre umbsonst. Und soviel ist, was selbigen Tag in
einen, oder andern Ort ausrichten können.
Sonsten habe E. K. M. mit voriger Post allerunterthänigst
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berichtet, dass den 6. dieses das senatus consilium angefangen
hat, doch nur die erste Ceremonien; den 8-ten continuiret und
den 9-ten geschlossen. In was dieses eigentlich bestanden, hiemit
sub nr. 2. beilege.1 Ausserdem auch allerunterthänigst zu berichten
der Notturf erachte, dass alhier mit Sr königl. Maiestät ein Wolflfenbüttelischer Abgesandter von Schleinitz ankommen, welcher den
Überrest der sonsten schon richtigen Heÿrath, der Tractaten
machen solle. Dieser referiret mir, dass der Czar den jüngeren
Graffen Golowkin nacher Wolfifenbüttel mit genugsamber und
unbeschränkter Vollmacht geschicket, die Ehepacten sothaner
Heÿrath vollends zu Schlüssen und zwar nach deme die Sachen
gnugsamb pro et contra schon debattiret waren; dan anfänglich
bestunden des Haus Wolfifenbüttel Praetensionen in 2 Hauptpuncten : die Prinzessin genugsamb zu versorgen und den Hertzog,
damit er bei so grosser Allianz auch besser stehen und wie der
Czar verlange, mehrer Freind im Reich ihme conciliiren konte,
auch mit einigen Subsidien zu versehen. Beides wurde damahls
accordiret, nachgehents der letzte Punct auf einen besonderen Tractat
verwiesen, als der sich in Ehepacten nicht schickete und endlich
aus den letztem, weil der Hertzog aus Generosität bei Warnehmen
deren so grossen Difficultäten, selbst davon abgelassen, gar nichts
worden. Ingegen gleich wie von diesen der Hertzog völlig abge
standen, also der Czar hingegen versprochen, alles was er Selbsten
für die Prinzessin verlangen wurde, einzugehen, welches auf das
freie exercitium der Religion, Unterhaltung einer deutschen Hof
statt und darzue 100.000 species Thaller jährlich mit ihme Grafen
Golowkin accordiret. (Als er aber anjezo anhero kommet umb
den Tractat zu unterschribener von dem Czaar abzuholen, müsste
er finden, dass der Czaar anstatt 100 nur 50 tausend Rublen aus
geworfen und dergestalt unterschriebener den Tractat schon fortgeschicket ;) ihme also ohne (weiter etwas fürzunehmen, wiederum
zurückgehet. Dieser klagte mir auch,) wie den Tag vor seiner
Abreis (der Herzoch von Wolfifenbüttel) die Nachricht erhalten
wegen (der Declaration der Catharina Alexiowna zur Zarin)2 und
seie darüber nicht wenig bestürtzet gewesen, doch wie er (dieselbe
tractieren solle,) ihme nichts anderes (committiret, in) hierinfall
nach den (königlichen und anderen frembden Ministern) sich zu
richten befolchen, weilen er nur vernommen, dass nicht allein
(der König ihr den Titul maiestatis) geben, sondern auch (seinen
Churprintzen ihr eine expressa Visiten) abzulegen und (Maiestät
1 A Jaroslavban tartott gyűlés határozatainak 8. pontja így szól:
-»Pro Hungaris, bona seu indigenatum in Polonia habentibus, ad aulam S.
Imperii intercedere declaratur et ut sit, pax in Hungária, interpositio
promissa.“ (Mellékelve.)
2 A tényleges esküvő 1712 febr. 19-én történt Szentpétervárott.
{Brückner: i. m. 563. 1.)
30*
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zu) tractiren, so habe er auch (bei ihr Audienz) genommen und
namens seines Herrn nicht allein darzue (gratuliret,) sondern auch
(die Prinzessin in ihr Protection befohlen.) Sonst hat er auch in
commissis gehabt zu pressiren, damit bald das Beilager gehalten
werde. Se Maiestät aber, dass die Satisfaction haben will selbst
dabei zu sein, also bis nach der Campagne verschoben bleiben
müsse, sodan aber versprochen, dass auch selbst hinauskommen
wollte.
Äusser dem E. K. M. auch zur Nachricht berichten sollen,,
dass mir zwar kein Commission gegeben worden es zu hinter
bringen, doch von denen Ministris gesaget, dass Ihro königL
Maiestät grad von hier aus durch Schlesien nacher Böheimb in
das Karlsbad1 gehen werden und destwegen das hochlöbl. könig
liche Oberambt in Schlesien, auch die königliche Statthalterei in
Böheimb, damit ihre Pferde zu unterlegen veranstalten, mit voriger
Post ersuchet.
Ferners auch der jetzige Palatinus von Belsk, Alexander
Laszcz,2 mich inständig gebetten, an E. K. M. namens seiner zu
suppliciren, womit an den in Hungarn commendierenden Generalen
allergnädigst zu committiren befohlen, dass wan er etwan bei
jetzigen turbulenten Zeiten in Pohlen, aus diesen Königreich weichen
musste in Hungarn, mit seiner Familie und Effecten frei einge
lassen und seine sichere Aufenthalt und Protection in ein, oder
anderer Statt, in oder umb Eperies haben könne, weilen seine
Starosteien Jasieckÿ und Grabowiecz,3 alwo er ordinair wohne tr
hart an der ungarischen Gräntzen ligen, mit der allergehorsambsten
Versicherung, dass entgegen in allen zu E. K. M. Diensten wideruml?
parat lebe.
Den 10-ten vormittag bin endlich zu Sr. Czarischen Maiestät
kommen, welche aus seiner Retirade nicht ehender heraus kommen*
als wie schon viel Leute heraus gewesen, dahero in Gegenwart bei
der C anzier und vielen andern ihme forderst zu seinen Geburtstag
glückgewüntschen, so dan gesaget, wie gestern von beiden Canzlem
vernommen, dass Sr. Czarischen Maiestät deroselbten in Campagne
zu folgen, nicht erlauben, sondern damit dero Zuruckkunft in Pohlen*
oder Kiow erwarten solle, verlangeten, gleichwie ich nur zu den
folgen bereit gewesen und destwegen den grössten Theil meiner
Equipage schon zu Braclaw bei der Armee stehen gehabt, alsa
1 A cár tervbe vett s utóbb valóban végrehajtott (Theatrum Europ.
XIX. 593—94. 11.) karlsbadi fürdőzése főleg 1711 nyarán foglalkoztatta a
b écsi minisztereket.
2 A Laszcz-család előkelő lengyel család, melynek tagjai politikai
és katonai téren szerepeltek. A szövegben említett Belsk valószínűleg nem
Bielskre, a régi podlachiai palatinátus székhelyére, hanem Belzre (woiewodztwo Belzkie székhelyére), Lembergtől északra vonatkozik.
3 Grabowiec helység Lawocnétól északra, közel a magyar határhoz.
Jasiecky helység nem volt megállapítható a magyar határ közelében.
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auf den Fall, solches nicht erlauben, es an E. K. M. berichten und
indessen, so wie mir bedeuten lassen, in Lemberg, oder Polonne
verbleiben wollte und ihme indessen glückliche Campagne wüntschete.
Ich wollte continuiren weiter zu reden und absonderlich wegen
der angeführten Beschwerden wider den Kais. Hof ein und anderes
.zu erindern; er hat aber nicht das geringste darauf geantwortet,
als sich mit den Kopf geneiget und damit fortgangen und weilen
die Taffel schon gedecket war, dan er Se. Königliche Maiestät von
Pohlen seines Geburttags halber mit fast allen, was alhier ist, tractiret,
mich aber weiter durch Niemanden laden lassen, so habe mich auch,
nach deme gesehen, da nicht mehr herauskomet, reteriren müssen?
Sonsten bin auch selbigen Tag bei Sr. Königlichen Maiestät
von Pohlen gewesen, alwo der Polnische Croncanzler Schönbek2 zu
mir kommen, mir sagende, dass zwar nicht zweifle, es würden mir
8. Königl. Maiestät bereits selbst eröffnet haben (dan er etwas von
deme hören können, was der König vorigen Tag mit mir geredet),
doch wollte er auch zu meiner Nachricht mir nicht verhalten,
wie dass in den senatus consilio wegen des Ragozi und Berczeni
etwas fürkommen, dahero mir die darüber gefasste Resolution aus
den original concluso heraus gelesen, auch copiam authenticam
dessen zu geben sich anerbothen und hätte man es in solchen
terminis gefasset, die, wie ihme bewusst, des Kais. Höffes Intention
gemäss seind, nemblichen, dass man von keiner Mediation melde,
blos dem Gesandten, der dahin gehen nahmens des Königs für sie
zu intercediren, Commission geben wird und dieses für Nachbaren
und indigenas der Kron Pohlen nicht wohl hätten abschlagen
können. Worauf demselben zu erkennen geben, dass besser gethan
haben würden, völlig davon zu praescindiren und als Nachbahrn
das Interesse des Königs in Hungam Maiestät, als seiner Rebellen
sich annehmen, welche keine Intercession brauchen, weilen ihnen
die Kais, und Königliche Gnad ohne dem offen gestanden, sie hätten
aber diese angehöret und ihren einen Gefallen erweisen wollen.
Auf das aber, was weiland mein allergnädigster Herr verlanget,
gar keine Reflexion gemacht. Er wusste schon, wohin ich zielete,
antwortete, habe aber dem Grafen von Herberstein3 genugsamb
1 Wilczek jelentésének ezen részlete főleg a bécsi és a cári udvar
közt ezidőszerint fennálló diplomáciai viszony minőségére vet fényt ; viszont
ez megmagyarázza a bécsi udvarnak Rákóczi ártalmatlanná tételére irányuló
politikáját. Bevezetés 167—68. 11.
2 A gr. Szembek-család brandenburgi származású, mely 1566-ban
nyert lengyel nemességet; a család a XVII—XVIII. században nagy jelen
tőségre tett szert Lengyelország közéletében. A XVIII. század elején Ferenc
(megh. 1712) bieczi (Gorlicétől é.) castellán, János pedig, akiről a szövegben
szó van, 1702-ben a korona másodkancellárja, 1711-ben pedig főkancellárja.
(Siebmacher: IV. k. 14., 95. 1.)
3 Gr. Herberstein János Ernő lengyelországi rendkívüli követ, aki
Állandóan Danzigban tartózkodott.
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zu erkennen geben, dass nicht in des Königs Gewalt gestanden
solches zu thun, absonderlich nachdeme gesehen, wie die Moscoviter,
die da ihre Truppen alhier gehabt, mit ihnen umgehen.
Nachdeme nun auch indessen andere darzue kommen, fraget©
er, was neues passiret ? Und wollte absonderlich von den englischen
Secretario wissen, was wegen des Neutralitäts-corpo habe, welcher
dass es im Marsch begriffen, zur Antwort geben. Aus disen Dis
eurs habe Anlass genommen ihme zu fragen, was dan eigentlich
die Expressionen, deren sich alle Moscovitische und Pohlnische
ministri bedienen, zu sagen haben, dass wan sothanes Neutralitätscorpo nicht bald erscheinet, sie ihre Mesuren nehmen müssten?
Dan das hätten mir S. Czarische Maiestät in Moscau erkläret, dass
auf solchen Fall in Pommeren eindringen und dorten die Schweden
aufsuchen wolten; was aberjetzund für resolutiones gefasset, sollte
mir es, als ein Freund, aufrichtig entdecken. Worauf er mich ver
sicheret, dass was Moscau mit Sachsen geschlossen, ihme nicht
wissend, die Kron Pohlen aber sich ehender in nicht entschlüssen
werde, bis nicht von den gesambten Königreich eine zueverlässliche
Antwort haben werden, derohalben zu den Reichstag nach Regens
burg1 einen Gesandten schicken und nach der Antwort allererst sich
entschlüssen ‘werden.
Was den Türkenkrieg anbelanget, da scheinen (die Polacken)
sehr in ihren Opinionen getheilet zu sein, dan der festen Opinionr
dass wan (sie mit dem Türckhen nichts anfangen und ihre Truppen
mit denen Czaarischen nicht conjungiren, der Türk alle) seine
(Macht blos gegen den Czaar wenden) wurde. Die andern, dass
solches nichts ausgeben und nur (diese Truppen, so an die Granitz
stellen,) in so viel (grösseren Hazard setzen) und das (Land zur
Discretion des) ankommenden (Türcken, oder König von Schweden
abandoniren) und alle zusamben (Zeit zu gewinnen suchen umb
zu sehen,) wie die Sachen (weither gehen) werden. Zu dem Ende
(einen Landtag) verlangen, als ohne dessen (kein Krieg resolvirt
werden) kann; indessen die vorhandene (Trappen nur defensive
an die Gräntzen rucken) sollen. Doch halten viel davon, dass weilen
(die Feldherrin) völlig (dem Czaar ergeben,) allezeit bei ihme
stehen wurde ungeachtet dieser gefassten Resolution, darmit nach
eigenen Belieben zu disponiren. Was aber (Landtag) betreffet, solle
(der König versprochen) haben, nach geendigter (Carlsbaader Cur
zu Haltung desselben wieder herein zu kommen.)
Eben diesen Tag ist die grosse Deputation von gedachten
senatus consilio an den Czar geschicket worden und über alle
gravamina die zueverlässliche Resolution, weilen solche ihrem Potschafter in Moscau nicht ertheilet, anjetzo begehret; was darauf
für Antwort erfolget, künftig berichte.
1 A regensburgi birodalmi gyűlés 1663 óta permanenciában volt(Feldzüge^ I. 35.)
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Selbigen Tag ist auch (Fürst Lubomirsky Podstoli1) zu mir
kommen, mit grossen Sincerationen, wie er dem durchlauchtigsten
Erzhaus ergeben seie und repetiret dasjenige, was (General Janus)
schon zu Javorow mir eröffnet und ich allerunterthänigst überschriben und dass (die Grossfeldherin2) erst vor wenig Tagen ihme
widerumb versicheret, dass wan nur (jemand authentisch) durch
(Briefe von) E. K. M. und folglich von Seiner Königlichen
Spanischen Maiestät zeigen wird, dass (dieselbe verlangen, womit
sie) mit allen (Kräften sich) dieses (Interesse annehme,) alles
(andere abandoniren) wird, dahero mich auf die damahlige aller
gnädigste Relation beziege.
Von Wolffenbüttel ist auch diesen Tag der Courir zurück
kommen, den unterschriebenen Tractat der Heirath halber selbigen
Hertzogs mitbringend, dass sich völlig auf die Generosität Sr.
Czarischen Maiestät verlasset, auch also, wie sie es verlanget und
ihme zuegeschicket, unterzeichnet habe. Gedachte Se. Czarische
Maiestät werden dahero morgen den anhero geschikten von Schemnitz3 expediren, welcher nicht allein als Oberhofmeister bei der
künftigen Cronprincessin verbleiben solle, sondern ihn der Czar
gleich in seine Dienst nehmet und als seinen envoye an Ohur
Hanover4 schicket.
Der nacher Hungarn zu Abhohlung der Ragozischen Truppen
geschickte Moscowitische Obrist Roob ist auch zurückkommen und
nichts mehr, als einen sogenannten Ungarischen Obristen Poncratz5
mit 150 Mann, so an der Gränitzen stehen, gebracht, so aber
gar schlechte Leut sein sollen. Von denen Franzosen des Obristen
Charier auch nicht viel über 100 gemeine mehr übrig, die
andern hin und wider theils in pohlnischen, theils sächsische Dienste
gangen, Se. Czarische Maiestät reclamiren selbe zwar, doch wie es
scheinet, wenig bekommen werden. Berczeni machet sich fertig mit
den Czaren in die Campagne zu gehen.
Als bis daher dieses dictiret, körnet (Graf Forgatsch,) referirend, wie dass gestern (der Ragozy) gegen (den Nedezky aus
gelassen haben) solle ; er hörete, dass (sie ihn alle abandoniren)
wollen, versichert aber, dass so (sie solches separatim thuen und
nicht mit ihm zugleich, er sie von Czaar in Sibirien) wollte
(schicken) lassen; er glaubete und bittet, ich sollte (mich ihrer)
wenigst unter (der Hand annehmen), deme bei dieser seiner Opinion
gelassen. Doch weilen nicht weit, ob E. K. M. denenselben (elapso
1 Lásd okirattár. 54. sz. okirat jegyzetét.
2 Sieniawski Ádám felesége. Okirattár. 54. sz. okirat jegyz.
3 Úgy látszik ugyanaz, ak előbb von Schleinitz néven volt említve.
Schleinitzre 1. Brückner: i. m. 462. 1.
4 A hannoveri választófejedelemséget 1692-ben létesítette I. Lipót
Ernő Ágost braunschweig-lüneburgi herceg kedvéért; ez volt most már
a kilencedik választófejedelemség. (Feldzüge : I. 34.)
*
5 Pongrácz János ezredes.
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termino die Gnad gebend wollen (nicht thuen mag), absonderlich
weilen noch dahin stehet, ob nicht (gut wäre), wan (man sie),
wiewohl keineswegs glaube, dass (Ragozy) solches begehren, oder
der (Czar) accordieren werde, (in Sibirien schicken) möchte, wo
würden (die anderen) zum wenigsten sehen, (was sie für Capi und
Proteetores) haben und den Unterschied von dergleichen unter
(schönen Praetext aufgeworfenen Unterthanen und die angebohrne
Clemenz des allerdurchleuchtigsten Erzhauses) sehen.
Se Czarische Maiestät seind gestern in der Nacht nach
geendigten Festin fort, Ihro Maiestät der König von Pohlen aber
morgen Weggehen wollte. (Graf von Flemming) wüntschete, dass
man wider den (Freyherm von Urbich) künftig (die gravamina)
eingebe (umb hiesigen Hof) zu zeigen, wie dieser aller Orten entstan
denen Mussvergnügen die Haubtursach, gleich wie ihres theils thuen
wollen. Worauf ich aber ihm geantwortet, mir seie insoweit nichts
bekannt, was eigentlich derselbe gethan, oder, ob und was man
über ihme sich zu beschwären hätte, doch falls er es verlangte,
gehöriger Orten schon berichten wollte.
Wie also in einen und anderen mich verhalten solle, abson
derlich aber, ob, oder wo bis zu Seiner Czarischen Maiestät Zuruckkunft verbleiben, oder was indessen observiren, allergnädigste Ver
ordnung erwarte.
Gleich anjetzo haben sich abermahl bei mir (zwei hungarische Edelleuthe Joh. und Paulus Boschane1 geschwistert Kinder
aus der Neutrischen Gespannschaft) angemeldet, welche zeithero
(bei dem Berczenÿ gewesen), entschuldigen sehr ihren Fehler und
versicheren, dass erst anjetzo die königliche Gnad und gemachten
Tractaten erfahren, dahero sobald ihnen einen Brief an den Grafen
Palfly geben würde zur Ablegung des juramenti fidelitatis, in
Ungaren gehen wollten. Währender Zeit dass Berczeni dem Czaren
das Geleit gegeben, dass aber bald zuruk kommen und hernach
mit völliger equipage in das Feld folgen würde. Wie mir (der
Engelländische Secretarius) gestern gesaget, (flatiret sich Ragozy,)
dass (der Czaar ihn zum Fürsten in Moldau und Wallachei und
dan auch Siebenbürgen verschaffen) und dieses alles (unter seiner
Protection gouverniren) wird; ob nun dieses sich (der Ragozy)
nur einbildet, (oder einigen Tractat) destwegen obhanden, mir nicht
versicheren könnte.
So habe auch für nöttig befunden E. K. M. allerunterthänigst
zu erinderen, dass weilen nicht ins Feld mitgehen darff, eine
guete Correspondenz zu unterhalten wohl nöttig wäre; habe zwar
indessen mit den Herrn von Löss,2 welcher des pohlnischen Gesandten
1 A nagybossányi Boasányi-család tagjai (Nagy Iván: II. 207—13. 11.);
személyökre vonatkozólag közelebbi adatot nem sikerült találnom.
2 Los Albrecht „lembergi asztalnok“, Kis-Lengyelország követe. (Theatr.
Europ. XIX. 472.)
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von Vitzthumb Vetter, weilen dieser die Erlaubnus von König be
kommen, auf 3 Monath in Sachsen zu gehen und allen Ansehen
erst nach geendigter Campagne zurukkommen wird, dieser sein
Vetter aber ohne Caracter die Campagne mitthuet und weilen durch
diese zusambgethane Reis aus Moscau mit mir gar wohl bekannt
worden, punctual zu correspondiren versprochen, allein durch (diesen
nur was öffentlich) passiret, zu erfahren sein wird. E. K. M.
geruhen sich aber allergnädigst zuruk zu errindem, wie ich (aus
Jaworow) hinterbracht, dass (General Janus sich ofiferirt alles, was
nur ihm bekannt) sein wird, zu berichten, auch so (viel kann zu
dienen) (welcher als der (änderte General bei der Armee,) doch
(in alle consilia gezogen) wird, einfolglich (dienen kann)) wan
man (ihme nur einen vertrauten Officier schiket,) welcher (sich als
volontair) unter (dem Praetext Dienst zu suchen, bei ihme auf
halten) könte. Dahero in E. K. M. allergnädigster Willkühr stehet,
ob (jemand) dergestalt (darzu emploÿren) wollten, massen er
(General mir versprochen), sothanen (Officier alles getraulich zu
entdecken,) damit mir es hingegen (überschreiben) könne, dan
(selbst zu schreiben sich nicht getraue). Ich aber etc. E. K. M.
Jaroslaw, den 12. Junii, 1711
allerunterthänigst gehorsambster
Heinrich Wilhelm Graf von Welzek, m. p.
72.

Kassa, 1711 június 17.
Gr. Pálffy János gr. Wïlczéknek.
Tekintettel arra, hogy a szatmári békében biztosított határidő már
lejárt, senkinek sem adható útlevél Magyarországba; a főparancsnok
ezidoszerint csupán a gratia vitae biztosítására van feljogosítva, s
ezt minden jelentkezőnek kilátásba is helyezi.
Egykorú másolat Pleyer residens 1711 június 29-i leveléhez mellékelve.
Staatsarchiv. Russica. 1711—12. A levél egy részletét Ballagi is (XII. Károly.
117. 1. jegyzet) idézi.

Was dieselbe nur unter den 4-ten huius zu erindern beliebet,
habe gestern spatten abents erhalten, nit zweiflend, es wird in
dessen ihnen auch mein aus Eperies expediertes eingeloffen sein.
Betreffend nun deren in ihrer Renitenz und Hartnäckigkeit perseverirten Herrn Huügam verlangendt Passport, so mög dermahlen
solche umb so weniger zuertheilen, als der praefigirte terminus
bereits exspiriret und die Unwissenheit selbe nicht entschuldigen
kann, inmassen das gantze Werk gar publique gehandlet worden.
Sonsten hat sich Mongacz dato nicht ergeben, sondern wird von
dem Ragozi und Berczeni noch dato immer fort mit unterschied-
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liehen Succurs-Vertröstungen und andern impertinenten raisons
gestärcket in der Untreu zu verharren, welches gar keinen Vor
schub zu Erhaltung der königlichen Gnaden gibt. Übrigens werden
sie mich mit der fernem Correspondenz sehr obligiren etc.
P. S. Ich habe ratione gratiae bonorum bereits nacher Hof
geschrieben und erwarte die Resolution stündlich.1 Gratiam vitae
aber bin bevollmächtiget indessen zu ertheilen, können sich alsa
alle auf meine Parole hieher begeben und der allergnädigsten
Resolution gewärtig sein, welches ihnen auch auf alle Weise rathete.

Jaroslav, 1711 június 22.

Pleyer Ottó jelentése gr. Wratislawhoz.

Minthogy az emigránsok körében újabban olyan hírek terjedték él,
hogy a birtokok visszaadásának ügyében csak a legközelebbi ország
gyűlés fog véglegesen dönteni, — a kedvezően megindult liguidálási
folyamat megakadt s az emigránsok csak a békében biztosított fel
tételek szoros megtartása esetén hajlandók visszatérni, sőt adítólag
Hákóczi is kész volna elfogadni az amnesztiát, ha a szatmári béke
megtartását biztosítva látná.
Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1711—12. A közölt szöveg Pleyer jelentésé
nek egy részlete.

..................... Nachdem aber der Herr Abgesandte Graf von
Weltzek auf E. Hochgraflichen Excellenz erhaltene Ordre wegen
der Ungarn in Pohlen für gut und dem hohen kaiserlichen
Interesse fürträglich zu sein befunden, dass ich noch vor meiner
Abreis nacher Moscau ehender nacher Jaroslaw zurückgehen und
aldar dieselbe Hungarn, so sich die königliche Gnad anzunehmen
bei dem Herrn Abgesandten angemeldet, nicht allein in selbiger
Intention erhalten und noch mehrere darzue zu gewinnen, sondern
auch alle nacheinander nacher Haus zu kehren persuadiren solle.
Welches auch von denen meisten geschehen wäre und noch täg
lich geschehete, also dass über 60 bis 70 Hungarische Edlleute
schon wären von dem Ragozi und Berczeni weggangen, wan nicht
ein neuer Schreiben alle die alten in Consternation und Wanken
1 A haditanács 1711 június 20-án kelt utasítása szerint: „können
die überschikte ratificerte Pacificationspuncten ratione Rákóczi, Berczeni,
auch anderer, welchen der terminus bekannt wäre,’ nicht anderster genomben werden, als dass sie zu keiner Gnad mehr gelangen können, wie
solches in des Herrn etc. ertheilter und dem Herrn Hofkriegsrath (Locher)
mit gegebenen Pienipotenz satsamb erhellet. Worüberhin auch diesen pro
scriptis et sua culpa in errore pertinaciter perseverantibus keine Hoffnung
mehr offen steht.“ (Eredeti fogalmazványban Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711.
június nr. 263.)
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gebracht, die neuen aber in ihrer bisherigen Halstarrigkeit fast
bekräftiget hätte. Welches dahero komme, dass von dem Herrn
Feldmarschall Grafen von Palffy, als auch von anderen bei der
Kammer seienden Bedienten, sollte eine Explication über die
Pacificationspuncten, worinnen nebst der Amnestie die Restitution
der Gütter solle sein versprochen, gemacht sein worden, dass
nemblich die amnestia generalis zwar allen zuegesagt, aber die
Restitution der Güter erst auf die diaetam verschoben und bei
derselben erst solle noch darüber tractiret werden, weilen der
terminus praefixus zur Annehmung der königlichen Gnad schon
verflossen, da sie doch gehoffet hätten, dass denenselben, welche
äusser Landes seind, oder denen es sonsten ohne ihre Schuld ver
borgen und vertuschet worden, solches nicht sollte praejudiciren
können. Derowegen sie sich auch, sobald sie es nur erfahren, bei
einem kaiserlichen Minister angemeldet, ihre wichtige Ursachen
sambt anderen Geheimbnüssen offenbahret und dessen auch die
attestata begehret. Und sagen die hiesige Hungarn, dass man
ihnen die Restitution nicht generaliter, simpliciter und ohne Beding
versprochen, sie dessen auch durch ausführliche Pässe dessen Recht
versichert seind und erst auf eine diaeta, welche (Gott weis wan)
erst solle gehalten werden, warten sollten,rsie in ihrer Dörftigkeit
und exilio sowohl allhier, als zu Haus leben und ihnen diese
Pacification nichts helfen könne ; mithin sie derselben nicht trauen
und sich darauf nicht verlassen können. Derowegen es sich schon
viel wollen gereuen lassen, dass sie sich angemeldet und ihr
innerliches Anligen entdecket haben.
Als hab ich auf Begehren der schon gantz getreuen und
auch sonst dem hohen Kaiserlichen Interesse fürträglich zu sein
allerunterthänigst erachtet E. Hgrfl. Excellenz fürzutragen, was
dieselbe darüber für fernere Ordre an Herrn Abgesandten Grafen
von Welzek zu ertheilen belieben wollen, dann alle begehren
anjetzo die Pässe mit ausführlicher Beding einer Generalamnestie
und restitutionem bonorum pro nunc und voraus, darauf sie auch
alle nach einander von dem Ragozi und Berczeni abgehen und
keinesweges auf seine des Ragozi Vertröstung mit ihnen zugleich
wegzugehen, warten wollen, ungeachtet der Ragozi selbst vor allen
mit Ausrekung zweier Finger öffentlich geschworen haben soller
dass wan man dieses, was in der Pacification verglichen, treulich
halten wolte, wan er auch 100 m. Marni alsogleich widerumb
sollte können aufbringen, er dennoch wider I. K. M. nicht mehr
tentiren, sondern selbst wider die Unruhigen sein wollte, ja er
verspreche zum voraus, in der diaeta am allerersten in die Erbsuccession Ihrer Maiestät des Königs von Spanien Carl des Dritten
beizustimmen. Der Esterhazi verlanget auch einen Pass mit Ver
sicherung der Amnestie und restitutione bonorum und will keines
wegs die ihme vom Czaren angebotene Dienst annehmen. Der
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Graf Forgatsch will, ohngeachtet ihme der Kaiserliche Hof noch
keine Antwort geschicket und destwegen der König in Pohlen
ihihe seine Dienste so lang abgesaget, auf guetes Glück nacher
Hungarn zurückgehen, etc. Euer Hgrfl. Excellenz
Jaroslaw, den 22. Junii, 1711.
unterthänigster Knecht

Otto Antonius von Pleÿern.
74.

Munkács, 1711 június 23.
Gr. Pálffy János Eleonóra régenskirálynénak.
Jelenti, hogy Munkács vára megadta magát s ezzel Magyarország
pacifikálása teljes befejezést nyert.
Eredetije Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 július nr. 100. Azonos tartalommal
III. Károlyhoz (Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193.) és Savoyai Jenő
herceghez is. (Feldzüge : XHI. 440.)

Allerdurchleuchtigste.
E. K. M. solle hierdurch allerunterthänigst hinterbringen,
wasmassen sich auf mein letzteres und des Grafen Karoli Schreiben1
die Guamison in Munkacz auch resolviret, E. K. M. höchste Gnad
zu amplectieren,2 wessentwegen mich ohne geringster Zeitverlust
anhero verfüget, zumahlen aber, Allergnädigste Frau, diese Föstung
eine zimblich lange Bloquada, worbei der Feldmarschal-Leuthenant
Baron Löffelholz seinen unermiedeten Eifer, Conduite und Kriegsexperienz sonderlich erwiesen, mit grosser Fatigirung deren
Truppen und andern nit geringen Uncosten erfordert hätte, als
habe selber gratiam vitae et bonorum nebst den freien Abzug
nacher Haus gestattet und den Ort noch gestern mit 2 Battaillons3
besetzet, von welch allen E. K. M. die aigens abgehende junge
Prinz von Hohenzollern4 die mehrere Relation, thuen wird. Lege
demnach diese mit 125 Stück, 8 Haubitzen und 7 Mörsern ver
sehene Föstung5 samt den gantzen durch Beihilf des Allgewal
tigsten dermahlen sich in gänzlichen Ruehestand befindlichen
Königreich Ungarn nebst meiner zu E. K. M. allergnädigsten
1 Mindezekről 1. Pulay: II. 470—81. 11.
2 A munkácsi vár 1711 június 22-én nyitotta meg kapuit Pálffy
előtt (Feldzüge: XIII. 440.), a Pálffyval június 18-án kötött egyezség (Pulay;
II. 484—89.) alapján.
3 Feldzüge : XIII. 440. 1.
4 Közelebbi adatot nem ismerek róla. A Feldzüge : XIII. 444. 1.
olvasható jelentés nem pontos.
6 Feldzüge : XIII. 440.
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Füessen, anbei zu höchsten Kaiserlichen Hűiden und Gnaden mich
allerunterthänigst empfehlend. E. K. M. allerunterthänigster ge
hör sambster
Munkacz, den 23-ten Junii 1711.
johann Graf Palffy

Jaroslaw, 1711 június 26.
Pleyer Ottó Trautsőhn herceghez.

Jelenti, hogy Wilczek utasításának megfelelően az emigráció liquidálásának siettetése végett Jaroslavba érkezett; ismerteti az emi
gránsok által előterjesztett sérelmeket.
Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1711—12.

Durchlauchtig etc.
E. Hfrstl. Gnaden wird albereit aus des Herrn Abgesandten1
Brief bewusst sein, dass derselbe für guet befunden, dass ehe und
bevor ich nach er Moscau verreise, noch vorhero nacher Jaroslaw,
alwo bishero viel von des Ragozzi und Berczeni gewesenen Adhaerenten, nunmehr aber die hohe königliche Gnad zu amplectiren
inständig bittende Hungam sich befunden, mich begebe,2 umb
dieselbe desto ehender zur Abreis nacher Hungarn und mehrer
mit sich zu ziehen, zu vermögen. Ich bin auch sobald nicht anhero kommen, dass sie mich verkundschaftet und deren viel zu
mir, doch gantz heimblicher Weis, weil der Berczeni wegen ihren
diesen Fürhaben sie alle will zusambhauen lassen, kommen seind
und mir mit Bestürtzung zuerkennen geben, dass sie aus des
kaiserlichen in Hungarn commendierenden Feldmarschall Grafen
Palfy überschickten Brief erseheten, dass weilen seine Vollmacht
schon exspiriret,3 er ihnen wohl sichere Hinausreise, nicht aber die
Behaltung des Lebens und restitutionem bonorum, gleich als in
der Pacification begriffen, versprechen könne und hätten sie von
ihren Correspondenten auch Brief, dass die bei gedachten Herrn
Feldmarschallen und Pacificationswerck beiwesende Secretairn und
Kanzleibedienten die angekommene Hungam also hoch schätzeten
an Geld und vexireten, dass sie schon müsseten, wie man aldar
die aus königlichen Clementz ihnen ertheilte Gnad nach eigenen
Gefallen und privat Interesse expliciren und mit ihnen verfahre,
wie man selbst wollte. Damit aber ihnen nicht könte zuegemuthet
werden, als es ihnen der Herr Feldmarschall zur Antwort er1 Gr. Wilczek Henrik.
2 Erről Wilczek 1711 június 24-én a régenskirálynét is értesítette.
(Staatsarchiv. Polonica. 1711.)
3 Gr. Pálffy 1711 június 17-i levele gr. Wilczekhez. (Okirattár. 72. sz.
okirat).
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theilet, dass sie die zur Gnadannemung bestimbte Zeit hätten
lassen unfruchtbahrlich verstreichen, so stelleten sie dieses zu über
legen für, dass sie damahls, als die Pacification geschlossen und
der Termin anfieng zu laufen, äusser Land waren, also nicht so
geschwind, als die im Königreich anwesende von solchen Vergleich
wissen können. Der Ragozi und Berczeni ihnen auch solches nach
Möglichkeit verschwiegen und da sie etwas davon durch frembde
erfahren, durch falsche Vertröstungen selbst mit ihnen insgesambt
nach er Hungarn zurückzugehen, vergeblich aufgehalten. Allein auf
solches endlich nicht mehr vertrauende, wären sie ja alsogleich zu
den kaiserlichen Herrn Abgesandten gangen, sich aldar gemeldet
und dessen auch ein attestatum von ihm genommen, welches ja
ihres geneigten Gemüths zur Gnad-annehmung genügsambes Zeichen
hätte sein können und keine Zeit zu verlieren wollen, dadurch
genugsamb am Tag legeten; indessen hätten sie auch einen Ex
pressen an den kaiserlichen Feldmarschall Herrn Grafen von Palffy
selbsten abgeschicket, umb Pässe und Versicherung für sie zu
bringen, welcher aber erst anjetzo zurückkommen seie, weilen der
Graf es erst nacher Wien berichtet und also auch aus dieser,
nicht aber aus ihrer Schuld die Zeit des Termins verstrichen seie.
Hoffeten also, dass ihnen die Gnadenthür noch nicht verschlossen
sein werde. Und bitten derowegen, dass Ihro Kais. Maiestät die
jetzige Regentin an den Herrn Grafen von Weltzek eine Ordre
und Vollmacht zu schicken geruhen wollte, damit er indessen
das juramentum fidelitatis mit den Beding, dass sie sich alsobald
nacher Hungarn zurückbegeben und aldar bei den Herrn Feld
marschall Grafen von Palffy stellen sollten, von ihnen annehmen
dörffe, dan sie aus Forcht vor den Berczeni, welcher von seinen
Leuten, Pohlnischen und Moscowitischen Volk eine Mannschaft
zur Hülf wider sie aufbringen könnte, sich nicht offenbar merken
und nicht dasjenig thuen, als wie wollten, dörffen. Wan aber von
den kaiserlichen Hof ihnen die Pässe, Sicherheit der amnestiae,
des Lebens und Restitution der Güter, sonderlich aber das zu Wien
ausgegangene und affigirte Manifest wegen dieser Pacification sollte
zuegeschicket werden, sie haufenweis aller Orten zusambfinden und
miteinander nacher Hungarn zurückgehen würden. Zumahlen die
Zeit der Ernte auch herbei kommet, dass sie sich in ihrer Würtschaft widerumb könten für den Winter einrichten.
Schlüsslichen hab ich E. Frstl. Gnaden anbei noch fernere
mein lezt überschicktes Memorial wegen meiner monatlichen und der
katolischen Kürchen in Moscau jährlich gewidmeten Pensionsgelder
wechselfreien Ubermachung betreffend unterthänig gehorsambst
recommendiren wollen etc. — E. Fürstlichen Gnaden
Jaroslaw, den 26. Junii, 1711.
. .,.. .
unterthamger etc.
Otto von Pleÿern.
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Lemberg, 1711 június 27.
Grr. Wilczek Henrik Eleonóra régenskirálynénak.
Jelentés az ú. n. Neutralitütscorps-ról, Rákóczi állítólagos hazatérési
szándékáról s lengyelországi csapatainak helyzetéről, a cári politikáról,
s az orosz-török hadjáratról.
Eredetije Staatsarchiv. Polonica. 1711. A < ) közé eső szavak az eredetiben
jelekkel vannak írva.

Allerdurchlauchtigste etc.
E. K. M. allergnädigstes unter den 13-ten Junii an mich
emanirtes Rescript habe den 24-ten ejusdem mit allerunterthänigsten
Respect erhalten und alles mir darinnen allergnädigst verordnete
wohl begreifen, worauf punctatim antworte und zwar:
Ad 1-mum: Das Neutralitäts-corpo betreffend, dass solches
ehistens von denen dabei allseitig mit verbundenen Parthéien unfehlbahr wurde zusammen gesetzet und ergäntzet worden, dass weil
wegen Abwesenheit Sr Czarischen Maiestät solches ihme nicht jnehr
hinterbringen kann, indessen dem Residenten von Pleÿer, welchen,
wie jüngsthin gemeldet, nacher Jaroslaw geschiket, solches be
richtet habe, damit er den czarischen zurukgebliebenen plenipotentiario und Botschafter in Pohlen, Fürsten Dolgoruki,1 welcher
in gedachten Jaroslaw sich befindet, solches hinterbringe, gleich
wie indessen alhier dem pohlnischen Grossfeldherrn Siniawski
solches mündlich referiret, als welchen haubsächlich es zu wissen
oblieget, alldieweilen derselbe persöhnlich mit dem grössten Theil
meiner unterhabenden Armee in Gross-Pohlen marchiret, umb dieses
schwedische Corpo zu observiren, worauf er sich, doch nur discursweis, nachgehents ausgelassen, dass nicht wisse, ob nicht schon
besser wäre, dass sothanes Neutralitäts-corpo nicht kommen möchte,
massen sie anjetzo im Stand dieses schwedische Corpo zu zer
nichten. Ich ihme aber nur soviel geantworttet, sie wurden am
besten ihre Convenienz und auch was denenselben dem gemachten
Tractat gemäss zu thuen, obliget, wissen, die hohen Alliirten
zeigeten indessen, dass selbe, was versprochen, auch vollziehen.
Damit es aber auch Se Czarische Maiestät und dessen ministerium
von mir aus wisse, an den von Loos, welcher in Abwesenheit
Sr königlichen Maiestät von Pohlen Abgesandten,2 dessen Stelle
vertrettet und mit deme correspondire, solches berichte und nur
als Correspondent ersuche, es gehöriger Orthen zu referiren.
Ad 2-um : Erstatte E. K. M. allerunterthänigsten Dank, dass
1 Okirattár 71. sz. okirat.
2 Vitzthum (v. Vitzthum und Eckstädt), kinek szerepéről már több
ízben történt említés Wilczek jelentéseiben.
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zu meiner Nachricht mir den Hungerisch-bestättigten Versöhnungstractat zu überschiken geruhet haben,1 werde mich dessen ge
hörig bedienen, auf das denjenigen, so etwan die noch übrige
Rebellen in hiesigen Königreich protegiren, zeige, dass nicht wahr
seie, wie sie es ausgestreuet, dass man die noch in Pohlen be
findliche aus der königlichen Gnad ausgeschlossen, sondern mehr,
als sie vernünftig hoffen können, aus königlicher Clemenz erhalten.
Ad 3-um: Des Ragozi Persohn belangend, werde mich nach
deme, was vermittelst dero hochlöbl. HKRath mir allergnädigst
verordnet, reguliren, dato noch eigentlich nicht habe erfahren
können, ob er auch, wie Perczeni, Sr Czarischen Maiestät zu folgen
und in dero Dienste zu tretten, resolviret ist. Was aber seinet
wegen mir gesagter Resident von Pleÿer schreibet, das thue
hiemit copialiter beilegen, doch soviel allerunterthänigst, zufolge
der mir nacher Moscau ankommenen Verordnung, dass in derlei
mir zukommenden unterschidlichen Nachrichten, welche die wahr
hafteste scheinet, meine Meinung berichten soll, dabei zu erinnern
meiner Schuldigkeit zu sein erachtet, wie dass auf dem Fall
(Ragozy) nicht schon würklich an E. K. M., oder dero hohes
ministerium jemanden abgeschicket, oder gêschriben, seine Intention
(sich zu submittiren, nicht) auf (richtig,) welches daher abnehme,
weillen (mir) sein (geheimer Secretarius Raday) ausdrücklichen
gesaget, dass auf sein und einiger anderen (zum Vergleich auch
Geneigte) solches zu thuen resolviret und nur damahlen von
(Berczeny) davon abgehalten worden ; nachgehents abermahlen
(Graf Flemming) referiret, was wie (Ragozyn) dem König2 ge
sagt, nemblich, wie bloss und allein (Berczeny), dass (ihr Ehe
gemahl) nicht längst (die königliche Gnad angenomben und) also
(sie in Ruhe und glückseeliger) seie, die ürsach, wann dannenhero solches, wie obgesagt, nicht schon geschehen, leicht zu
schliessen, dass entweder (seine Intention) niemahlen (aufrichtig^
gewesen, oder doch allezeit (sich* von Berczeny regiren und verlühren) lassen wird.
Ad 4-tum: Wegen der von dem Ragozi dem Czar über
lassenden Völker, über meine vorige erstattende allerunterthänigste
relationes darsieder nicht anderes erfahren, als dass von Sr Maiestät
dem König von Pohlen auf Verlangen der Czarischen Maiestät
Patenten ausgeschiket worden, welche einige von denen auseinandergangenen, dem Ragozi gehörigen Frantzosen3 in ihre Dienste
angenommen, alsogleich Sr Czarischen Maiestät zuruckgeben, als
1 Az 1711 május végén, vagy június elején nyomtatásban megjelent
szöveget érti. Közölve Okirattár 58. sz. okirat.
2 Rákóczi „ötödfélesztendei elszakítás után Zaluzában (Sobieski Kon
stantin herceg kastélyában, Javorov közelében) látta viszont feleségét“r
(Márki. III. 246.) 1711 májusában. V. ö. Rákóczi önéletrajzával. 212—13. 1L
3 A Charriére-ezredre vonatkozik.
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welchen dieselbte bereits zugehörig waren und also anzunehmen
nicht erlaubet, ob aber einige bekommen, alhier nicht erfahren
können, derohalben sowohl destwegen, als ob der moscowittische
Obriste Roop über die vorhin gebrachte Mannschaft, weil abermahl
an die Granitz gehen sollen, noch mehrer gebracht, an oft gemelten
Rezidenten von Pleÿer schreibe, dass er sich daselbst, weilen die
dort anwesende Hungarn es am besten wissen werden, erkundige
und solches ebenfalls an E. K. Maiestät allerunterthänigst berichte.
Im übrigen ist mehr als gewiss, dass Se Carische Maiestät
hiereinfals nicht mit der gehörigen Erkenntligkeit gehandlet und
habe nicht nur in Moscau und Petersburg, wie meine damahlige
allerunterthänigste relationes zeigen werden, sondern auch schon
alhier, obwohlen nicht E. K. M. davon geschriben, weil so oft
eine Sach zu repetim, absonderlich die nichts ausgeben, vor unnöthig erachtet, dem Czarischen ministerio nachdruklichen und
obwohlen bei derselben gegen mir gebrachten Expressionen alle
Gedult vergehen solte, dannoch mit allen Glimpf Eifers remonstriret, was Se in Gott ruhende Kais. Maiestät des (Mazeppa)
halber gleich auf das erste Begehren (Sr Czarischen Maiestät) zu
thuen resolviret und wie man dargegen gantz das widerspielend
von moscowitischer Seiten, anjetzo erfahren muss, auch genuegsamb
gezeiget, wie Ragozi und Perczeni der Carischen Protection un
würdig und vielmehr wider dero Dienst gehandlet, auch die . wenige
von ihnen bekommende Truppen nicht der Mühe wert, das durch
lauchtigste Erzhaus zu desobligiren, allein gleich wie (des Mazeppa)
halber bei der alten Antwort geblieben, so ich wohin allerunter
thänigst berichtet, nemblich, wer weis ob (wan Mazeppa in die
kaiserliche Länder) kommen, das (Versprechen erfüllet) wäre
worden ; welches gleich wie zur (Geringschätzung des kaiserlichen
Worts mir) gesaget, also zwar gedachtes ministerio, dass derge
stalt und darzu ohne Fundament (von Monarchen zu urtheilen),
denenselben nicht zustehe, remonstriret, das übrige Sr Kais. Maiestät
(zu andten oder nicht) überlassen, absonderlich weilen (der Czar
freundschaftlich zu menagiren) Befehl gehabt.
Wegen des Ragozi und Perczeni aber mir jederzeit zu Ant
wort geben, dass (so lang nicht mit E. K. M. in würklichen Allianz)
sein, dieselbte Niemand verdenken kann, dass wo (nur) können,
(Truppen nehmen und sich Freunde suchen;) sonsten gar wohl
wissen, was dieselbten wider dem. Czar gethan, (der kaiserliche
Hof aber) noch mehrers und derohalben selben umb sonst (zu
menagiren nicht nöthig) hätten, welches dieselbte nur allzu vielen
auf die letzte gezeiget, durch die gethane Erklärung, dass (den
kaiserlichen Hof) fast (als Feinde) ansehen. Aus deme E. K. M.
leicht abnehmen werden, ob alle remonstrationes, so man noch
thuen könnte, was ausgeben könnten, dass (der Czar diesen Rebellen)
weitter (kein Gehör) geben soll.
A szatmári béke története és okirattára.
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Sonsten vernehme, dass (Graf Pallfy zu Auffangung) ersagten (Ragozy und) seines (Anhangs mir) einige (Officiers zu
schiken) soll, also gewärtig bin und soviel nur immer möglich
sein, hierinfals allen Fleiss und Eifer zeigen werde, wie dann
damit von allen Andamenten dieser Rebellen die gehörige Nach
richten habe, obgemelten Residenten nacher Jaroslaw geschiket,
damit gleich, wie ich alhier, er dorthen invigilire, weil theils
daselbst, theils anderwärts sich aufhalten und absonderlich (nach
Zulkiew1 der Berczeny) laut einiger mir glaubwürdig gegebenen
Nachrichten kommen solle, derohalben allemächstens (den könig
lichen Prinzen Constantin2,) deme er gehörig (die Visit) geben und
das nöthige wan dahin (kommen), sollte, veranstalten will.
In puncto der allergnädigsten Verordnung, dass führohin,
doch mit aller Vorsichtigkeit, die vorfallende Affairen nicht (mit
den Vicecanzler), sondern (Grosscanzler tractiren) soll, E. K. M.
allerunterthänigst versichern kann, dass solches vor längst probiret,
nicht nur nach deme seine (manifeste Aversion zu dero kaiser
lichen Interesse) wahrgenommen, sondern auch schon vorhin und
zwahr destwegen, weil derselbe jederzeit (blind in die) Sentimenten
(des Baron Urbich) gehen, dahero die mir wegen seiner (un
billigen zu Wienn) formirten (Praetensionen)3 die Commision
aufgetragen worden, (mit dem Grosscanzler) selbst solches (aus
machen) wollen ; allein jederzeit dass es umb sonst seie, befunden
und zwar aus nachfolgenden Uhrsachen, dass wann zu ihme ge
schiket und (eine Stund begehren) lassen, er alle Zeit (er den
Vicecanzler zu sieh beruffen); wann aber ohne zuvor (mich an
zumelden vor) das (Haus und zu ihm kommen, er mich) zwar
glimpflich (angehört), auch alles zu (thuen oder dem Czaar zu
referiren versprochen), hemacher aber (nicht geschehen), welches
daher kommet, dass (Se Czaarische Maiestät) ihme das Vertrauen,
was (in den Vicecanzler, nicht) haben, einfolglichen er alles zuvor
(dem Vicecanzler saget) und diser hernach, wie selbst (will),
dirigirt. Dahero noch übeler, wan man an (ihme sich nicht adressiret) und werden E. K. M. auch schon aus meinen aus Petersburg
allerunterthänigst erlassenen sich können referiren lassen, wie
(schwer bei hiesigem Hof zu negociren) seie.
Dieser aber E. K. M. allerunterthänigst versichern kann,
dass (obwohlen) jederzeit nach Möglichkeit die üble impressiones
von des Kais. Hof Conduite wegen des Türkhen Krieg, der
Schweden und absonderlich des stellenden Neutralitäts-corpo dem
Czarischen Hof zu benehmen gesuchet, (doch) niemahlen (in
meinen Reden E. K. M.) weder mit (denen Werken,) noch (König
1 Zolkiew helység Keletgaliciában, Rawaruskától keletre.
8 Sobieski János legifjabb fia. (1680—1726). W. Bahnson: Stammund Regententafeln. Berlin, 1912. III. 88.
8 Főként a cár címkérdésére vonatkozik. V. ö. Bevezetés 164—167.11.
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von Schweden zu verwicklen) einige Gelegenheit, (oder Weeg
eröffnen), sintemahlen mir die von weil. Sr K. Maiestät und dero
hohen ministris berichtete und wohlbegriffene Haubt-maxima
allezeit zu meiner Cinosur dienen lassen, gleich wie auch anjetzo
dasjenige, was wegen kinftiger Operationen des (Neutralitäts-corpo)
mir anbefohlene exact in Acht nehmen werde, derohalben auch
als letzlichen mit dem Grossfeldherm aus der Sach gesprochen,
mich obberichtermassen in anbefohlenen terminis gehalten.
So erwarte auch mit grössten Verlangen des (Officier), so
mirgeschicket werden soll, umb (selbigen) hingegen (zu den General
Janus), zu dem von mir angezeigten Ziel (zu schicken); dann
obwohlen, wie schon vorhin berichte, (mein medicus) eventualiter
(dahin geschicket,) doch nicht gesicheret bin, ob (man ihn leiden)
wird, auch darzu (ein Officier bei der Armee) selbst besser alles
(in Acht nehmen) und dahero nicht allein was (ihm General
Janus sagen), sondern was selbst (observiren) wird, (berichten
kann) und (kostet der medicus) wenig, dahero obschon deroselbe
(dahin gangen), dannoch vor sehr zuträglich finde (auch) diesen
(Officier dahin zu schicken,) dann was nicht (einer, der) andere
(observiren) kann.
Was aber Sr (Czarischen Maiestät Marsche in die Moldau
und Wallacheÿ) und wie mich destwegen verhalten solle, betreffet,
hat sich nun mehro der casus gäntzlich geändert. Sintemahlen
(der Czar nicht in meine Willkühr,-ob folgen, oder) gleich mit(gehen soll, gestehet,) sondern positive damit (nicht ehender), bis
«etwan (neue) Commission einiges (Tractat) halber habe, (folge)
und bis dahin entweder (in Kiov, oder Pohlen an der Graniz)
seiner (Zuruckkunft erwarten), ausdrücklichen verlangt hat, einfolglichen dasjenige, was E. K. M. allergnädigst verordnet, von
selbsten aufhöret, oder ich wenigstens zuvor was anjetzo auf
meine durch den geschickten Ammerspach, als Courir erstattete
Relation allergnädigst weiter verordnen werden, allerunterthänigst
erwarten mues.
Was E. K. M., wie mich gegen (der Republique von Pohlen)
verhalten solle, allergnädigst verordnen, dieses habe aus denen
mir theils aus meinen Instructionen, theils von dero hohen
ministris aus Gnaden ertheilten Nachrichten schon vorhin be
kannten principiis, noch in Jaroslaw nicht nur (den Canzler
Schembeck und Bischof von Chelm1 Wolf), welcher wie man
glaubet, als (Vicecanzler succediren) soll, auch den (Unterfeldherm Denhof)2 und Gross (Marschall Wollowitz),3 als mit denen
1 Wolf Theodor chelmi püspök. Megh. 1712. (Gams: Series epis
coporum. Ratisbona. 1873. 344. 1.) Chelm Dublintől északra fekszik.
<
9 Gr. Dönhoff, a sendomiri confoederatio marsallja. Ä confoederatiora
1. Századok 1912. 760-61.
8 Wolowicz (Wollowitz) Márton litvániai nagymarsall ; 1705-ben aláírta
31*
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allen gut stehe, auch wohl bekannt bin und die anjetzo von denen
Anwesenden die mächtigste waren, sondern auch (allhier den)
Gross (Feldherrn) genugsamb remonstriret, welche alle grosse Obli
gation davor zeigen ; es ist aber E. K. M. mehr als zu wohl
bekannt, wie weit man sich (auf der Polákén contestationes ver
lassen) kann; (dieser letzte) fragte mir unter andern in denen
mit ihme geführten Discursen, dass die Pohlnische Armee weiter
nicht zusammen kommen wurde, wie dann auch blos etliche
40 Fahnen Pohlen und gegen 2000 auf deutschen Fuss gesetzten
Miliz 4 Meil von hier stunden, welche auch gleich anjetzo aus
einander gehen und jeder an das destinirte Ort fortmarchiren
sollen und die übrigen aus ihren Quartim grad dahin folgen^
nemblich in Gross-Pohlen das grösste Theil, nacher Caminice1
aber unter Commando des Palatin von Massovien2 7 m. Mann,
wohin der lithauische Grossfeldherr Pociey,3 welcher das Ober*
commando führen wird, auch mit 7 m. Mann kommen und also
conjungirter der czarischen Armee folgen sollen. (Der Cronfendrich
Jablanowsky)4 so doch (die leibliche Schwester des Feldherren) hat,
doch aber gut (Stanislaisch ist), ist darüber (sehr constemirt) und
saget, dass (der Feldherr) sich destwegen (grosse) kinftige (Ver
antwortung) auf (bürete), massen es ohne (der gesambten Republique nicht thuen) könne, dann durch dieses allein dieselbe (in
den Krieg mit Türcken) verwicklet wird und hätten es viel in
Jaroslaw vorgesehen, dahero auch das conclusum senatus consilii
nicht unterschreiben wollen, wie ich dann in dieser Materi E. K. M.,
weichergestalt (die Gemüther) getheilet sein, schon vorhin aller-»
unterthänigst ein und das andere referiret, auch wie (der Czaar)
absonderlich (ihm Feldherm und) seine (Gemahlin, die) alles bei
(ihm vermag zu gewinnen,) gesucht, wohlwissend, dass dergestalt
a sendomiri confoederatiot, 1710-ben lengyel követ volt az orosz udvarnál.
(Zedler: Univ. Lexicon. Leipzig u. Halle, 1748. LVIII. k. 1456 -57.11. Zaluski:
Epist. tóm. III. 748. 1.)
1 Kaminiec Podolski város, a Dnjester balparti vidékén, Chotírd
várától északra.
'
2 Masovia tartomány, Lengyelország északi részén, fővárosa Varsó,
palatínusa ekkor Chomentowski (Lis) Szaniszló (t 1728) volt. (NiesieckiBobrowicz: Herbarz Polski. Lipcse, 1841. HL 76.).
8 Pociey (Pociej) Lajos (t 1730), Litvánia egyik vezető politikusa^
alkincstámoka, később vilnai palatinus lett. (Niesiecki-Bobrowicz: Herbarz
Polski. Lipcse, 1841. VH. 338.); mint Szaniszló király híve, aláírta az 1705
november 18-iki varsói szövetséglevelet (Zaluski : Epist. tóm. Hl. Brunsbergae,
1711. 748. 1.), 1709-ben a litvániai hadsereg főparancsnoka lett. (Zaluski:
IH. 896. 1.).
’ •
4 A Jablonow8ki-család grófi ágából ; e korban közülök ketten emel
kedtek jelentőségre : János Szaniszló (1670—1731), író és költő, a Lesczinszkypárt egyik vezérférfia; testvére volt Sándor, 1693-ban a korona zászlósa i
eleinte II. Ágost hívei közé tartozott, utóbb azonban Szaniszló híve lett,
akihez rokoni kötelékek fűzték. (Megh. 1733.) Wilczek jelentésében róla
van szó. (V. ö. Encyclopaedia Powezechna. VII. 360. 1.)
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das (senatus consilium resolvire,) was es wolle, nach seinen (Ver
langen in) executione, doch (reussiren) wird dannenhero.
Schliesslichen meines geringen Erachtens, zu Beförderung
des durchleuchtigsten Ertzhauses hohen Interesse sehr viel contribuiren wird, dass E. K. M. allergnädigst resolviret und mir
anbefohlen (mit der Cronfeldherrin1 zu reden), welches (noch
heut) vollziehen und was ausrichte, wo sein kann, mit dieser,
oder kinftiger Post berichten will. Soviel indessen eventualiter
davon fast urteilen und versichern könte, dann dieses aller
(Pollacken) umb soviel mehr (ihr, die) sich (so) hoch traget,
(humor ist), dass man (ihr avance thuen) muess und nicht zuvor
erwarten, dass (dieselbe in Werk ihre Neigung) erwiesen solle,
dann auf das vergangene, nemblichen (den Schutz, als in Prag)
gewesen und kinftige, wann sich dergleichen Zeiten ereignen solten,
wenig reflectiren wird, dann solches aus verschiedenen Discursen,
ehe diese Commission gehabt, abgenommen und werde in meiner
Opinion dahero gestärcket, dass (Graf Neuthart)2 mir geschriben,
wie dass ein gewisser nahmens Cloos, bei dem (königl. Prinzen
Constantin) sich befinde, welcher (salarirt) ist und mir dahero
ein- und andere Nachrichten geben würde, welcher auch bei mir
gewesen und referiret, dass destwegen in specie Commission gehabt,
und verschiedenemahlen geschriben, (sie Feldherrin) aber vor
allen und zur erstem (Prob), dass (der Kaiserliche Hof) einige
Reflexion auf (sie mache), verlange, damit (der) jenige (Obrist,
so die Ragozin aus Böhmen wechgebracht, pardonnirt und)3 als
(ihr Agent in Wien) angenommen werde, auch weil (Fürst
Lubomirsky Podstoli) mir in Jaroslaw zu erkennen geben, dass
(sie mit) kein (Gelt,) wohl aber mit (guten Worten zu gewinnen)
und absonderlich verlange, damit man derselben den Kais. Willen
(ihre Person) betreffend, authentisch zeige und dadurch zu ver
stehen geben, dass (ihr Ambition) dahin gehe, damit E. K. M.
(ihr schreiben) lasse, aber alles dieses dahin gestellet sein und
was (mit ihr ausrichten), gleich berichten.
So werde auch nicht unterlassen anbefohlenermassen mit
dem, die Bloquade vor Mongacz commandirenden Generalen von
Löffelholtz zu correspondiren und soviel er zu wissen vonnöthen
hat, alles fleissig ihme berichten; ist nur das schweriste, dass in
Hungarn gar keine Posten von hier ausgehen, dahero alles durch
Expresse geschiket werden muss und also solang nicht die
1 Sieniawski nagyhetman felesége.
2 Neuthard (Neidhart, Neydhardt) kér. János, sziléziai család tagja,
báró, utóbb gróf. 1696-ban a sziléziai kamara alelnöke (Zedler: Univ.
Lexicon. Leipzig u. Halle, 1740. XXIV. 380), utóbb elnöke. Mensi: Fináncén
Österreichs, Wien, 1890. 153. 320. 1.)
8 Úgy látszik, Radziejovszky Károly egykori császári kapitányra vonat
kozik, aki Lengyelországban vállalt szolgálatot. Szerepére 1. Okirattár 110. sz.
okiratot.
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Posten dahin unterleget sein werden, sehr langsamb, auch kostbahrer die Briefe gehen; niemand aber leichter, als der in Hungam commandirende Feldmarschall Graf Palfi durch vertraute
Hussam sothane Posten unterlegen kann, so wie ihme schon ge
schrieben und wiederholle, doch auch indessen soviel an mir lieget^
nicht verabsäumen werden.
Dass E. K. M. von der Czarischen Armee dato nicht be
richtet, ist die eintzige Uhrsach, dass die von dannen kommende
Nachrichten mit keiner zu Verlässligkeit erfahren können; nun
aber hat mir der (Gross Feldherr) die Briefe gezeiget, so ihme
von verschiedenen Orten geschriben worden, die einhellig be
kräftigen, dass die Czarische Armée den Niester passiret und der
Hospodar aus der Wallacheÿ schon würklichen Sr Czarischen
Maiestät sich untergeben, deme deraus der Moldau1 gewiss folgen
würde und erstrecke, sich des Moldauischen Fürsten Macht auf
10 m; des Wallachischen aber nicht über 3 m. Mann. Was aber
Se Czarische Maiestät noch besseres zugewarten hätten, seie, dasa
allen Ansehen nach auch die Budziaker Tarttern2 sich unter seine
Protection ergeben werden und hätte (er Feldherr) schon lange
Zeit mit denenselben correspondiret, dann sie noch vor den Hungerischen vorigen Türkenkrieg wieder die Porten sehr disgustiret
wären, dann vormahls jedweder 5 Thaller Kopfgeld zahlen müssen,,
währenden diesen Krieg aber die Porten nicht vor ihren Zunehmen
versprochen, nach geendigten Krieg aber dieselbe alles auf einmahl
bezahlen müssen und durch dieses in äusserste Ruin kommen,,
dahero gegen Versicherung, dass Sr Czarischen Maiestät niemahlen
contribuiren, sondern bloss in dem Krieg aufsitzen und dienen
und unter seiner Protection stehen, so er deneselben versprochen,,
sich ihme ergeben wollen.
Weil er nun gar in gutten Humor gewesen und vertraulich
zu reden gezeiget, habe ihme auch sondiret, was dann eigentlich
an der ausgebreitteten neuen Confoederation in Lithauen gewesen,
welcher mir gesagt, dass Feuer habe nicht daselbst, sondern in
Gross-Pohlen angefangen, als wo die Schwedisch gesinnten die
stärkisten sein und hätten die vom König ausgebene Universalien
übel interpretiret, dann was darinnen wegen sich fertig zu halten,,
umb in Fall der Noth aufzusitzen gestanden, sie vor bekannt an
genommen und dergestallt ohne reproche schon aufzusitzen ihnen
erlaubet zu sein ausgeleget und seie die Sach so weit kommen,,
dass man (ihme) die Armee revoltiren zu machen getrachtet, (er)
habe aber bei Zeiten vorgebauet und nicht allein den Adi be
drohen lassen, dass sie sich zu versamblen und aufzusitzen unter
stehen wurden, als Aufwückler und Zerstörer der Ruhe des König
reichs mit der Armee gleich anfallen, sondern auch dieselbige
1 Á részletekre 1. Bruckner: i. m. 458■—62. 11.
2 Bessarábia déli része, hol tatárok laktak.
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(von seinen Truppen), denen nicht getrauet, den gantzen Winter
nicht auseinander geleget, sondern untergemerckter mit denen auf
die sich verlassen können, von einen zu dem andern Ort maschiren
lassen und dergestalt disen Übel vorkommen und hierinfáls mit
dem lithauischen Feldherrn ein gleiches concertiret, also dass
diese, (welche ohne deme nicht ehender, bis was in Gross-Pohlen
passiret wäre gesehen, anfangen wollen) so daselbst dannoch
einiges Feuer aufblasen wollen, nicht recussiren kőimen, obwohlen
zwahr nicht zweifle, dass von diesen E. K. M. dero in Pohlen be
findliche ministris die gehörige Nachrichten werden ertheillet
haben, so habe doch pro superabundanti auch dieses, was obge
sagtermassen erfahren, gehorsambst berichten wollen etc. E. K. M.
etc. allerunterthänigst gehorsambster
Lemberg, den 27. Junii, 1711.
Heinrich Wilhelm Gr. von Welzek m. p.
77.

Bees, 1711 június 29.

Minisztertanácsi jegyzőkönyv.
Tárgy: a cár válasza Eleonóra régenskirálynénak s WUczék 1711
jiínius 7. és 17-i jelentése.
Eredeti fogalmazvány Staatsarchiv. Min. conf. prot. 1711.

Conferentia de 29. Junii 1711 apud Celmum Principem de
Trautsohn.
Praesentibus : Gr. v. Starhemberg, Windischgrätz, Br. v. Seilern,
Wratislaw, Herberstein et me.1 Materia: Die moscowitische
und pohlnische Sachen.
Productae litterae et lectae Czari, quibus Imperatrici con
dolet de morte Caesaris. In iis observatum, quod Imperatrici solum
det titulum „Serenitatis“ et non „Maiestatis“. Item, quod in fine
litterarum verba „Serenitatis Vestrae“ non Czari, sed Cancel
larii, seu concipistae manu scripta fuerint, quorum utrumque non
ferendum.
Igitur deliberatum: num hae litterae accipiendae, vel remit
tendae sint?
Starhemberg: Sit rem difficilem, nam remittere offensum iri
Czarum et forte periculum belli causaturum; retinere parere praeiudicium perpetuum, quod indulgeri non poterit. (Oldalt: Augusta
gaudet privilegiis Augusti.) Censet rem repudiendam et non tole
randam, haeret tamen, num remittendae litterae?
1 T. i. Buol titkár, a jegyzőkönyv vezetője.
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Windischgrätz : Censet litteras reddendas et Urbichio oretenus
causas restitutionis significandas, quae in superiori et sequentibus
votis amplius deductae sunt.
Seilern : Die Ordnung wäre vorzunehmen. Ob aber Schreiben
zurug zu [ge]ben, tres quaestiones facit: l-o: an reddendae, 2-o:
quando, 3-o: et quomodo?
Ad 1-mum censet affirmative cum 2-do voto. Nam si Czar
hoc iam audet, dum res suae periclitantur, quid faciet rebus pros
peris? Iniuriam esse nimis gravem et secuturas per indulgentiam
alias. Ad 2-um: iam statim reddendas, non exspectato regis man
dato, consulta tamen prius imperatrice. Ad 3-um: paucis verbis,
allegando antiquam observantiam, absque multo discursu.
Sed quid super caeteris Czari litteris, ubi Urbich vocatur
„consiliarius Czari imperialis aulicus“. Censet et ad has litteras
reddendas, nisi posse timendum eius restitutionem aliquantum dif
ferri und die Sach damahlen geandet werden.
Wratislaiv: Etiam censet reddendas litteras; Czarum nostra
opera indigere; movere Czarum, non ei indulgendum, universum
orbem pro nobis staturum, propter hoc non illaturum nobis bellum.
«Modus restitutionis fiat his verbis: „possibiliter ignorari quidem aulam
Czaream, Imperatricem gaudere privilegio Augusti, titulum „Maiestatis“ ei ab universis orbis monarchis tribui, petere Imperatricem,
ut stilo consueto Czarus uti deinceps velit“. (Oldalt: Impera
trici competere titulum „Maiestatis“ ex praerogativa dignitatis
inter Christianos supremae, quam qualitas „regentis“ modo non
diminuat.) Istam restitutionem non fieri ad interrumpendi correspondentiam, verum solum habendi jus suum. De restitutione aliarum
litterarum haeret. (Oldalt: NB. Haec scribenda dem Welzek et
com. ab Herberstein et ad Regem Hispaniarum.)
Herberstein: Censet pro restitutione litterarum primarum,
non secundarum, Dolet statum militiae Hungaricae.
Ego : Non esse in nostra potestate acceptare, vel non, verum
debere id fieri etc.
Conclusum : Ita.
Duae lectae litterae des Gr. v. Welczekh, de 7. et 17. Junii
aus Jaroslau.
1. Wegen der Hungam, man referiere sich auf jenes, was
ihme vom HKRath werde angezeigt werden.
2. Wegen des Wilczek, cum Czar eum nolit habere in comi
tiva, datur ei licentia redeundi domum. Hoc intimet dem Grosscantzler.1
3. Laudetur wegen des angestellten Correspondenz mit der.. .2
1 Gr. Golovkin orosz főkancellár.
2 A mondat befejezése az eredetiben hiányzik. Talán
nagyhetman feleségére vonatkozik.

Sieniawski
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4. Wegen des Janus werde der . . .3 umb einen Officier umb
gehen.
5. Wegen des Palatini Belczensis. Man wolle zwar bewilligen,
dass im Fall der Noth er sich in Hungarn retiriren könne, man
doch lieber sehen möchte, dass er sich in Schlesien hinach begebe.
6. Wegen der Feldherrin seie zu supersediren, dan sie sueche
authentische Brief von der Kaiserin, oder dem König, umb selbe
dem König in Schweden, dem Czaren vorzuweisen und dise Hof
verwicklen könne.
A címkérdéssel az 1711 július 7-én a Wratislawnál tartott min. érte
kezlet is foglalkozott, melyen Br. Seilern és Buol vettek részt, s amelyre
„Christophorus ab Urbich, minister Suae Czareae Mattis ad hanc aulam lite
ris fiducialibus de 30. Maii nuperi legitimatus“ is meghívást kapott. Ez
alkalommal Br. Seilern a következőkre nézve kért Urbichtól felvilágosítást :
„Quantumcunque illud sit, non posse tamen S. Mattem Caes. sum
mum ferre praeiudicium, quod in litteris Czareis, in quibus sibi debitus
„Maiestatis“ titulus denegetur, noviter sibi illatum sit, de quo facto tamen
ita sentiat S. Mattas Caesarea, ut id ex mandato S. Czareae Mattis neutiquam, verum ex solo cancellariae errore profectum esse credat, firmari S.
pattem in hac pia persuasione ea ratione, quod lapsus iste in posterioribus
Czarii8 literis de 30. Maii, saltem quoad Maiestatis titulum, emendatus fuerit.
Itaque vestigium ullum tantae in Caesaream Maiestatem offensae apud
istas cancellarias exstet, quod futuris temporibus allegari, aut etiam in
exemplum trahi possit, mandasse, S. Metern Caesam, ut sibi Caesareo mi
nistro hae litterae restituantur, quo eas Suae Czareae Majestati remittat
atque juxta solitum et debitum stylum instrui curet, quod ipsum S. M.
Caesarea ab urbanitate Czareae Matti® eo certius speret, quo magis id ad
stabiliendam mutuam amicitiam, literarumque commercium reciprocum faciat,
quod minime interruptum vellet. Quo dicto litteras, quas manu tenebat,
Czareo Ministro extradere annisus est.
Verum ille detrectare litteras, neque se eas unquam recepturum con
testatus, consulto et ex iussu Czareae Mattis litteras in hunc tenorem fuisse
conceptas, impavide asseruit et id quidem, uti ajebat, in vim compensatio
nis, quando et S. M. Caesarea Suam Czaream Mattem solo titulo „Sereni
tatis“ omisso „Maiestatis“ axiomate in suis litteris dignata sit, quod tamen
Czaaro tribui debuisset ab Imperatrice, quae vidua, eoque duntaxat rect
rix sit.
Ad haec Dominus Baro à Seilern: officiose erga Czaream Mattem comiterque egisse Suam Mattem Caesaream, — ait, — quod hunc defectum
non Czaaro, verum ejus Cancellariae adhibuit ; nunc vero se legatum Mattem
Czaream huius facti ream facere et authorem, cuius ipsa Sua Mattas penitus
immunem voluisset. Causam, cur queratur magnus Czarus, nullam habere ;
imperatricem in suis litteris, solitis eum titulis, perpetuoque retro obser
vatis, atcjue a magnis Moscoviae Czaaris retro semper acceptatis, honorasse ;
praetendisse quidem nonnunquam Czaaros Maiestatis Imperatorumque titulos,
verum ab aula caesarea perpetuo denegatos, quin hunc ipsum ambitum a
magno Turearum imperatore inter causas denunciati nuper Czaaro belli
numerari. E contra dignitatem titulosque Augustae ex persona augusti
dimetiri, qui ipsi, licet viduae, perpetuo adhaereant, atque ab omnibus
totius orbis principibus, nullo religionis, dignitatis, aut gentis discrimine
concedantur, quique et nuper et iterum novissime à ipsa Sua Czarea Matte
attributi illi fuerint, nec munus regentis, quod pro filio rege ex pietate et
officio materno ad tempus suscepit, Maiestatem imperatricis quidquam

8 Olvashatatlan név, de csak Pálffy gr. főparancsnokról lehet szó.
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imminuere, provocari super hoc ad universi orbis judicium, stÿlum, praxin
ac observantiam notoriam, quae singula factum Czaari damnent. Agi etiam
de Maiestate futuri imperatoris ac totius imperii Romani, quod nunquam
passurum sit, ut Augusta, eoque corona imperiali redimita, a debito honoris
dignitatisque gradu deturbetur. Proinde litteras recipiat, sin minus, sibi
in hospitium remittendas, atque si desit, qui eas acceptet, ibi honesto loco
deponendas.
Ule pertinaciter litteras detrectare, nec satis sibi constans adductis
supra argumentis modo obsistere, modo assentiri, mox sibi contrarius ad
priora redire, tandem de incuria, quae Suae Czareae Matti hac restitutione
litterarum inferatur, conqueri.
Ad haec repositam illi fuit iniuriam, quam alleget non Czaarum,
sed Augustam ferire, contra id honoris Czaaro datum, quid ista restitutio a
binis ministris, iisque consiliariis intimis, cuius rei exemplum non exstet,
sibi legato fieri demandata esset. Proinde amicis monitis locum daret, litte
ras reciperet, nisi imputata sibi ea vellet, quae inde consequi possent.
At ille in proposito perseverans abiit. Cui postero die litterae per
officialem cancellariae domum remissae et cum ne huc acceptare eas vellet,
ibi in mensa depositae fuerunt. De quo facto particularis exstat relatio a
dicto Officiali confecta“. (Staatsarchiv. Min. confer, protoc. ad an. 1711.)
A kérdés történetéhez tartozik még Trautsohn hercegnek gr. Sinzendorfhoz
1711 július 11-én intézett levelének következő részlete is :
„Mit dem Herrn von Urbich gibt es wieder grosse Verdriesslichkeiten,
in deme man seinem Bruder, der jetzt anstatt seiner von einen Abgesandten
bei disem Hof accreditirt worden, ein zarisches Schreiben zuruk gegeben,
in welchem Ihre Majestät die Kaiserin nur mit „Serenitas“ tractirt werden
und also keineswegs behalten, sondern notwendig zuruk gestellet werden
müessen. Welches er so hoch anziehet und drohet, dass der Czar disen
Affront mit dem Schwerte rechnen wird, da doch wir in keine Sach zur
Feindseligkeit Ursach geben, sondern in unterschidlichen Begebenheiten
von dem Moscovitischen Hof sehr unfreundlich und recht grob tractiret
werden. Der ältere Urbich solle nach dem Haag als Moscovitische Botschaf
ter abgehen, da werden E. E. und andere ministri vieleicht auch viel unangenembes mit ihme zu thuen bekommen.“
(Eredetije Staatsarchiv. Correspondenz Fürst Trautsohn. 1709—13.)
78.

Jaroslav, 1711 június 29.

Pleyer Ottó Eleonóra régenskirálynénak.
Részletesen előadja a magyar emigránsok aggodalmait és mentségeit
s tolmácsolja azon kérésüket, hogy részükre a gratia vitae et bonorum
biztosittassék, bár a szatmári békében megállapított jelentkezési határidő
letelt; emigráns forrásból származó híreket közöl a cárról, továbbá
Rákócziról és Bercsényiről.
Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1711—12. A < > közé eső szavak az ere
detiben jelekkel vannak írva.

Allerdurchl’áuchtigste etc.
Obwohlen zwar meine Zurückreise nacher Moscau umb aldorten das weitere, was mir in ertheilten Instruction allergnädigst
anbefolchen, zu verrichten, anzutreten mich fertig machete, so hat
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der kaiserliche Abgesandte Gr. von Welzek noch ehender eine
Commission zu vollführen, von Lemberg naher Jaroslaw anhero zu
reisen und eine, oder andere Wochen aldar noch zu verbleiben mir
aufgetragen, weilen alhier, oder doch nahend herumb des Ragozi
und Berczeni bisheriger meister Anhang von denen Ungarn, welche
anjetzo die gemachte Zakmarische Pacificationspuncten anzunehmen
erkläret, sich aufhalten. Und als sie solches erstlich nach er
fahrenen Schluss des Tractats sich heimblich nur bei :dem kais.
Abgesandten angemeldet, aber dennoch verkundschaftet worden,,
haben beide Häubter durch Versprechen mit ihnen zugleich zurückzu
gehen sie aufzuhalten gesuchet. Da aber durch solches dieselbe von
ihren Fürhaben nicht abzubringen waren, anjetzo von den Berczeni
also verfolget werden, dass er sogar ihnen drohet sie sambtlich
niederhauen zu lassen. Fast alle diese Ungarn zeigen ihre grosse
Begirde sich der königlichen Gnad zu unterwerfen, wan sie nur
mit Passe sicher zurück zu kehren, auch Sicherheit des Lebens
und Restitution der Güter möchten versehen werden.
Derowegen sie gleich damahls als sie sich bei den Herrn
Abgesandten angemeldet und zu Beglaubigung dessen ein. attestatum
begehret und erlanget, auch zugleich an den Grafen Palffÿ einen
Expressen abschicketen, umb von ihm sowohl für sich, als ihre
Frauen und Effecten nacher Hungam zurück zukommen, als auch
für einen Expressen nacher Wienn zu schicken einen salvum
conductum begehret haben, welcher ihnen aber sowohl eines, als
das andere abgeschlagen hat; daraus dan auch erfolget, dass der
ohne dem ihnen kurtz geschienene Termin verflossen und der
Graf Palffÿ die Exspirirung seiner Vollmacht dabei gar notificiret
hat, worüber sie anjetzo äusserstens bestürtzet seind, weilen sie
in Erfahrung derer Accordspuncten und Pacificationsconfirmation,.
wider welche sie nichts einzuwenden wissen, in ihren Gewissen
überzeiget und zu submittiren schuldig finden, nichts mehrers, als
anjetzo die königliche Gnad anzunehmen verlangen, welche zu er
halten ihnen aber wegen albereit verflossenen Termin die Gelegen
heit entgangen sein sollte, wo sie doch vielmehr sich Hoffnung
gemacht, dass weilen sie äusser des Landes und Königreich einige
weit entlegen in Verschickungen waren und von solchen geschlos
senen Tractaten nicht so geschwind, als die in Ungarn wohnende,
also nicht ehender, als da der Termin fast schon verflossen war,
in Erfahrung gebracht, der Ragozi und Berczeni auch ihnen
solcher Tractaten Schluss nach Möglichkeit verborgen und sie ohne
Pass und gegebenen Sicherheit nicht könnten in das Königreich
zurückgehen und derentwegen auch den Tag ihrer Anmeldung
durch oberwendets attestatum bedeuten lassen.
Derowegen bitten sie solches am E. K. M. allerunterthänigst
gelangen zu lassen, dass ihnen durch den auf solche Art ver
flossenen Termin die Gnadenthür noch nicht möchte verschlossen
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sein; weilen sie durch alsbaldige Anmeldung bei den kaiserlichen
Abgesandten und durch Eröffnung mancher Geheimbnüssen ihr zur
Gnad-annehmung so höchstgeneigtes Gemüth genugsamb am Tag
geleget und solches durch an sich Ziehung der anderen immer
mehrer bekräftigen werden; also anjetzo zu E. K. und K. M.
fussfallend anlangen, dass dieselbe allermildreichest geruhen wollen,
nach die sie die von mir ihnen alhier communicirte kaiserliche
Confirmation über den geschlossenen Tractat gesehen und über
lesen, befunden, dass sie wohl für den Ragozi expresse und auch
für die andere Hungarn, welche in dem Königreich, oder an denen
Gräntzen waren und in gesetzten Termin sich herstellen könten,
guet wäre ; allein weilen in selbiger für diejenigen, in auswärtigen
Orten, in Verschickungen, in Krankheiten und anderen Zuefallen
verhindert und kaum vor Verflüssung des Termin solches erfahren
könten, wie es mit denen sollte gehalten werden, keine Meldung
geschehen. Der General Palfly auch die Exspiration seiner Voll
macht andeutet, seheten sie sich ohne ihrer Schuld von der könig
lichen Gnad ausgeschlossen, dem Grafen von Welzek ein salvus
conductus für sie aus der Hungarischen Kanzleÿ sambt expresser
Versicherung des Lebens und Restitution der Güter ehestens
möchte zuegeschicket, damit nicht noch mehrere Zeit möchte ver
flössen, wan es erst nacher Hungarn an den Grafen von Palffv,
von denselben erst widerumb zu ihnen hieher berichtet und sie
an ihn widerumb nacher Hungarn sollten verwiesen werden, da sie
den folglich turmatim nacher Haus zu ziehen und aldort der
versprochenen Diaeta erwarten wollen. Zu mehrer Bezeigung ihrer
Treu sagen sie, dass umb soviel mehrer solchen salvum conductum
an sie zu beschleinigen wüntscheten, weilen sie in gewisse Er
fahrung gebracht und theils aus (des Czaren Mund selbst gehöret,
dass der Ozar über die Alliirten sehr erbittert, weilen das ver
sprochene Neutralität-corpo bishero anzumarchiren mehrer ver
hindert, — als befördert worden und ihm dieser Türkenkrieg von
ihnen angesponnen worden.) Ingleichen auch (auf den kaiserlichen
Hof) special, (dass derselbe die Meditation zwischen wir und denen
Hungarischen Confoederirten lieber von Engelland und Holland,
als von ihm habe angenommen, da doch dem kaiserlichen Hof
viel nützliches daraus hätte entstehen können und man ihm grosse
Obligation schon von vorhero haben sollte, dass er denselben zu
lieb, in den Türkenkrieg sich eingelassen und noch viel mehrere
Freundschaft-bezeugungen spühren lassen, da er entgegen erfahren
müsse, dass man in den Carlowitzischen Friedenstractat auf ihm
fast gar keine Reflexion gemacht, und schier gar verlassen habe;
er müsse auch anjetzo sehen, dass man viel zu den jetzigen
Türkenkrieg contribuiret, mit dem Neutralitäts-corpo ihm nur Spotte
und dem Schweden viel lieber, als ihm den Vortheil gönnete.
Derowegen er es ihnen gewiss bezahlen will; den man seine bis-
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herige Victorien ihm beneide und es Schweden lieber wünschete.
Dabei hätte er sattsamb zu verstehen geben, wie er durch Hülf
Frankreich noch zum End dieser Campagne gewiss vérhoffe einen
Frieden mit den Türcken und Schweden zu bekommen und noch
gar selbst mit ihnen sambt Frankreich in eine Allianz zu, treten.
Weilen nur die Fürsten in der Wallacheÿ und Moldau sich zu
ihm schon geschlagen und denen albereit bei sechstausend darzu
gekommenen Ratzen1 noch viel mehrere nachfolgen, also dass
20 tausend Mann zusambkommen.)2
So vermeinen die jetzt (Gnad bittende allhiesige Hungarn,
dass Ragoczy und Berczeni, wann sie sich lang allhier aufhalten
sollen, sich auch darzu schlagen, den Czaren selbst in das Königreich
Hungarn führen und aufs neue in Unruhe verwicklen wurden und
weilen die versprochene Hülfstruppen von Ragoczi bis 2 tausend
Man angewachsen, derer noch in denen Gebürgen hin- und her
in Verborgen sich haltetén, mehrere erwartet werden, durch Bei
trettung der Ratzen die Ungarische sogenannte Auxiliar-truppen sich
vermehren und der Türck auf der Frantzosen und wie zu be
fürchten, stehet bei so dann gestalten Sachen nach gemachter
Allianz des Czaren selbst darzukommenden Anstiftungen ürsach
bekommen das Königreich Hungarn anzufallen, mithin bei so grosser
Allianz sowohl das Reich, als die Erbländer) allenthalben (mit
Krieg angegriffen werden.)
Derowegen bitten sie desto inständiger den salvum conductum
mit expresser Amnestie, Sicherheit des Lebens und Restitution der
Güter für diejenige, welche sich äusser den Königreich in Pohlen
herumb befinden, an den Grafen, als der am nächsten ist, einzu
senden, auch ihm die Vollmacht zu geben, das juramentum fideli
tatis von ihnen indessen abzunehmen, damit vor allen denen zwei
Häubtem ihre Adhaerenten entzogen würden. Gleiches bitten sie
auch für . den Esterhazi; welcher sich nach ihnen richtet und mit
ihnen in allen sich gleich achten will. Was aber die Häubter
selbst betrifft, so wird ihrer Meinung nach der Ragozi, weilen in
der gedrukten Confirmation ihm der Titul eines Fürsten nicht
gegeben, welchen ihm weilandt glorwürdigsten Gedächtnuss Kais.
Maiestät Leopoldus doch gegeben haben solle,3 er solches resentiren.
Haubtsächlich aber verlangeten dieselbe, dass solcher Pacificationstractat, welcher zwar von E. K. M. albereit ratificiret, wan Ihro
königliche Maiestät aus Spanien (wie es das Ansehen hat) noch
nicht so geschwind herauskommen könnten, dennoch indessen durch
1 A balkáni szlávok és Nagy Péter viszonyára 1. Brückner: i. m.
459-60. 11.
'
2 A Pleyer által közölt ezen részletek arra mutatnak, hogy az ide*
vágó adatokat Nedeczky és Ráday szolgáltatták.
3 Rákóczi hercegi címére 1. Thaly K. : Rákóczi ifjúsága. 270—300.11.
Márki: I. 138—39. 11.
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eigene Handunterschrift wolten auch selbst bekräftigen, da die
dan hernach bis auf eine. Diaeta sich gern geduldten wollten und
Selbsten für des Hauses Österreich Interesse invigilirn.
Weilen auch nach den Ragozi und Berczeni der Niedezkÿ,
Ketzer, Raday und Hellmbach sowohl in der Confoederation eine
von denen Principalem, als anjetzo zu Annembung der königlichen
Gnad unter denen äusser Land sich befindenden und andere darzue
mit grosser Eifer und Aufrichtigkeit zu persuadiren mit sich in
Hungam zurück zu ziehen sonderlich beflüssen seind: als ist auch
in diesen ihr sonderliches allerunterthänigstes Bitten, dass ihnen
vieren aus der Kanzlei jedem ein sonderbahrer salvus conductus
mit Sicherheit des Lebens und Restitution der Güter möchte
zuegeschicket und ertheilet werden, nach welchen sie sogleich dem
Herrn Abgesandten allhier das iuramentum fidelitatis ablegen, in
specie er Niedezkÿ aber, als der in Commission am Czaren ge
wesen und Ketzer auch viel Heimblichkeiten weiss, hernach von
vorigen iuramento entbundener wichtigere Sachen entdecken, auch
noch viel mehreren Fleiss und Mühe anwenden werden, die andern
allesambt mit sich zu bringen, weilen sich fast alle nach dieser
vieren zu richten pflegen.
Es sollten dieser Tagen wiederumb 240 ungarische Soldaten,
noch jüngerer Zeit aber noch 50 andere Hungarn alhier in Pohlen
kommen sein, welche sagen, dass aldar der gemeine Mann öffentlich
rede, es zwar ein gueter Pacifications-accord mit ihnen gemacht,
weilen sie aber keinen König hätten, der ihnen über die Gesetz
des Reichs geschworen, als wussten sie auch nicht, wem sie ge
schworen hätten, also auch ob sie sicher wären. Es verlangen
auch die alhiesige Ungarn inständig, dass noch mehrere Pacifications-confirmations-exemplarien möchten unverweilet anhero ge
schickt werden, damit sie es hin und wider in andere umbligende
Örter, alwo sich viele Ungarn auch aufhalten, schicken könten,
dan weilen es auch einige darunter gibt, so einen gedruckten
mehrer, als einen geschriebenen glauben.
Des Berczeni Gemahlin ist gestern anhero kommen,1 hat
etwa 12 bis 15 moscowitische Wacht bei sich, er aber solle sich
bei Lemberg bei den Siniawskÿ befinden ; hat etwa 30 oder 40 Mann
bei sich. Er hat zwar sollen zu Feld mit den Czaren gehen und
3 Pohlnische Fahnen Soldaten mit sich führen, aber keine Mag
naten, aber er soll sich widerumb bedacht haben, wie die Ungarn
vermeinen (er traue dem Czaren auch nicht zu viel.) Der Ragoczy
soll sich anjetzo auch in Lemberg befinden und bei 100 Mann
bei sich haben. Was (den Tractat zwischen den Czaren, Ragoczi
und Berczeni betreffen) worauf (die Truppen in die czarische
1 Bercsényi felesége gr. Csáky Krisztina volt, aki 1723 ápr. 25-én
Rodostóban halt el. (Thaty K.: Századok. 1889. 568. 1.)
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Dienste) gegangen, versichern alle die Ungarn, dass anderst nichts
seie, als blos allein, weilen (Ragoczi und Berczeni) solche (nicht
erhalten können), indessen aber, bis er gänztlich (vergnüget wird
und in Hungarn sicher) zurückgehen kann (dieselbe dennoch nicht
alle von sich lassen) wollte, (als) hab (er sie dem Czaren gelihen, dass zu was Zeit er) derselben unnöthen hat, (der Czar
ihm sie zurückgeben) sollte ; damit (aber der Czar für die) interim
(von sie) verhoffte (Hülf ihm Ragoczy auch) wollte erkäntlich sein
und alle andere Ungarn, welche sich bei den Ragoczi zu verbleiben
und soviel Leuth bei sieh aufzuhalten, wegen des grossen Geld
mangel beschwähret haben und solches mit unter andere Ursachen,
warumb sie zurückgehen wollen, angeführet haben, auch desto
leichter bei ihm erhalten, hat ihnen allen sämtlich einen (gewissen
District in der Ukrain gelegen, Charkow genandt sambt seinen
Dependentien zum Unterhalt)1 angewiesen, allein weder (Ragoczy,
noch Bereczenÿ, oder die anderen) wollen sich so weit (hinein
locken lassen,) betrachtende, dass (sie in Pohlen) noch freie Leut,
(aber aldar Sclaven) würden sein.
Ich bin auch auf erhaltene Commission von Herrn Abge
sandten zu den Czarischen gevollmächtigten Pottschaftem Fürsten
Dolgoruky gangen und ihm das von E. K. M. rescribendo anbefolchene wegen des Neutralitäts-corpo, wie mit wegen des ge
schlossenen Pacificationstractat hinterbracht, welcher auf das letzte
antwortete, dass es ihm schon bekannt wäre, auf das erstere aber
alsogleich fragete, ob diese Völker auch Ordre hätten zu agirn,
weilen der Anmarsch allein der Sachen noch nicht abhelfen? etc.
[A jelentés többi része nem tartozik a tárgyhoz.]

1 Rákóczi 1710 nyarán állítólag maga kérte a cártól, hogy léveretése
esetén Ukrániában telepedhessék meg a hozzá hű magyarokkal együtt.
(Feldzüge : XII. 509. 1.) A cárnak Pleyer jelentésében közölt ajánlatáról
Rákóczi is megemlékezik. Önéletrajza. 233—34. lap.
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GR. PÁLFFY A HADITANÁCSNAK

79.
Kassa, 1711 június 29.
Gr. Pálffy János a haditanácsnak.

Jelenti, hogy gr. Wüczék kívánságának megfelelően gr. Wallis ez
redest és Schotte kapitányt a császári követ rendelkezésére bocsátotta;
gondja lesz Rákóczi és Bercsényi ártalmatlanná tételére, de szüksé
gesnek tartja, hogy a kilátásba helyezett pénzösszeg mielőbb helyez
tessék nála letétbe; a birtokok visszaadásában a haditanács, rendel
kezéseinek megfelelően fog eljárni, néhány vitás kérdésben azonban
elvi döntést kér; végül személyi, élelmezési és félszerelési ügyekről ad
számot.
Eredetije Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 júl nr. 129. Az okiraton kívül:
Exp. Wien, den 11. Juli, 1711. Mellékelve a munkácsi őrséggel 1711 június
18-án kötött megállapodás másolata. (Magyar fordítása PuLAY-nál : II. 484—
89.), továbbá a várban talált tüzérségi anyagról szóló kimutatás.

Hochlöbl.
Das untem 6-ten beede von 10-en und 13-ten huius habe bei mei
ner Zurukkunft von Mongacz erhalten, immittelst wirdet ein hochlöbl.
HKR. schon aus meinen vorigen vernommen haben, dass, mit dem
Herrn Grafen Wilzeck bereits ein zimbliche Zeit die Correspondenz
führe, so auch bishero continuire und weilen selber de novo ein
paar Officiers zu sich verlanget, der Obrister Herr Graf Wallis1
aber anjetzo ohne dem wenig zu thuen hat und» disen Werck gar
wohl tauglich sein wird, als schicke selben mit dem des löbl.
Daunischen Regiments bestellten Haubtmann Herr Scholz2 dahin,
nicht ermanglend mich in allen denen einlauffenden Nachrichten
gemäss zu Herrn-dienst zu dirigiren, dan nit hoffen will (da es
bishero nit beschehen), Mongacz über und der Czar bereits zu
seiner Armee abmarschiret,3 dass ein oder anderer Theil mit Gewalt
einzutringen suechen wird, wider welches, wan es unternommen
werden wollte, alle mögliche Gegen-Verfassung vorkehren wurde,
auch zu disem Ende zwei Regimenter bei* ersagten Mungacz
stehen lassen.
Betreffend den Ragoczi und Berczenÿ, so werde mich auf
alle Weise beeifem, die Sach zu richten, allein ist einem hochlöbl.
1 Gr. Wallis Ferencz Pál ; eleinte őrnagy a Longueval-gyalogezredben,
később alezredes a Haslingen-gyalogezredben. (Feldzüge: IV. 245., 258. 1.)
Mint ezredes, Nyitra parancsnoka volt (Feldzüge : XI. 260.), s résztvett
Érsekújvár ostromában. (Feldzüge : XU. 523.
2 Személyére vonatkozólag közelebbi adatokat nem ismerek; úgy
látszik, azonos azzal, aki utóbb Mebádia parancsnoka volt, mint őrnagy.
(Feldzüge : XVII. 253.)
3 A cár 1711 június 24-én már a Pruth mentén táborozott, s június
25-én vonult be Jassyba, hol Kantemir moldvai vajda fogadta. (Brückner;
i. m. 463. 1.)
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HKR. vorhin bekannt, dass zu einem solchen Werk die blosse
Versprechungen nit sufficient, sondern es wäre die beste Beförde
rung, wan bei mir ein paar tausent Ducaten schleunigst depositiret wurden, welche auf nit erfolgenden Effect allzeit restituiren
wollte.
Die Gueter werden zufolge der allergnädigsten Ratification
unwaigerlich abgetreten werden.1 Es ist aber dabei eine nit geringe
Difficultaet ratione der Weinfexung, indeme der Cammerrath und
fiscus Meixner vielen Officieren und Andern die Weingarten, umb
solche im Bau zuerhalten und den Zehend sambt Bergrecht zu
genüessen, verlassen, auch de consuetudine Regni ist, dass diejenige,
so umb Georgi in denen Weingarten arbeiten, die Fexung abneh
men sollten, bei welchen es ohne gehorsamben Maassgeben gar
wohl sein Verbleiben haben könnte. Ein gleiche Bewandtnus hat
es mit den Getraid, Früchten, massen viel den Samen umb paares
Geld mit Anticipationen erkaufet und die Einerdung durch aigenes Viech bestreitten lassen, mithin das Land cultiviret und sowohl
der Unterhalt deren Truppen promoviret, also das königliche In
teresse observiret worden, wessentwegen mich anfrage, ob die vorige
Resolution, einem jeden das ausgelegte zu resarciren, statthaben
solle, oder ob nit dem Bauherrn die Hälfte der Fexung zu lassen
wäre, gestalten die herübergetretene mit der anderen Hälfte gar
wohl eontent sein könnten.
Dass Herr Generalfeldmarchal-Lieutenand Graf von Löwen
burg 2 sich beschwähret, zur nöthigen Besätzung seines Posten an
denen vier Compagnien keine genuegsambe Mannschaft zu haben,
glaube gar gern, es rihret aber solches daher, dass die Recruten
noch nit ankomben und von disen Compagnien Soliomkő, St.
Job und Sarkad3 praesidirt sein ; wan also ein hochlöbl. HKR. zu
verordnen beliebete, sothane ohne deme zu nichts dienstliche Ohrt
rasiren zu derfen, so könnten die Leute zuruck gezohen werden,
womit er Herr Feldmarschal-Lieutenant eine sufficiente Guamison
bei hätte, dan eine anderwärtige Verstärckung, sonderlich bei
vornehmender Siebenbürgischen Abwechslung sich nit wohl practiciren lasset
Das Schönborgische Regiment ist bereits vor 14 Tagen
marchiret4 und gehet heunt auch der Herr Kriegscommissarius
Dworzatschek in Schlesien nach. Sonsten ist endlichen vor einigen
1 A birtokviszonyok rendezésére 1. Bevezetés 177—188. 11.
2 Gr. Löwenburg Frigyes ; mint vezérőrnagy résztvett a zsibói ütkö
zetben (Feldzüge : VII. 457.) ; mint altábornagy eleinte a morva határ
széleken tevékenykedett, majd Nagyvárad parancsnoka lett. (Feldzüge: IX.
301., X., 137.). Sarkad, Szentjob és Sólyomkő megvétele az ő nevéhez
fűződik.
3 A részletekre 1. Bevezetés : 35. s köv. 11.
4 A Schönborn-dragonyosezred Sziléziába indult az úgynevezett
Neutralitäts-corps-hoz. (Feldzüge : XIII. 453.)
32
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Tagen das Fuhrwesen mit einen Meel-transport zu Onod arriviret,
so auch umb den änderten zu thuen, widerumben zuruck gegangen.
Übrigens lege die Capitulation mit der Guarnison zu Munkacz bei, nicht weniger die Specification, was an Artillerie, Muni
tion und Proviant gefunden worden; die weitläuferige Bericht
wirdet Herr Cammerrath Meixner und Herr Oberkriegs-Commissarius Nölten, welch beeden alles zu conscribiren überlassen, ab
statten. So viel aber berichtet bin, so hat der Ragoczi all das
beste bereits vorhin abgeführet, befindet sich folgsamb nach Infor
mation ermelter beeden Conscribenten äusser 140 Marek Silber gar
wenig und ein Baldachin von rothen Sammet, so der mehr berihrte
Rákóczi, als er Fürst in Sibenbürgen hat declariret werden wollen,
verfertigen lassen, falls er Ihro Kais. Maiestät allergnädigst zu
erlauben gerueheten, hier in eine Kirchen geben und darzue pro
memoria von meinen aigenen ein Altar machen lassen wollte. Die
aHdorten auch verhandene 9 Fassel Tokaier Wein, so aus Ermang
lung der Zeit zwar nit gekostet, doch nach Bericht des Herrn
Meixners gut sein sollen, habe verordnet vor ihro Königl. Maiestät
nacher Wienn zu schicken.
Bei denen Herrschaften Munkacz und üngvar seind die Felder
gar schön angebaut worden, wurde demnach gar verträglich sein,
zur ordentlichen Einfexung einen guten verständigen Menschen
zu denominiren, wordurch mit nit geringen Nutzen des aerarii
beede Orth auf drei Jahr proviandiret werden kundten.
Ferrers Schlüsse auch zur mehrem Ersehung die von unter
schiedlichen Orthen an den Ragoczi geschriebene Brief, worunter
einer von dem Fürst Lubomirsky.
Schlüsslichen rucke bei, wie wohl notwendig wäre bis 1000
Centen Pulver herabzusenden, umb die Föstungen genugsamb zu
versehen, sintemahlen durch die Te Deum laudamus, auch die
Abgaab zu den höchst erforderlichen exercitio der Infanterie solche
zimblich entplesset sein. Es wäre zwar einiger Salliter verhanden,
wan nur ein hochlöbl. HKR. die weitere Verfertigung durch
Herrn Enziger,1 oder einen andern zu disponiren beliebete, so
kundte die vorangeregte Lieferung, wo nit völlig, doch in etwas
erspahret werden, wonebst widerhole nicht undienstlich zu sein,
dass der Artillerie-Obristleuthenand Herr von Molckh2 die Föstung
visitirete und darüber seine Relation abstattete.
Letztlichen bin einmahl gezwungen den unglaublichen Nothstand deren Truppen nochmahlen zu repetiren, dann in Wahr
heit viel Oberofficiers mit den blossen Commissbrod und Wasser
1 Enzinger János (von Enzing), puskapormalom-tulajdonos (Feldzüge :
II. 90.); később a salétromtermelés és a puskaporgyártás felügyelője. (Feld
züge : XL 45.)
2 Molck (Molckhen) Siebert tüzértiszt, utóbb tüzérezredes, a tábori
tüzérség egyik újjászervezője. (Feldzüge: XIII. 104.)
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leben müessen, woraus leichtlich abzunehmen, wie es dem gemeinen
Mann ergebe und wird sich bei einlauffenden Klagen wegen
verüebter Excessen, bei mehrem Einreissung des Desertiren und
Krankheiten gar nit zu verwundern sein.
Womit in Erwartung einiger balden Resolution auf meine
durch Herrn Referendarium Locher von Lindenheimb eingeschickte
Puncten, zumahlen ein und anders einzurichten, die Zeit jetzo hätte,
mich empfehle und verharre eines hochlöbl. HKR. gehorsamb,
und dienstschuldiger Diener
Caschau, den 29. Junii 1711.
Johann Graf
80.

Jaroslav, 1711 június 29.
Pleyer Otto gr. Wratislawhoz.

Előadja a hazatérni kívánkozó magyar emigránsok mentségeit és
kérelmét; híreket közöl Rákóczi féleségéről és állítólagos nyilatkoza
tairól; beszámol gr. Zichy Pál bizalmas jelentéseiről.
Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1711—12.

Nachdem ich alhier in Jaroslaw einige Tagen mich aufge
halten und von denen zur Treu über zu gehen verlangenden
Hungarn ein und anderes erfahren, welches ich an I. K. M. der
wittibten Regentin zu berichten für nöttig befunden, der Reichs
kanzler Züfferschlüssel, als welche anjetzo bei alhiesigen Expedi
tionen nichts zu thun hat, nicht brauchen wollen, der Hofcanzlei
Züfferschlissel aber der Herr Graf von Welzek mir noch nicht
abzuschreiben gegeben, hab ich mich des Schlüssel von E. Hgrfl.
Excellenz gehorsambst einschlüssen wollen.
Diese Ungarn alhier lamentiren sehr, dass man ihnen den
Verlauf des Termin zuemuthen will und der Herr General Palfly
keinem einen salvum conductum geben wolle, dadurch ihnen der
Rückweg nacher Hungarn verschlossen. Sie aber vermeinen und
bitten inständig, dass man doch consideriren wolle, dass sie äusser
Landes weit entlegen, einige gar in Expeditionen verschiket waren.
Der Ragozi und Berczeni auch es ihnen nach Möglichkeit ver
halten, sie sich auch bei Lebensgefahr nicht dörfen melden und
merken lassen zurückgehen zu wollen. Dennoch aber sie sich,
sobald sie es erfahren, bei dem Abgesandten Grafen von Welzek
angemeldet und dessen, als auch des datum halber ein attestatum
von ihm genommen, dadurch sie vermeinet wider den verloffenen
terminum sich zu schützen, hätten auch albereit in Offenbahrung
mancher Heimblichkeiten ihre Treu schon erwiesen, welches sie,
sobald sie, sonderlich die in Expeditionen gewesen, durch Ablegung
ihrer juramenti fidelitatis gegen I. Kais. Maiestät von ihren vorigen
32*
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ihren gewesten Principalen geleisteten Eid werden entbunden sein,
durch mehrere Entdeckung einiger Sachen mehrer erweisen werden.
Bitten derowegen, dass man dem Herrn Abgesandten Vollmacht
alhier ertheile, weilen er in der Nahe und sie noch unvermerkter
zu ihn kommen können, dass er von ihnen das juramentum fideli
tatis abnehme, sie mit salvis conductibus, Sicherheit des Lebens
und restitutione bonorum kraft der geschlossenen Tractaten ver
sehen dörfte und sie also hernach haufenweis nacher Hungarn
abgehen wollten. Stellen durch Offenbahrungen einiger befürchten
den Conjuncturen die Gefahr für, welche sich ereignen könte, wan
man sie anjetzo von der Gnad ausschlüssen und dadurch denen
Häubtern ihren Anhang nicht abziehen würde. Derowegen sie bi»
längsten 3 Wochen auf einen Antwort von Hof erwarten, nach
dem aber aus ihren Mitteln Geistliche dahin abschicken wollen,,
umb noch Gnad für sich zuerlangen.
Des Ragozi Gemahlin suchet alhier Geld aufzubringen, selbst
nacher Wien zu gehen und für den Fürsten, welcher sich aller
Gnad-annehmung gezeiget, auch vor denen andern, nach erhaltenen
Pacificationspuncten geschworen, dass wan er 100 m. könte auf
bringen, da man denen Ungarn diesen Tractat halten wolte, nichts
wider das Haus von Österreich anzufangen, ja selbsten für dasselbe
zustehen, die Sachen bei I. K. M. der verwittibten Kaiserin selbst
auszumachen und ihn auszusöhnen. ’ Womit etc. E. Hgsfl. Excellenz etc.
Jaroslaw, den 29. Junii, 1711.
Otto von Pleÿem^

P. S. Anbei Schlüsse E. Hgsfl. E. copialiter einen Brief bei,
we]chen ich einem revertirenden Ungarischen Edlman an den Herrn
Feldmarschallen Grafen von Palffy geben, weilen sich selbter zwar
vorhero durch den Herrn Nedezky bei mir und durch mich bei
dem Herrn Abgesandten Grafen von Welzek gemeldet, aber nicht
erschienen, dessen Ursachen er aber fürzubringen hat, weilen dieser
nun nicht in der ersten Classe des Rescripts benennet, sondern in
die andere gerechnet worden und ich ihme keinen anderen Pass,
als über Schlesien nacher Wien, kraft dieses rescripti ertheilen
dörfte, dem hohen Kaiserlichen Ministerio aber an dessen berichten,,
weilen er auch bei dem Ragozi ein secretarius wäre, dörfte ge
legen sein, er auch obschon ohne Pass gleichwoll mit denen
andern anjetzo und noch vor den Termin nacher Ungarn abgehen,
wollen, — als hab ihn allein mit diesem Brief an den Herrn.
Feldmarschallen verwiesen.
Als der Thumbherr von Raab Graf Czizi1 bei mir den Pass
1 Gr. Zichy Pál győri kanonok, aki 1706 óta tartozott Rákóczi hívei
közé. A fejedelem udvari papja lett s az erdélyi fejedelmi beiktatás alkal
mával ő végezte az erdélyi püspököt megillető egyházi szertartásokat.
(Márki: II. 388—89.)

JAROSLAV, 1711 JÚNIUS 29.

501

empfangete, referirete er, wie ungehalten die Ragozin auf ihn
gewesen, als er seinen Abschied von ihr nähme und ihr sagte,
dass er mit denen andern nacher Hungam zurückgienge ; da sie
dabei erwähnete, wie dass es mit diesen noch nicht aus wäre, dan
der Czar dem Ragozi mit grossen Schwurn versprochen, entweder
nach denen Ungarischen Rechten, oder aber mit Waffen zu
restituiren, derentwegen er sowohl als die anderen ja nur noch
6 Wochen sich gedulden solle. Sie solle auch von dem König
Augusto Brief bekommen haben durch den Herrn von Spiegel,1
welcher sehr oft bei ihr ist. Diesen Brief solle sie in Praesenz
der Grossfeldherrin geküsset haben und dabei gesaget: 0 mon
Roy. Sie solle von ihren Gemahl Brief bekommen haben, dass er
mit dem Czaren bald werde hieher kommen.
Wan dan mit demselben unfehlbahr die Edleute widerumb
anherokommen und sich deren einige bei mir widerumb anmelden
und Passe forderen und wie fast alle vorige, also auch diese
hernach ihr Unvermögen und Abgang der Geldmitteln über
Schlesien nacher Wienn zu gehen, fürschützen ; auch der Termin
des letzten Augusti meistens, oder gar völlig schon dörfte ver
strichen sein, als bitte, E. Hgsfl. Excellenz mich gnädigst zu
instruiren, ob ich laut des rescripti ihnen in allen absagen, oder
was ich ihnen für anderen Bescheid geben solle. Es solle ein
gewisser Ungar, namens Stephanus Krutzai,2 oder wie er sich
schreibet: Kruchai, indessen von dem Ragozi in Lemberg hinter
lassen, aber bald anhero kommen, welcher alle desselben Geheimbnus weiss, derentwegen von ihm ungemein flatiret und hoch
geachtet wird ; soll aber gar schöne Güetter in Ungarn haben und
ein gar interessirter Man seie. Vielleicht wäre derselbe durch
etwas nambhaftes nebst der kaiserlichen Gnad und Restitution
seiner Güeter zu gewinnen.
Der Anton Esterhasi solle bei Ankunft der czarischen Trup
pen die Völker von Maros commendiren; er versicheret den
Ragozi, dass schon etlich 1000 Man in Ungarn auf ihm warten.
Die revertirenden werden den Herrn Feldmarschall davon mündlich
ausführlicher berichten. Übrigens weilen die Zeit zu kurtz, solches
alles Ihro Kais. Maiestät in die Relation beizufugen, in deme
sonst die Brief zu spat naher Cracau kommeten, als habe solches
1 Spiegel János György Kammerdiener, később Domänendirektor.
„Spigli“ néven Rákóczi levelezésében is előfordul. (Arch. Rak. II. 554., III.
712., VI. 706, 713, VII. 5, 27.); bár e levelekből tulajdonképeni állása
nem állapítható meg, kétségtelen azok alapján, hogy II. Ágost lengyei király
bizalmasai közé tartozott.
3 Krucsay István a fejedelem titkos kancelláriájának egyik vezető
tagja, Rákóczi és a szövetkezett rendek tanácstitkára és hadielőadója;
Rákóczi legbizalmasabb híveinek egyike, aki a fejedelem és az emigráció
pénzügyeit vezette. 1747-ben halt el Jaroslavban. (Thaly K. : Századok. 1888.
315. és 604. 11.)
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E. Hgsfl. Excellenz zum weitern Bericht gehorsambst mithin hinter
bringen und mich nochmahlen zu dero Sachen Protection jederzeit
anbefehlen wollen.

81.
Lemberg, 1711 június 30.

Gr. Wilczek Henrik Eleonóra régenskirálynénak.
Jelentés arról, hogy Wilczek megbeszélést folytatott Siemawski nagyhetman feleségével, aki hajlandónak mutatkozik a bécsi udvarhoz
való közeledésre, továbbá arról, hogy behatóan tárgyalt magával a
nagyhetmannal is Lengyelország belső helyzetéről, Rákóczihoz való
viszonyáról, a megindult orosz-török háborúról; végül említést tesz a
magyar emigránsokról is.
Eredetije Staatsarchiv. Polonica. 1711.

Allerdurchlauchtigste etc.
Zufolge E. K. M. unter den 13-ten dises an mich erlassenen
Rescripts, habe den 28-ten mit (der Grossfeldherrin)1 geredet und
alles dasjenige beigebracht, was mir E. K. M. allergnädigst ver
ordnet, worauf (sie) sich aber gar nicht ausgelassen, sondern bloss
mit grosser Submission gesagt, dass selbsten durch (einen Brief),
den mir geben, aller (gehorsambst vor hohe Gnad des Schutzes in
Zeit der Noth und) allein (ihr und ihrem Haus) erzeigten (grossen
Gnaden dancken) würde, weil (sie) nun dergestalt nicht von denen
Contestationen, wie (attachiret vor) das Interesse (des durchleuchtigst. Erzhauses sein) wolle (und Frankreichs auf Ragozy-parthei
abandonniren), wie doch vormahlen gegen den (Fürst Lubomirsky
Podstoli) gethan haben soll, mir zu erkennen geben, so habe auch
vor dieses erstemahl nichts weiter sagen mögen, sondern erwarten,
ob (bei Übergab des Briefs) nichts mehrers sagen, wo so dann,
oder auch mit anderer Gelegenheit das fernere hierinfals umb
(selbe) von disen (französischen und Ragozischen Interesse) völlig
(zu detachiren), soviel möglich, mir werde angelegen sein lassen.
Soviel habe indessen und zwar von des (Gross-Feldherrn
Secretario Torey), so derjenige ist, welcher mit E. K. M. (Resi
denten Tiepolt2) schon vorhin einen (Accord) gemacht haben soll,
dass gegen (einer) gewissen (Erkentlichkeit dienen und) alles, was
an (ihme kommen) wurde, (eröffnen) wolle, ehe noch mit (der
Grossfeldherrin) geredet, erfahren, dass (sie) von (König von
Preussen)3 schon ein (Pass und Erlaubnus) habe, drei Meilen von
1 Gr. Sieniawski Adam felesége. Rövid jellemzése Thomasivskijtol :
Századok. 1912. 123. 1.
2 Br. Tiepolt Ferencz, a bécsi udvar danzigi residense.
8 I. Frigyes, mint porosz király (1700—1713), mint választófejedelem
III. Frigyes (1688 -1700).
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(Königsberg in) einen (Königl. Schloss zu wohnen); auf den Fall,
dass widerumb bei jetzigen (Troublen sich reterirn) müsste, hätte
auch bereits (ihr und des Ragozy) beste (Effecten) dahin voraus
(geschicket) ; also dass wann kein andere Ursach, als die sichere
(Retirade und Schutz), in Fall (der Noth das Kaiserl. Interesse zu
portiren,) haben schwerlich was thuen, so alles die Zeit besser
eröffnen wird. Gesagter (Torey) hat mir auch referiret, wie den
27-ten abend, als alhier (der Ragozy und Berczenÿ ankommen, in
langer Conferenz) mit (dem Feldherm und ihm) gewesen und hätte
man ihn holen lassen, umb den (Brief), so der (Baron Urbich)
an (Feldherm) unter den 17-ten Juni (geschriben), zu geben,
weiter dabei nicht gewesen seie. Sothanen (Brief) hat er mir (in
originali zu lesen) geben, so in substantialibus darinnen bestanden,
dass er unter andern (berichtet), wie (die Ruhe in Ungarn) noch
nicht (so sicher), als man sich eingebildet seie und zwar destwegen, weil (die Ungarn) auf die (blosse) Kaiserliche Confirmation
nicht (trauen), sondern einige (Garantie) verlangen. Dieser (Torey)
versprechet alles zu thuen und treu zu dienen, wann man hingegen
(ihme), was (Baron Tiepolt) versichert, (geben) würde, gleich wie
ohne dessen (nichts); ich halte davor, ohne allerunterthänigstes
Massgeben, dass nicht undienlich wäre, sintemahlen in diesem
(Haus ein Spion zu) haben, E. K. M. Dienst nicht anders, als zu
träglich sein kann.
Mit dem (Grossfeldherm) habe auch darsieder zweimahl
geredet, dann er nicht allein (den 28-ten mir die Visite geben),
sondern auch (den 29-ten bei ihme gespeiset), dahero Gelegenheit
genug gehabt mit ihme aus verschiedenen Sachen weitläufig zu
sprechen und weil er mir Anlass geben wegen hiesiges (König
reich) zu reden, so habe denselben nochmahlen versicheret, dass
(des durchleuchtigsten Erzhauses ungeänderte Staatsregul) jeder
zeit gewesen und noch seie, dass selbe (gantz und ohnzertrennt)
völlig beisammen (zuerhalten), mit allem deme, was mir E. K. M. hierinfals allergnädigts zu sagen verordnet und ich zu sagen apropo gefunden,
worüber derselbe tausend contestationes gethan der Erkenntligkeit, so
das (Königreich) jederzeit haben wurde und wie allezeit widerumb
zu dienen parat sein; hoffte auch, dass bis dato (er General) nie
mals anders gezeiget hätten, obschon etwan einige (Particularen)
was wiedriges (gethan), seine (Person) aber auch etwas erinnern
müsste, weil wohl wissete, dass (er bei dem Kaiserlichen Hof) in
(üblem Credit) stunde, absonderlich (des Ragozy) halber, wo doch
versicheren könnte, dass demselben (niemahlen) einige (Hiilf geben)
und nicht davor wkönne, dass (er in) sein (Haus) anfänglich (kom
men, oder) anjetzo (in Pohlen seie),1 vielweniger was (Palatinus
von Riga) gethan; sollte gewiss glauben, dass (ihn exhortire die
1 Sieniawski és Rákóczi viszonyára igen jellemző adatokat közöl
Thomasivskij : Századok. 1912. 124—25. 11.
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königliche Gnad anzunehmen), er finde aber, dass anjetzo (zuruck
halte und was besonders haben müsste, so ihme verberge), dann
ihme dato nichts anders, als dass ohne einen (Landtag man kein
Sicherheit), einiges (in Ungarn) haben könne, gesagt, umb soviel
weniger, da (Se Maiestät der König von Spanien1 abwesend),
welcher auch alles, was anjetzo (gehandlet) worden, (improbiren)
könte. Auf welches demselben nur soviel zu erkennen geben, dass
wann (Ragozy) was zu erinnern hätte, sich (bei seinen König in
tempore) anmelden und nicht (neue machinationes, oder Tractaten)
mit (frembden Potentien) machen sollen ; weil er nun darauf nichts
repliciret, so bliebe es auch dabei und fiehle auf einen andern
Diseurs und zwar, dass der König sehr stark pressire, damit die
pohlnische Armee je ehender, je besser in Gross-Pohlen anrucke,
dann haubtsächlich der König von Dännemark darauf treibete
und ihme vorkommete, dass ein Absehen (auf Pommern) hätten.
Darzue käme eben sein (Gemahlin). Ich aber antwortete, wie
dass anjetzo das Neutralitäts-corpo schon in Anmarsch wäre, wie
ihme jüngsthin erwöhnet, wurde man also ohne Zweifl andere Messuren anjetzo nehmen, er aber wiederumb die vorige Antwort, dass
schon (zu spath) seie (geben), worüber ich: warumb dann (zu
spath) zu wissen verlanget und vernommen, weil man sonsten die
(Polnische Truppen gegen die Türcken) emploiren hätte können,
wan dieses thun wolten, seie (noch Zeit) wiedersetzte ich. Er aber,
dass mit (Armeen) dergestalt hin- und her (zugehen) sich nicht wohl
thun liesse ; worauf (sie) in die Red gefallen und ihme gesagt : (ist)
doch (eure Armee) noch (in Quartieren und die) wenige (versamblete
Truppen) nur (vier Meil von hier), also zeitlich genug nach eigenen
Gutbefinden alles noch einzurichten und hat ohne Zweifl dadurch
das (erste Zeigen), nachdeme schon mit ihr zuvorgeredet, dass
(unsere Parthei halten) zeigen wollen ; ich aber weiter nichts der
gleichen gethan, er hingegen dass ohne deme sich (nicht übereilen),
sondern so (langsamb), als möglich (marchiren) und was weiter
passiret, observiren wurde.
Im übrigen was (der Republique von Pohlen) Sicherheit
(und Freiheit) anbetrift, soviel abgenommen habe, dass derselbe
der gewissen Meinung ist, bei dem (Generalfrieden) alles gut wer
den und (Seine Czarische Maiestät) bis auf was (weniges zuruckgeben) misse, indessen wie alle (Polacken), sein (particulair In
teresse) allen andern vorziehet.
Sonsten habe von (denselben) auch vernommen, dass den
(König) sondiret habe, was dann eigentlich mit (dem Czaar) vor
Messuren genommen und soviel vom (König) erfahren, dass (der
Czaar grad ap die Donau marchiren und wo die Türken) diesseits
(und sich) denenselben genug (gewachsen) findet, (attaquiren, wo)
1 III. Károly, ugyanezen néven magyar király is.
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nicht, (sich jederzeit reterirn), ihnen alle (Subsistenz) benehmen
(und so harsetiren (!)) wolle, dass (ihr Armee) gewiss (zu Grund
gehen) soll und dergestalt (den Winter) erwarten, wo sodann in
(ihrer Retirade sie verfolgen und sehen) will, (ob ihre delicate
Pferde und Leuthe) mit seinen (die Kälte und Fatiguen gewohnte
dauren) werden, (wo aber) noch jenseit der Dospio (?) sein, ihnen
(die Passage disputieren) und dergestalt (den Winter) erwarten,
so dan folgen, wo (Hofnung hat, dass) die (jenseithige Griechen
ihme alle zufallen) werden und also auf ein oder andere Formb
nichts misslingen. Übrigens aber von allen (Conquisten die Hälfte)
und darzu alles, was durch vorige (Tractat) versprochen, (hertzlich)
halten. Der Feldherr sagte mir auch, dass der Fürst Dolgoruki an
ihme geschriben und stark pressiret, damit nur bald die darzu
bestimbte 14 m. Mann wenigst nur anjetzo bis an die Gränitzen
unruken lasse, versicherend, dass dises so gut Effect machen wird,
dass die Türken bald zu einen Frieden schreiten werden. Er glaube
es zwar nicht, weil wisste, dass sich die Moscowiter leicht mit
einer Sach flatirten, doch könnte es auch sein, dann von allen
Orten Nachricht einliefen, wie dass die Türken in schlechter Ver
fassung und sie in der That reüete, dass den Krieg declariret, worauf
ihme zu Fleiss sondiren wollen, ob er nichts von den Perin wiste
und zu Fleiss gesagt, ich hätte einen Brief gesehen, wo man
schreibet, dass ein gewisser (nahmens Perin) zu Constantinopel
ankommen, umb mit (des Czaaren Pienipotenz den Frieden) zu
tractiren und habe sehen wollen, was derselbe darüber sagen, oder
für eine continence halten wird. Darauf er antwortete, dass diesen
Menschen kenne, als der anfänglich in Königs Augusti, sodann
Ozars Dienst gestanden, seie aber zu einen solchen Werk nicht
capabel, doch wenigstens als Curier dahin zu gehen und an jemand
andern (die Vollmacht) dahin zu tragen, wiederlegte ich, worüber
derselbe nichts geantwortet, sondern auf einmahl gantz still wor
den und durch seine Mine gezeiget, dass davon gute Wissenschaft
haben misse.
Als nun nachgehents (sein Secretarius Torey) zu mir käme,
habe auch diesen sondiret, ob er nichts wisse, dass einiger (nach
Oonstantinopel geschicket) seie, welcher mir sagte, dass vor ungefähr
2 Monath ein gewisser (Burgunder, der) alle (orientalische Sprachen
redet) und vormahls (in königl. Pohlnischen), so dann (Ragozv
Diensten) gestanden, (in des Feldherrn Diensten) getretten und
von demselben (dahin umb) alles, wass (passiret, zu berichten),
geschicket worden; wisse aber dessen Nahmen nicht, doch sich
erkundigen und mir berichten wollte ; seie in übrigen von ungefähr
28 (Jahr, eigenes schwartz Haar, mitterer Statur und ungarisch
gekleidet) gewesen. Ob es also diser, aus der Beschreibung der
jenige, so es an E. K. M. berichtet, wahrnehmen kann, ich auch
was ferner vernehme, zu hinterbringen nicht ermangle.
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Von der czarischen Armée sagt gesagter Feldherr folgende
Nachrichten zu haben, dass die czarische Artiglerie den 17-ten
dieses unter Bedeckung 4 m. Mann auf seinen Güter noch 24 Meil
disseits des Niester gestanden, also vor den 26-ten auf das aller
geschwindeste an gedachten Fluss nicht kommen könne. Der Czar
vor seine Persohn sei bereits in Jass,1 allwo ihme der Hospodar
von der Wallachey 20 m. Stück Ochsen praesentiret, welche vor
die Türkische Armee dahingebracht wären, und er nach Niedermachung der dabei gewesenen Türken entnommen. Man schreibe
ihm auch, als ob bei Bender 10 m. Janitscharen und 6 m. Spahi
ankommen wären, er könne sich aber nicht einbilden, dass Se Cza
rische Maiestät sich diese im Buken lassen wollte, glaube, dass nur
diejenige sein so laut seinen vorigen Nachrichten noch an der
Donau stinden. Dass zwischen dem Palatin von Lyow2 und denen
Wallachen eine Recontre vorbeigangen, wobei der erste eingebistr
ihme auch nachgehents seien in die Wallachey salvirte Sachen alle
geplindert worden.
Was der Feldmarschall Graf Palfi mir antwortet, auch der
Resident aus Jaroslaw schreibet, allerunterthänigst beilege, wo dem
letzten gedachtes Feldmarschalls Brief überschicke, damit die da
selbst befindliche Hungam sehen, dass selbte die ertheilte Antworth
übel verstanden, (es dem securitate vitae) hineingehen, zugleich
dergestalten ehender (gratiam bonorum) erlangen können. Uber
dieses auch allerunterthänigst berichten solle, dass (Graf Paul Czizy)3
vormahls(Thumbherr in Raabund) zeithero(Capellan bei dem Ragozy),
bei mir gewesen, mit Bitt an seine (Durchleucht Cardinal von Sachsen)r
als seinen (Bischof)4 zu schreiben, damit derselbe bei E. K. M.
ihme, wie andern, (die Kaiserliche Gnad) zu wegen bringe, weil
ehender unmöglich von (Ragozy loskommen,) anjetzo aber bisauferhaltene Antwort (hier bleiben) wolle. Von (den Ragozy) saget
er, dass selbiger (in kurzem) nach (Stri).5 alwo schon ein (Theil)
seiner (Bagage stehet, der Berczeny aber) wieder (zuruck) nach
(Jaroslow gehen) wurde. Sonsten gleich wie E. K. M. aus obge
sagten Residenten Brief ersehen werden, dass abermahl 240 Mann
aus Hungarn ankommen, also laut eingeholten Nachrichten sambt
denen Frantzosen, schon bis 1000 Mann beisammen und noch alle
ein par Meil von Jaroslaw stehen und solle der vorhin berichte
Bongrats6 sambt noch einen andern mit Patenten von dem Ragozi
1 Jassy, hová a czár 1711 június 25-én érkezett. (Brückner: i. ni*
463. 1.)
2 Lemberg.
8 Gr. Zichy Pál volt győri kanonok.
4 A győri egyházmegye püspöke 1695—1707-ig Keresztély Ágost
sachsen-zeitzi herceg volt. Márki : II. 388.
5 Strij város Lembergtől d.
6 A már ismételten említett Pongrácz János ezredes.
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an die Hungarische Granitz zuruckgeschikt sein worden, mit
Hofnung, dass noch 3 bis 4 m. Mann zusammenbringen wird.
Als dieses schreibe, schiket der Grossfeldherr einen seiner
Officier zu mir mit dem Original-brief in Pohlnischer Sprach, den
er von dem Commendanten von Caminiec erhalten, welcher in fol
genden bestanden, dass bestättiget werde, wie der Hospodar aus
der Wallacheÿ bei Prahila1 einige Türken niederhauen lassen, dann
hatte derselbe ein Manifest ausgeben und an seiner Bojaren solches
geschikt, mit denen Uhrsachen, warumb sich an Se Czarische
Maiestät ergeben. Von den Pudiakischen Tarttern2 hätten sich auch
bereits 3 sogenannten Murzen mit ihren Districten der Czarischen
Protection unterworfen. Der König von Schweden und Palatin von
Kijow3 befindeten sich in Bender, welches schon würklich von den
Czarischen Truppen infestiret, ob aber formaliter belagert, oder nur
bloquiret sein soll, wiste man noch nicht; äusser der ordinari
Guarnison aber kein andere Truppen darinnen wären. Hingegen
einer von der Moscowittischen Armee an hiesigen Commendanten
ankommener Brief bringet, dass bei derselben zimbliche Noth vor
handen, weil die Tartern allezeit soviel daselbst herumb streifen,
dass fast nicht futragiren künnen, auch weilen ihre vivres nicht
alle transportiret, anjetzo langsamb und schwehr damit hergehe,
wie dann noch dato aus hiesigen und anderen Palatinaten die Menge
mitgenommene Pferde daselbst sein, umb sothane zu Fuhr ins
Werk zu setzen; absonderlich aber über den Umbfahl der Pferde
klagen, als welche unterwegs durch Lithauen auf den grossen March
das Strohe von Dächern, in Ermanglung anderer Fourage, fressen
missen und jetzt so häufig drauf gehen, dass bereits bis 6 m. Mann
unberitten sein sollen. Es kommen aber täglich so viel differente
Nachrichten, dass man eigentlich nicht weiss, was wahr ist, dahero
auch nur die einiges Fundament zu haben scheinen, berichte. E.K.M. etc.
Lemberg, den 30. Juni. 1711.
Heinrich Wilhelm Gr. Welzek m. p.

1 Braila vára, melyet a nyári hadjárat folyamán Rönne tábornok
foglalt el a törököktől. (Nachricht was von Tag zu Tag zwischen ihrer
Czarischen Majestät Kriegs-heer und dem türkischen vorgegangen. Egykorú
nyomtatvány a M. N. Múzeum könyvtárában.)
2 A budsáki tatárokra vonatkozik.
3 Potocki József, korábban halicsi sztaroszta (capitaneus Halicensis,
1705. Zaluski Epi8t. III. Brunsbergae. 1711. 737. 1.), később kievi palatinus,
a Szaniszló-pártnak tagja. Rákóczival élénk összeköttetésben állott. (Thaly
K. : Századok. 1888. 601. 1., azonban hibásan Mihálynak írva.) Jellemző
adatok THOMASívsKiJ-nál : Századok. 1912. 125. 1.
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82.

Lemberg, 1711 július 3.

Gr. Wilasek Henrik a haditanács másodelnökének.

Jelenti, hogy Pleyert arra utasította, hogy a Lengyelországban tar
tózkodó magyarok visszatérését minél tevékenyebben mozdítsa elő;
Rákóczit és Bercsényit állandóan szemmel tartja, amiben nagy
segítségére lesz gr. Zichy Pál kanonok. Jelenti továbbá, hogy a
Lengyelországba húzódó magyar katonák száma jelentékenyen megnövekedett, a cári seregeiben váló alkalmaztatásuk mértéke azonban
nem ismeretes; híreket közöl Munkács ostromáról, Rákóczi és a cár
találkozásáról s a köztük levő viszonyról.
Eredetije Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. jul. nr. 19. Mellékelve Pleyer jaroslavi residensnek 1711 július 1-én kelt levele kivonatban és Wilczeknek
1711 júl. 8-án kelt igazolvány-mintája másolatban. A ( ) közé eső szavak
az eredetiben jelekkel vannak írva.

Hoch und Wohlgebohrner Graf etc.
E. Excellenz unter den 17-ten dises an mich erlassenen
2 Schreiben habe gestern zugleich erhalten, worauf also zu
gehorsambster Nachricht nicht verhalte, dass eben zu gleicher
Zeit beigelegtes, von dem Kaiserlichen Residenten empfangen,
deme dannenhero geschriben, dass diejenige Ungarn, so sich
vorhin bei mir angemeldt, von denen falschen von dem Ragozi
oder Berczeni ausbreitenden Zeitungen sich nicht verführen, son
dern der königlichen Clemenz mehrers trauen und der Gnad ver
sichert sein sollen, zu dem Ende ihme Residenten vor jedem derer,
so sich angemeldet, einen dergleichen Pass und Attestatum, wie
Beilag zeiget, zuegeschiket und wird er das fernere berichten, ob
sothane Ungarn so dan nacher Wienn gehen, oder wessen sich
weiter resolviren werden. Den Ragozi und Berczeni betreffend,
solle der erste fürohin in Jaworow seine Residenz machen, von dem
lötzten aber, wohin sich begeben wird, man noch nicht weiss,
welcher allhier vor 3 Tagen das podagra bekommen.
Damit ich nun auf dasjenige, was Ein Hochlöbl. Kaiserl
HKR. mir befohlen, genaue Acht tragen und nach gestallten
Sachen alles einrichten können, so habe unentpöhrlich vonnöthen
gefunden, damit beständig (jemanden bei Ragozi halte) und nach
dem sich eben à propos gefunden hat, dass (Graf Paul Zizzy
Dombher in Raab, so bei ihme Capellan) ist, die (Kais. Gnad
verlanget), so wie mit voriger Post an Ihro Maiestät die Kaiserin
referiret, so habe ihme zu erkennen geben, dass man solche (meritiéren) will, noch eine kleine (Zeit bei dem Ragozi verbleiben
und mir) alles was (passieret, berichten) soll, welches auch zu
thuen versprochen und ihme vor der (Abrais) alle (Information
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geben} und dergestalt von (allen), was (passieret, Nachricht haben),
ein folglichen auf den Fall es (möglich) sein (wird ihme aufzuheben),
trachten will, E. Excellenz geruhen nur an den (Feldmarschall
Palfiy) die Ordre reiteriren, damit (mir die) hierzu benöttigte
(Officier), auch wan es (verlangen) solte, (einige Truppen schicke).
Sonsten freuet mich zu vernehmen, dass Milord Peterburg
nichts dergleichen in commissione hat,1 wie es die Rebellen ausgestreuet. So bin auch E. Excellenz Meinung, dass seine Czarische
Maiestät von denen herübergangenen Frantzosen wenig Dienst
haben werden, gleichwie auch dass diejenige Ungarn, so etwan
herüber kommen, meistens Räuber Gesindl sein, wie dan der die
erst ankommene commendiret, verstehe Pongraz, wie mir Graf
Forgatsch gesagt, ein schlechter Man sein soll, nicht destoweniger
die Anzahl etwas ausmachet und werden aus obgesagten Residentens Brief ersehen, dass wider alle Hoffnung dise sich zimlich
schon bis auf 2000 Man vermehret und nicht mehrer erwarten,
dahero wohl sehr gut wäre, wan Herr Feldmarschall Palfi, wie
E. Excellenz schreiben, solche bald zu erstreuen möchte, wie
ihme dan auch absonderlich Mittel an die Hand gebe, wie er die
Czarische Dienst discreditirn und allen, die Lust in dieselbe zu
treten haben, solche benehmen könne. Hingegen muss E. Excellenz
berichten, wie dass mir obgesagter (Graf Zizzy) gesagt, dass Ragozi
allen denen Ungarn, so in die Dienste herüber kommen, sagen
lassen, dass sie auf keine Weis in die Czarischen Dienste gehen,
sondern in den seinigen verbleiben, und auch destwegen die
Quartirs in Pohlen, so ihme, wie er saget, die Republique angewisen haben sollen, ob schon dermahlen von dem Czar gezahlet
wurden, dan dises, als ein protector der Nation, so ihrer Freiheit
beschützen will, thuet, will also sehen, ob sie in die Campagne
gehen werden, oder nicht? Dan hernach müssten sie wohl das
Widerspiel glauben. Indessen sehr gut wäre, wan H. Feldmarschall
diese treulose zerstreuen, oder bezwingen könnte. Eben dieser
obgesagte hat mir auch gemeldet, wie dass noch bis dato, und
zwar ganz frei und sehr oft aus Mongatsch Leute herauskommen,
so alle Nachrichten, was darinnen passiret, bringeten und hingegen
dadurch sothane Festung durch falsche Vertröstung in ihrer Hart
näckigkeit zu verbleiben veranleiten und könne dergestalt durch
das (nicht bei Mongacz), sondern höher (ober der Mühl in) ersten
(Dorf) den (Fluss passiren und zwar) alle also (Bauern verklaidt)
und dergestalt bis (an die Graniz in Pohlen gehen). Dahero unter
andern jüngsthin ich gedachten Herrn Feldmarschall, auch den
Herrn Feldmarschall-Leuthenant von Löffelholz zur Nachricht
berichtet, damit dem könftigen desto bösser vorbauen können und
absonderlich umb die Correspondenz einzurichten einige Hussaren
1 Erre vonatkozólag 1. Okirattár 47. sz. okiratot.
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zur Post zu unterlegen ersuchet, dan sonsten gar zu langsamb die
Nachrichten einlaufen, weil allzeit durch Expresse von Jaroslaw
an ihme nur schicken muss, wie dan bis dato nicht das geringste
von deme gehöret, was E. E. mir berichten, dass gemelter H.
General Löffelholz einen empfindlichen Streich vor Mongatsch
denen Rebellen angehengt. Wegen des (Esterhazy) glaube selber
nicht, dass er es aufrichtig meinet, darumb auch, so lang er nicht
zu mir kommet, ihme, wie man doch in seinen Nahmen von mir
verlanget hat, kein Attestatum des Anmeldens halber ertheilen
wollen.
Betreffend des Briefes, so der Berczeni aus Jaworow unter
den 15-ten Maii geschriben, wurden sich Seine Czarische Maiestät
gar nicht offendiren, wan sie selbigen auch zu lesen bekämen,
dan diser Herr hierinfalls ganz ein besondem humor hat, wie ein
mahl mündlichen bösser werde referiren können und ist das maiste
wahr, was er in disem Brief geschrieben; ich habe zwar die
vermeintliche ihme erzeigte Gnad von S. Czarischen Maiestät nicht
gesehen, auch sonsten niemahlen weder Ragozi, noch Berczeni sich
in einiger Gesöllschaft, wo ich gewesen, befunden, auch selbigesmahl, als diese ihme so liebe Action erfolget, sobald von weiten
wahrgenommen, daß der Ragozi in Garten kommet, hinausgangen,
also einander bloss an dem Ende des Garten begegnet, doch hernach
dass beede mit Seiner Czarischen Maiestät auf dem Schiff herumbgefahren (so wie vorhin alle diejenige gethan, so in Gar ten waren
und weil nur 7 oder 8 Personen auf einmahl sitzen können, sie
die lözten von allen gewesen) vernommen, wie dan auch dem
Herrn Feldmarschall Palfi in diser Materi schon geschriben, dass
man er sich vor eine Gnade schüzet, dass (der Czar ihme) ein
(Glas Wein in Mund gossen), die Gnad (Hofmeister auch) gehabt,
(so auch kein Wein tnnket), dan dises Seine Czarische Maiestät
vor ihren gusto thuen, alles was ein (einer nicht essen, oder trin
ken) kann, (ihme probieren) machen. Die ürsach aber, warumb er
mir das praedicat: „stolze kaiserliche Gesandte“, gebet, mir dise
einbilde, dass als in die Dominicaner Kirchen zu Jaworow ein par
Tag zuvor kommen, seine Gemahlin auch hineinkommen, welcher
ich, weil bei meinen Stuhl vorbeigangen und nicht gegrüsset, mit
einer Reverenz gedanket, als aber er nachkommen, ihme so, wie
einem Rebell gebühret, tractirt und nicht gegrüsset, auch als
ehender aus der Kirchen gangen bin, mich auf die andere Seithen
gewendet und ohne des geringsten Compliments herausgangen, der
mir, wie meine Leut observiret, mit einem ergrimbten Gesicht
nachgesehen.
Eben daher nicht glaube, dass S. Czarische Maiestät resentiren wurden, dass der Ragozi sich seiner Mediation und verspro
chenen Schuzes vantiret, sintemahlen allhier in seiner Gegenwart
im Jaroslaw, als die königliche vorangeschickte Quartiermaister von
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disem Rebellen einige Häuser zu nehmen praetendiret, sie öffentlich,
dass czarische Alliirte seind, vorgeben und nicht gewichen und
dises aller Orten souteniren, gleich wie auch Ragozi, dass ein
Souverainer Fürst seie, sich ausgibet und dergestalt von andern
allhier tractiret wird, absonderlich von (dem Feldherrn), der es
auch gegen andere dergestallt souteniret ; wie dan auch (Czarische
Ministri) diser Opinion sein müssten, dan als zu Jaworow zugleich
der (königliche Prinz Constantin und Ragozy Audienz) haben
wollen, gedachte (ministri), dass man dem (Ragozy es ehender)
geben solle, opiniret, Seine Czarische Maiestät aber dannoch den
(Prinz Constantin fürgezogen) und versichert man mich, dass dises
die grösste Difficultät seie, warumb Ragozy sich dato nicht submittiret, weil sich der Ambition des aller Orthen ausgebraittep
Fürstenthum zu begeben, nicht resolviren könne.
Das ist also, so vor dismahl zu berichten habe, der mich im
übrigen zu hohen Gnaden und Protection empfehle und verbleibe
E. K. gehorsamer Diener
Lemberg, den 3. Julii 1711.
Feldmarschalleutenant Graff v. Welzek

L melléklet:
Extráét aus dem Brief von kais. Residenten Otto von Pley’er
d. d. Jaroslaiv, den 1-ten Julii, 1711.
Die Ragozischen Truppen betreffend, sollen dieselbe dem
Bericht nach gegen 2000 Man angewachsen sein, man vermeint
aber, dass noch wohl mehrer nachfolgen dörfiften von denen jenigen,
welche in denen Gebürgen sich noch aufhalten, weillen widerumb
einige und fast bei 240, nachdeme widerumb 50 Ungarn heraus
kommen in Pohlen, sagende, dass der gemeine Man rede, sie hätten
noch keinen König, wissen also nicht, wem sie geschworen haben,
dahero traueten sie auch noch nicht deren versprochenen Pacificationspunkten ; berichten auch, dass man in Ungarn wegen der
veraccordirten Restitution der Güter neue explicationes herfürbringe
und die Exequirung der Punkten erst bis auf die könflige dietam
verschieben will.. Des Nedezki seine Frau1 schreibet aus Scola,
dass man diejenige, welche anjetzo nach dem verflossenen Termin
in Ungarn kommen und sich auf die Gnad verlassen, incarcerire
und schlim mit ihnen umbgehe und weilen der General Palfi
allen den salvum conductum abschlage, seind die allhiesige Ungarn
sehr consterniret, derowegen mich gebeten, dass sowohl E. E.,
als ich an den kaiserlichen Hof schreiben und ihnen die salvus
conductus ausbringen solten, damit sie die Gnad der Amnestie,
1 Nedeczky Sándor felesége Huszár Ilona, aki a fejedelemasszony
jaroslavi udvarának főudvarmesternője volt. (Thály K.: Jávorka Ádám.
Századok. 1888., 403. 1.)
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Lebens und Restitution der Güter möchten versicheret werden, da
sie hauffenweis und alle zugleich alsobald zurück gehen wollen,
dan sie ja verhoffeten, dass der kaiserliche Hof ihnen, die äusser
des Landes einige erkrankter, einige bishero in Verschickung
gewesen und nicht längstenst zurück kommen, den Termin nicht
eben, gleich wird anrechnen, als denen, die in loco und Stöll
waren dabei dörfften sie ja bei grosser Lebensgefahr sich nicht
öffentlich dessen erstlichen vernehmen lassen und sobald sie es
erfahren, dass der Tractat geschlossen, welches ohne deme schon
fast zu End des Termins geschehen, wären sie also bald kommen
und bei E. Excellenz sich angemeldet; manige Heimbligkeit so
wohl deroselben, als anjetzo mir entdecket, durch welches allen
sie glaubten, genugsammes Zeichen ihres beständig geneigter
Willen und Verlangen der königlichen Gnad zu unterwerfifen, derowegen sie auch den kaiserlichen Hof bitteten, dass er an E. E.
ein Ordre und Vollmacht schicken solte, das juramentum fidelitatis
von ihnen anzunehmen und sie mit aller Sicherheit des Lebens
und restitutione bonorum salvus conductus und Pässe zu ertheilen.
Sie wolten noch 2 bis 3 Wochen sich gedulten, hernach Jesuiten
gar selbst nach Wienn schicken und darumb anhalten lassen; die
erachten aber, hohe Noth und Zeit zu sein, dass der Hof ihren
Bitten und Verlangen deferire, auch den Ragozium, welcher nichts
mehrer, als gleichfalls seine Sachen in richtig und bei dem
kaiserlichen Hof ausgemacht zu sein wünschet, bald in das König
reich zu zubringen trachten möchte, damit dises Reich einmahl
in ein rechte beständige Ruhe möchte gesetzet und dadurch denen
vieleicht könftigen auswärtigen Machinationen die Gelegenheit und
Weeg möchte abgeschnitten werden, weilen, wie mir der Nedezki
und Ketzer offenbahret, der Czar sehr erbittert, sowohl wider die
Aliirten, als wider den kaiserlichen ^Hof) in specie sein solle und
bei den (Ragoczy und Berczeni) so viel verwörcken lassen, dass
der (envoyé) von (Frankreich den Czar) anliegen solte, und ver
sprechen, noch dise (campagne zwischen den Czar, Porten und
Schweden den Friden) und zugleich zwischen disen (dreien und)
seinen (König) eine (vierfache Allianz) selbst zu Weg zu bringen,
dahero weilen der (Czar die Rache) wider (die AUiirte) und son
derlich den (kaiserlichen Hof zu üben) gesinnet und (in
Königreich Hungarn) durch noch nicht geschehene (Beitretung
und Submission des Ragoczi und Berczeni), als jeziger Woch
verflossenen (Termin) anscheinenden (Ausschliessung) der anderen
allhiesigen (Hungarn), doch keine beständige (Ruehe) zu hoffen,
die (Räzen) auch anjetzo viel (dem Czar) zu.laufen, (Moldau und
Wallachey und die Tar tarén an ihne) ergeben und beigetreten,
(er auf Sibenbürgen und ganz Hungarn) ein Aug werfen und
dessein hernach formiren dörften und also die (kaiserliche Erblande der Porten, Czar und Schweden), das (Reich) auf der einen
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Seithen auch durch (Schweden), auf der andern (durch Frankreich),
in sich selbst (durch Factionen) zugleich angefallen werden dörfte.
Welche sie, weilen ihnen durch die jetzige Pacification soviel
Gnad geschehen und sie auch einmahl der Ruhe und des ihrigen
widerumb geniessen möchten, anjetzo vorsehen, treulich endecken
und selbst allen könftigen Unheil gern steuren wolten, derowegen
sie auf baldige Antwort, salvus conductus und Passe sambt Ver
sicherung des Lebens und Restitution desto begieriger erwartten.
Der Berczeni wird nicht zu Feld gehen, seine Gemahlin ist
am Sambstag abents anhero kommen, hat eine moscovitische Wacht
von ungefähr 15 Man und etwan 12 Man ihrer aigenen Leut.
Ragozi ist nacher Lemberg und soll bei die 100 Man bei sich
haben. Der (Tractat zwischen Czar und Ragoczi) soll in nichts
anders bestehen, als dass (Czar) die (Truppen), welche (Ragoczy
aus Geldmangel nicht erhalten) kann, brauchen, aber wan selbst
(von nöthen haben), ihme (abfolgen) lassen, dan besorget, dass
der (kaiserliche Hof ihme nicht) mehr annehmen dörfte, oder
weitern Termin geben und die Interventionen der ausländischen
Potentaten etwo fruchtlos sein, dahero er der Völcker selbst noch
dörfte nöthig haben. Der Czar hat ihm und allen andern alhiesigen
Ungarn den District Charkow in der Ukraine gegen Veronisch
zue mit seinen Dependentien zum Unterhalt angewisen, allein es hat
keiner Lust sich so weit hinein zu wagen und in das Netz zu
gehen. Die Protection seie ihnen von dem Czam, als Flüchtigen,
also jure gentium gegeben worden.
Was des (Nedezky) Commission betreffet, saget er es noch
nicht offenbahren dörfte, weilen er noch nicht versicheret, dass
nach Verflüssung des Termin, westwegen ihnen auch der General
Palfi den Pass und salvum conductum abgesaget, er und seine
Cameraden die Amnestie Lebens und restitutionis bonorum Sicher
heitgewiss erlangen werden, dadurch er hernach von Seithen des
kais. Hof ohne dem verstossen und von Seithen des Ragozi auch
verlohren, also überall des Lebens nicht sicher sein würde. Dero
wegen er aber versichere, sobald er werde den verlangten salvum
conductum mit aller gemeldter Sicherheit erhalten, er seine Pflicht
gegen den Ragozi entledigen und auch dasselbe gantze negotium
ofifenbahren werde.
Was die Erforschung des Secretarii betreffet, seie alles daran
verlohren, weilen alles, was eine Allianz und dessein betreffet,
der Ragozi aigenhändig schreibet, auch selbst sigelt, selbst auch
deziffriret und dises kein Mensch, auch Berczeni selbst nicht wisse,
ehebevor es geschlossen und in Sicherheit gestellet ist. Gleich
jezt vernehme, dass der Berczeni alle seine Wagen, Bagage, Pferd
Lenthe lasset in höchster Eilfertigkeit machen, doch also, dass
seine Gemahlin ihre Bagage besonders haben solle, niemand aber
kann es erfahren, wohin er gehet; man saget zwar nur, dass er
A szatmári béke története és okirattára.
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weiters sich in Pohlen begebe, aber weilen er seine Zelt auch
lasset revidiren, so vermuthet man, dass er nach dem Lager gehen
dörfte, der Harasti,1 welcher bei ihme, der fanget an sich kranck
zu simuliren, mit Versprechen, nach erlangter Bösserung nachzu
kommen, aber geschiehet darumb, weil von ihme weg zu bleiben
und mit denen auch nach Hungarn nach Haus zu gehen.
(Külön lapon:) P. S. Gleich vernehme, dass der Ragozi
gestern gesaget, wie dass er nach Mongatz Ordre geschicket, dass
selber Orth nur capitulire, wie dann einige Nachrichten alhier
schon haben wollen, dass es erfolget seie, welches E. E. am besten
wissen werden; solte es nicht sein, so will schauen zu penetriren,
was derselbe vor Uhrsachen zu sagen haben müsse.
II. melleidet:

Heinrich Wilhelmb etc.
Attestire hiemit, dass Vorzeiger dessen N. N. sich bei mir
bereits den 4. Juni in Jaroslaw angemeldet, und bei seinen gutten
Gewissen und Ehr erkläret, dass alles dasjenige, was zwischen
S. Excellenz dem Herrn Feldmarschall Grafen von Palfi sambt
Herrn Hofkriegsrath von Locherer, als kais. plenipotentiarium und
denen zu Zatmar versambleten sogenannten Confoederirten Hungarn
verglichen und accordiret, auch nachgehents von Ihro Kaiserlichen
verwittibten Maiestät, als unserer allergnädigsten Frauen und
Regentin unter den 26-ten Maii dises laufenden 1711 Jahres
allergnädigst confirmiret worden, als eine hochlöbliche kaiserliche
Gnade anzunehmen und derentwegen in das Königreich zuruk zu
gehen und das juramentum fidelitatis so wie die andern, abzugeben
bereit seie, sobald ihme solches von Hof, oder von gedachter
S. Excellenz, als plenipotentiario verordnet wird, worüber ihme
damahls bloss des Anmelden halber attestiret und in übrigen nach
Hof und gedachten Herrn Feldmarschall verweisen.
Nachdeme aber anjezo und zwar d. d. 17. Junii von Hof
die Antwort erhalte, als thue ihme hiemit Kraft der mir darüber
gebenen Instruction und Vollmacht versichern, dass in' die könig
liche Gnad, vermöge deren getreffenen Pacificationspuncten, hiemit
auf- und angenommen wird, mit Versicherung gratiae vitae et
bonorum und alles dessen, was disel Pacifications- punctà mit sich
bringen, doch dergestalt, dass derselbe in Person nacher Wienn
erscheinen und daselbst das juramentum fidelitatis ablegen und
zugleich die mir bereits vorgebrachte billiche motiva seiner Verweillung in Conformität des puncti quinti ebenfahls dar thuen, zu
dem Ende ihme auch einen Pass durch Schlesien nach Wienn zu
1 Haraszti Imre ungvári harmincados, egyike azoknak, akik már
június elején jelentkeztek Wilczeknél.
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gehen ertheile und zu seiner genugsamben Versicherung und
Legitimation dises hiemit eigenhändig unterschreiben und gefertigt
habe. Actum Lemberg, den 2-ten Julii 1711.
83.

Becs, 1711 július 11.
A haditanács gr. Pálffy Jánosnak.

Tekintettél arra, hogy a Wienerisches Diarium egyik számában
WaUis ezredesnek és Schotte kapitánynak lengyelországi kiküldetésé'
rőt híradás jelent meg, a haditanács gr. Pálffyt óvatosságra
figyelmezteti ; utasításokat ad a birtokok visszaadásának kérdésében,
tudomásul veszi, hogy Szentjób és Sólyomkő leromboltatnak, Sarkad
vára azonban egyelőre fennmarad; hozzájárul a munkácsi várban
talált értékeknek Pálffy által javasolt felhasználásához, végül kilá
tásba helyezi a hátralékos zsóldpénzék mielőbbi megfizetését.
Ered, fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 174. jul. nr. 129.

Wür haben dessen letztere Schreiben, als zwei von 29-ten
des nächsthin abgeruckten Monats Junii, dann eines von 2-ten
dits, alle drei aus Caschau datirter, wohl zu Händen bekomben
und aus dem ersten ersehen, wasmassen von demselben der Herr
Obrister Graf Wallis nebst dem Daunischen Haubtman Scholtz zu
den (titL) Welzek des bewusten Werks halber abgeschicket worden,
worbei es nun jedoch dise Bedenklichkeit ob hat und jetzo einer
desto mehreren Behutsambkeit von nöthen ist, da die Absendung
solcher beeder Officierer anheut in getrukten Zeitungen öffentlich
zu erlesen gewest,1 obschon unseres Orts die Mainung wäre, dass
ermelte Officier ganz ohnvermerckt in der Geheimb hätten dahin
abgefertiget worden, und dorten in loco, ob hätten sie die disseitige
Dienste quittiret, vorschützen und simulim sollen, umb von ihrer,
oder ernannten Herrn Grafens Welzek Seiten zu keiner Apprehension Anlass zu geben; es könnte zwar also mehrbesagte beede
Officier allda sofort verbleiben, man wird aber nach ferrers über
legter Sache den Herrn etc. hinkönftig das mehrere darüber
erindem und inzwischen darob sein, warmit die pro securitate deren
bekannten zweien Personen halber in depositum anbegehrte 2000
Ducaten, sobald thuenlich, folgen mögen, da unterdessen der Herr
1 A Wienerisches Diarium 1711. 828-ik számában a következő hír
jelent meg: „Dito (azaz július 10) wurde mit Schreiben unterm 30. Juni
aus Caschau gemeldet, dass von dem commandirenden Feldmarschallen
Herrn Grafen Palffy der Herr Obrist Graf von Wallis nebst einem anderen
Officier in dem bei Ihro Czarischen Mayestät residirenden hinterlassenen
kaiserlichen Gesandten, Herrn Generalen Grafen von Welczek beordert
worden.“
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etc. in der Sachen gleichwohlen fortfahren und die Interessierte
der ohnfelbahren Zuehaltung des engagirten Versprechens positive
versicheren kann.
Was nun die Abtretung deren Gütern betrift, ist solch umb
so viel schleuniger zu bewürcken nöthig, als sich schon einige
über die Verzögerung beschwähren und also gar leicht eine
schädliche Diffidenz sich daraus ergeben mögte und. finden wür
wegen Zuruckstellung deren gebauten Weingärten und Acker umbso
weniger Difficultaet, als diesfalls die Mass in dem allergnädigst
ratificirten Submissionstractat bereits dahin vorgeschriben, dass die
Aigenthümber die Meliorations- und Bauunkosten vorhero zu
bezahlen und sodann als dergleichen Grundstück cum omnibus
fructibus abzutreten seie, worbei es dann auch pro norma zu ver
bleiben und solcher Tractat der (titl.) Frau Regentin allergnädigsten
Intention gemäss in allweeg gantz schleun- und richtig zu voll
ziehen ist und obschon sonsten die consuetudo regni sein mag,
dass deijenige, welcher einen Bestand Weingarten umb Georgii
bauet, solchen gleichmässig zu fexnen habe, so hat es doch in
gegenwärtigen casu, wo des Aigenthumbers proprium factum in
locatione keiner Dingen unterloffen, und die ratio publicae fidei et
boni allen anderen Reflexionen billich zu praeponderiren hat, eine
gantz andere und differente Beschaffenheit, wie es der Herr etc.
seiner stattlichen Prudenz nach von selbsten gar füglichen begreifen
wird. Im Fall aber sich ein-oder anderer Aigenthümber dahin
freiwillig verstehen und anstatt deren zu erlegenden habenden
Meliorations-, oder Bauunkosten (warunter auch der Samen gar
billich begriffen), die Hälfte der Fexung den bisherigen Possessom
überlassen wollte, hätten wür auch unseres Orths dargegen kein
Bedencken?
Dass der (titl.) Löwenburg bei Rasirung deren von Gross
wardein aus besetzten Posten Soliomkő, St. Job und Sarkad mit
denen 4 Löfflholtzischen Compagnien leichter aufkomben können,
ermessen wir gar wohl und ist derenthalben kein Bedencken, dass
die erste beede Orth rasiret und die Mannschaft nach erstbemeltes
Grosswardein zuruckgezogen, Sarkad aber bis zu weiterer Deliberation und Entschliessung annoch ferrers besetzt bleibe.2 Neben
deme haben wür sehr gern vernomben, dass das Schönbornische
Regiment schon eine geraumbe Zeit nacher Schlesien in Anmarche
begriffen, auch das Fuhrweesen mit einem Mehlvorrath zu Onod
angelangt seie, als warmit der nöthige Provianttransport nunmehro
desto füglicher zu bestreiten sein wird.
1 A birtokok visszaadásának kérdését részletesen tárgyaltam a
Bevezetés 177—184. 11.
2 Sarkad várát mindamellett még 1711 folyamán lerombolták. Márki:
â sarkadi hajdúk. Hadtört. Közlemények. 1924. 54. 1.
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Die wegen Abtretung der Festung Mongätsch beigeschlossene
(Kapitulation sambt der Specification der alda geführenden Artigleria,
auch Mund- und Kriegsprovision dienen uns zu guter Nachricht
und seind nicht weniger der durch den Herrn Cammerrath Meixner
und Herrn Oberkriegscommissari Nölten angemerckten ferrem
Conscription demnächstens gewärtig, da wür gar wohl ermessen
können, dass der Rackozi das beste salviret1 und ein weniges
zuruck gelassen haben wirdet. Dass aber der Herr etc. den
gefundenen rothsametenen Baldachin zu Caschau in eine Kirchen
geben2 und darzue pro memoria von aigenen Mittlen einen Altar
verfertigen lassen wolle, ist ein gar ruhmbwürdiges Werck und
zweiflen also nicht, es werden allerhöchstgedachte verwittibte Kais.
Maiestät auf unseren diser Tagen beschehenden Vortrag darein gar
gern gewilligen, wie wür demselben mit nächsten die allergnädigste
Resolution anerindern werden und anbei in allweeg approbiren,
dass der Herr etc. mit denen in gedachter Mongätsch vorhandenen
neun Fässl Tockayer Wein für Ihro König! Cathol. Maiestät
angetragen haben, da wür zugleich die Veranstaltung vermittelst
einer löbl. Hofcammer und des Generalkriegscommissariatsambts
gemacht, damit die umb erstemennten Mongätsch und Ungvar
vorhandene Felder mit Ordnung gefexet und die Körner zur
Proviantirung solcher beeder Posti verwendet werden.
Gleichmässig ist an Einsendung deren intercipirten Briefen
gar gut beschehen und werden ebenfalls die behörige dispositiones
ausstellen, damit die anbegehrte 1000 Centner Pulver zu nöthiger Ver
seilung derer Posten abgesendet werden, da wür nebenhin wegen
des verhandenen Salitters die von dem Herrn etc. neulichen ange
suchte ferrere Nachricht umb die Nothdurft mit Verlässlichkeit
vorkehren zu können, erwarten thuen.
Belangend den Nothstand deren daruntigen Truppen, können
wür solchen gar leichtlich begriffen; nachdeme aber die Geltmittlen
dermahlen so schwähr aufzubringen, dass annoch vor einigen Wochen
von hieraus ohngehindert all unseren eifrigsten Urgirens keine
rimessa zu hoffen, so haben wür anheit conferentialiter geschlossen,
dass mittlerweil zu etwelchen Aushülfe, alle in den Königreich
Hungam quocunque modo eingehende Cameral-geföll dahin ver
wendet und abgefordert werden sollen, als warzue die Monkatschische
140 Mark Silber ebenfalls gezogen werden können, es ergeht
anheut bereits an den obemennten Herrn Cammerrath Meixner
1 Ez állítás nem felel njeg a valóságnak. Rákóczi maga írja Emlék
irataiban, hogy 1711 tavaszán pénzverdét állíttatott fel a várban, — „s
mindent, ami csak pénzzé verhető vala“, ott hagyott. (294. 1.) Márki : III.
195. 1. Csupán a munkácsi vártemplom felszerelésének egy részét vitték ki
Lengyelországba. (Lehoczky Tivadar : Munkács város új monográfiája.
Munkács, 1907. 281. 1.)
2 Erre vonatkozólag közelebbi adatokat nem sikerült találnom.
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sowohl directe, als die Hung. Cammer derenthalben die behörige
Verordnung und wolle der Herr etc. auch seines Orths darob sein,
damit ohne Zeitverlust die in denen 30-igstmauthen, Salzämbtem,
oder sonsten verhandene paare Cameralgelter und Fiscalitaeten in
die Kriegscassen ohnverlängt eingeliefert und denen nothleidenden
Truppen dardurch eine Aushülfe geleistet werde.
Übrigens haben Wür in allweeg genemb zu halten, dass der
Herr etc. denen in Pohlen annoch anwesenden Rakozischen
Adhaerenten nur die gratiam vitae accordiret und die gratiam
bonorum bis auf ihre Zuruckkunft in dem Königreich und darnach
besehende Legitimirung ihres über den gegebenen Termin beschehenen längeren Ausbleibens ausgestellt hat, wie dann die allegirende causae sodann gründlichen zu untersuchen und sich in deren
Erkantnus nach den obbedeuten Submissionstractat zu richten sein
wird und können Wür wegen des Helmbach1 dem Herrn etc. pro
directione anzuerindern nicht unterlassen, dass solcher annoch vor
denen errichten Tractaten die Amnestialgnad alhier angesucht, auch
dero vertröstet worden seie. Hirentgegen hat es mit dem Forgatsch2
und dem Antoni Esterhazy eine gantz andere Beschaffenheit,
welche der Herr etc. simpliciter anhero nach Hof remittiren wolle.
Dass anbei derselbe die Post von Pest nacher Waizen der
Contagion halber transferiret, ist eine gar fürsichtige Anordnung
gewest, hoffen aber, es wirdet darinnen desto weniger Irrungen
weiters geben, nachdeme die heut von dem (titl.) Pfefferkum3 aus
Ofen von 4. Julii eingelangte Nachrichten bringen, wie alda
bereits etliche Tage die leidige Seuche widerumben .aufgehöret habe.
(Az irat többi része helyőrségek állomásváltoztatásával
foglalkozik.)
Wienn, den 11. Julii, 1711.

1 Br. Hellenbach János Gottfried bányagróf, (Márki: II. 253-54.)
Rákóczi legbizalmasabb híveinek egyike.
2 Gr. Forgách Simon.
3 A budai parancsnok nem Pfefferkorn, hanem Br. Pfeffershofen
János táborszernagy volt. (Feldzüge : XI. 239., XII. 515. Wien. Diarium.
1710. nr. 748.), aki a török háborúkban (Feldzüge : II. 156.) s a kuruc had
járatokban tevékeny részt vett. (Feldzüge: Vili. 437., IX. 304., 305.)
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Lemberg, 1711 július 13.
Gr. WHczék Henrik a régenskirálynénak.

Részletesen beszámol a Sieniawski Ádám nagyhetman féleségével
folytatott beszélgetésről; ebből és Nedeczky bizalmas előadásából az
tűnik ki, hogy Rákóczi bizonyos feltételek mellett nem idegenkednék
a szatmári béke elfogadásától; vázolja a lengyelországi állapotokat,
majd jelenti, hogy a Torcynak szánt összeget átvette; csatolja
végül Tleyer július 4-i jelentésének a magyarokra vonatkozó részletét.
Eredetije Staatsarchiv. Polonica. 1711. Mellékelve Pleyer residens 1711
július 4-i jelentésének egyik részlete egykorú másolatban.

Allerdurchleuchtigste etc.
Aus meiner lötzten Relation werden E. K. M. allergnädigst
ersehen haben, was zufolge dero allergnädigsten Ordre das erstemahl bei (der Cron Feldherrin) angebracht ; nachdeme nun (selbe)
sambt (ihme1 den vierten) dises weggereiset, habe mich selben
Tag beurlaubet, wo (sie) mir gesagt, dass zeithero so überloffen
gewesen, dass nicht einen Augenblick Zeit vor sich gehabt, derohalben auch zu dato dero Brief (an E. K. M.) schicken können,
solches aber gleich (von ihrem guthen) thuen will; alldieweilen
aber nicht dises, sondern haubtsächtlich zu wissen verlanget, ob
und was (dieselbe vor) das (kaiserliche Interesse künftig) thuen
wollte, so. habe solches zu penetriren gesuchet, ohne doch der
erste mich zu weit auszulassen, habe aber gefunden, dass (dieselbe)
jederzeit in generalibus und darzu zweideutigen terminis geblieben,
alldieweilen (ihre) Discursen dahin gangen, dass wan einmahl mit
Bedacht und Fundament (eine Parthei nimbet), auch nicht mehr
bis es (ausgefuhret, ablasse) und nichts davon (abwendig) machen
könne, gleichwie solches sowohl auf die bekannt, längst (gehabte
attachement vor Frankreich und Ragozÿ) und zwar mehr, als auf
die von (den Podstoli Fürst Lubomirsky) versicherte (neue Devotion
vor) das durch-(leuchtigste Erzhaus) gedeutet werden könte und
dergleichen expressiones mehr gethan, gar nichts positives, obwoflen soviel Anlass darzu geben, dass (die kaiserliche Parthei
halten) wolle, sagen wollen ; so habe daraus geurtheilet, dass dato
(sich noch nicht declariren) will, auf was aber aigentlich wartet,
ob damit man formaliter (derselben) einige (particulair propo
sitiones) machen, oder ob zuvor von (E. K. M. ein Antwort
schreiben) haben will, sowohl weil sich ein gloire daraus machet,
mit (grossen Monarchen zu correspondiren), als umb gesichert zu
sein, dass aus (E. K. M. Befehl mit ihr rede), nicht weiss, doch
1 Sieniawski Ádám nagyhetman és felesége, akikkel Wilczek állandó
érintkezésben állott, főleg azért, hogy őket Rákóczi támogatásától elvonja.
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dass dises die Ursach, aus deme, was gemeldter (Fürst) mir in
Jaroslaw gesaget und ich schon allerunterthänigst berichtet,
Conjecturen hingegen auch sein könnte, dass anjetzo zuvor, was
(der Czar mit Frankreich vor Mesuren) weiter (nehmen, oder vor
Progressen) machen wird, abwarten und erst nach denen Conjuncturen, wohin sich wenden, determiniren, oder auch, dass nur zu
Fleiss dergestalt sich durch (den Fürst Lubomirsky) ganz (favorable), gegen (mir aber ambigue) erkläret, umb (Zeit zu ge
winnen und ohne sich zu engagiren, des Ragozy) Affairen indessen
dadurch desto bösser zu adjustiren. Dan auf dise lözte Gedanken
bringet mich dasjenige, was den 7-ten dises, als bei dem König
Seinen Printzen Constantin zu Zolkiew gewesen (von den Clos)
erfahren, der mir gesagt, wie dass der Cronfeldherrin, als von
hier dahinkommen, ihme Commission geben mir zu sagen, weicher
gestalt leid seie, dass durch continuirliches Überlaufen mit mir in
ein und andern ausführlich nicht reden können, dan unter andern
sagen wollen, wie (der Ragozy) auf alle Weis (in die königliche
Gnad sich zu remittiren) verlangen und derohalben (an E. K. M.
schreiben und sie es einschliessen) wolle, worauf demselben auf
(ihre Art) geantwortet, dass in dubio* bleiben wird, ob welches
angenehm sein wurde, oder nicht; stehet also dahin, was hierinfalls weiter thuen wird; im Fall aber, wie den (Prinzen) ver
sprochen haben solle, widerumb im kurzen (nachZulkiow1 kommen),
derselbige mir es berichten und ich (dahingehen) werde, oder
wan sonsten E. K. M. ferner hierinfalls was zu thuen allergnädigst
vor nöttig finden und verordnen, (mich nach Crackaw), wohin
(sie) gewiss gehen und einige Zeit bleiben will, (begeben) kann,
massen ohne deme (allhier) nichts zu thuen, (die Correspondenz
aber von Armee von Ragozy und) übrigen (Ungarn) aller Orthen
auf die vorhin berichte und incaminirte Weis unterhalten kann.
Was nun diese jezt gemeldte (Ungarn) anbetrifft, wird mein
heutige Relation an den hochlöbl. Hofkriegsrath (weil mir E. K. M.
durch denselben jüngsthin, wie mich in ein und andern destwegen
zu verhalten habe, verordnen lassen, also, wie urtheile, dahin verwisen) in was Stande dise Affairen seind, mit mehrern weisen,
gleich wie auch der Resident von Pleÿer, welchen deme zu invigiliren nach Jaroslaw geschikt, das fernere, was ihme iterato
den 8-ten dises hierinfals einzurichten committiret, gerath von
dannen allerunterthänigst referiren. Was aber die Negotiation des
(Nedesky am Czarischen Hof) betreffet und was derselbe darsider erfahren und gleichsamb zu Zeigung seiner versprochenen
Treu und Devotion eröfihet, als ein von (der Begnadigung der)
hiesigen (Ungarn) separirtes Werk, einem hochlöbl. kais. HKRath
aus des gemeldten Residenten Brief nicht extradiret und über1 Zolkiew város, Lembergtől északra.
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schiket, sondern blos hiemit E. K. M. allerunter thänigst beilege,
wo auch zugleich daraus des (Ragozy Intention), weis nicht, ob
wahr, oder fingirte, ersehen werden; doch scheinet, dass es einige
Connexion mit deme hat, was (mir Clos), nahmens (der Feldherrin)
gesagt und dass etwan (der Ragozy), weil durch Interposition (des
Czaars und Königs von) Pohlen nicht richten, durch (die Feldherrin)
zu incaminiren und also dannoch (nicht mit delegirten Ministren),
sondern immediate mit (E. K. M) zur Satisfaction seiner (Am
bition zu tractirn) verlange. E. K. M. werden bösser, als ich, aus
disen allen berichteten Umbständen, was aigentlich an der Sach
sein mag, penetriren, ich aber erwarten, ob oder was hierinfals
weiter vornehmen solle.
Von der Abreis (des Berzeny) hört man anjetzo nichts; habe
(den königlichen Prinzen Constantin) darüber sondiret, ob, wie
man gesagt, (Berczeny) dahin kommen wurde, scheinet aber nichts
anderes daran zu sein, als dass dise (Rebellen sich zu Javorow,
der Königin) seiner (Frau Mutter) gehörigen (Schloss), sowie
würklich anjetzo thuen, aufhalten wollen, wie dan auch sonst von
demselben nichts anderes erfahren, oder penetriren können, als
dass (der Feldherr), so von (hier bei ihme) gewesen, destwegen
(ihm Prinzen) absonderlich flatiret, dass wan in ein, oder dem
andern (Fall in Pohlen) einige (Revolution) geschehete und der
(Adel aufsitzen) müsste, ihme eventualiter darzu disponiret, (sich
als Capo des Adel) gebrauchen lassen, worzu nicht üble Dispo
sition gefunden, so doch nur alles aus blossen Reden conjecturiren
können. Es glaubet gedachter (Prinz) penetriret zu haben, wie
dass (der Cronfeldherr) sowohl als (Lithauischer), sei der (des
consilii in Jaroslaw) bei weiten nicht mehr soviel, als vormahl
dem (czarischen Interesse attachirt, oder vor) ihme (inclinirt) sein
und nur aus (Forcht) was anjetzo müssen, thuen. (Der Cron)
unter (Feldherr aber civiliter mortuus) seie, also der eintzige
(Lithauische) unter (Feldherr den Hof)1 nur völlig für (den Czar
portiret), dahero davor haltet, dass (ihre Truppen) nicht so gewiss,
als (der Czar), sich einbilden (operiren) werden und alle könftig
bösser auf (ihre) nun allzusehr (periclitirende Freiheit) Achtung
geben werden, doch kennet der (Prinz) und beklaget, dass man
so wenig auf (der Polacken Reden) sich fundiren kann, als welche
viel reden und wan zum Zweck kommet, wenig effectuiren; mit
Zuverlässlichkeit aber dieses allein erfahren, dass demselben (der
Feldherr) gesagt wie nun (der nordischen Alliirten) Intention ist,
gerath (in Pommern einzubrechen) und verspreche (der König
von Dennemarck mit 20.000 Mann dahin) zu erscheinen, (König
.Augustus) aber pressire, damit derselbe (den 20-ten Julii mit der
Cron-armee an den Grenzen gegen Pommern stehe, so er kaum
1 Dönhoff, a sendomiri confoederatio inarsallja.
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den 20-ten Augusti) thuen könne, also dass alles allhier (in Consternation und Confussion stehet) und jeder, wie die Campagne
ablauffen wird, wartet.
Als bis anhero geschrieben, erhalte E. K. M. allergnädigst
an mich erlassenes de dato 24. Junii sambt einem Wexlzettl
pro 200 Ducaten, welche (dem Secretario Torey geben) soll, doch
dabei allen Fleiss anwenden, damit (dieses Gelt) wohl (abdiene),
worauf E. K. M. allerunterthänigst nicht verhalte, dass gesagter
(Torey mit den Feldherren) schon (verreiset ist), doch werde
nicht ermanglen ihme solches alsogleich durch ferrere Gelegenheit
zu notificiren und (weme solches einhändigen) soll, mich anzu
fragen; anbei auch zu erinneren nicht unterlasse, damit sowohl
dises (als künftiger) Continuation (der) von (ihme) dergestalt
(verlangender jährlichen Pension sich werth) mache. Was aber
vor ein Effect erfolgen wird, dan (ihme zu wenig kenne), nicht
versprochen kann, dises aber ist doch gewiss, dass wan (wolte, in)
disen (Haus gute Dienst leisten) könte. Der ich in übrigen etc.
E. K. M. etc.
Lemberg, den 13-ten Julii, 1711.
Heinrich Wilhelm Gr. von Welzek m. p.
Mellékelve:
Extract aus des kais. Herrn Residenten Brief de dato
Jaroslaw, den 4.-ten Julii 1711.
Was die Negotiation anbetrifft, so hat der (Nedesky) schon
alle Schriften mit seiner Frauen nacher (Scolaw)1 abgeschicket,
allein will er alle seine (Instructionen) und darauf empfangene
Antworten durch den (Giulay)2 sich lassen nacher (Wien) bringen
und es dem (kaiserlichen ministerio) darlegen. Zu E. E. Information
aber sagete er kürtzlich, dass (er) hätte sollen (die Czarische
Maiestät) zur Mediation zwischen den (Ragozy) sambt seinen
Confoederirten und (Ihrer Kais. Maiestät) vermögen, wofern aber
solche nicht solte auszuwürken, oder angenommen werden, so
möchte (der Czaar) seine eine zeither durch dero Waffen er
worbene Glori dargestellet werden, welche er sich umb ein vielmehrers vergrössem könte, wan (der bedrängten Ungarn und)
ihrer (unterdrückten Freiheiten) annehmen, von der (gewaltsahmen
Regirung des Ertzhauses befreien) wurde, solte auch gedencken,
wie wenig man (ihm achte), dass man (ihm die Maiestät etc. zu
geben) beständig verweigere, auch allein die Uhrsach, dass ihm
nicht (in die grosse Allianz) aufgenommen, seine (Mediation)
verwerfe ; (Ragozy) ihme entgegen versichere, durch (Hülf Frank
reich der Czaar mit den Türken und Schweden) einen (reputir1 Skolje h. Lawocznétól északra.
2 Gyulay Ferenc.
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liehen Frieden) zu verschaffen, darauf (der Caar zwahr die wirk
liche (Hülf) niemahlen versprochen, sondern noch allezeit (in
Suspension) halten wollen, sagende : ich will mir (nicht drei
Feinde zu) gleich erwecken, es wird wohl noch Zeit kommen.
Versichert also (Nedesky) beständiges, ob siege der Türk,
oder der Czaar, ein gewisser (Krieg dem Ertzhaus) bevorstehe,
weilen (der Türk), wan er (gewonnen), Kraft seiner habenden
(Allianz mit Frankreich) demselben eine Diversion zu verursachen,
das (Königreich Ungarn) gewiss anfallen wird; wofeme aber
(der Czaar obsieget) aus (Zorn) wegen des bishero (verweigerten
Tituls Maiestät), wegen, seinem Vorgeben nach, gehinderter
(Coniunction) und Anmarsch des Neutralitäts-Corpo, wegen Ausschlüssung, (oder nicht Annehmung) seiner (Mediation) zwischen
(E. K. M. und Ungarn) und wegen (nicht) Aufnehmung (in die
grosse Allianz) und daraus sich eingebildeten (Verachtung, er)
gewiss (den Fried mit den Türken und Schweden) zusammen
machen, sich mit ihnen (Alliirten) die Republique Pohlen mit
(sich in Verbündnis) wider (die Kais. Maiestät) bringen suchen
und sammentlich mit (Frankreichs Alliirten den Czaar und Türken,
Ungarn1, Schweden) aber einer Seithen die Erbländer, andern seit
mit (den Franzosen das Reich anfallen) wollen. Dise (ligám) zu
erreichen, soll von dem (Ragozy) noch einer bei dem Türken,
wie auch von der Republique Pohlen gehalten werden, solches bei
Erhandlung eines Friden zugleich zu negotiren. Sonsten sollen
(Se Czarische Maiestät) äusser der (intercipirten Briefen) von
(Talman, kais. Residenten zu Constantinopel), noch andere be
kommen haben, welche aus (Wien) an ein oder andern hohen
(Officier bei der Czarischen Armee) sollen (geschrieben und)
daraus viel zu seinen (Verdruss und Aufwicklung) gegen (ihm)
ersehen, welche aber der Czar gar geheim haltet und sowohl dise,
als mehrere jetzt unbekante Ursachen ehender nicht, als (durch
ein Manifest in casum evenientis belli) an Tag kommen sollen.
Derowegen rathet (er Nedesky), weillen er alles gahr wohl, als
gewesener (Plenipotentiarius) wisse, dass man auf alle Weis
trachten solte, nur den Ragozy widerumb zu besänftigen, weilen
derselbe grossen (Anhang), von (auswärtigen und inwärtigen)
grosse (Estimé), habe von (Frankreich järlich stipendium) auf
sein (Leben) lang 200 m. (florins), wofern er mit dem (Kaiserl.
Hof) nicht (in Versöhnung) kämme und äusser des (Königreich
Ungarn leben) müsste, auch freien Aufenthalt (in Frankreich)
Selbsten. Sonst aber habe (Ragozy) in Gegenwart ihrer der
meisten, nachdeme (die Pacificationspuncten gelesen),) einen (Aid
/geschworen), wan er nur mit (Respect) widenimb (in Ungarn
kommen) werde, welches durch (Intercession des Königs von)
1 Bizonytalan olvasású.
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Pohlen versichert hoffe, dass nichts (wieder das Ertzhaus), sondern
vielmehr für dasselbe alles thuen und selbst (guthen Rath) der
gleichen Urteil abzuwenden (geben) wolle, wan man nur alles
Versprochene halten, (die Crönung), sobald es möglich, geschehen
(und die privilegia beschwören) und das gebräuchliche (Diploma)
darüber ertheilen, (ihn zum Landtag) solenniter (laden und ruffen)
wolle. Da in solchen Fall er weder wegen (seiner), weder wegen
(der ungarischen Freiheit) Ursach zu beklagen hätte ; damit man
auch desto ehender erfahre, in was dan weiteren seine (reputirliche) Ankonft und ein (Tritt in Ungarn) bestehe, weilten
(er) doch eine (Hofart) habe und immediate mit (einer) von
(geringeren) herkommen und (Stand zu) tractiren sich nicht ein
lassen wolte, sondern nur durch (hohe Instantien) und deren
Vermittlung geschehen sollen, vermeinet (Nedesky), wan es in
loco tertio könte veranstaltet werden, als bei (dem Cronfeldherrn,
der Fürst) solche Gelegenheit zu reden und sich zu expliciren
(nicht verwerfen) wurde, darzu er auch sehen wolte, etwas zu
contribuiren, wofeme es Euer Excellenze also vor gut befinden.

S5e
Lemberg, 1711 július 13.
Gr. Wilczek Henrik a haditanácsnak.

Részletes jelentést tesz a Lengyelországban tartózkodó magyar emig
ránsokkal ez iitóbbiak visszatérése ügyében folytatott tárgyalásairól és
egyúttal a tárgyalások egész iratanyagát felterjeszti döntés végett a
haditanács élé.
Eredetije Kriegsarchiv. HKR. 1711 exp. jul. nr. 298. Mellékelve a) Pleyer
1711 júl. 4.-iki jelentésének kivonata ; b) a magyar emigránsoknak Wilczek
elé terjesztett emlékirata s Wilczeknek erre adott válasza ; c) az emigránsok
megbízólevele 1711 júl. 6-ról Pater Dániel számára; s végül d) Wilczek
egy újabb, júl. 13-án kelt jelentése a haditanácshoz.

E. Excellenz und ein hochlöbl. Kaiserl. HKR. werden hoffent
lich meine von 27-ten und 30-ten Junii sowohl, als das an Se Ex
cellenz den Herrn Vicekriegspraesidenten1 unter den 3-ten Julii
erlassene empfangen und was in materia der noch allhier befind
lichen Ungarn in Conformität dero Ordre gethan, weitläufig ver
nommen haben. Nachdeme nun, wie jüngsthin berichtet, dem Kaiser
lichen Herrn Residenten Otto von Pleyer nach Jaroslaw geschriben,
damit er dasjenige, was mir verordnet worden, ihnen dort beibrin
gen soll, so hat er mir gleich darauf unter dem 4-ten eiusdem ge-%
antwortet, welches hiemit copialiter sub nr. 1. beilege, weil daraus
7u ersehen, was dieselbe, als ihnen angedeutet, dass in Wien ihr
1 Gr. Herberstein Lipót.
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juramentum fidelitatis ablegen sollen, bitten lassen, nämlichen,
damit nicht durch Schlesien, sondern durch Ungarn ihnen nacher
Wien zu gehen erlaubt werde; ehebevor nun disen Brief beant
wortet, schickten auch die Herren Ungarn zu mir einen Minoriten P. Daniel1 mit einem Brief von 6-ten, welchen allhier sub
nr. 2. communicire, welcher mir mündlich ihr Begehren eröflhen
und nach geendigter seiner Rede auch schrüftlich laut nr. 3. über
geben. Was demselben mündlich geantwortet, zeiget numerus 4.,
so zu Fleiss alsdan auch schrüftlich verfasset und durch ihme
Geistlichen an gedachten Herrn Residenten den 8-ten dises geschickt,
damit er den Herrn Ungarn meine Intention nochmachlen sagen,
weil sein könte, dass etwan gemeldter Geistliche entweder nicht
genug es capiret, oder denenselben nicht recht beibringen machte.
Aus disem werden E. E. und ein hochlöbl. Kaiserlicher HKR.
ersehen, ob, wie hoffe, dero gnädige Intention assequiret und also
nach dero vormahligen Verordnung gegen sothane Ungarn mich
verhalten und ob es ein Weg als dem andern sein Bewenden dabei
haben soll, oder bei Ihro Maiestät der verwittibten Kaiserin und
Regentin dises weiter gehorsambst beibringen, umb zu wissen,
ob mit ihnen sammentlichen, oder ein- und dem andern von denen
selben, als dem kranken Alexander Kezer, so wie gebeten, zu dispensiren, geruhen werden. Welches umb soviel zuverlässlicher wer
den resolviren können, nachdeme gesagter Resident ohne deme
den 8-ten dato schon vorausgeschriben, zugleich mit diser
Post schon berichten soll, wessen oft gemeldte Ungarn auf
dise meine ihnen ertheilte Antwort entschlossen; indessen habe
das nöttige auch Herrn Feldmarschall Grafen Palfi berichtet, damit
auf dem Fall derselbe zu ihro Maiestät Dienst was zu erinneren
hätte, gleich thuen könne und abermahl den Brief durch einen
Expressen bis an die Ungarische Gränitz befördern lassen; deme
ungeachtet sehe, dass solang nicht Posten unterleget sein, sehr
langsamb die Correspondenz gehet, dan noch zu dato von Übergab
Mongatsch keine Nachricht habe, da doch schon vor soviel
Tagen es der Ragozi selbsten allhier öffentlich gesaget. Was
sonsten Herr Resident wegen des Francisci Gallambosch,2 Andreae
Türek,3 Francisci Aszalai.4 Stephani Cantor5 und Grafen Simonis
1 Wilczek jelentéséből nem állapítható meg, hogy Pater Dániel milyen
nemzetiségű volt; valószínűleg lengyel volt.
2 Deregnyei Galambos Ferenc vezérőrnagy és tanácsúr, a fejedelem
kíséretének egyik állandó tagja. Márki: II. 194.
3 Szendrei Török András, a fejedelem udvarmestere. „Török András
sal, kit Hoffmesternek választott Fejedelem énhelyettem“, — írta Ottlyk
György önéletírásában. (Thaly K. : Történelmi naplók. Budapest, 1875. 115. 1.)
* Aszalay Ferenc, a szenátus titkára, a Fejedelem bizalmas hívei közé
tartozott. (Márki : II. 112. u. o. névaláírása is.)
5 Kántor István, 1705 —1711-ig fejedelmi titkár, aki főleg a had
ügyekre vonatkozó intézkedéseket fogalmazta. (Márki: II. 114.)
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Kemyn,1 nicht minder Grafen Antonii Esterhasy meldet, demselben
geschriben, dass solang nicht würklich bei mir sich anmelden, weder
selbst Pass ertheilen, weder an Grafen Palfi ihretwegen schreiben
werde, oder er diejenige, so von ihme Herrn Feldmarschall kommen,
daran doch zweifle, aushändigen solle, bis sie nicht persöhnlich sich
stellen und darumb bitten, dan davor halte, dass derselben nur
missbrauchen dörften und solang selbsten nicht kommen, keine auf
richtige Intention in die Treue zuruck zu gehen haben mögen.
Was von denen Ragozischen Völckern Herr Resident weither er
fahren, ebenfalls sein Brief zeiget. Von ihme Ragozi aber darsider
kein andere Nachricht hab, als dass würklich in Jaworow sich
befinde, massen der destwegen (bei ihme haltende Graf Zichy^, wie
vorhin relationiret, mir dato nicht das Geringste berichtet. Von
der Czarischen Armee ist auch nichts darsider eingeloffen, dises
aber doch confirmirt wird und gewiss sein solle, dass jüngsthin
die Tartarn 1500 Moscovitter in einer Parthei angetroffen und
völlig nidergehauet. Der ich in übrigen etc. eines hochlöbl. Kais.
HKR. gehorsambster.
Lemberg, den 13. Julii 1711.
Feldmarschall eut. Graf v. Welzek, m. p

Extract aus des Kais. Residenten Otto von Pleÿer Brief d.
d. Jaroslaw, den 4-ten Julii 1711.
E. Excellenz an mich Erlassenes von 2-ten huius hab ich
zu recht gestern, als den 3-ten erhalten und also gleich den Nedezki zu mir berufen und erstlichen ihn befraget, wofern ihre ver
langte Pässe und Sicherheit erhalten, wie bald sie von hier nacher
Haus zuruck gehen wollen; welcher mir sagte, dass sie nur erst
lichen ihre Frauen und Effecten zuvor nacher Ungarn voraus wolten
schicken und dan samentlich folgen. Darauf ich ihme sagte, dass
1 Br. Kemény Simon, Kemény János fejedelem unokája (Kővárt L. :
Erdély nevezetesebb családai. 148—149.), alezredes és testőrparancsnok.
Gr. Pálffy János a kegyelemlevelet Acton ezredes útján már július 7-én
megküldte neki. Erre vonatkozik Actonnak gr. Bethlen Lászlóhoz, az erdélyi
deputatio tanácsosához intézett következő levele :
„Illustrissime Domine Comes.
Licet me totaliter ex memoria Illœae Domnis Vrae deletum esse cre
dere debeam, nolui tamen deesse, quin non hisce continuationem sincerae
obligationis meae erga Eandem contestarer. Caeterum Illmae D111 Vrae per
praesentes notifico, quod hodie grationales litteras pro domino Alexio Bethlen
et Simone Kemény in Poloniam miserim, habebimus igitur inter paucos
dies honorem dnum Alexium amplectendi, quod sincere desidero etc. Illmie
Dnis Vrae servus etc.
0. de Acton m. p.
Ex castris ad Hust positis die 7. Julii, 1711.
(Eredetije a gr. Bethlen-család keresdi levéltárában.)
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E. E. Instruction und Vollmacht von Hof erhalten ihnen Pässe
und Gnad zu ertheilen, wofern sie nacher Wien gehen und alldort
das juramentum fidelitatis praestiren und ihre Motiven ihrer Verweilung alldar fürbringen wollen. Dessen sie sich willig erkläreten.
Dem Nedezki hab ich darauf seinen, des Kezer, des Raday, des
Lani, des Julai, Haraszti und Huscar Pässe extradiret, der Hellen
bach und andere wird heut kommen, Graf Forgatsch wird in 2
oder 3 Tagen erwartet, dan er gewiss zum General Palfi gereiset
und noch von Ragozi Commission haben solle, wan er auch keinen
Pass bekommen hätte, wurde er dennoch auf Glück und Unglück
nacher Hungarn zuruck gangen sein. Dem Grafen Esterhazi wer
den sie schreiben, dass er die Gnad erhalten kann, wofern er nur
bei E. E. sich stellen und den Pass begehren will. Was den Kezer
anbetrifft, ist derselbe anjezo mit dem podagra, Gicht und Contractur, auch sogahr mit s. v. offenen Füssen und Wunden sehr
schlim daran, also dass er als ein Kind in Bettern und Sesseln
muss handtirt werden, diser lasset E. E. und die auch für ihm
bitten und seine Unmöglichkeit nacher Wien zu kommen remonstriren, dass mit ihme von diser Reis möchte dispensiret werden,
er wolte sich in Böttem und Sesseln, so als es ihm nur möglich
ist, aufzustehen, nacher Ungarn sachtlich lassen tragen und all
dort bei dem Grafen Palfy sich zeigen und alles, was man in Kraft
der Pacificationspuncten werde auftragen, gerne praestiren. Ferners
sein sie gahr wohl zufrieden und bereit nacher Wien zu gehen,
allein die Quaranten zu machen an den Schlesischen Gräntzen
kommec ihnen am allerschwährsten für, zu mahlen weilen die
meisten schon in gahr grossen Geldmangl stecken und befürchten,
dass sie dasjenige, was sie sonsten auf dem Weg und in Wien zu
verzehren noch übrig hätten, vorhero auf der Gränzen in der
Quarantan würden verzehren und hernach auf dem Weeg und in
Wien, allwo es auch noch nicht so geschwind hergehet, in äusser
ster Not stecken müssen. Derowegen bitten sie E. E.; dass dieselbe
ihnen die Gnad thuen und erlauben wolten, dass sie durch den
Arvensischen, Trentschinischen und Presburgerischen Comitat, allwo
die Pässe geöffnet, nacher Wien gehen könten; sie haben auch
solche Erlaubnus von dem Grafen Palfi bitten lassen und auch für
ihre Frauen umb einen Pass mit ihren Effecten nacher Ungarn zu
gehen ersuchen lassen. Über diejenigen, die sich schon in Jaroslaw bei E. E. angemeldet haben, werden sich noch ferners bei der
selben in Lemberg, weilen es ihnen alldar nachend, anmelden :
Franciscus Gallambosch, Andreas Türek, Franciscus Assalai, Ste
phanus Cantor und Graf Simon Kemyn und umb Pässe und Gnad
bitten, auch diese begehren von dem Grafen Palfi Pässe vor ihre
Frauen und Effecten.
Des Ragozi Aufbruch aus Lemberg nach der Ungarischen
Gränzen solle heut geschehen, der Graf Esterhasi solle über 150
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noch bei sich haben, darunter bei 50 Persohn geringe Edlleut,
welche als Officier und Soldaten bei ihme gedienet, sich befinden,,
welche alle mit ihm nacher Hungarn gehen wollen; davon habe
den Grafen Palfi berichtet und ihme es anheim gestellet, ob er ihnen
den Pass generaliter, oder mit Benennung jedweders seines Nahmen
ertheilen will, auch ersuchet, dass derselbe die Pässe vor dem
Grafen Esterhazi, vor die obig benennte 5 und aller deren Frauen
sambt ihren Effecten E. E. wolte zueschicken, dass wan sie kom
men sich anmelden und umb die Pässe bitten, dieselbe schon für
sie fertig wären und sie desto ehender mit denen andern nacher
Wien zusammen fortgehen könten. Was die Truppen anbetrift, so
habe auf die neulich verlangte Antwort wegen der 240 Man un
garischer Miliz solche Nachricht, dass dieselbe grad nacher Kaminiek1 zu gegangen sein, ohne das jemand sie abzuhohlen an die
Gränitz kommen ist, dass aber einige mehrere folgen dörften ; ver
meinen die allhiesige Ungarn, könte darumb geschehen, weilen noch
viele in denen Gebürgen verborgen sich aufhalten und keine Nah
rung wisten, auch von einigen ein Geschreu solte aus Ungarn
heraus gebracht sein, als ob man diejenigen, so hinein kommen
seind, sehr hoch schätzte und zwahr also, dass ein einziger Nahmens Kollitczani2 bis 30 m. fl. habe müessen spendiren, andere
20 m., andere weniger und dises solle viel Schröcken sich gahr
hinein zu begeben.

Memoriale loco instructionis Excellmo Dno Comiti Welzek
legato regio proponendum sequentibus, et quidem: Primo: Intel
lexisse nos tam per dominum Residentem, quam ex transmissis
passualibus ac assecuratoriis litteris, augustam aulam velle, ut ad
deponendum fidelitatis juramentum et repraesentandas tardioris
insinuationis rationes sumpto per Silesiam itinere quam primum
nosmet Viennae sistamus et quamquam infallibilis insimul bonorum
restitutio in assecuratoriis inserta habeatur et nos quoque pari
reciprocatione constantis circa appromissam fidelitatem simus animi,
adeoque lubentissime ad jussa augustae aulae Viennae comparere
desideramus, cum nihilominus certissimae per Silesiam iter faciendi
obstent difficultates, ad informandam simulque persuadendam Excellmi Doi ablegati mentem nomine omnium nostrum generice
his insistendum erit rationibus, quarum prima: Si iter sumendum
sit per Silesiam, id aliter fieri nequit, nisi aut uxores et familiam
cum omnibus rebus simul sumendo, aut in Polonia relinquantur^
aut in Hungáriám prius praeeant. Si primum sit, quantum exinde
enascetur impedimentum, quanta mora, quantae et quam inu1 Kaminiec-Podolski város.
2 Bizonyára valamelyik Okolicsányiról van szó.
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tiles expensae, ac quod verius, quam incasta et supervacanea
domesticorum comparitio et qua aulam quoque Viennensem vix
saltem cogitare putam as.
Si secundum: In Polonia domestici relinquantur ac nos in
persona Viennam proficiscamur, nihil certius futurum est, quam
hominum nostrorum arrestatio, rerumque mobilium depraedatio et
qua sive directis, sive indirectis modis intentanda, faciles super
veniunt occasiones et sic quam irreparabilia subsequentur damna,
cuiusvis judicio submitti potest. Si autem tertium, in Hungáriám
mittantur cum rebus, multum obstat, quorum, nulla mulierum et
famulitii in litteris passualibus mentio extet, deinde quanta incom
moditas exeundi, cum in itinere uxores contra contingibiles ne fors
adversos casus sibi prospicere non satis sciant et licet sine omni
remora redire queant, ubi quaerere reclinatorium capiti, famulitio,
pecoribus et suis rebus, cum et bonorum restitutione spes saltem
cum assecuratione datur et haec quoque sub conditione quasi dubie,
si videlicet legitimam tardioris insinuationis dederimus excusationem,
quae omni exceptione maior est.
Secundo: Quamquam autem uxoribus residentiae mansionis
assignentur, nec enim tertium aliquod aliud datur, cum omnino
nec in Polonia relinqui, nec Viennam summi possunt, obstat tamen
difficultas etiam ratione personarum nostrarum, quod nimirum
magnis cum sumptibus iter illud ignotum perfici debeat, quod
alias citius et commodius per Hungáriám fieret, ubi depositis
domesticis et de victu bene provisis, nulla remora Viennam pro
ficiscendi esset et praeterea etiam ob quarantanam quantum in
Silesia foret temporis dispendium, quod ex Hungária, tamquam ab
omni ^contagione iam libera, recompensari posset. Demum ad spe
cificas excusationes progrediendum erit et quidem:
Primo : Ratione domini Johannis Godefridi 1. Baronis ab Heilen
bach enarrandum est, qualiter in homicidium in aula dominae
Principissae filius eiusdem1 inciderit, quo in arestum accepto, donec
libertatem eius exoperatus fuerit, modum discedendi se habere ex
innaturalis quoque storgia (így!) non videt, qui ex suo capite, dum
saepius ad officium aulae praefecti Dominae Principissae capiendum
adurgeretur, ut per hoc res filii alleviari possit, nolens-volens
acceptare debuit et nunc si de repente repudiato officio Viennam
se conferret, non saltem filium in discrimine relinqueret, sed et
res suas praedae exponeret.
Secundo: Quantum ad statum domini Alexandri Kezer in
professo est, eundem a tot annis morbo podagrae divexatum, quam
dudum incessui, tantoque magis tam longo itineri esse incapacem
et cum praeterea interim quoque aequitudine praematur, nihil aliud
1 Br. Hellenbach György, H. Godofréd egyetlen fia. (Nagy Iván:
V. 87.)
A szatmári béke története és okirattára.
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in votis habet, quam ut lentim, pedetimque progrediendo in Hun
gáriám, ad locum quietis se quantocitius reponat, unde tamen, si
ita desideretur, nomine suo expressum suum plenipotentiarium
exmittere paratus est.
Tertio : Quod vero dominos Alexandrum Nedezki et Ioannem
Schretter attinet, quamquam prompti forent ad justa augustae
aulae sese sistere, verum cum ratione uxorum suarum et rerum
mobilium idem sit discrimen, quorum in generica excusatione
praeattactum est et alios quoque in Hungária de iis providere
necessum habeat, iter per Silesiam suscipiendi apertam habent
difficultatem, quorum per Hungáriám ex praemissa ratione lubentissime cum omni subjectione fidelitatis perficere parati sunt. Item
Quarto: Haec domino Paulo Raday subest praegravissima
difficultas, quod, prout antea quoque se eatenus expectoravit, ex
dilatione temporis uxorem suam partui primogenito adeo habet
proximam,1 ut sine summo discrimine vix 5 dierum itineri eandem
committere possit, quam alias quoque in Polonia deserere nec
conjugalis amor permittit, nec evidens depraedatio bonorum suorum,
quae infallibiliter per suscipiendum Viennense iter imminet. Prae
terea cum cadaver domini parentis eius2 adhuc insepultum jaceat,
quod alias in Hungária inhumare intenderet, sine magno scelere
diutius sic relinquere non potest, quin potius aequius et commo
dius fore putaret, ut habitis a Sua Excellentia passualibus, sine
mora uxorem suam in Hungáriám deferret, ibidemque provisis
rebus, quo citius ad contestandam fidelitatis devotionem Viennam
accurreret. Prout etiam in genere 2-do ante omnia disponendus
erit Excellmus Dnus legatus, ut iuxta facultatem suam plenipotentialem excusationi nostrae locum det et de ea augustam aulam
informet, simulque litteras suas passuales ratione itineris Silesiaci
ita immutare dignetur, ut vigore earum quam primum in Hun
gáriám et aliunde Viennam proficisci possimus, quin et praeterea
requiret dominum generalem campimareschalum, iuxta resolutionem
ab aula datam, ut de bonis restituendis commissionem suam
extradere velit, ut tanto promptiori animo iussa Sermae Regentis
exsequi valeamus, cum at alias nulla respectu nostri occurrere
possit diffidentia, qui semel fidelitatem Regiae Mattis amplexi ac
sub regimen et dominium eius in Hungáriám intrantes perseve
rantiam fidelis subjectionis continuare per depositionem quoque
homagii resoluti sumus.
1 Ráday Pál felesége Kajali Klára (a családra 1. Nagy Iván: IV.
14—16.) volt. (Arcképét adja Gorzó Gellért: Rádai Ráday Pál. Budapest.
1915. 62. 1.) Tőle 1711 július 12-én Klára nevű leánya született. Ráday Pál
naplóírása. (Rákóczi-tár. I. 402. 1.)
2 „Eodem anno (1711), die . . . (a nap nincs jelezve) Junii múlt ki e
világból Premyslyén atyámuram, kinek testét vallásomon levő (ref.) temp
lomban Duklya mellett tétettem le.“ Rádai napló írása. Rákóci-tár. I. 402.
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Antwort auf der Ungarn mir durch den Pater Daniel gethane
Proposition.
Ich hätte ihre Ursachen, warumb nicht grad durch Schlesien,
sondern durch Ungarn zu Ablegung des juramenti fidelitatis nacher
Wien gehen wollten, wohl vernommen, findete aber, dass alle von
ihnen angeführte Ursachen von keiner Consideration und auf ihre
3 alternativas so formiren, dergestalt antworte.
Ad 1-mum. Das niemalen verlanget, dass sie mit ihren
Frauen, Bedienten und gantzem Hauswesen nach Wien, also die
besorgte Ungelegenheit und Expensen mit so grosser Folge zu gehen
keineswegs thun dörffen, sondern bloss vor ihre Person mit so
compendioser Suite, als sie immer wollen, gehen sollen. Eben so
wenig ad alteram alternatívám ist meine Intention gewesen, sie zu
obligiren, dass nach ihrer Abreis ihre Frauen, Kinder und Effecten
in Pohlen lassen, ein folglich auch die Sorg, dass selbe inzwischen
in Pohlen arrestiret und auf ein oder andere Form das ihrige
verlieren dürften, von Selbsten hinfallt, welches beides genugsam
daraus ihnen bekannt sein müssen, weilen dem Herrn. Residenten
geschrieben und einen Brief an den Herrn Grafen Palfi beige
schlagen, damit wan dieselbte etwan indessen ihre Frauen, Kinder
und Hausweesen nach Ungarn schicken wolten, er vor dieselbe die
Pass ertheile, dannenhero nicht sehe, woher sie diese beide Difficultäten formiren, und fast auf die Gedancken kommen dürfte,
als ob mir zu Fleiss Zeit zu gewinnen, unnüthige Difficultaeten
erweckten.
Ad tertiam alternatívám betreffend, nemiichen, dass wan
ihre Frauen und Kinder indessen in Ungarn schicken wollten, die
■selbige sich Selbsten nicht zu helfen, weder wohin zu gehen
wüssten, noch weniger in Consideration kommen kann, dann
künnen und müssen sie allhier in Pohlen mit all den ihrigen um
das baare Geld zehren und leben, auch die wenige Tage, oder
seie Wochen dergestalt in Ungarn um noch leichter, weil wo nicht
in ihren eigenen, doch bei Freunden sein, subsistiren künnen, bis
entweder sie von Wien persünlich zu ihnen kommen, oder wohin
•sich zu begeben haben, schreiben und so wie den Weg heraus
widerum zuruck finden werden; darzue die zu praesumiren, dass
unter so vielen diejenige treue von ihren Leuten hätten, welche
auf so ein kurtzen Weeg denen ihrigen mit Rath beistehen künnen
und haben theils die Herrn Ungarn schon damals, als ich in
Jerislav gewesen, ihre Consorten voranschicken und selbst noch
eine Weil zurück bleiben wollen und es auch dergestalt anjetzo
gegen Herrn Residenten erkläret, warumb dahero die auch dazu
mal, wan sie nach Wien gehen, die ihrigen in Ungarn schicken
künnten ?
Ad 2-dum, dass wan auch die ihrigen schon in Ungarn
schicken müchten, doch ihrer Person halber noch grosse Diffi34*
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cultaeten obhanden, nemlich der unbekante Weg, die Quarantana,
die grosse Unkosten und dann dass mit besserer Gelegenheit durch
Ungarn thun könten, ist nicht allein noch von geringer Conside*
ration, sondern fast verdachter werden dörfte, als ob unter disem
ihren Begehren was nachdenkliches verborgen sei, dann der unbe
kannte Weg, Kinder und nicht Männer, denn diese Länder bekannt,,
oder durch einen Wegweiser gezeigt werden können, abschrieben
könte. Die Quarantana auch nicht vorzuschützen, maassen aus
meinen ihnen ertheilten Passen gesehen, dass man sie ohne Hal
tung der Quarantana hinein lassen wird. Die Uncosten und bessere
Gelegenheit vorzuschützen, zeigete fast eine Verachtung der königL
Gnad, als ob selbige zu erlangen nicht der Mühe wärt wäre mit
einer kleinen Ungelegenheit nacher Wienn zu gehn, darzu auch
nicht ersehe, was vor grössere Unkosten durch Schlesien, als durch
Ungarn entstehen solten, weilen doch aus Ungarn nach Wienn zu
gehen erbötig sein, als blos die Reis und nicht die Subsistenz
daselbst zu erwegen. Gesetzt, dass aber auch ein paar hundert
Gulden mehr kostete, genug ersetzet wird, dann je ehender sothane
Reis dahinn thuen und das juramentum fidelitatis ablegen, je
ehender gratiam bonorum erhalten und wiederum das ihrige genüessen können.
Doch hätte kein Bedencken diese ihre Ursachen nach Wien
zu überschreiben und denenselben so daim die Antwort zu sagen,
lasse sie aber erwegen, was der Hof dencken müsse, wan der
gleichen unfundirtes Begehren sehen wird, ob nicht vielmehr auf
die Gedancken, wie ich anjetzo geraten, dass selbe aufrichtig die
königliche Gnad nicht verlangen, sondern nur bald mit Sicherheit
in Ungarn zu kommen, um daselbst neue Intriguen zu spielen,,
weil absolute kein andern Weeg, als blos durch Ungarn, obwohlen
der durch Schlesien gerather und geschwinder wegen besseren
Weeg und unterlegten Posten, nehmen wollen; stelle es ihnen
also anheim, ob dannoch, dass nach Hof schreibe, verlangen, rathe
aber, damit das Tempo nicht verabsäumen und die königliche
Gnad solang anjetzo haben können, annehmen.
Betreffend ad specificas excusationes und zwar:
Primo, des Herrn Baron von Hellenbach, sehe nicht disparitatem causae, warum mehr den Sohn exponiret, wan nacher
Wien, als wan geradt in Ungarn gehet, dann ergehe, wo er will,
der Ragozi sehen muss, dass zur Devotion treten will und zur
Ablegung des juramenti angesehen ist; ein anders wäre, wan der
selbe völlig auf einige Zeit noch zurück bleiben wolte, bis er
nemlich des Sohnes Affairen adjustiret, allein ebenfalls desswegen,
dass derselbe nacher Wien zu gehen vor gefärlich hält, in Ungarn
aber zu gehn erbötig, macht mich auf die Gedancken kommen,
dass die Reis in Ungarn wo nicht auf Befehl und mit Commission,
wenigst mit Permission des Ragozi geschehe, so zwar nur meine
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particular Gedancken sein, allein bei Hof auch leicht darauf kom
men könten und eben desswegen, den mir vorgeschriebenen Weeg
durch Schlesien, der etwan ohne einiges Nachdencken und nur
als der nächste und gelegenste bei Hof vorgeschrieben sein mag,
zu ändern mich unterstehe, weil bei so gestalten Sachen was
nachteiliges darhinter zu sein mir einfallen lassen.
Ad secundum, wegen des Herrn Alexander Ketzer, weilen der
Herr Resident mir vorhin geschrieben und attestiret, dass er von
Podagra und Contracturen in so üblen Stand, dass auf einen so
weiten Weeg zu gehen nicht im Stand sei, so habe ihrem Abge
schickten erkläret, dass zufrieden seie, dass derselbe bis zu seiner
Reconvalescentz zuruck bleibe, all dieweilen er aber mir remonstriret,
dass seine Frau mit denen andern in Ungarn der Wirtschaft halber
zu schicken .nöthig habe, er hingegen so dann allein zuruck zu
bleiben exponirt sein werde, also er gern in Ungarn mitgehen und
zu wenigen, wie es ausstehen könte, fortführen, oder tragen lassen
und sodan das juramentum durch einen plenipotentiarium in Wien,
oder vor Herrn Feldmarschall Grafen von Palffy ablegen, so habe
ihme gesagt, dass durch einen plenipotentiarium niemanden, als
dem Ragozi es abzulegen erlaubet worden, ich also nicht glaubete,
dass dieses Expediens von ihm angenommen werde, auch schwerlich
anjetzo mehr bei dem Herrn Feldmarschall Grafen von Palfi
maassen davor hielte, dass eben deswegen alle, die itzt sich anmel
den, nicht gerath an ihme Herrn Feldmarschall, sondern nach Hof
zu kommen den Befehl bekommen, weil man gleichsam diese
Differentz zwischen denenselben machen will, dass die in tempore
sich angemeldet, bei dem plenipotentiario die Gnad erhalten, die
aber elapso termino kommen, nicht anderst, als bei dem königl.
Hof selbsten die Begnadigung erhalten und das juramentum
ablegen können, doch weilen diese Herrn Ungarn zu meiner Zeit
sich bei mir angemeldet und also gleichsam zusammen gehöreten,
so könte sein, dass wann mir die andern den königlichen Willen
erfüllen und gerad ’nacher Wien sich einstellen, mit diesem ob
respectum seiner Krankheit dispensiret und das juramentum dannoch etwan bei dem Herrn Feldmarschall abzulegen gestattet werden,
doch zu Zeugung der Submission gegen des Hofs Willen, solle er
-ehender nicht in Ungarn hineingehen, bis ich nicht die Antwort
von Hof seinetwegen bekommen, der verlangten Sicherheit halber
aber, kann er sich gegen der ungarischen Gräntzen zu wenigst
tragen lassen und zwar auf Dukla, dem Littauischen Untermar
schall Herrn von Minschk gehörig, wo er, weiln in Jarislav nicht
sicher Gnug zu sein glaubet, alle Sicherheit haben wird und weil
ohne dem gantz langsam reisen muss, die Antwort vom Hof viel
leicht eben so bald kommen, als er von dannen weiter zu gehen
in Stand sein wird.
Ad 3. Wegen des Herrn Alexander Nedezki und Joannes
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Schröttners1 um so viel weniger eine besondere valable Ursach
nicht gerad durch Schlesien zu gehen haben, als in specie er Herr
Nedezki seine Frau, als ich in Jerislav gewesen, voranschicken und
dannoch vor seine Person, noch Zurückbleiben wollen.
Ad 4-tum. Wegen des Herrn Paul Radaÿ, weil demselben an
der Zeit viel gelegen, wegen seiner hochschwangern Eheliebsten,,
damit bald einen Pass habe, um sie in Ungarn zu schicken und
nicht etwan in Pohlen in der Gefahr zu hinterlassen, wan selbe
hier niederkommen müste, so überschicke ihme vor sie den Pass,
desswegen aber nicht finde, dass nöthig seie, dass er zugleich mit
ihr dahin gehe, oder desswegen, dass dieselbte allein schicke,,
wieder die ehliche Liebe sündiget; er solle sie lieber mit einer
guten Hebamm versorgter fortschicken, die ihr mehr hierinfals, als
er nützen kann und habe diesem Rath, so ihme ertheilt, Selbsten
gefolget, dann als Seiner Czarischen Maiestät abgeschickt worden,
meine Gemahlin hochschwanger dergestalt an der schlesischen
Granitz verlassen und nach Wien geschickt und kann er dieses zu
Erhaltung seiner Gnad und Darstellung seines Eides eben sowohl,
als ich zu zeigén, dass publica privatis vorgehen, thun. Noch
weniger hindert ihme seines verstorbenen Vaters Leich, denn selbe
einen Weeg auch als dann mit seiner Equipage in Ungarn schicken
kann und nachdeme schon etliche Wochen unbegrabenes allhier
gelegen, auch noch die wenige Tage, bis er von Wien in Ungarn
revertiret, liegen, wan ja in seiner Abwesenheit diese Begrübnuss
in Ungarn nicht könte gehalten werden und ist dieses nicht gegen
den Brauch, oder Gewissen, vielweniger einiges scelus oder Laster,
wie meldet, dann eben anjetzo allhier der Körper der Fürstin
Wischnevetzin2sei der schon etlichen Wochen unbegrabener gelegen,
weil mann gewartet, bis ihr Sohn, welcher ob publica bei dem
Tribunal zu Lublin3 verhindert war, vor ein paar Tag kommen
können und jetzt die gehörige Anstalt zur Begräbnus machen wird.
Soll dahero vielmehr seine Reis nach Wien beschleunigen um
desto ehender in Ungarn alles dieses so dann zu verrichten, gehen
zu können.
Letztlichen betreffend das Verlangen, damit die Pass ändern
und anstatt durch Schlesien, durch Ungarn nach Wien gehen lassen
solte und diese ihre vorgebrachte Ursachen bei Hof repraesentiren,
1 Sréter János tüzérségi felügyelő.
2 Wisniowecki hercegné. Ez időben ketten játszottak nagyobb szerepet :
Mihály litván altábornagy és János vilnai kasztellánus ; (Rákóczihoz való viszo
nyukra 1. ThomaSivskij id. dóig. Századok, 1912. 126—27. 11.) atyjuk W.
Konstantin (t 1686) volt, kinek második feleségétől származtak. (NiesieckiBobrowicz: Herbarz Polski. X. 361. 1.)
3 A lublini törvényszék minden évben okt. elsejétől a következő év
virágvasárnapjáig Lublinban ülésezett és pedig naponként reggel 7 órától
este 8 óráig. (Hüppe » A lengyel alkotmány története. Budapest, 1894.
401. 1.)
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der Herr Resident ihnen, so wir hier gethan, zur Antwort sagen
kann, dass mich ad litteram des Hofs Verordnung hillich zu verhalten
habe, absonderlich weilen keine fundirte Ursachen ein anders zu
thun, mir dieselbe an die Hand gegeben, vielmehr Verdacht
erwecket, so dass man sonsten kein Bedencken gehabt und dieses
als eine an sich selbst indifferente Sach, welchen Weeg einer
nehme, tractiret, folglich ihnen durch Ungarn zu gehen hätte
erlauben können, anjetzo, da diesen Scrupei sie mir selbsten
erörtert, ohne Verantwortung denenselben grad in Ungarn nicht
gestatten könte, sondern dieselbe vielmehr, wenn anders keinen
Verdacht einiger ungleichen Gedancken auf sich lassen wollen,
von dem Weeg durch Ungarn zu gehen völlig abstehen und um
so viel willig und schleuniger gerad durch Schlesien nach Wien
gehen sollen.
Was aber sie begehren, dass meine Commission de bonis
restituendis heraus geben soll, hat ihr Bevollmächtigter mir nichts
davon gemeldet, sondern bloss in der Schrift, so pro memoria
gelassen finde, weis dahero nicht, wie es verstehen soll, was ihnen
mehrers schriftlich geben kann, als was bereits gethan, dann erst
lich als eine persona publica mir wohl die Monarchen und deren
Ministri Glauben beimessen müssen, ohne das nötig habe, mich
mit der Instruction zu legitimiren, dahero hoffentlich auch solchen
bei denenselben finden werde und habe denenselben auf ihr blosses
Wort, dass in Ungarn zurück gehen wollen, Glauben beigemessen
und als eine gewisse Sache nach Hof überschrieben, um so viel
mehr mich offendiren solte, dass mir nicht trauen, nichts destoweniger, damit in allen, wo ich kann, alle Difficultaeten habe,
hierinfals keine Difficultaet gemacht und diesem mir geschicktem
Geistlichen die mir hierüber ertheilte Befehl in confidentia zu
zeigen erböthig war, maassen er aber der deutschen Sprach nicht
erfahren, ihme bloss diese, so ohne dem in Ziffern geschrieben,
zeigen können, auch wo einer von ihnen kommen will, noch zeigen
werde, dann Copia von Rescripten zu geben, wie von einer Voll
macht, weder einem Gesandtem erlaubet, weder einem andern zu
begehren zustehet, in casu nostro aber die Herrn Ungarn nicht
allein mit meiner schriftlichen Versicherung genügsame Sicherheit
haben, sondern auch die von Ihro Maiestät der Kaiserin confirmirte
Pacificationspunct, dieselbe in Sicherheit stellen, als es das punctum
5-tum vor sie melitirt und in Kraft dessen ihnen auch die itzige
Gnad ohne dem zukombt, die sie aber anjetzo mit dergleichen
ungleichen Verfahren nicht verschertzen müssen.
Nachdeme nun dergestalt ihme Pater Daniel alles ausführlich
zu erkennen geben, hat er damit begnügt zu sein gezeiget und
bloss damit vor die 5 Frauen Radain, Nedezkin, Ketzerin,
Schrötterin und Lani die Pässe, auf das mit ihren Leuten und
Effecten bald in Ungarn gehn und nicht auf den Fall, die Männer
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nach Wien gehen, in Pohlen in Erwartung der Pass von Herrn
Feldmarschall Palfi exponiret sein, ertheilen wollen, dahero zu
Hebung aller Difficultaeten diese auch ertheile und denenselben
einschliesse, damit mann alles andere obgesagter maassen richtig
und sie nach Wien fortgehen wollen, derselbe ihnen diese Pass
aushändigen könne.
c)

Excellentissime ac Ulme Dne, Dne nobis colendissime. Salu
tem etc.
Debita submissione nobis per magnificum Dominum a Player
missas expeditiones accepimus, ratione quarum, cum nonnullam
impossibilitatem habeamus interjectam, ad declarandam eandem
exmisimus ad Vram Excellentiam praesentium exhibitorem Rev.
Patrem Dánielem, rogantes humilhme, quatenus verbis ejusdem
nomine nostro veram proponendis non modo fidem indubiam
praebere, verum etiam gratiosum responsum eidem dare et ad
optatum votum nos expedire dignéretur. Caeterum Excellentiam
Vestram diutissime ad vota vivere desiderantes, manemus Excellentiae
ac Illmae Dnis Vrai servi humillimi, quarta Junii Jarislaviae pro
amplectenda Regiae Maiestatis Hispaniae et Hungáriáé fidelitate
praesentati Ungari.
Jarislaviae, 6. Julii 1711.

Hochwohlgebohmer Graf etc.
Mit heutiger Post habe die Nachricht, dass Ihro Majestät
die Kaiserin mir die Erlaubnus nacher Wienn zu kommen ertheilen,
die ich begehret hab und solle je ehender je bösser die Reis
beschleunigen, weil zu Ihro Maiestät unsers allergnädigsten Herrn
Dienst sein wird, sich mit mir daselbst zu unterreden, werde also
noch dise Wochen aufbrechen und hoffe bald die Gnad zu haben,
E. E. zu bedienen.1 Was indessen in denen mir committirten
Negotien der Ungarn passiret, hiemit gehorsambst an einem
hochlöbl. kais. HKR. relationire zugleich, dass nachdeme solches
schon geschlossen, von dem kaiserlichen Herrn Residenten von
gestrigen dato Briefe aus Jaroslaw, dass er alles, was durch Patrem
Daniel ihme geschriben, bekommen, allein der Nedezky mit allen
andern Hungam seie verreiset, ohne dass jemand wisse, wohin, oder
wan er kommen wird, also hierinfalls nichts machen, sondern der
Zuruckkonft erwarten, indessen aber, wo sich gewendet, zu erfahren
suchen will. Von der Czarischen Armee ist seider lözten nichts
1 Gr. Wilczek 1711 július 25-én érkezett Bécsbe. (Wien. Diarium.
1711. nr. 833.)
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veränderliches vorgefallen, dises aber wird confirmirt, dass eine
grosse Parthei Tartam auf 1500 Moscovitter gefallen1 und selbige
fast völlig nidergehauen. Die Pohlnische von der Cron-Armee gegen
die Türcken destinirte 7000 Man marchiren schon würklich gegen
Kaminiek, von denen Littauischen aber, so darzu stossen sollen,
siehet und höret man nichts, gleich wie auch die übrige von der
Cron-Armee gegen die Pommerische Granitz marchiren und der
Gross-Feldherr schon würklich vor seine Persohn in dem Sando
mirischen stehet, doch allem Ansehen nach vor dem halben
Augusto nicht dahin kommen wird.
Indessen wird nunmehro allhier kein Geheimnus mehr davon
gemacht, dass die Nordische Alliirten die Schweden in Pommern
aufsuchen wollen2 und eben destwegen der March diser pohlnischen
Truppen, so mit dahin gehen sollen, so starck pressiret wird, viel
aber halten davor, dass man dadurch die Türken nur allarmiren
und desto ehender die Sachen zu einen Friden bringen will. Von
Kaminiek wird geschriben, die czarische Armee habe sich von der
gegend Bender darumb retiriret, weil die Tartarn sie dergestalt
incommodiret, dass die Subsistenz unmöglich ihnen nachbringen
lassen können und sich zuruck gegen Jass gezogen, allwo das
ausgeschribene Proviant aus Pohlen erwarten wollen ; ob was daran
ist, lehret die Zeit. Dises aber ist doch gewiss, dass wo nicht
würklich die Moscovitter mit Macht kommen, kein Proviant von
Pohlen zusammen geführt wird ; dahingegen Herr General Geschow,
welcher mit dem Régim, e so bei Seiner Czarischen Maiestät
Anwesenheit die Wachten zu Jaroslaw und dieser Gegend versehen,
die Armee nachgefolget, auf dem Tractat, wo er gangen, eine
grosse Quantität vivres zusammen getriben,3 wie dan aus der
einzigen Herrschaft Micsibusch, dem gross Feldhem gehörig, 8 m.
hiesige Schäffel Korn genommen, auch lasset der Obriste Robb, so
mit denen vom Ragozi bekommenen wenigen Völckem noch in
hiesiger Gegend stehet, viel Proviant ausschreibet um mit sich zu
führen. Der in übrigen verbleibe E. E.
Lemberg, den 13-ten Julii, 1711.
gehorsambster Diener
Fldtml. Graf von Welzek m. p.

P. S. Als dieses geschlossen, kombt Herr Obrister Graf
Wallis mit einen Haubtman,4 geschikten von S. Excellenz den
1 Brückner: i. m. 465. 1.
2 Ennek oka az volt, hogy XII. Károly maga hirdette, hogy pomerániai hadteste a Svédországból várható haderővel egyesülve, Lengyel
országba fog törni s ezzel lehetővé teszi számára az orosz és lengyel
területen át való hazatérést. (Ballagi A.: i. m. 62. 1.)
8 Az orosz hadsereg élelmezési viszonyait 1. Brückner: i. m. 464—65. 11.
4 A már korábban említett Scholtz kapitány.

538

PLEYER OTTÓ TRAUTSOHN HERCEGNEK

Herrn Feldmarschall Graf Palffy in Conformitet dessen, was ein
hochlöbl. kais. HKR. verordert hat, deme also in meiner Abwesen
heit was zu abfordern hat, ausführlich schon sagen werde und
sodann mündlich schon E. E. referiren.
Ugyanott: Exped. Wienn, den 29. Julii 1711 und ist dise
Expedition durch Herrn Agenten Dory1 nacher Jaroslau an Herrn
Residenten Pleÿer abgeschikt worden.
Mellékelve : Die Nahmen der Herrn Hungam, so sich bei mir
angemeldet und das juramentum fidelitatis ablegen wollen :
Franciscus Giulai, Alexander Nedezky, Alexander Ketzer, Baro
Godfrid Hellembach, Joannes Schretter, Paulus Lani, EmericusHuscar, Emericus Haraszti, Paulus Radai, Joannes Boschani, PaulusBoschani, Graf Paul Czizy Thumherr von Raab. Junger Baron
Forgacz,2 so bei den Ragozi vormahls page gewesen, ein Befreunter
von General Forgacz.

Jaroslav, 1711 július 15.
Pleyer Ottó Trautsohn hercegnek.

Jelenti, hogy az emigrált magyarok félre nem magyarázható bizto
sítékokat kívánnak az udvartól a gratia vitae et bonorumra vonat
kozólag, mert olyan értesüléseik vannak, hogy a kamara sok
nehézséget támaszt a birtokok visszaadásának kérdésében.
Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1711—12.

Durchlauchtig etc.
E. Hfst. Gnaden in der von Herrn Abgesandten mir auf
getragenen Commission wegen der alhiesigen Ungarn weiters
unterthänigst zu hinterbringen, dass der Herr Abgesandte durch
mich ihnen die Versicherung gratiae vitae et bonorum Kraft
erhaltener Vollmacht extradiren lassen. Weilen aber diese Clausul
dabei, dass sie nacher Wien kommen, die Ursachen ihrer Verweilung fürbringen und das juramentum fidelitatis hernach aldar
ablegen sollten: als haben sie sambtlich darüber beratschlaget
und endlich diese clausulam ad scrupulum genommen, sagende,
man dörfte hernach etwa diese Ursachen, die sie albereit gemeldet,
als nicht genugsambe verwerfen, oder mehrer zu probiren verlangen,
welches sie nicht anderst, als juramentum darthun könten, deme
man wiederumb nicht trauen, fürgebend, dass sie einmahl eidbrüchig
1 Jobaházi Dőry László a haditanács ügyvivője. (Wien. Diarium.
1712. nr. 885.)
2 Bizonyára br. Forgách Ferenc, aki 1719 márc. 12-én nyerte el a grófi
rangot (B. Szabó L.: Forgách-cs. története. Budapest, 1910. 609. 1.), s aki
Hartl János leányát Terézt vette nőül. (Bevezetés: 172. 1.)
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und Rebellen gewesen wären, also auch anjetzo das juramentum
solcher einiger Ursachen halber nicht gültig halten und sie, als
welche man schon im Netz hatte, gar beim Kopf nehmen, oder
aber wan schon auch dieses nicht geschehete, dennoch mit Abnehmung von ihnen des Juraments so lange Zeit aufhalten möchte,
bis sie sich ohne Lebensmittel aldar befinden und aus Noth viel
von ihren Gütern müsten fahren lassen und spendiren.
Derowegen weilen sie von den Herrn General Palfly schon
die Pässe für ihre Frauen mit allen Effecten nacher Hungarn frei
zuruck zu kehren, bekommen, als wollten sie dieselbe voraus dahin
abschicken, selbst aber indessen von hier aus einen Expressen an
den kaiserlichen Hof mit allen ihren Scrupeln und verlangten
Erleuterungen abschicken, recht klar alles vorhero tractiren und
die Antwort, genugsambe Sicherheit, der Güter alsbaldigen Restitu
tion und einer Ordre, dass sie dem General Palfly in Ungarn, oder
dem zuruckkommenden Herrn Abgesandten alhier das juramentum
ablegen, ihre Güter ihnen eingehändiget werden, erwarten und
sodann auf weiteren Befelch gern nacher Wien kommen, oder
nacher Ungarn zu ihren, ohne dem jetz weg der Ernte und Ein
bringung der Früchten verlassenen Würtschaften begeben.
Es seind dieser Tagen etliche geringe Edlleuth von den
Ragozi und diesen Ungarn auf hazard nacher Haus abgeschicket
worden, umb die Submission aldorten zu praestiren, wodurch sie
alhier wollen erfahren, ob und wie man sie wird annehmen und
halten, was versprochen ist. Ihre Scruplen kommen auch aus diesen
Ursachen her, weilen widerumb unterschiedliche Ungarn nacher
Pohlen zuruckkommen, welche schon zur Zeit des praefixi termini
sich submittiret und ihre Güter albereit zuruckbekommen haben,
die ihnen aber nun kurtz von der Kammer widerunb abgenommen
wurden. Derowegen sich die Grössern alhier auch förchten, weilen
ihre Güter von grösserer Consideration, man ihnen dieselbe destoweniger zuruckgeben wird und ihnen destomehrer Difficultäten an
A pprobierung ihrer alligirenden Ursachen des Ausbleiben machen
wird. Welcher Meinung Ursprung, oder doch Bekräftigung auch
dieses noch mehrer ist, dass ein gewisser Edlmann Coltowskÿ1 erst
letzt zur Zeit des termini die Königliche Gnaden amplectiert und
von Hof ein decretum erhalten, dass ihm seine Güter sollten
restituiret werden, welche er aber ungeachtet dieses Befelch bis
dato nicht kann bekommen und ihm die Sollicitatur schon viel
Geld kostet, dennoch keine Apparenz hat zu Erhaltung derselben.
Dieses machet auch andere noch viele gantz perplex und
stutzend. Es komét auch noch darzue, dass der Ragozi ihnen zwar
die Submission nicht nur nicht improbiret, sondern wofern ihnen
alles versprochene nur sicher gehalten wird, selbst darzue sollte
1 Személyére nézve közelebbi adatot nem találtam; nem lehetetlen,
hogy elferdített névalakkal állunk szemben.
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ermahnen, weilen er seinen Fürgeben nach allein dahin trachte,
wie er selbst auch tönte seine Sachen zum End bringen und mit
Billigkeit und Respect aus Königreich kommen. Weilen er aber
dieses obbemeldte procedere der Kammer siehet, so versichert er
sie, dass sich der König Augustus ihme hoch verobligirt habe
seine Sachen in gar kurtzen auszumachen, da er Ragozi hernach,
indem e alle diese motus zu Vindizirung der allgemeinen Freiheit
von ihm sollen allein geschehen sein, er auch ihrentwegen ehender
mit seinen Sachen zugleich richtig machen und sie mit aller Sicher
heit nach Ungarn einführen sollte. Dass also ihr Verlangen allein
in diesen zwein Puncten beruhet: dass sie entweder in Ungarn
bei dem Herrn Generalen Palffy, oder, welches ihnen lieber, alhier
dem zurückkommenden Herrn Abgesandten das juramentum fideli
tatis gegen Versicherung ihrer alsbald einzugebenden Güeter wollen
ablegen, oder aber dies End der Ragozischen Sachen mit abwarten
wollen.
Nachdeme nun bei solchgestalten Sachen mein Commission
verrichten und weiters nichts mehr alhier zu thun habe, weder
eine Hofstatt, weder der Feldherr, mit welchen die Ungarischen
Häubter etwas tractiren könten, mehr alhier, sie auch wenig sich
alhier, sondern hin und her anderes Orten sich divertiren, auch
alles durch ihre Expresse abzuschickende selbst tractiren wollen,
als werde ich laut der Ordre, so ich von 4. Junii von Herrn
Referendarii von Dolberg1 erhalten, mich nacher Moscau begeben.
[A jelentés befejező része nem vonatkozik a tárgyra.]

87.

Becs, 1711 július 15.
A haditanács gr. Fálffy Jánosnak.

Rákóczi, Bercsényi, Forgách Simon és Esterházy Antal kivételével
valamennyi magyar emigránsnak útlevelet kéU adni s velők a szat
mári béke értelmében kell bánni; a kívánt kétezer aranyról váltót
küldenek neki.
Ered, fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711. jul. nr. 188.

Schlüesslichen2 seint Wür wegen des Forgatsch in unseren
letzteren Rescript verstanden und füegen allein hinzue, dass der
Herr etc. denen in Pohlen anwesenden Hungarn, äusser denen
4 Capi, nemblichen des Ragozi, Berczeni, Simon Forgatsch und
1 Dolberg József Péter udv. tanácsos s a birodalmi udv. tanács tit
kos előadója.
2 A haditanács leirata túlnyomó részben adminisztratív ügyekkel
foglalkozik ; ezért csupán a befejező részt közlöm.
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Antoni Esterhasi die anbegehrte Pass zu ihrer freien Zurukkehr
ertheilen und selbe sodann secundum tenorem conventionis initae
umb so mehrers tractiren könne, als sich solche schon eine
geraumbe Zeit alhier und bei dem (titl.) Wiltseck angegeben haben,
von welchem letzteren wär zugleich verständiget worden, dass der
obbedeute Ragozi widerumben bis 2000 Mann unter einem sogenann
ten Pongratz in Pohlen zusamben gebracht und fast täglich mehrere
Mannschaft aus Hungarn bei ihme ankommen thätte. Wesswegen
der Herr etc. dargegen alle diensambe Praecaution fürkheren und
sofern dergleichen Leuthe betreten wurden, solche nach allen
Rigor in terrorem et exemplum aliorum abstrafen lassen wolle.
Was endlichen die anbegehrte 2000 species Dugaten betriffet,
wirdet der obbesagte (titl.) Grave1 einen Wexlzetti dieses Inhalts
mitbringen, dass die Gaun und Zangoni2 allhier solche Summen
gegen dessen Aushändigung alsogleich bezahlen wollen, so der
Herr etc. mithin für baares Gelt ansehen und tractieren, auch
sich darauf positive effectu secuto verlassen kann. Wormit etc.
Wien, den 15. Julii, 1711.
88.

Becs, 1711 július 18.

A haditanács Savoyai Jenő hercegnek.
Jelentés a Rákóczi és Bercsényi éllen tervezett merényletről, a
magyarországi és erdélyi rendek küldöttségének adott válaszról, a
török portához váló viszonyról, a lengyelországi magyar emigránsok“
nak adandó amnesztiáról és végül a Janus orosz tábornok mellé
beosztandó császári tiszt személyének megválasztásáról.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711. jul. nr. 232. A < ) közé
eső szavak az eredetiben titkos jelekkel vannak írva.

Weilen E. D. unter 4-ten passato an uns aus dem Haag3
erlassene beede Rescripta wegen Kürte der Zeit jüngsthin nicht
in allen Puncten gebihrend beantwortet werden können und Wür
uns beforderist auf des Herrn Grafens von Wilzekh eingeloffene
Schreiben bezogen, also folgen solche in Abschrift und zum Theil
in die Ziffer übersetzter hiebei, woraus dieselbe das sistema deren
1 Graven vezérőrnagyról van szó, akit Pálffy a máj tény i fegyverletétel
után azonnal Bécsbe küldött jelentéstétel és a szatmári békepontok átadása
végett (Bevezetés : 146. 1.) s aki most Bécsből visszatérőben volt.
2 Gaun és Zanchoni bécsi bankház, amely 1701-től kezdve szorosabb
üzleti viszonyban állott a bécsi kormánnyal. (Fr. Mensi: Finanzen Öster
reichs. Wien, 1890. 147—169. 11.)
3 Savoyai Jenő herceg 1711 május eleje óta (Arneth : Prinz Eugen. II.
482.) tartózkodott Hágában és a táborban.
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aldasigen Begebenheiten gründlichen abnehmen werden. Unterdessen
hat der (titl.) Johann Palfly {den Herrn Obristen Grafen Wallis
und den Haubtmann Scholz) zu dem {ernennten Herrn Grafen
Wilzekh nacher Lemberg abgeschikt) und in der änderten Com
mission {wegen durch einige Hungern versuchende Gefangennehmung, oder Massacrierung des Ragozi und Berczeni zweitausent
Duggaten in depositum) begehret, welche wür ihme auch mit
diser Circumstanz versichert, dass {die Wechsler Gaun und Zankoni)
alhier ein {auf sein Herrn Feldmarschallen Ordre für solche summam
{a vista zahlbahren Wexelbrief) ertheilen und wür {ihme selben
durch den diser Tagen) dahin zurukkherenden Herrn General
wachtmeister von Grave einsenden1 werden und also in beeden
Vorhaben der Erfolg zuerwarten stehet. Dass sodann die obbe
nannte Häubter deren Hungarischen Rebellen auf gewisse Hoffnung
sich steifen müessen, geducket uns zwar auch ganz wahrscheinlich,
wür ermessen jedoch, es derfte der Erfolg {der effective leistenden
Beihilf) nicht; eben so sicher, sondern viel mehrers auf den Effect
deren auswändigen Operationen ausgestelt, auch {von Seiten
Moscau viel geschehen sein, umb den alhiesigen Hof in die so
beflissentlich ansuchende Allianz) dardurch desto mehrers zu ver
mögen.
Neben deme ist uns mitlerweil die mit der vormahligen
Mungatschischen Guarnison errichte Capitulation eingesendet wor
den,2 westwegen E. D. wür auch solche in der copeÿlichen Anlaag
neben der Specification der darinnen gefundenen Artillerie zu dero
gebihrenden Nachricht gehorsambst beischliessen.
[Az irat következő része egyéb vonatkozású; majd így következik:]

Gleichmässig ersehen E. D. aus des von denen resipiscierten
vormahligen Bibenbürgischen Malcontenten hiehero gekommenen
Deputierten,3 nahmens Georg Pongraz bei der (titl.) Frau
Regentin eingeraichten und copialiter hibeiligenden Anbringen, was
derselbe thails in extensionen und thails in executionem initorum
tractatuum für petita gestellet habe, welche man conferentialiter
berathschlaget und dahin einhellig ausgefallen ist, dass, weilen
man kein corpus associatum, mithin auch keinen dergleichen
Repraesentanten erkennen kann, die puncta zwar nach Billigkeit
entschiden, jedoch die Expedition non servato propositionis ordine,
auch ohne sein Pongraz darinnen beschehender geringster Mention
an die aldasige Landtsdeputation4 (wie es vermög fehrerer copeÿlichen Anlaag auch erfolget) erlassen und ein gleiches an dem
1 L. az előbbi (87. p.) okirathoz adott jegyzeteket.
2 Gr. Pálffi 1711 június 29-iki jelentése (Okirattár 79. sz.). A munkácsi
vár meghódolásáról szóló okirat eredetije: M. Nemz. Múz. Thaly-gyűjtemény. V. ö. Bevezetés 199. 1.
8 V. ö. Bevezetés 146. 1.
4 Az erdélyi deputációra 1. Bevezetés 186. 1.
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(titl.) Herrn Steinwille erindert werden solle. Der mehrbesagte
Pongraz, wie auch der Hungarische Deputierte Ioannes Czajagy
haben in particulari zu gleicher Zeit die Ansuechung gethan, dass
einem jeden in Ansehung ihrer bei der neulichen Convention und
beforderist bei erfolgter Reduction der Festung Caschau angewendter Mühe, einige Fiscalität, oder Caducität in renumerationem
bewilliget werden möchte ; man hat aber umb denen beständig treu
verblibenen Hungern keine neue ansam gravaminis zu geben, der
gleichen Donation wenigstens derzeit gahr zu bedencklich gefunden
und also resolvieret, dass ein jeder aus ihnen sogenannten Depu
tierten mit einer goldene Ketten sambt einer anhengenden metalia
von Ihro königl. Catholischen Maiestät1 beschenket und ihnen
zugleich per decretum zu erkennen gegeben werden solte, dass vor
Ihro erstallerhöchstgedachten königl. Maiestät Hieherokunft mit
Austheilung derlei ad fiscum regium uno vel altero modo ange
fallenen Güetern, nicht wohl fürgegangen werden kunte, selbe
aber sodan eine gar billiche Repartition darüber machen und ihrer
Supplicanten in denen oberwähnten Fällen erworbenen Verdienste
nicht äusser Acht lassen wurden.2
[Ezután ismét egy más vonatkozású részlet következik, majd így
folytatódik :]

In Turcicis hat sich über die neuliche angeschlossene Tal
manische Relation nichts besonderes ergaben, äusser, dass der (titl.)
Nehem3 uns untern 5. dits aus Peterwardein anerindert hat, wie
dass der unter dem Nahmen des Gross Veziers an E. D. hiehero
abgeschickhte Seifulach Aga4 sich nicht zur Armee,5 sondern
geraden Weeg nacher Constantinopel zu Relationirung seiner Ver
richtung verflieget habe; sonsten seint die Türkische Frontierplätz gegen uns schlecht besetzt, stehen auch die Türcken in gar
gueten Vernémben und zeigen über das dem obbesagten Aga alhier
erwisenen Tractament ein besonderes Vergnüegen, wie E. D. aus
des Bassa zu Belgrad an selbe erlassenen Amtwortschreiben, welches
wür wegen Abwesenheit des Hofdolmetsch Schmidt,6 anheunt nicht
übersetzen lassen können, mit nächsten ersehen werden; anbei
aber scheinet die Portten die Moscovitische motus* absonderlichen
1 E címről 1. Ballagi fejtegetéseit: XII. Károly 99—101. 11.
2 Theatrum Europ. XIX. 544—45. 11.
3 Br. Nehem Ditrich Henrik, egy gyalogezred tulajdonosa, vezér
őrnagy korától fogva a szlavóniai területeken működött, mint péterváradi
(Feldzüge: I. 255. 453) s eszéki parancsnok. (Feldzüge: VI. 132.) A Rákóczi
ellen folytatott hadműveletekben, mint táborszernagy vett részt, de csak
kisebb mértékben. (Feldzüge: VIII. 423. 443. IX. 296. 303. I. XI. 252.267.)
Mint péterváradi, utóbb szlavóniai parancsnok. (Feldzüge : XIII. 547 A.) a
déli határvidékek biztonságára fordította tevékenységét.
4 Bevezetés: 114—15. 11.
6 A török haderő a Duna felé volt felvonulóban.
6 Schmid János András török tolmács. Az 1716—18-iki háborúban
szerepelt. (Feldzüge : XVI. 100. XVII. 338 )
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bei solang zuruckbleibenden und bereits bei selben, ihrer concertirten Operation halber, in zweifelziehenden Pomerischen Truppen
in merckliche Apprehension zu ziehen und derenthalben andere
Nachbahren desto freundlicher anzusehen.
[Külpolitikai részletek után külön íven :]

Man ist anheunt über solche Schreiben neben anderen
Materien in einer Ministerial-Conferenz beisamben gewesen und
gefunden, dass Ihme Herrn Grafen,1 umb willen selben der Czar
gleich jeden Anderem frembden Minister deren mit solchen nicht
würcklich aliirten Potenz der Armee folgen zu können, denegiret
und er also in seinen Privatangelegenheiten hiehero zu kommen
die Erlaubnis erhalten, keine besondere Antwort, oder Instruction
derzeit zuerthailen seie. Was aber die in dem Königreich Pohlen
anwesende Rebellen betriffet, solten die 4 Capî, als Ragozi, Berczeni,
Forgatsch und Antoni Esterhazi, umb willen selbe von dem an
gesetzten Termin gute Wüssenschaft gehabt, solchen vorsetzlich
verstraichen lassen und sogar in währender Zeit gegen ihren
rechtmässigen König und Herrn höchst schädliche machinationes
attentiret, von aller Gnad beständig ausgeschlossen, denen anderen
aber, welche die königliche Gnad eifrig ansuechen und weder die
legale Wüssenschaft des Tractats in tempore gehabt, noch sonsten
wohl revertiren können, ertheilet werden solle, dass selbe sich
hiehero nacher Wien zu begeben, ihr Ausbleiben und a tempore
tractatus geführte Conduit ainigermassen zu legitimiren, folglichen
juramento fidelitatis praestito sich zu dem ihrigen zu verfüegen
hatten, als wordurch man hoffet, das Königreich Hungam in
beständigen Ruhestand beizubehalten, auch die in ihrer Hochmueth
und Hartnäckigkeit verstockte oberwähnte Capita Rebellium (bei
denen auswändigen Potenzen desto unansehentlicher zu machen.)
Die von dem obbesagten Herrn Grafen von Wiltscheckh
angesuchte (Absendung eines vertrauten Officiers zu der Czarischen
Armee umb in Abwesenheit eines öffentlichen Repraesentanten die
aldasige Vorfallenheiten) vermittels des (mit hiesigen Hof in)
anscheinenden (aufrichtigen Vertrauen stehendten General Janus
penetriren und benachrichtigen zu können), hat man allerseits für
eine ohnumbgängliche Nothwendigkeit angesehen und einen (solchen
Officier darzue zuegebrauchen ermessen, dessen Treu und gueter
Conduit) man zwar versichert, selber jedoch nicht (in würklichen
disseithigen Diensten stehet und also so unvermerckerter unter
dem Vorwand Moscovitische Dienste zu suchen, sich dahin be
geben) auch etwan einen (Pass), oder gar (eine Recommendation
von dem ürbig sich impetriren kann), darzue man den wegen
ainiger mit seinem (Obristen) dem Herrn Generalwachtmeister
(Camus) entstandenen Müssfälligkeiten (aus Catalonien nach
1 T. i. gr. Wilczeknek.
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beschehener Quittirung sich hiehero begebenen Obristwachtmaister
Rabenau1) für anständig erachtet und solchen mit einer ihme
beilegenden Convenienz (zu dieser Abrais und Unternehmung zu
disponiren suchen) der mit besagtem (General Janus correspondirende Herr Reichsvice-cantzler Graf von Schönbom) auch ein
(ohnbedenckliches Creditiv, als wann er Rabenau von sein Janus) in
dem Reich habenden Angelegenheiten (Nachricht zu erthailen hatte,
mitgeben solte), als von dessen weitherer Ergebung wür die aus
führlichere Particularitäten werden mit nächsten notificiren können.
Wien, den 18. Julii, 1711.
Wo

Bees, 1711 július 18.
minisztertanácsi jegyzőkönyv.

Tárgy: a lengyelországi emigránsoknak adandó amnesztia kérdése.
Ered, fogalmazványa Staatsarchiv. Min. conf. protocoll 1711. Egy részletet
közöl belőle BaUagi A.: XII. Károly. 117. 1.

Conferentia de 18 Julii, 1711.
Apud Excellmum de Wratislaw. Praeside Celmo Principe de
Trautsohn. Praesentibus : D. C. a Starhemberg, Windischgrätz,
Br. v. Seilern, Herberstein, Schönbom, me2 et domino ab Öttl.
Materia:3 Litterae des Gr. v. Welzek und des kais. Residentens
Plevers in Moscau aus Reuss-Lemberg und Jaroslau, vom 27., 29.
und 30. Junii.
Lectae quoque litterae des Gr. von Velzek und des kais.
Residentens Pleÿers. Quaerebatur: num gratiam iis Hungaris, qui
adhuc quidem Ragozium haerent, vitae bonorumque concedenda,
elapso jam gratiae termino.
Conclusum: Concedendum iis, die sich angemeldet beim
Welzek und zeigen können, dass ihnen die notificatio gratiae in
termino nicht intimirt. 2’°: Sie seithero nichts feindliches contra
regem gethan und 3*° : Metu mortis, vel alia legitima causa zurug
gehalten worden.
Ad B. v. Seilern monitum: solle inter morosos distinguiret
und r° der Berczeni ab omni gratia excludieret werden; wegen
des Ragoczi und Esterhazy wüsse er sich nicht zu determiniren ;
aliis daher facultas hieher zu reisen sub promissione securitatis
vitae und wan sie ihre Ausbleibung ex causis supra allatis zu
1 Ugyanaz, aki mint alezredes egy újonc-szállítmányt vezetett Nápolyba.
(Feldzüge : XVUL 143.)
2 T. i. Buol titkár, a jegyzőkönyv vezetője.
3 A miniszteri értekezlet első pontja nem tartozik a tárgyhoz.
A szatmári béke története és okirattára.

35

546

A SZATMÁRI BÉKE MEGERŐSÍTÉSE 1711 JÚL. 20

legitimiren gekanneten, ihnen alsdann auch die gratia bonorum
wiederfahren solle. Dentur ipsis salvi conductus eundi et redeundi.
Praefigatur eis terminus 4 septimanarum peremptorius sub poena
praeclusi. Expectetur, ^dass die Gross Feldherrin an die Kaiserin
schreibe. Recommendat die Uberschikung mehrer Patenten von
denen Hungarischen und Sibenbürgischen Amnestialpatenten, ut
ubique divulgentur. Recommendat quoque den Secretarium Torey.
Item missionem eines Officiers zum Janus, worzue ein gewisser
Officiér, namens Rautenau1 vorgeschlagen wird.
Conclusum: Wegen der vier Ilauptrebellen, sollen selbe a
gratia excludirt werden, als der Ragoczy, Berczeni, Esterhazy und
Forgatsch. Caeteris detur terminus 4 septimanarum, ut supra.

Barcelona, 1711 július 20.

III. Károly megerősíti a szatmári békét.
Két eredeti példánya, de pecsét nélkül, Staatsarchiv. Magy. Oki. Rep. XVI.
Egykorú másolatai Staatsarchiv. Hung. 1711 fasc. 193.

Nos Carolus Dei gratia Rex Castellae, Legionis, Aragonum,
utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae,
Croatiae, Sclavoniae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Gallitiae,
Maioricarum etc. etc. Notum facimus, quorum interest, universis:
Cum ex Serma Imperatrice, Hungariaeque et Bohemiae Regina,
Domina ac Genitrice nostra colendissima distincte intellexerimus,
quae concedente et jubente pro ingenita clementia beatissimae
memoriae Romanorum Imperatore, Hungariaeque et Bohemiae Rege
Josepho, Domino Fratre nostro honoratissimo, ad tranquillandum
idem Hungáriáé Regnum, vicinamque Transilvaniam per ipsius
plenipotentiarios cum illustri Francisco alterius quondam Francisci
Principis Rákoczy filio, illiusque, qui tum fuerant, asseclis conventio
tractari coeperit et post Mattis Suae et Dilectionis e vivis excessum,
devolutis ad nos cunctis haereditariis inclytae domus nostrae regnis
et provinciis, sedulo annitentis Augustae Dominae Matris nostrae
singulari in Nos et subditos nostros pietate, solitoque utilitatem
communem promovendi studio, atque adeo summe depraedicanda,
quam Nobis absentibus ceu Rectrix et Gubernatrix statim benigne
assumpsit, sollicitudine divini numinis accedente benedictione
conclusa, iamque a Majestate et Dilectione Sua nostro nomine
confirmata, quam insigniter denique novis regiae misericordiae
documentis aucta fuerit, serie nimirum sequente:
Nos Eleonóra Magdalena Theresia etc.
1 Ugyanaz, akit a haditanács 1711 július 18-iki jelentése (Okirattár.
88. sz. okirat.) Rabenau-nak nevez meg.
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(Az 1711 május 26-iki okirat teljes szövege.)

Quod nos nihil omittere volentes, quod nostrarum partium
esset et ad conventionis huius iliaque contentae regiae indulgentiae
ac gratiae plenam securitatem et perpetuum robur pertinere posset,
eandem iuxta tenorem supra recitatum subjectamque confirmationem
in omnibus capitibus et punctis similiter approbaverimus, sicut,
eam hisce approbamus, ac ratam et gratam habemus, verbo regio
promittentes, nos omnia et singula, quae ad Nos spectant, fideliter
observaturos et executuros et ut nostri observent et exequantur,
mandaturos et curaturos, neque ut a quoquam iis contraveniatur,
permissuros esse. Harum vigore et testimonio litterarum, manus
nostrae subscriptione et sigilli regii appensione, munitarum, quae
datae sunt in civitate nostra Barcinonae, vigesima mensis Julii,
anni a partu virgineo supra 1711, regnorum nostrorum Hispani
corum octavo, Hungáriáé vero et Bohemiae primo.
Carolus m. p.
Ad mandatum S. R. Mattia Catholico-Apostolicae
proprium Andreas Fr. Kurz m. p.
91.

Kassa, 1711 július 20.
Gr. Pálffy János a haditanácsnak.
Jelenti, hogy Szentiványi János munkácsi másodparancsnok hűsége
bizonyságául átszolgáltatta Rákóczinak és Bercsényinek az ostrom
alatt a munkácsi őrséghez intézett leveleit; ügyelni fog a határokra,
s mindazokat) akik Rákóczihoz akarnák csatlakozni, letartóztatja;
panaszkodik az élelmezés silánysága miatt.
Eredetije Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 aug. nr. 64. A jelentésen kívül:
Exp. Wien, den 5. Aug. 1711.

Hochlöblicher HKR.
Es hat sich vor einigen Tagen der geweste Vicecommendant
zu Mongacz, nahmens Szent-Ivani hier eingefunden und mir zu
Contestirung seiner Treu die an ihme von dem Ragoczi und
Berczenÿ in währenden und nach denen geschlossenen Submissionstractaten geschriebene Briefe behändiget,1 zu gleicher Zeit schickte
1 Szentiványi János dandámok, palotás-ezredes. (1721 január 15-én
báróságot nyert. Márki: III. 258. Nagy Iván: X. 636.) Erősen visszatetsző
a vár ostroma alatt tanúsított magatartása, s azon mód, mellyel magának
az udvar kegyeit megnyerni törekedett. Ennek jellemző példája az alább
következő, 1712-ből származó felterjesztése.
„Augustissime et invictissime Imperator !
Particularitatibus in negotiis Hungaricis excellentissimo comiti de
Stella uberrime remonstratis, occurit mihi subnectendum, quod occasione
35*
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mir Herr Obrist Acton einige andere von dem Ragoczi und Waÿ
Adam intercipirte, welche dan alle in copia in ungarischer Sprachr
weilen die Canzleÿ solche in das Lateinische zu übersetzen nit
kleckhen können, übersende. Woraus ein hochlöbl. HKR. mit
mehrern zu entnehmen belieben wird, was diese rebellische Häubter
durch ihre ausprengende Unwahrheiten vor Intriguen zu machen
gesucht und annoch trachten ; meiner wenigen Meinung nach wären
die sich anrüembende grosse Versprechungen des Czaar dahin zu
erindem, dan ich glauben will, dass selber sie in etwas succuriren
solle. Es ist zwahr denen Kundschaften nach ein Moscovitischer
commissarius von denen Pohlnischen Gränitzen zu Skola arriviret^
so auf Ausschreibung gedachtes Ragoczi und Berczeni bis 4 tausend
Ungarn werben will, welche unter der Direction mehrermeltes
Ragoczi dem Czar dienen sollen. Nun ist zwar nicht zu zweiflenr
es werde sich dergleichen Gesindl, so ohne Weib und Kind auch
anderer Würtschaft ist, alldorten einfinden und ist anbei nicht
unbillich zu besorgen, solches dörfte gleichfalls bei unseren Guarnisonen und Regimentern einen mehrern Lust zum Desertiren ver
ursachen, gestalten die Kranckheiten bei dem blossen Commissbrod und Wasser täglich mehr einreissen, zumahlen aber alle diese
Leut, welche nach ernenten Skola gehen wollen, durch ein gewisses^
noch in Hungarn ligendes Bukliva1 passiren müssen, als habe ein
kleine Partie dahin expediret, mit der Verordnung, alle dergleichen
alldorten antreffende Personen zu arretiren und zuruck zu führen.
Wie jüngsthin schon hinterbracht, so seind von dem aus
Peterwardein gelieferten Meel bis 7000 Centen ungenuessbahr und
resignationis arcis Munkács omnia acta cancellariarum ad manus
excellentissimi báni Croatiae devenerint, in quibus de futura constitutione
regni et observando statu ac inducendis contributionibus varia variorum
inveniuntur proiecta, quae si sedulo examinata fuerint, non indigebit
augustissima aula magnis laboribus, propriis confodentur Hungari armis,
quia, quae aulae a nemine fuerant repraesentata, imo fors ocultata, ibi
abunde comperientur : si enim tunc placuit subditis contra dominum suum
talia intentare, nec domino naturali ac haereditario displicebit; omnibus id
ipsum iuribus innuentibus.
Eadem occasione multiplices Rakocÿ et Bercsenÿ propriis etiam
manibus mihi ex Polonia scriptas in originalibus repraesentavi literas, ex
quibus quidnam habuerint in scuto, non saltem colimari, sed et inferri potest.
Ut eo diligentius ad correspondentias ipsorum cum hominibus apud
aulas habitis attendatur, ubi, quis et quali nomine (non proprio, sed pere
grino videlicet et fictitio) gaudeat, per tertias siquidem manus communi
catio fieri consueverit, cum resignatione clavium detexeram, quibus actu
quoque invigilandum putarem.
Haec dum modo prioribus addo, ad ulteriora quoque me obligo et
sic clementiae M. V. S.-mae me comittens, maneo M. V. Sacmae humillimus
perpetuoque fidelis subditus
Joannes de Szent Ivany m. p.“
(Hofkammerarchiv. 15.414. Landtäge in Hungam. 1620—1741. Az
1712-ik éviek közt. Baranyai Béla otbz. főlevéltámok másolata.)
1 Hukliva helység, Alsóvereckétől délkeletre.
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befürchte, es wird sich bei dem jezigen Transport mehrmahlen
solches finden, mithin die Uncosten und alle Mühe vergeblich
angewendet wird, dahero der Liferant nicht allein eine Inquisition,
sondern eine Bestrafung gahr wohl meritiret. Sonsten erachte die
Miserie deren Truppen und das daraus zu befahren stehende
Unglick genuegsamb remonstriret zu haben, will also für dissmahl
kein mehrers melden, als dass auch zu dato weder die versprochene
10 tausend Gulden, noch die 1000 Gulden zur geheimben Ausgaab1
ankomben seind, wo doch a conto diser dem Herrn Obristen Graf
Wallis bereits 600 Gulden bezahlen lassen, wormit etc. Eines
hochlöbl. HER. etc.
Caschau, den 20. Julii, 1711.
johann Graf palffy m p
92.

Kassa, 1711 július 22.
Gr. Pálffy János a haditanácsnak,
Megütközéssel értesül arról, hogy Wallis és Schölte lengyelországi
útjáról az egyik bécsi újságban hír jelent meg; e tekintetben ót
felelősség nem terheli, mert a megbízatás tárgyát egyedül Wallis-szal
közölte; jelenti, hogy a birtokok átadását a maga részéről teljes
erővel támogatja, bár rámutat arra, hogy egyeseknél nehézségek
mutatkoznak; ismételten hangsúlyozza a katonaság hiányos ellátását,
Eredetije Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711. aug. nr. 69. A jelentésen kívül:
w
•
Exp. Wien, den 5. Aug. 1711.

Das untern 11-ten huius an mich zu erlassen beliebte
Rescript habe gestern nachmittag erhalten und daraus ersehen,
dass die Abrais des Herrn Grafen Wallis und Herrn Haubtman Scholz in denen gedruckten Zeitungen öffentlich zu lesen
gewesen, welches mich umb so mehr verwundert, als gedachten
Herrn Obristen nur allein abgefertigt und den Herrn Haubtmann an
selben angewisen, nachgehents aber beeden auf ihr inständiges
Ansuechen die Erlaubnus ertheilet, auf 3 oder vier Tag umb etwas
weniges Bagage nacher Erlau2 zu gehen, allwo vieleicht solches
•einem oder andern vertrauet und nachgehents hierauf berichtet
worden; meine vorige Expedirte werden gezaiget haben, dass
weilen die löbl. Haslingische Battaillon und das Jung-Daunische
Regiment3 sich in marschfertigen Stand zu setzen beordert worden
mehremennte beede Officiers aus Pohlen zuruck berufen.
1 A Rákóczi és Bercsényi ellen tervezett merénylet kiadásainak fede
zésére szolgáló összeg.
2 Gr. Wallis ezredes állomáshelye Eger veit.
3 A Hasslingen-ezred 7 százada, melyet a teljes létszámú Jung-Daun
;(azelőtt Salm) ezrednek kellett felváltani (Feldzüge : XIII. 109.), Egerben
Állomásozott.
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Die Abtretung deren Gütter wird nicht allein schleinigst
bewircket, sondern auch allen, so sich darumben insinuiren, die
militärische Assistenz gegeben, wie dan ich gleichfals vorhin schon
berichtermassen alle mir conferirt geweste cum omnibus appertinentiis dem Herrn Baron Globosiczky1 restituiret, allein mues
bekennen, dass unter allen in disen puncto interessirten dem Herrn
Generalfeldmarchal-lieutenant Baron Löffelholz die grösste Beschwährlichkeit zustosse, massen selben die Mariasische Gütter2
nicht als ein Donativum, sondern in sortem solutionis des paar
vorgestreckten Gelds zu getheilet worden.
An dem Herrn Feldmarschal-lieutenant Grafen von Löwen
burg habe schon das weithere wegen Rasirung deren von Gross
wardein aus besetzten Posten, Soliomkő ud St Job intimiret.
Wegen Sarkad aber die ferrere Deliberation und Entschlüssung
erwarten werde.3 Belangend den Nothstand deren heruntigen
Truppen, auch dass von denen Fiscalitäten wenig, oder gar nichts
mehr vorhanden, (dan die 140 Marek Silber schon auf ein und
andere erforderliche Ausgaben bei der Föstung Munkacz verwendet
seind), ingleichen die übrige Cameral geföll einzurichten, man erst
den Anfang mache, mithin darauf kein Conto zu stellen, habe
ebenfals in meinen vorigen remonstriret, indessen werde dennoch
mit dem Herrn Cammerrath Meixner so viel möglich, beeifert sein,
der Miliz in etwas auszuhelfen.
Sonsten werde eines hochlöbl. HKR-s Verordnung ratione
deren in Pohlen annoch anwesenden Ragozischen Adhaerenten in
allweeg vollziehen, habe auch dem Hellembach den nöthigen Pass
zu seiner Herauskunft vor geraumber Zeit eingesendet.
[Az irat többi része katonai adminisztratív ügyekkel foglalkozik.]

Caschau, den 22-ten Julii, 1711.

Johann Graf Palffy m. p.
1 Br. Klobusiczky Ferenc, a Rákóczi-ház jogtanácsosa, az 1681-iki
országgyűlésen Zrínyi Hona és a kiskorú Rákóczi-áivák követeként szerepelt ;
utóbb a Rákóczi-árvák összes jószágainak kormányzója és jogügyi igazgatója
lett. 1692-ben „zétényi“ előnéwel báróságot nyert; 1697-ben Arad megye
főispánja, majd kir. személynök, 1702-ben Sáros megye főispán-helytartója.
Rákóczihoz csatlakozván, azl705-iki szécsényi országgyűlés az akkor szervezett
országos közgazdasági tanács elnökévé választotta. Leánya, Éva gr. Csáky
Mihály kuruc tábornoknak volt felesége. (Életrajzi adatait 1. Thaly K. :
Tört. Tár. 1895. 2—3 11.)
2 Máriássy Miklós birtokairól van szó, melyeket a király br. Löffelholtz altábornagynak adományozott, nemcsak sok évi hűséges katonai szol
gálataira való tekintettel, hanem kárpótlásul a kuruc háborúban szenvedett
károkért, továbbá azon, mintegy 20.000 frtnyi előleg fejében, melyet a
kurucok által körülzárolt aradi vár szükségleteinek fedezésére fordított a
sajátjából. (1710 okt. 31. Egykorú másolat Hofkammerarchiv. Hungam, 1710október.)
3 Ezekre vonatkozólag Okirattár 83. sz. okirata is ad felvilágosítást-
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93.
Becs, 1711 július 22.

A haditanács gr. Pálffy Jánosnak.

Értesíti a július 18-iki minisztertanácsnak a lengyelországi emigránsok
visszatérésére vonatkozólag hozott határozatáról; elismeréssel adózik
Palffynak a Klobusiczky-féle birtokok visszaadásáért s azon gon
dosságáért, amellyel az elfoglalt várak hadianyagát számadásba vette.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. Hofkriegsrath reg. 1711 jul. nr. 266.

Neben Bestättigung des richtigen Empfangs dessen untern
8-ten dits aus Caschau an uns erlassenen Schreibens, wollen wür
nicht zweiflen, es wierdet der Fürst von Hohenzollem1 mit der
(titl.) Frau Regentin erthailten allergnädigsten Antwort mitlerweil
darunten zuruck angelangt und derselbe daraus dero wegen so
glücklich beschehener Reduction der Festung Mongatsch gar billich
gehabtes allerhöchstes Wohlgefallen gründlichen abgenomben haben,
wie sich dann der Herr etc. unserer schon öfters beschehenen
Erinderung gemäss, der erstallerhöchst-gedacht verwittibten Kais.
Maiestät besonderen Gnad und Zuenaigung tröstlichen ver
sichern kann.
Was so dann die in Pohlen annoch verweilende Hungam
betriffet, thuen wür uns einestheils ad priora beziehen und. dieses
hinzufüegen, dass man die Sache in einer Ministerialconferenz
dieser Tagen überleget2 und dahin das conclusum abgefasset, dass
die Capita Rebellium, als der Ragozy, Berczini, Forgatsch und
Antoni Esterhazi sambt dem Vaÿ Adam a gratia vitae et bonorum
excludiret, denen anderen aber solche bis zu End künftigen Monats
August, wie wür durch den dieser Tagen zuruckkehrenden Herrn
Generalwachtmeister von Graven die formbliche ausführliche
Expedition dem Herrn etc. anschlüssen, auf gewisse Modalität ertheilt werden sollte, westwegen die Forgatschin,3 in Fall selbe
annoch in dem Königreich Hungarn nicht angelangt, dahin ferrers
nicht zu admittiren wäre.
Dem Herrn Obristlieutenant Molck thuen wir anheunt
unterainstens beordern, dass derselbe sich zu den Herrn etc.
schleunig begeben und sowohl wegen Visitirung deren Festungen,
als sonsten dessen Verordnungen befolgen, ingleichen ainige
1 Úgy látszik, Hohenzollern-Hechingen Frigyes Lajos herceg, aki az
1716—18-ikx hadjáratban mint vezérőrnagy, a magyarországi és erdélyi harc
színtereken szerepelt. (Feldzüge : XVI. 98, 275. XVIII. 144, 244.)
2 Az 1711 július J 8-iki minisztertanácsra vonatkozik. (Okirattár. 89. sz.
okirat.)
3 Gr. Forgách Simon felesége gr. Esterházy Ágnes volt. (B. Szabó L. :
Forgách-család tört. Esztergom, 1910. 531. 1.)
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Pichsenmaister von der Feldartillerie zu Besetzung Murán, Hust,
Kővar etc. und anderen Posten abgehen lassen solte, welche man
künftighin der Hausartillerie incorporiren und dardurch diese Platz
beständig versehen kunnte. Übrigens ist die nacher Ober-Hungarn
angetragene Feld-Artillerie mit allen Requisiten in solcher Beraitschaft, dass selbe auf erste Ordre abmarchiren könne.
[Az irat következő része ezred-elhelyezésekre vonatkozik.]

Neben deme ist uns sehr angenemb zu ersehen, dass der
Herr etc. den Herrn Baron Klobusiczky seine Güeter nunmehro
abgetreten, auch umb sich mit selben wegen deren Reparations
und Bauunkosten zuvergleichen, nacher Eperies abraisen werde;
und obwohlen wür nicht zweiflen, es wierdet der vollkombene
Effect würcklichen beschehen sein, da wür ohnedeme schon jüngst
hin zuerkennen gegeben, dass dissfalls auf keine respectu casuum
ordinariorum locationis et conductionis, respectu der Fechsung
angemerkte consuetudinen Regni, sondern ad normam conventionis
initae et ratificatae, vermög welcher die Abtretung a quovis
possessore refusis meliorationis sumptibus alsogleich dem vorigen
Aigenthumben zulaisten ist, zu suchen seie; so können wür doch
dem Herrn etc. keiner Dingen verhalten, wassmassen in der ob
bedeuten Ministerial-Conferenz wegen der annoch nicht geleisten
Zuruckstellung verschiedener denen zur gebührenden Devotion
zuruckgekehrten vormahligen Malcontenten zuegehörige und in
specie deren obemennten Klobusitzkyschen Güetern gleichmässig
eine sehr nachtruckhsambe Anregung beschehen und mit allem
Emst und Punctualität der errichten Uonvention gemäss darob zu
halten umbso mehrers geschlossen worden, als die in ihren Hart
näckigkeit verharrende Rebellions-Häubter eben darumben anderwärtig vorschützen, dass man die revertirte durch allerhand Praetext
von der alsogleich zubewürckten versprochenen Restitution ihrer
Güeter abhalten, folglichen die vielbedeute Convention keineswegs
beobachten wolle. Derohalben dan sehr löblich und nöthig sein
wierdet, dass der Herr Feldmarschall, gleich selber zu seinem
immerwährenden Ruhm und für treflichen Verdiensten, die solang
angehaltene höchstschädliche Rebellion durch den geschlichten
Tractat sehr vorträglich geendiget, an der Execution seines Orths
nichts er winden lasse, sondern vielmehrers, wan es ja gegen Verhofifen annoch nicht beschehen wäre, die mehrbesagte Klobusiczkische
Güeter ohne ferrern Verschub alsogleich abtreten und der durch
sowohl anderen dermahligen possessoribus mit einem distinguirten
Exempel vorgehen, als solche auf beschehenden Weigerungs-Fall
mit schon verordneten Emst darzue anhalten thue.
Dass anbei der Herr etc. aus denen kleineren Schlössern
die Stuck und andere Kriegsrequisiten nacher Caschau bringen zu
lassen, in dem Werck begriffen, thuen wür auf alle Weis appro-
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biren und zu seiner Zeit darüber ein ordentliches Inventarium
erwarten und ob man schon wegen des Andrasischen Schloss
Kraszna-Horka auf die angeschlossene Donation weil. Kaisers
Ferdinandi Tertii glorwürdigsten Angedenkens1 darumben kein
Absehen zu machen hätte, dieweilen sich darinnen schon zum
andertenmahl einige Rebellen aufgehalten und sich der aldasigen
Artillerie gegen ihren rechtmässigen König und Herrn gebrauchet,
mithin sich solcher Posto aller vorigen Donation und Praerogativ
unwürdig gemacht hat, so wollen wür jedoch vorläufig, in was
Anzahl und Caliber solche Artillerie bestehe, von dem Herrn etc.
vernehmen, umb darnach mit desto mehreren Grund unsere Entschlüessung abfassen zu können.
[Az irat következő része pusztán katonai ügyekkel foglalkozik.]

Wienn, den 22-ten Julii, 1711.
94.

Becs, 1711 július 23.
A magyar udvari kancellária a magyar udvari kamarának.
A szatmári békének a birtokok visszaadására vonatkozó vitás pontjait
magyarázza.
Ered, fogalmazványa Orsz. levéltár, kané.
jul. nr. 21.

oszt, concept. expedit. 1711

Sacrae olim Caes. Regiae Maiestatis excelsae Camerae aulicae
ad oiusdem sub 10 currentis emanatam insinuationen ac duplicem
ei tenore praescitae cum Rakoczianis conventionis novissimarumque
benignarum amnistialium et quidem utrum puncto primo eiusdem
conventionis Francisci Rakoczy appromissa bonorum mobilium
quoque restitutio, ad reliquos etiam reduces et amnistiatos, quibus
puncto 2-do universaliter omnium bonorum restitutio promittitur,
ad mobilia etiam extendi, ac titulo mobilium an exstantia duntaxat,
vel etiam non exstantia intelligi debeant? Item, utrum praefatae
conventionis et amnistiae puncto quinto, respectu dignitatum per
magnates et nobiles antehac tentarum facta reservata, etiam
ecclesiasticas dignitates et consequenter iisdem incorporata bona
afficere possit? motam quaestionem, petitumque superinde huius
regiae Hungarico-aulicae cancellariae sentimentum, hisce perquam
officiose respondendum:
Apparere omnino puncto 2-do amnistialium, universorum
bonorum generaliter tantum, puncto vero primo particulariter etiam
1 III. Ferdinánd Andrássy Mátyásnak 1642-ben adományozta vég
legesen Krasznahorka várát. (Magyarország vármegyéi és városai. Gömör, és
Kishont vármegye. 600—601. 11.)
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mobilium fiendam restitutionem innui, per voculas autem „uni
versorum et pariter“ eidem puncto 2-do insertas, praetendi posse,
hoc punctum cum primo connexionem habere.
Non secus certum esse per dignitates in genere sumptas tum
ecclesiasticas, tum saeculares intelligi posse ; puncto vero 5-to,
nonnisi magnatum et nobilium (quorum status ab ecclesiastico
diversus est) expressam fieri mentionem; punctum 2-dum eccle
siasticis etiam (et prout originalis conventio habet: „praelatis“)
bonorum, qualia potissimum per dignitates ecclesiasticas possidentur,
restitutionem indigitare, adeoque pro et contra subesse considerationes,
clariori interpretatione dilucidandas.
Quia vero tum praemissarum, tum aliarum etiam ne fors
adhuc in benigna praescitae conventionis confirmatione occurren
tium similium difficultatum elucubratio et interpretatio, non in
tantum ex tenore et litera instrumenti conventionalis, quam ex
mandato plenipotentiariorum ac mente transigentium, quo nimirum
sensu puncta conventionis acta et per eos accepta sint, ac demum
ipsam conventionem ratificantis Imperatriciae et Rectriciae Maiestatis
intentione, velut in nulla obligatione iuris, sed puro arbitrio et
gratia fundatis dependeret, ac regiae authoritati, publicaeque fidei
inniteretur: Hinc regia haec cancellaria Hungarica aulica tum
benignae caesareo-regiae plenipotentiae, tum etiam paciscentium
mentis, ac etiam altefatae S. Mattis Sacmae positivae et secretioris
fors intentionis minus conscia, magis expediens fore existimaret, si
praedeclaratae, ac aliae ne fors circa praeattactae conventionis puncta
emersurae difficultates, percepta dominorum plenipotentiariorum et
paciscentium informatione, per excelsam ministerialem conferentia m
pro caesareo-regia authoritate manutenenda dilucidarentur et
explicarentur, ac ad avertendas quasvis querelas et controversias
per altefatum S. Mattem Sacmam determinarentur. ' Caeterum etc.
Excons. regiae Hung. aulicae canc. Viennae, die 23. Julii 1711.
95.

Bécs, 1711 július 28.
A haditanács Pleyer Ottó rezidensnek.
A Lengyelországban tartózkodó s visszatérni kívá/nó magyar
emigránsokat három kategóriába sorolván, utasítja a rezidenst, hogy
a jelentkezőket ilyen értelemben bírálja d.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 jul. nr. 330.

Wür haben sowohl aus des (titl.) Wilzegh hiehero von Zeit
zu Zeit erlassenen Berichtschreiben, als bei dessen diser Tagen
beschehenen Anherokunft1 abgestatten mündlichen Relation aus1 1711 július 2o-én érkezett Bécsbe. Wien. Diarium. 1711 nov. 833.
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fihrlichen entnommen, mit was Conduite sich die der Ragozischen
Faction beigethane und dermahlen in dem Königreich Pohlen anweesende Hungarn nach dem mit dem Herrn Grafen Caroli errichten
Submissionstractat und dardurch aus allerhegster kais. und könig
licher Clemenz allen und jeden zuegestandenen Amnistial-gnad
vitae et bonorum angelassen, auch dass deren eine umb sich dero
thailhaftig zu machen, bei besagten Herrn extraordinari Abgesandten
angemelt und das juramentum fidelitatis ablegen wollen; andere
aber sich daran nicht gekheret und einige, beforderist aber der
Ragozi, Berczeni, Antoni Esterhasy und Simon Forgatsch, sambt
dem Adam Vaÿ in ihrer Hartnäckigkeit fortgefahren und sich,
wie auch anderwärtige verlässliche Nachrichten eingeloffen, gegen
ihren rechtmessigen Erbkönig und Herrn, obschon ein und ander
die Gnad anzunehmen und zur Submission sich fälschlichen angestelt, in Worten, Schriften und Werken sehr freventlich und straf
mässig angefihrt haben, welches dan die Ursach gewesen, dass die
(titl.) Frau. Regentin auf den ihro nach der Sachen beschehenen
reiflichen Überlegung gethanen allerunterthänigsten Vortrag dero
allergnädigste Entschliessung gleichfals in drei classes abgetheilt
und zwar: diejenige Anmeldung, welche einige bei dem oberwehnten (titl.) Wilzegh, als dero der Orthen sich befundenen
Repraesentanten gethan, in implementum des obbedeiten Submissionstractats ansehen und ihnen derenthalben die darinnen
zuegestandene gratiam vitae et bonorum gleichmässig angedeien
lassen wollen und obschon diejenige Ursachen, welche selbe durch
an erstbesagten Herrn Generalfeldmarschall-leuthenand beschehene
Absendung des Minoriten P. Danielis zu Abwendung ihrer Hieherorais vorstellen lassen, vermög dessen darüber gethanen gründlichen
Beantwortung, von keiner Erhebligkeit seind und man also von
der erst gefassten Resolution dissfals abzugehen in nichten ver
anlasset worden wäre, so haben doch die oballerhegstgedachte
verwittibte Kais. Maiestät, als Frau Regentin zu dero mehrerer
Milde und Gnadenbezeigung allergnädigst zuegegeben, dass solche
mit Sack und Back nach dem Königreich Hungarn, äusser des
Baron Helmbach, Pauli Raday und Alexandri Nedezky sich begeben
und alda nach vorhero vor dem (titl.) Palffy, oder einen anderen
von solchen ernennenden Subdelegato abgeschwomen juramento
fidelitatis, secundum tenorem conventionis initae in ihren Güetern
restituieret werden sollten. Was aber die erstbenennte drei gleich
mässige Revertenten betriffet, ist die obbesagte Amnestialgnad
zwar ebenfals auf sie integerrime zu verstehen und will man selbe
der über Schlesien beschehenden Hieherorais, jedoch mit disen
Anhang enthoben haben, dass sie die ihrige in das Königreich
Hungarn begleiten, herentgegen sodan sich hiehero wenden folg
bar alhier das obernennte juramentum fidelitatis ablegen solten,
als womach man selbe, da man sich mit ihnen respective wegen
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Einrichtung des Bergwerks1 und andern ihnen bekannten einheim
ischen und auswärtigen Negotien2 aus besondern Vertrauen
kierzlich unterredet haben wirdet, hinwiderumben zu dem ihrigen
unaufgehalten entlassen wirdet. In dise erste Class nun deren
simpliciter in vita et bonis begnadten aldasigen Hungarn gehören
-der erstbedeite Baro Gottfridt Helmbach, Paulus Radaÿ, Alexander
Nedezkÿ, Franciscus Gulaÿ, Alexander Ketzer, Joannes Schretter,
Paulus Lani, Emericus Hussar, Emericus Harasti, Ioannes Boschani,
Paulus Boschani, Graf Paul Czizi Thumbherr von Raab und der
junge, vormahls bei dem Ragozi als Page gestandene Baron Forgatsch und schliessen derenthalben die behörige Pass hieran, umb
darmit desto sicherer an seine Behörde abgehen zu können, aller
mass wär ebenfals dem (titl.) Palfly unter ainstens darvon Nachricht
erthailen und selben in conformitare dessen instruiren. Dise Amnistialgnad aber erstrecket sich allein bis auf den letzten des
negst eingehenden Monats Augusti, in welcher Zeit sich ein jeder
in dem Königreich Hungarn, und die erste drei sodan alhier zu
Wien mit darnach beschehender Ablegung des vielbemelten ju
ramenti fidelitatis alsogewiss einzufinden haben, als in widrigen
die ausbleibene pro renitentibus et contumacibus gehalten, mithin
selbe von ferrerer Gnad, vermög der conventionis initae gänzlichen
ausgeschlossen sein wurden. Allermassen damit sich keiner aus
hnen wegen Kürze der Zeit zu entschuldigen habe, unser geschwohmer Kriegs- und Hungarischer Hoffcanzleÿ-Agent Ladislaus
Döry aigens auf der Post nacher Jaroslau abgehet, umb denen
Interessirten dise allergnädigste endliche Resolution und Amnestialgnad desto schieiniger zu überbringen, wie er dan, im Pall der
Herr Resident gegen Vermuthen etwan schon nacher Moscau
zuruckgekheret wäre, solche ihnen subsidiarie auszuhändigen und
vorhero in Gegenwart des ehrwürdigen Patris Rectoris Collegii
Jaroslawienis3 vorhero zuerbrechen, in commissis hette.
Unter die änderte Class kommen diejenige, welche sich bei
dem obernenten Herrn Grafen Wilzekh nicht angemelt, jedoch
revertiren und ihr bisheriges Ausbleiben durch die Unwissenheit
deren Tractaten, oder durch andere erhebliche Ursachen legitimiren
1 Ez a célzás br. Hellenbachra vonatkozik, akit III. Károly utóbb,
szakismereteire való tekintettel, bányagróffá nevezett ki. (Szinnyei: Magyar
írók. IV. 667—58. Márki: II. 256.)
2 E tekintetben elsősorban Nedeczkyre és Ráday Pálra gondoltak ;
az utóbbit 1712-ben br. Seilern fel is kérte a Rákóczi-kor belső és külső
politikai történetének megírására. Ráday ezen munkájának címe : Descriptio
historiae arcanae infausti praeteriti belli ; felfogása teljesen Rákóczi-ellenes,
s főleg Bercsényi megítélésében elfogult. (Gorzó G.: Rádai Ráday Pál.
Budapest, 1915. 79—80, 89—90. 11.) Hasonló tartalmú Károlyi Sándoré is,
melyet Pálffy kívánságára még 1711 júliusában vetett papírra (Közölte
Pulay: II. 490 --99.J1.)
3 A jaroslavi jezsuita kollégiumról Thaly is többször megemlékezik.
Századok. 1889. 597, köv. 11.
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und dass sie in solcher Zeit gegen ihren allergnädigsten König
und Herrn nichts miessliches gehandlet, erweisen wollen. Diese
haben sich ebenfals bis End Augusti inclusive mit disen Anhang
gegen einen von dem Herrn ihnen über Schlesien ertbaillenden
Pass alhier anzugeben, dass selben bei beschehender Edocirung
ihrer Behelf (da man bei deren Erkanntnus auf kainen besonderen
rigorem iuris antragen, sondern viel mehrers alle thuenliche
Guetigkeit angedeien lassen wirdet) die Restitution ihrer Güether
gleichmässig erfolgen, in widrigen aber ganz frei und ungehindert
als worzue wür den salvum conductum ad libere veniendum et
redeundum hiemit erthailt haben wollen, hinwiderumben nacher
Pohlen entlassen werden solten.
Die dritte CI ass aber betriffet die obemente capita rebellium,
als den Ragozi, Berczeni, Antoni Esterhasy und Simon Forgatsch
sambt dem Vaÿ Adam und andern ihren beständigen Adhaerenten,
welche die sowohl gewusste Amnestialgnad so freventlich ver
streichen lassen und annoch in ihren mainaidige Vorhaben dar
nach wie zuvor fortgefahren seind, als welche durch den Tractat
Selbsten von allen ferrern Gnad vitae et bonorum ausgeschlossen
seind und sich mithin proprio facto excludieret haben und damit
ein jeder von denen andern annoch der Orthen etwan latitierenden
Hungam und Sibenbürgem den Tenor des errichten Submissionstractat desto gründlicher wüssen können, so übersenden wür dem
Herrn Residenten ab utraque Cancellaria einige exemplaria hiemit
ein, damiÿ selber solche aller diensamben Orthen, mithin zugleich
die allen und jeden an getragne allerhöchste königliche Clemenz
und deren Renitenten dargegen gezeigte Halstärrigkeit desto meh
rers bekannt machen könne, wie wür uns dan auf des Herrn
Residenten zu Beförderung etc. Wienn, den 28. Julii, 1711.
96.

Frankfurt, 1711 július 28.
Sacoyai Jenő herceg a haditanácsnak.

A Rákóczi és Bercsényi ellen tervezett merényletet a béke megkötése
után időszerűtlennek tartja; az adott viszonyok közt azzal többet
ártanának, mint használnának; kívánatosnak tartja a portával való
jó viszony ápolását.
Eredetije Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 aug. nr. 22.

Lobi. Königl. Hofkriegsrath.
Einem löbl. Mitti sage hiemit schuld-, auch dienst-, und
freudwilligen Danck, dass es mir untern 18-ten dieses von den
Weltscheckischen Schreiben Communication thun und zugleich
erindem wollen, was in der obigen dato gehaltenen Conferenz
darüber vorkommen und gut befanden worden seie. So ich mir zu
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meiner weitern Direction dienen, einen lobi. Mitti aber zu erindern
nit unterlassen wollen, dass Ich meines Orths auf des Ragozy
Gefangennemb-, oder Massacrirung kein so grosses Weesen machete,
wan ich die gegenwärtige Zeiten betrachte, dan einestheils, nachdeme
die Rebellion nunmehro glücklich gestillet, wusste ich nit, was an
Ihn so viel gelegen und was mit demselben zu thun seie; andertheils aber derfte uns dieser passus grosse Schädlichkeiten nach sich
ziehen, da es bei den Ozar, welcher ohne deme sich artlich aufzu
führen anfanget, und nit weniger auch bei Pohlen ein disgusto
erwecken kann. Wan mir ein löbl. Mittl in dieser Materie weiter
was communiciret, ist es nit nöthig selbes in die Ziffer zu setzen,
weilen die Posten in obem Rhein sicher lauffen und keine Gefahr
zu besorgen haben.
Vor die communicirte Capitulation von Mongatsch, item vor
der Specification der Stucken, so darinnen gefunden worden, bin
ich einem löbl. Mittl gleichfalls verbunden. Ich habe darbei weiter
nichts anzumercken, als dass man nach meiner noch vorlengst
gethanen Erinderung nachdrücklich bedacht sein solle in die
specificirte Mutterzeughäuser das Bruch-, Metall- und andere Stuck
zusamb zu führen umb dasjenige dabei zu beobachten, was Ich hier
über gedachtmahlen mit mehrerer Ausführlichkeit geschrieben habe.
[Az irat következő részlete egyéb vonatkozású ; majd így következik :]

Dass die Türcken in gar guten Vememben stehen, ist mir
zu vememben angenemb gewesen und darbei aber nöthig, dass
man auch unserseits eine gute Nachbarschaft halte utid denenselben anmit zu erkennen gebe, das wür, nachdeme sie mit Moscau
in Krieg verfallen und etwo ihre Sachen nit gar gut gehen möchten,
eben dasjenige zu observiren und zu halten wissen, wie sie sich
währender Unruhe in Königreich Hungam aufgeführet haben.
[A levél többi része nem tartozik a tárgyhoz.]

Frankfart, den 28. Julii, 1711.

Eugenio yon gavoy

97.

Becs, 1711 július 19.
A haditanács Eleonóra régenskirálynéncik.

A Károlyi és Pálffy közt 1711 március 14-én létrejött egyezmény
erejénél fogva Károlyit a szatmármegyei fóispánság jogosan meg
illetvén, kéri a régenskirál/ynót az akkor történt megállapodások
foganatosítására.
Eredetije Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 aug. nr. 9.

Allergnädigste Kaiserin und Frau.
E. K. Mo ist ohne deme allergnädigst bekannt, wasmassen
bei Beilegung der vorgewesten Hungarischen Rebellion der Antrag
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dahin beschehen, damit die dabei interessirte capita von einander
separiret und beforderist der zu Annehmung der Amnistialgnad
geneigter geschienene und sonsten mit einen grossen Anhang begabt
geweste Graf Alexander Karoli zur gebührenden Devotion vorläufig
herüber gezogen, folglichen dardurch das solang zusamben gehaltene
Corpo desto füeglicher auseinander gebracht werden möchte,
welches dann auch zu gänzlicher Endigung der solang gedaurten
Hungarischen Rebellion glücklichen erfolget und darum die Grund
feste mit deme geleget worden, dass der obementer Graf Karoli
annoch untern 4-ten Martii1 gegenwärtigen Jahrs den Eid der
Treu gegen deme in Geheimb dazumahln abgeleget hat, dass der
in Hungam commandirende Feldmarschall Johann Graf Palffy
selben vermög gehabter Vollmacht neben der Amnistialgnad vitae
et bonorum, auch die Restitution seines sonst gehabten officii eines
Obergespans in dem Zattmarer Comitat vermög copeÿlicher Neben
lag zuegestanden hat. Wie zumahlen aber solche vorläufig in
Geheimb erfolgte particular Convention in dem sodann errichten
Universaltractat nicht eingekomben, noch wohl ohne Schädlichkeit
einkomben hätte können, herentgegen die Zuruckstöllung der
oberwähnter Zattmarer Obergespan-Stölle Kraft gehabter gnugsamber Vollmacht und noch der in Gott seeligst ruhenden Kais.
Maiestät Josephi Primi glorwürdigsten Angedenckens geführten
allerhöchsten Intention beschehen und dann der ernennte Graf Karoli
sich dieser Gnad besonders würdig gemacht hat.
Opinio: Solchemnach hat E. K. M. der gehorsambste Hof
kriegsrath diese besondere Begebenheit zu dero gleichmässiger
allergnädigsten Genehmhaltung und Ratification allerunterthänigst
vortragen, und sich anbei zu beharrlichen allerhöchsten kaiserlichen
Hűiden und Gnaden allergehorsambst empfehlen wollen.
Wien, den 29-ten Julii, 1711.
Graf von Herberstein m. p.
Oldalt Eleonóra özv. királynő sajátkezű végzése: Weilen der Gr. Karoli
zue dissgemachten Fridt in Ungern vili cooperirt undt sich gahr eifrig und
treu erweist hat, ist billich, das nach intention meines glibten Sohns, des
Kaysers Mayestät sehl. Andencken er consoliret werde.
Eleonóra Magdalena Regentin mp.

Alul: Herabkommen den 1. Aug. 1711.
Kívül: Exp. Wienn, den 5-ten Augusti, 1711.
Mellékelve : Gr. Pálffy Jánosnak 1711 mare. 14-iki hűséglevele Károlyi
Sándor számára másolatban. Ugyanennek hátlapjára vezetve : Fiat copia
pro Cancellaria Hungarica. Viennae, 4. Augusti 1711. Ugyanott más írással'.
Factum.

1 Tévedésből „14-ten“ helyett.
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98.
Eger, 1711 július 29.
Gr. Wallis ezredes gr. Herbersteinnák, a haditanács másodelnökének.

Jelenti, hogy a nyert megbízás értelmében eljárt s mivel Harfl kuruc
ezredes önként vállalkozott Bercsényi megöletésére, néki a megbízást
kétezer arany fejében megadta, bár a siker tekintetében kétségei
vannak; a maga részéről egy tervezetet dolgozott ki Rákóczi és
Bercsényi ártalmatlanná tételére, mélyet egyidejűleg éloterjeszt.
[Eredetije Kriegsarchiv, Feldakten. 1711. jul. nr. 3a—b.

Ihro Excellenz, Hoch und Wohlgebohrner Reichsgraf,
Gnädiger Herr Herr.
Es wird Herr envoyé Graf Weltschekh nunmehro schon in
Wien ankommen sein und das mehrere E. E. schuldigst referiret
haben, wessenwegen ich bei selbsten in Lemberg gewesen und wie
dass er den Herrn Haubtman Schultz nach der czarischen Armee
expediret, ich aber in Jaroslow verbleiben sollen umb den Ragoczi,
als Berczeni zu observiren, wie solche aufgehoben werden möchten.
Welches zu bewerkstelligen, obschon es ein sehr haikliches Werk,
mir eifrichst zu Ihro Maiestät Diensten hätte angelegen sein lassen.
Weilen aber von Ihro Excellenz Feldmarschallen Grafen Palfiy
wegen der Hasslingischen Bataillon, dass solche in Schlesien
marchiren solle, zurukzukommen beorderet, als bin auch gestern
alhier angelanget und stehe gewärtig in 3 Tagen von denen
Jung-Daunischen abgelöset zu werden, sodann auch meinen March
über Jablunka unverweilt anzutreten befehliget bin.
Ich habe mich nach Abreis gedachten Herrn envoyé annoch
zu Jaroslow aufgehalten 2 Tag und währender Zeit, als auch bei
meiner Abreis nacher Lemberg genaue Information, als Obsicht
genommen, nach Möglichkeit und die Kürtze der Zeit es zuegelassen, wie der Ragoczi stehet, wo er mehrentheils verbleibet,
ingleichen zu was Zeit, wo und wie oft er und der Berzeny
zusamben kommen.
Nun hat sich bei mir unter andern Ungarn, als Nedetzky
und Keczer Sandor, auch der E. Excellenz vieleicht bekannte,
namens Hartell,1 welcher als Capitain-Lieutenant2 vormahls in
1 Hartl (Hartei, Hartl) János Erazmus 1703 bán császári szolgálatban
álló kapitány Munkács várában, 1704-ben térparancsnok Érsekújvárott, s
mint ilyen, részes volt a várnak Rákóczi kezére való átjátszásában (Feld
züge : VI. 245.); a kurucokhoz csatlakozván, őrnagyi, alezredesi, 1709-ben
ezredesi ranggal főszemlemester s végül a fejedelemasszony udvarmestere
lett. Leányát, Terézt, br. Forgách Ferenc vette nőül. (Bevezetés : 172. 1.) —
V. ö. Thaly : jegyzetével : Arch. Rak. VII. 12. 1. Thaly szerint „Gr. Pálffy
János ismételve ajánlá e gyönyörűséges tervet (Bercsényi ártalmatlanná
tételét) a bécsi udvarnak, hol ezen ügyben több titkos tanácsülés tartatott
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Monkacz und Platzmajor in Neuheussl, seiner schuldigen Treu und
Pflicht vergessen, angemeldet und den Pardon zu erlangen ihme
behülflich zu sein eifrichst angehalten; anbei ohne dass ich ihme
ein Wort gemeldet, von selbsten sich offeriret den Berczeny umzu
bringen, welcher stets in Javoraw logiret, ehisten aber zu der
czarischen Armee abgehen wird. Er hat begehrt acht Mann, mit
welchen er, wan der Berczeny nacher Lemberg raisen würde, sein
Versprechen in das Werk zu stellen versicheret, so ihme aber
abgeschlagen und vielmehr selbsten umbs Geld solche Leut in
Land zu finden sich befleissen müsste, gerathen. Und habe ihm
zwar erstens nicht getrauet, weilen er aber eine ferme Resolution
gezeiget, als habe, wie mir Ihro Excellenz Feldmarschall Palffy
eines hochlöbl. HKRaths Intention gesaget, — ihme 2000 Duggaten
nebst seinem accommodement versprochen und bei meiner Zuruckkunft auf Caschau, gedachten Herrn Feldmarschall Excellenz
solches referiret, welcher ihme Hartei sogleich schreiben, als ver
sichern lassen seines habenden Recompens. Wan aber niemand
aldar, der disen Menschen animiret, so glaube nicht, dass was
daraus werden wird.
So viel ich sonsten von denen Ungarn vernommen, so haben
sie grosse Versicherung vom Czar; an den ungarischen Gräntzen,
jedoch schon in Pohlen, sollen sich auch Werber befinden, welche
spargiren, dass sie jeden Musquetier 20 und jeden Reuter, als
Dragoner 30 flor. auf die Hand geben wollen, was von Teutschen
zu ihnen herüber kombt, auch sollen würklich 2 Officier von
Ungarn über die Theiss sein, so von dem Ragoczy unter der Hand
Patenten ausgeben, wie dann sie auch wöchentlich ihre Briefe aus
Ungarn bekommen und sogar von Wien, wie mir dann der Keczer
Sandor gesaget, dass sie von dar schon 3 Wochen, ehe dass ich
in Pohlen kommen, Nachricht gehabt, dass 2 Officier würden aus
Hungam geschücket werden.
Ich unterfange mich E. E. meine geringe, jedoch getreu
unterthänigst eifrichste Meinung hierbei zu schliessen, quovis modo
den Ragoczy aufzuheben glaube, welches aber doch nicht ehender
geschehen kann, bis die Cron-armee, so unweit Jaroslow steht,marchire.
E. E. nehmen mir schlüesslichen nicht ungnädig auf, dass mit so
vielen Schreiben incommodire, sondern erhalten mich in dero hohen
Gnadens-protection etc. E. E. etc. unterthänig, gehorsambster Knecht
Erlau, den 29.-ten Julii, 1711.
p q von Wallis.
III. Károly tudtával, sőt személyes elnöklete alatt.“ (ü. o.) Láttuk azonban
hogy Thaly ezen megállapítása nem fedi a valóságot ; a terv a haditanácstól
származott, Pálffy csupán annak készséges végrehajtására vállalkozott,
III. Károly pedig ezen időben Spanyolországban tartózkodott. — 2 A Capitain-Lieutenant .máskép Hauptmann az ezred első századának, az ú. n. „Leib
companie“-nak, az ezredtulajdonos századának, volt parancsnoka. (Feldzüge :
I. 206—207. és 311. 11.)
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P. S. Dieser Zifferschlüssel, woraus ich E. E. schreibe, ist
mir von Ihro Excellenz Grafen Palffi Herrn Grafen Weltschekh
zu behändigen gegeben worden und er selbten beihanden auch
haben würd.
1-mo: Ist meine mit unterthänigsten Respect, jedoch unvorgreifliche Mainung, dass umb den Ragoczi aufzuheben, zehen
Officiers, deren Bravour und Verschwigenheit man versichert sein
müesste.
2- 0 : Diesen wäre jeden sechs Dragoner, oder Reuter, als
wans dero Knechte sein, mit zuzugeben und umb sich mehrer
darauf zu verlassen, maistens Unterofficier, haubtsächlich aber
niechtere Leute sein miessen, so in allen sübenzig Mann austroget.
Und was mit diesen nicht gerichtet, mit mehreren noch weniger
geschehen könnte. Diese müessten nun nicht zu gleicher Zeit in
Pohlen eingehen, sondern jeder wenigstens 4 Tag von einander
und zwar theils über Strobcko1 und theils über Dukla.2 Es ist
oberhalb Jaroslow 2 bis 3 Meil weeg eine Überfuhr bei Kreischow
über der Sana,3 welcher Fluss bei Jaroslow vorbei gehet, allwo
auch eine Überfuhr und man nothwendig über diesen Fluss umb,
allwo der Ragoczi stehet, zu kommen, passiren muss, durchzu
schwimmen aber nirgends practicable ist.
3-io : Diese Officier nun müesste ein jeder sich in ein besonderen
ihme assignirten Dorf abseits zwischen Jaroslow und Javorow
setzen in die alldasige Juden Würtsheuser und umb ihr Geld also
zehren, als wan sie Officier wären, die mit ihren Knechten in die
Moscovitische Dienste zu treten suechten, die Resolution ihrer
Capitulation aber allda erwarten wollten, haubtsächlich aber müessten
wenigstens 3 Mann zu Kreschov, wo obbemelte Überfuhr ist, bleiben,
umb solche sicher zu stellen und
4- 0 : Damit man alle genaue Nachrichten von Ragoczi habe,
so wird von Herrn Grafen von Weltschek erforderlich sein, dass
zu Javarow von seiner Bagage, unter den Praetext, unterlegten
Pferden etwas allda in einem Würtshaus stehe, wobei auch ein
Officier nebst seinen Leuten (als wan er Stallmeister von dessen
Hofstaat sein könnte) welcher nicht nur die Correspondenz mit
dem Grafen Paul Zichy zu pflegen, sondern auch die Gelegenheit
hätte selbsten in Augenschein zu nehmen, wie der ritus beschaffen
und wie der Eingang in das Schloss, so zwar nur von Holz, zu
überfallen, facilitiret werden könte. Wan dieses alles so veranstaltet,
als könte auch nach Befundnus eine Nacht determiniret werden,
wan diese entreprise zu unternehmen wäre, nicht weniger der
1 Sztropkó vár, Zemplén megye északi részében, az Ondava-folyó
völgyében.
2 Dukla-szoros a Keleti-Beszkidekben.
8 Krzeszow város a San folyó jobbpartján, a lublini kormányzóságban,
Jaroslavtól északnyugatra.
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rendezvous zu geben, wo diese Officier mit ihren Leuten zusamben
kommen möchten, als in dem anliegenden Watadel bei Javarow.
(Oldalt: NB. wird etwo Wald heissen sollen.)
5- 0 : Zu gleicher Zeit müessten auch hundert, oder mehr
Pferd von Stropko ausgehen, so bis Kreskow die Überfuhr facilitiren, wann die Officier kommen wurden.
6- 0 : Glaube ich, dass höchstens nöthig seie, dass Herr Graf
Wiltschek in Person zu Jarislow wäre, weilen er schon seine
bekannte Correspondenten hat und sich freier von allen und jedem
informiren kann, als ein frembder Officier, der in vielen Fragen
sich gleich suspect machete, nicht weniger, wan ein oder anderer
Officier suspect wurde, sich annehmen könte; derjenige aber, so
die Partie führet, muess auch zu Jarislow bleiben, umb die
Correspondenz und das Concert zu dirigiren, so aber nicht ehender
geschehen kann, bis nicht die Cron-Armee, so unweit Jaroslow
stehet, marchire.
NB. Wegen Hineinkommen ist sich nicht zu sorgen, dan
man niemanden in Pohlen fraget, wer er seie, oder woher er
komme, wan man nicht nur sich selbst suspect machet.
Und dieses ist meine geringe Mainung, so ich mit unterthänigsten Respect mich unterfange zu expliciren und nicht unter
lassen kann.
Erlau, den 29-ten Julii, 1711.
F. G. von Wallis, Obrister.

®®.
Bees, 1711 július 31.
A ‘haditanács gr. Pálffy Jánosnak.

Megelégedéssel veszi tudomásul a br. Klobusiczkyvál váló meg
egyezést, melyet legfelsőbb helyen érdeme szerint értékelni fognak;
tudatja véle a július 18-iki miniszteri értekezlet határozatát miheztartás
végett, de egyúttal nyomatékosan figyelmezteti arra, kogy gondja legyen
a Rákóczi és Bercsényi éllen tervezett merénylet körültekintő és erélyes
végrehajtására ; figyelmezteti a magyarországi szerbek 'körében mutat
kozó kivándorlási mozgalomra.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 jul. nr. 349. A < )
közé eső szavak az eredetiben jelekkel voltak írva.

Es ist uns aus dessen undem 15-ten dits erlassenen Schreiben
mit besonderer Angenembigkeit zuersehen gewesen, dass derselbe
sich mit dem Herrn Baron Globosiczky1 wegen deren Bauunkosten
nach Billigkeit verstanden und solchen alle seine vormahlen ad
1 Br. Klobusiczky Ferenc. (Okirattár. 92. sz. okirat, jegyzet.)
36*
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fiscum eingezogene und dem Herrn etc. sodan aus kais. und königL
allerhegsten Clemenz tamquam de regno optime merito zuegeaignete Güeter vollständig abgetretten habe, als wordurch die
errichte Convention mit einen gar signalanten Exempl vollzogen
und dardurch das von einigen, absonderlichen denen annoch äusser
Land abwesenden und zum Theil in ihrer Hartnäbigkeit verhar
renden Hungam dargegen ausgesträdtes Misstrauen und wenigstens
der darvon genommene Praetext aus der Wurzl gehoben worden.
Es gibet mithin eben dise dem publico so vorträglich beschehene
Restitution einen neuen Anlass auf eine andere aUerhegste königL
Gnadenbezeigung ferrers zu urgiern, obwohlen die (titl.) Frau
Regentin ohnedeme darauf sorgfältig bedacht seind und bei erster
Gelegenheit den Effect allergnädigst angedeien lassen werden und
kann der Herr Feldmarschall anbei versichert sein, dass an unserer
stäten Intervention nichts ermanglen werde, dessen stattliche Ver
dienst je eher je besser wirklichen belohnter zu sehen.
[Az irat következő része egyéb vonatkozásokat tartalmaz ; majd így
következik :]

Nebenhin haben wür dem Herrn etc. ohnverhalten sollen*
wasmassen über dem Stand deren in das Königreich Pohlen ge
flüchteten Hungam conferentialiter deliberiret1 und nach mehrerer
Ausweisung der hieneben ligenden copiae expeditionis geschlossen
worden, dass diejenige, welche sich bei dem (titl.) Wiltscheckh angeben
und das juramentum fidelitatis ablegen wollen, plenaria gratia
vitae et bonorum den verrichten Submissionstractat gemäss an
gedeien und sie sich also mit denen vermög copiae selben einge
schickten Passen bis End des morgen eingehenden Monaths
Augusti in Hungam zuruckkheren und sodann äusser des hiehera
beruffenen Baron Helmbach, Radai und Nedetsky vor dem Herrn
etc. oder einem von selben ernennenden subdelegato das juramentum
fidelitatis abschwören, folglichen in ihren Güetem tractatmässig
restituirt werden sollen ; die sich aber bei ernennten Herrn Grafen
Wiltscheckh, als disseithigen Repraesentanten umb die Gnad nicht
angemeldet, jedoch ihr Ausbleiben durch rechtliche Ursach und
zugleich ihre a tempora tractatuum sonst unstrafbahr geführte
Conduit legitimiren und gerechtfertigen wollen, hätten sieh zu
dessen Bewerckstelligung dato ad hunc finem libere veniendi et
redeundi salvo conductu in dem obangemerckten Termin hiehero zu
begeben und dann hat man die capita rebellium sambt ihrem
beständigen Anhang vigore conventionis von all ferrerer Gnad
ausgeschlossen erkennet, westwegen der Herr etc. die mit unsem
Passen versehene erstere dreizehen in das mehrbesagte Königreich
Hungam ohnbedencklich einlassen und nach abgelegten homagia
in ihre Güeter restituiren, die ad secundam classem gehörige aber
1 1711 július 18-án. Okirattár. 89. sz. okirat.
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nacher Hof simpliciter verweisen und denen dritten, da uns
der eingeschickte Antoni Esterhasische Pass ein mehrmahliges
Kennzaichen ihrer verstockten Hartnäckigkeit gegeben, kein ferrers
Gehör erthailen, (sondern vielmehrers mit aller Beflüssenheit dahin
antragen, damit gegen den Ragozi und Berczeni das schon vorhin
erinderte dessein mit aller gueten Praecaution schleünig exequiret
werde), allermassen wür (zu solchem Ende) den vertrösten
■(Gaunischen Wexlbrief pro 2 m. Duggaten) dem obernennten
Herrn Generalwachtmeister von Graven (mitgegeben, umb nach
beschehenen glücklichen Erfolg die darzue gebrauchende und von
der Hungarischen Nation am anständigsten ermessende Leuthe)
alsogleich (effective remuneriren zu können), wie dann der Herr etc.
(ob einer aus besagten Ertzrebellen getödet) oder (lebendig ein
geliefert werde), darumben (in promissione muneris) keinen (Unter
schied) machen wolle, weilen sich öffters eraignet, dass (umb einen
lebendig) beizubringen-, (intuitu amplioris mercedis der casus
internecionis) beiseits gesezt (und dadurch das gantze Vorhaben
furchtlos abgeloffen ist).1
[A következő részlet nem tartozik a tárgyhoz. Az irat befejezése :]

Schliesslichen seint alhier verschiedene Nachrichten eingeloffen, dass die Raitzen an verschiedenen Orthen sich untemomben
thails mit gesuechter Erlaubnus, theils auch heimblichen sich zu
denen Moscovitern zu begeben,2 allermassen die Türcken schon
deren ainige ertappet und hinrichten lassen ; folglichen man durch
solches bei dissfalls genau zu beobwachten verlangende Neutralität
ohne deme unzulässiges Verfahren gar leicht in ein unanständige
Weitläufigkeit verfallen künte, westwegen der Herr etc. als Banus
Croatiae, gleich wür anderwärtig die behörige Verordnung beraits
gethan, ebenfalls in dem Königreich Croathen an seine Behörde
weiters verfügen wolle, damit von der besagten Rätzischen Nation
niemand über die Gränitzen passirt werde. Wormit etc.
Wien, den 31. Julii, 1711.

1 A részletekre 1. Bevezetés : 174—75. 11.
2 Nagy Péter és a gör. keletiek viszonyára Brückner: i. m. 455—61.11.
Az Oroszországba való költözése a magyarországi szerbeknek, a XVIII. század
dérekán ismét foglalkoztatta a bécsi udvart. (V. ö. Orsz. levéltár, kanc. oszt.
Őrig. ref. 1752. nr. 173, 238; 1753:192; 1754:357, 1758:190; 1760:212;
1761:134 ; 1762 :103, 281 ; 1763 :141, 194, 227 ; 1764 : 32, 33. stb.)

566

III. KÁROLY WRATISLAWNAK, 1711 AUG. 1.

100.

Barcelona, 1711 augusztus 1.
III. Károly gr. Wratislaivnak.

Örömét fejezi ki a magyarországi béke fölött; figyelmébe ajánljam
azonban neki is a magyarokkal való helyes bánásmód alkalmazását?
mert a múltban elhangzott és a külföldön hitelre talált sok panasz
a császári minisztereket okolta a hiresztélt sérelmekért.
Eredetije, de csupán az aláírás III. Károly saját kézírása, Staatsarchiv.
Hausarchiv. Familienkorresp. A. 17. A közölt rész csak részlet.

Es ist bei solcher Umbständen gewisslich dem Allmächtigen
für die in so weit beigelegte Hungerische Unruhen zu danken und
umb eine beständige Tranquillität dieses so fruchtbahren König
reichs zu bitten, unsererseits aber zu verhüten, dass man die dasige
hitzige Köpfe aufs neue nit irritire und sich dessen enthalte, wo
rüber sie oder mit, oder ohne Fueg sich jederzeit beklaget haben,
so ich zware dahin gestellt lassen will, wohl aber weiss, dass durch
gehends geglaubt wirt : man seie mit denen Hungam etwas ver
ächtlich und hart umbgangen und sie nit soviel von ihren vorigen
Königen, als deren ministeriis gedrückt und zu ihrem desperaten
Verfahren guthentheils oftermahlen genöthiget worden. Welches
ich in keine Weege gestatten, wohl aber hoffen will, ihr werdet
solche Ungleichheiten, wo sie vieleicht eingeschlichen sein soltenr
auszurotten, aufs äusserste euch mitbemühen.
In meinen Canzelei-schreiben wirt die Ratification der Hungerischen Tractaten, wie selbige corrigirt worden, beigeschlossen
und was ich von solchen Änderungen halte.1

1 V. ö. erre vonatkozólag III. Károlynak 1711 aug. 1-én Eleonóra
régenskirálynőhöz intézett levelével. (Okirattár. 101. sz. okirat.)
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101.
Barcelona, 1711 augusztus 1.

III. Károly Eleonóra régenskirálynénak.

A szatmári 'bekét a régenskirályné által eléje terjesztett szövegezésben
megerősíti ugyan, azt az eljárást azonban, mellyel az udvar a tár
gyaló félek által aláirt április 29-iki okirat szövegén nemcsak stiláris,
hanem lényegbe vágó módosításokat is eszközölt, nem hagyhatja
megjegyzés nélkül, mert ennék következtében nemcsak a gr. Eálffy
János főparancsnoknak adott teljhatalmú megbízatás szenvedett sérel
met, hanem az udvar szavahihetőségén és megbízhatóságán is folt
esett, mélyet lehet ugyan magyarázgatni, de az adott viszonyok közt
nem lehet helyeselni.
Eredeti fogalmazványa Staatsarchiv. Hung. 1711. fasc. 193. Mellékelve a) a
régenskirálynőhoz, b) a nádorhoz és a magyar kancellárhoz és c) a Károlyi
Sándorhoz intézett leiratok.

In meinem gestrigen und vorgestrigen dienstfreundlichen
Canzlei-schreiben habe ich mir vorbehalten über die jetzige Hungarische Angelegenheiten in einem besondem Schreiben E. M. über
all dasjenige, was sie mir in Sachen bisherzu angeregt, die erfor
derliche Auskunft zu ertheilen und deroselben hierüber meine Ge
danken des mehrem zu eröffnen. Es belieben dahero E. M. fürs
erst zu vernehmen, dass es mir weder nützlich, noch zu Herbei
stellung eines vollkommenen Ruhestand in meinem Königreich
Hungarn vorträglich beschehen zu sein vorkommet, die von dem
Generalen Palffy mit dem Karoli und dem gesambten ehemahls
rebelischen Anhang getroffene und beederseits eingegangene Pacifications-, oder Versöhnungspuncta in der von E. M. in meinem
Nahmen darüber ertheilten Confirmation einigermassen verändert
und die gedachten Grafen Palffy zu diesen actu von weiland des
jüngst verstorbenen Kaisers Maiestät und Liebden verlihene und
von E. M. selbsten genehmb gehaltene und bestättigte Vollmacht
bekräncket zu haben, denn solchergestalten nicht allein wieder
den öffentlichen Trauen und Glauben gehandlet, sondern auch
zu mehrmahligen künftigen Weiterungen und vieleicht gar zu neuen
Empörungen Anlass gegeben zu sein scheinet.
E. M. melden zwar, dass sie gedachte Versöhnungs-articulos,
nachdeme selbige vorläufig in Geheimb durch das dasige Minis
terium Vorbereitungs-weis examiniert worden, durch die dahin beruffene Hungarische Magnaten in Beisein des Cardinalens von Sachsenzeits1 und des Fürsten von Esterhasi, als respective primatis
und palatini Regni berathschlagen und vornehmen lassen, deme
aber ohngeachtet, dörfte jedoch auf solche Art weder denen ver1 Keresztély Ágost esztergomi érsek.
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flossenen Troublen völlig abgeholfen, noch denen künftigen Weitläu
figkeiten vorgekommen sein, zumahlen hierinfals denenjenigen, so
die Veränderug des ein oder andern articulo gutgeheissen, vermut
lich nicht, wóhl aber vielen anderen zu nahe gegangen wird, welche
daselbsten nicht gegenwärtig sein und welche in dem festen Ver
trauen, dass sie Kraft der getroffenen sogenannten’ Pacificationspuncten ihrer Güter, ohne vieles litigiren, wieder wurden habhaft
werden, von der bisherigen Treulosigkeit abgelassen und sich dem
schuldigen Gehorsamb mit Angelobung künftiger Treue, wiederumben unterworfen haben. Welche aber, da ihnen bei Restituirung
ihrer Hab und Gütter das durch den General Palffy gegebene Ver• sprechen nicht ad litteram gehalten und ihnen zu dem ihrigen zu
gelangen viele Beschwerligkeiten erwecket werden sollten, wiederumben in den vorigen Unwillen und Aufruhr verfallen dörften.
Zu dessen Bezaigung belieben E. M. aus denen hier anver
wahrten abschriftlichen Beilagen sub nr. 1 et 2 des mehrern
zu vernehmen, wie sehr sich die zwei von denen Hungarischen
und Siebenbürgischen Ständen1 an E. M. abgeordnete wieder die
in denen bestättigten Pacifications-, oder Vérsöhnungspuncten hin
und wieder theils zugesetzte, theils aber ausgelassene Worthe und
immutirte etwelche Articulen beschwären und gegen die gedachtem
Generalen Palfy feuerlich ertheilte Vollmacht gehandlet gehaben,
anziehen thun. Und nachdeme ich die Bewandnus der veränderten
und alterirten Puncten erwogen, so finde ich, dass man in der
Confirmation, alwo von Gutmachung der Meliorationen Meldung
gethan wird, die nothwendig- und nutzbringende von denen frei
willigen nicht wohl unterschieden habe, da doch zu Bonificirung
dieser letztem von rechtswegen niemand angehalten werden kann,
indeme aber dieser Punct in gedachter Confirmation nicht erörtert
und von verschiedenen, welche währenden diesen letzteren Hunga
rischen Troublen einige Gütter da selbst oder käuflich, oder auf andere,
Weis an sich bekommen, in unterschiedlichen Gebeuen, so vieleicht
mehrers zur Ergözligkeit, als Nutzen dienen dörften, viele Spesen ver
wendet worden sein mögten, so erhellet klar, dass diese einzige Circumstanz das gantze Königreich Hungam in langwürige und kostbahre Streit- und Processen verwicklen wurde, wan die Inhaberer
dergleichen neu überkombener Güter, die proprietarios zu Gut
machung aller Meliorationen ohne Unterschied anhalten und etwa
gar die schuldigige Abtretung bis dahin verzögern wollten, welches
viele sehr schädliche Folgen, absonderlich bei der gegenwärtiglich
in Waffen stehender und ohne deme gefährlichen türkischen Nach
barschaft, nach sich ziehen könnte.
Und melden gedachte Abgeordnete selbsten, dass man in
dem erstem; mit dem Palffy geschlossenen Tractat, von denen
1 Csajághy János és Pongrácz György követségére vonatkozik. (Beve
zetés : 146. 1.)
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Meliorationen geflissen nichts anziehen wollen, umb alle
hierbei zu besorgen habende Streit- und Proceduren zu vermeiden.
E. M. werden bereits aus meinen vorhergehenden verschiedenen
Schreiben des mehrem abgenomben haben, dass ich mein König
reich Hungam nach denen daselbsten einsmahls abgethanen und
aus dem weggeräumbten Wiederwärtigkeiten ebenfalls auf Art und
Weis, wie alle meine übrige Königreich und Landen, mit Glimpf
und soviel möglich, mit allgemeiner Zufriedenheit zu Aufhahmb
meiner lieben Unterthan- und Vasallen zu regieren und zu
beschützen, des festen Vorhabens seie. Dahero wäre es besser
gewesen den durch gedachten Generalen Palffy getroffenen Versöhnungs-tractat verbotenus zu confirmieren, umb denen durch
gehends annoch nicht besänftigten Gemüthern in Hungarn zu
neuen Beschwerden keine Ursach zu geben und hätte es auch
die gedachten Grafen von Palffy ertheilte Pienipotenz von sich
Selbsten erfordert, zumahlen dergleichen Limitationen nach der
Hand, welche contra bonam fidem laufen, gemeiniglich üble Consequentien nach sich ziehen und unter andern auch denjenigen Effect
haben, dass man nachgehends keinem Gevollmächtigten, der zu
Abhandlung ein oder des andern Geschäfts authorisirt wird, den
gehörigen vollkommenen Glauben nicht mehr beimessen thut.
Und müssen in dergleichen Fällen zuvom alle Umbstände wohl
erwogen und dahin gesehen werden, wie weit man derlei Voll
machten extendiren, oder einschrenken könne; nach geschehener
Sache aber lasset sich das stipulierte und beschlossene niemahlen
fast ohne Unwillen und Wiederwärtigkeit des andern Theils, im
geringsten limitiren. Nichts destoweniger hätte man vieleicht gleichwohlen nach und nach ein und anderes, welches denenjenigen, so
allzeit treu verblieben, schimpf- und verkleinerlich, auch sonsten
dem gemeinen Weesen schädlich vorgekommen, glimpflich redressiren und in andere Wege verbessern können.
Aller dieser angeführten Ursachen aber ohnangesehen, habe
ich jeden noch aus verschiedenen erhöblichen Bewegnüssen für
diesmahl nicht anderst gekönnet, als oft gedachte Vergleichsarticul auf Art und Weis, wie E. M. dieselbe confirmiret haben
und nach dem mir zu diesem Ende eingeschickten Aufsatz zu
rätificieren und dieselbe E. M. hiemit in duplo, nemblich für
Hungam und Siebenbürgen beizuschliessen, worzu ebenfals aus der
in meinen vorgestrigen Canzlei-schreiben angezogenen Ursach mein
Sigill nicht beigesetzt worden und solches daselbsten zu thun
E. M. zu verordnen belieben wollen.
Damit aber auch die Hungarische und Siebenbürgische Abge
ordneten und alle diejenigen, welche etwa mit der veränderter
Alterirung dieser Articlen nicht zufrieden sein möchten, äusser
aller Hofnung der angesuchten Justiz und Clemenz nicht gelassen
werden, so habe ich bei verwahrtes lateinisches Schreiben an E. M.
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in dem Absehen abgehen zu lassen für rathsamb befunden, auf das
sie dasselbe gedachten Abgeordneten vorzaigen und sie dardurch
einiger [befejezése hiányzik.]
Külön lapon : Auch etc. thue ich E. M. nicht verhalten, dass
nachdeme mir sowohl von dem Grafen von Palfiy, als E. M.
Selbsten und sonsten des Grafen Caroli bei Beschliessung der
Hungarischen Pacifications-puncten gelaistete gute Dienste des
mehrern angerühmbt worden, ich nicht anstehen wollen, denselben
auf sein an mich untern 2-ten Maii abgelassenes unterthänigstes
Schreiben1 mit einem Handbrieffel zu begnadigen und ihme meiner
königlichen und landfürstlichen Gnaden und Clemenz dardurch
einiger Weis, bis ich ihme solche in dem Werk bezaigen könne, zu
versicheren. Wovon ich E. M. hiemit von dem ein und dem andern
die Abschrift sambt meinem Original-handschreiben zu dem Ende
beischliesse, umb nach hierüber gehaltener Beratschlagung ge
dachtem Caroli dasselbe übersehicken zu lassen. Falls aber E. M.
und mein daselbstiges Ministerium einigen Anstand darinnen finden
und dieselbe mit etwelchen carta bianca, so zu dergleichen Hand
brieffel dienlich wäre, versehen sein sollten, so belieben E. M. zu
verordnen, damit daselbsten ein anderes Schreiben, welches denen
daselbst besser bekannten Umbständen ähnlich wäre, verfasset und
mehrgedachtem Caroli zugeschicket werde.

Barcelona, 1711 augusztus 1.

III. Károly Eleonóra régenskirálynönek.
Eredetije és egykorú másolata Staatsarchiv. Hung. 1711. fasc. 193.

Serenissima et Potentissima Princeps, Domina Genitrix plurimum
colenda. Eodem fere tempore, quo Maiestatis Vestrae ratificationem Hungarici et Transylvani tractatus amplissime approbavi et confirmavi, recursum
habuerunt ad me ablegati Hungari et Transylvani duobus memorialibus
ab ipsis subscriptis die 20-a mensis Junii nuper praeteriti, quorum exemplaria
annexa Matti Viae remitto. Et licet meis hisce fidelibus subditis omnem
consolationem summopere optem, imminente tamen ad mea regna pro
vinciasque haereditarias adventu, quem celerrimum et incolumem Deo favente
desidero, prompte mihi super iisdem memorialibus statuere non permittit
absentia mei consilii Hungarici, absque cuius voto perniciosa esse posset
concessio, ne uberioris meae clementiae fructus erga Hungaros et Transylvanos in tertii praeiudicium redundet, quod ex iustitia caveri debet.
Caeterum ubi limites gratiae ampliari queant, securos reddat Mattas
Vra praefatos ablegatos de mea regia propensione. Qui interea M«
V1^
materno amori et affectui me enixe commendans persevero. Barcinonaer
die prima mensis Augusti, anno 1711. Mattis Vrae obedientissimus filius
Carolus m. p.
Kívül : Sermae et Potentissimae Principi et Dominae Eleonorae
Magdalenae Theresiae etc. etc. (Pecsét helye.)
1 Okirattár 43. sz. okirat, 353. 1. jegyzet.
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b)
Barcelona, 1711 augusztus 1.

III. Károly a nádorhoz és a magyar kancellárhoz.
A nádornak szóló eredeti és egykorú másolata Staatsarchiv. Hung. 1711.
fasc. 193.
Perfecta ratificatione Hungarici et Transylvani tractatus, ad ipsius
formam redacta a Serma Rectrice Augusta Domina Parente mea, ad meas
manus pervenerunt duo memorialia ab ablegatis Hungaris et Transylvanis
subscripta, quorum exemplaria Dilectioni Vrae remitto. Ac summopere
cupiens horum fidelium subditorum votis in sincerissimi amoris mei testi
monium annuere, statim eorum instantiis deferre statuissem. Attamen
considerans proximitatem adventus mei ad Regna et provincias meas
haereditarias, ad quem Deo favente me accingere disposui et praesentem
absentiam mei consilii Hungarici, absque cuius voto petitionem ablegatorum,
quae posset tertii praeiudicium involvere, sine aliqua discussione periculosum
esset admittere, brevem hanc dilationem interponere ex iusto et aequo
existimavi, ne iustitia laedatur, quod si integra ipsa manente, detur locus
gratiae, hanc semper in favorem fidelium istorum subditorum interpretabor*
atque extendam. Hoc in propriis hisce terminis altefatae Dominae Aug*
genitrici meae participavi, de quo etiam Dilectionem Vram certiorem re~
derre volui.
Kívül : Ad Palatinum Hungáriáé Principem Esterhasi ; in simili ad
Cancellarium Comitem Elishasy.

c)
Barcelona, 1711 augusztus 1.
III. Károly Károlyi Sándornak.

Fogalmazványban és egykorú másolatban Staatsarchiv. Hung. 1711. fasc. 193.
Carolus etc. Illustris dilecte Comes. Postquam ex argumento litterarum
tuarum penitus intellexi, quantopere tot hominum miriades, omnium
ordinum statuumque eflagitatione conditionum earum, quibus regni mei
Hungarici optata quies Deo authore restituta est, confirmationem a me
expectant, visum fuit, eos omnes una tecum imprimis securos reddere de
mente mea regia, quae suapte natura et propensione eo inclinat, tum ut
justis qua Hungarorum, qua Transylvanorum petitionibus perbenigne
annuam, tum ut eorum adipiscendis, augendisque commodis omnem curam
impendam. Et sicut inter haec de tua laudabili industria hoc probe
compertum habeo, quod eum in scopum iam inde ab aliquot annis colli
niaverit, ut positis tandem partium studiis, armisque de pace et concordia
cogitaretur, sic tua et aliorum utriusque inclytae nationis constanti porro
fidelitate confisus, credo omnino brevi ea tempora reductum iri, quibus
Hungária aeque ac Transylvania pristino flori ubertatis gloriae et ampli
tudinis suae restituatur, qui interea tibi aliisque fidelibus dilectis subditis
meis regia mea gratia quam optime propensus permaneo. Barcinonae, die
1-a Augusti, 1712.
Kívül: Ad Comitem Karoli. Resp. ad eius litteras de 2. Maii.
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102.
Kassa, 1711 augusztus 2.
Scholtz kapitány gr. Pálffy Jánosnak.

Jelenti, hogy a gr. Wílczek áltál adott azon megbízatást, melynek
értelmében a hadrakelt orosz hadseregben kellett volna szolgálnia,
nem fogadta el; nem tartja kivihetőnek ezidőszerint a Rákóczi és
Bercsényi éllen tervezett merényletet sem, gondoskodott azonban egy
új francia kém útján pontos megfigyeltetésükről.
Eredetije Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 aug. nr. 8c.

Relation, welche ich auf Befelch Ihro Excellenz des in
Hungam commandirenden Herrn Feldmarschallen Grafen Palfly
ètc. über meine in Pohlen gehabte Raise und Ursachen der Zuzuckkunft gehorsambsten hiemit abstatte.
Als ich in Lemberg mit Herrn Grafen von Wallis anlangte,
praetendirten Ihro Excellenz den Herr envoyé extraordinaire Graf
von Welzek, dass ich unter'dem Vorwand, als suechte ich mich in
czarische Dienste zu engagiren, bei der moskovitischen Armee den
Feldzug über mich aufzuhalten und alles, was zu meiner Wissen
schaft gelangen, oder Herr General Janus mir an die Hand geben
würde, ausführlichen berichten sollte, welches ich aber, als ein
Werk meiner Ehr und Leben höchst gefährlich, nicht acceptiren
könnte, dabei aber nichts destoweniger hochgedachten Herrn Ab
gesandten an die Hand gab, mit einiger öffentlichen Commissionen,
wiewohl nur zu einem Praetext, mich zu expediren, da ich nachgehends trachten wollte, solang immer möglich, mich aldorten zu
mainteniren, da inzwischen der Hof durch neuen Vorwand und
scheinbahre Verrichtungen meinen Aufenthalt prolongiren könte.
[A gr. Wilczektől kapott megbízatást különféle, részletesen felsorolt
okok alapján, nem tartotta teljesíthetőnek, s azért megoldására nem vállal
kozott. Majd így folytatja:]

Das Concept wegen Amovierung des Ragocy, oder Bercsényi
ist vor jetzt dem Ansehen nach ganz nicht thunlich, massen alle
beide hinter Lemberg auf des Feldherm Siniawsky Güter und
geschlossenes Wohnhaus nächster Tagen sich begeben werden,
umb die Correspondenz mit dem Czar desto bequemblicher pflegen
zu können und seind sie anjetzo mit so vielen Leuten umbgeben,
dass wenig Mannschaft ihnen nicht beikommen kann, übrigens so
fürsichtig und forchtsamb, dass keiner von ihnen auf der Strassen
viel zu sehen ist, oder ausfährt. Es ist zwar leicht auch 200 Mann
Cavallerie durch die Wälder von Mongatsch über Eskow1 verdekter nacher Javorow, oder auch über Jarislow grad zu führen,
1 Beskow helység Galíciában, Duklától keletre.

KASSA, 1711 AUGUSZTUS 2.

573

alleine siehe ich nicht ab, wie man sich lange verborgen halten,
oder noch einer entreprise aus der Mitten von Pohlen die Retirade
machen könne, angesehen die meisten Polákén dem Ragoczy nicht
ungenaigt und die beiden Tribunal in Jarislow, alwo ein Fluss zu
passiren, ihre Guardien und viele Leute bei sich haben. Zu deme
kombt, dass der Feldherr mit seiner Gemahlin, die gewiss beide
unsere Partie nicht halten, 4 Meilen von Jarislow annoch sich
aufhalten.
Der Berczeny hat öffentlich vor seinem Anhang die Finger
aufgehoben und geschworen, dass er. Zeit ' seines Lebens nicht
unter der Pottmässigkeit des Ilauses Österreich leben wolte ; sein
Sohn1 wird nächster Tagen nacher Frankreich raisen, umb daselbst
die Exercitien zu erlernen. Der Czar hat dem Ragoczy grosse
Promessen gethan, unter andern auch versichert, dass im Fall
er die Türken in einer Bataille besiegen sollte (wovon er nicht
zweiflet), ihme zu seiner Disposition 30 m. Mann übergeben wollte.
Viele Rätzen practicieren sich durch die Marmarosch nach
der moscovitischen Armee, von welcher Station sich der Czar ins
künftige einen grossen Anhang unter dem Praetext der Religion
machen will.2 Gantz gewiss ist, dass der Ragoczy über Crabau
durch einen Expressen von Frankreich 400 m. livres de France
ausgezahlter empfangen wird.
Gemelter Ragoczy fängt an sich andere airs zu geben, nicht
mehr so accessible zu sein und Grenadiers zu Pferd aufzurichtenr
wozu ihme Madame Siniawsky nebst vielen Magnaten an die Hand
gehen, der Starosta Sandomirsky, als ich noch in Jarislow warer
hat 30 Deserteurs von unseren Truppen angenommen, da man
doch weiss, dass er sie nicht braucht. Es befinden sich dieser
ausgerissenen viel in Pohlen, die man wohl mit Versicherung
königlicher Gnad in der Still zurukführen könnte und ist unser
Glück, dass die Cron-Armee weder jemand ander anjetzo öffentlich
wirbt, es dörften von unseren Leuten viele sich anmelden.
Das Charrierische Regiment, welches 4 Meilen von Lemberg
gestanden, hat etwas angeworben und die in des Ragoczy Dienst
gestandene französische Officiers in der Zahl 15, worunter der
Obriste De Saillant3 der vornehmste, mit sich nacher moskovitischen
Armeé genommen.
Schliesslichen habe melden sollen, dass ich mit einem
Frantzosen, namens Mazargues4 in Jarislow Bekantschaft gemacht;
dieser ist nebst anderen aus Welschland von seinem König in
Ragozische Dienste geschicket worden, welche er aber vor 2V2 Jahr
schon widerumb verlassen und die Zeit über theils bei dem Feld1 Gr. Bercsényi László (1689—1778), a későbbi francia marsall. (Élet
rajzát br. Forster Gyula: Budapesti Szemle. 1924.)
2 V. ö. Okirattár. 99. sz. okirattal.
3—4 Közelebbi adatot egyik francia tisztre vonatkozólag sem találtam.
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herm Siniawsky, theils bei dem Prince Constantin sich aufgehalten
und in vielen Commissionen, auch sogar zu den Türken, .verschükt,
oder gebraucht worden und hiemit von denen pohlnischen Affairen
viele Wissenschaft erlanget und hin und wieder unter anderen
bei dem Ragoczy und Bercseny vielen Zuetritt hat. Diesen habe
ich persuadiret, dass er sich erbothen, des Ragoczi vorhabende
jetzige neue grosse machinationes zu expisciren und alles, was er
in Pohlen entdecken kann, zu berichten und will er sich in Pohlen
solange, oder anderwärtig, wo man will, aufhalten, auch sogar zu
der czarischen Armee vor sich, als volontair gehen. Hingegen
praetendiret er die Versicherung einer Compagnie und inzwischen
die Aggregation, will aber hievon niehts, als nach gelaisten Diensten
ziehen. Zu seiner Subsistence glaube ich, wird er auch mit 3 fl.
täglich zufrieden sein. Ich habe mit ihme abgeredet, dass er solange
in Crakau verbleiben solle, bis man ihme schreiben würde, ob man
ihn annehmen wolle, oder nicht. Seine Adresse ist: Monsieur de
Fonbeton Major des Dragons à Cracau. Man kann ihn im Fall er
nützlich, nacher Ungarn berueffen und alhier in allen instruiren ;
er obligiret sieh des Ragoczi ausgesandte Spionen in Hungarn zu
erfahren.
Dieses ist, was ich zu berichten weiss. Caschau, den 2-ten
Augusti, 1711.
j g vOn Scholtz, Haubtman.

103.
Jaroslav, 1711 augusztus 3.

Pleyer Ottó a régenskirálynénak.
' Jelenti, hogy az orosz-török harctérről érkező oláh futár hírt hozott
az oroszok nagy győzelméről, mélynek hatása alatt Rákóczi kitartásra
és türelemre bíztatta hazakészülő honfitársait, akik azonban nem
hallgatták szavára ; figyelmezteti az udvart egy ír származású tisztre,
aki állítólag a császárság területén át készül útját venni.
Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1711—12.

Allergnädigste etc.
E. K. und K. M. sollte allerunterthänigst hinterbringen, dass
gestern früe umb 8 Uhr ein wallachischer Courier aus den
Czarischen Lager an die Grossfeldherrin und an den Ragozi mit
Briefen anherokommen. Nachmittag liesse der Ragozi alle die
alhiesige fümehmere Ungarn zu sich berufen und sagte ihnen,
dass der Courier ihme die gewisse Nachricht mitgebracht, wie
dass die Türken über die Donau gesetzet und ein .starkes rus
sisches Corpo von der russischen Armee angegriffen und geschlagen.
Nachdem aber die Haubtarmée diesem Corpo zu Hiilf ausgerücket,
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seie es zu einer Haubtaction bei der gantzen Armeen kommen,
worinnen ron denen Russen die türkische Infanterie, weilen sie
von ihrer Cavallerie nicht genugsamb und zeitlich secundiret,
meistentheils niedergehauen worden und der Zar also ein völlige
victori erhalten. Darauf aber die Türken alsobald einige Bassen
an den Czaren abgeschicket und nach kurzer Handlung oder Unter
redung den Frieden geschlossen. Auf was für Condition es aber
geschehen, kann ich noch nicht erfahren.1
Mit diesen Courier hat der russische Grosskanzler Graf
Golowkin aus Befelch des Czaren auch an den Grossfeldherrn
geschrieben und einige gewaltsambe Wegnehmung des Kom und
Provianten aus des Grossfeldherrn Gütern bei Kaminiek mit der
unversehens entstandenen Noth entschuldiget und allen Abtrag,
oder Ersetzung der Unkosten, wie sie nach geschehener Unter
suchung und darüber haltenden Schätzung werden taxiert werden,
zu leisten versprochen, sobald Se Czarische Maiestät, welcher in
würcklichen Zuruckmarsch begriffen seie, wird selbigen Orten
nacher kommen. Eben in selbigen Brief solle der gemachte Friede
notificiret sein und dass das czarische Lager gleich nach der
Battaille aufgebrochen seie. Der wallachische Courier solle auch
diese Nacht zu den König Augustum fortgeschicket sein worden.
Nachdem also der Ragozi denen Ungarn diese Zeitung
solenniter kundgemachet, vermahnete er sie, dass sie doch auf die
letzt ihn sollten nicht verlassen, (dan nachdeme die andere noch
ihme adhaerirende den Ernst gesehen, dass die in die Treu ge
tretene Ungarn ihre Weiber, Effecten und Familien schon nacher
Hungarn vorausschicken, selbsten aber nächsten nacher Wien
gehen werden, wollen sie auch alle grad nach Ungarn zu den
General Palffy fortgehen) versicherte sie, dass er ihnen seinen
Kopf zum Pfand setze, dass in Zeit zweier Monath das Ende
aller dieser Ungarischen Sachen für sie alle mit Ehren gemacht
sein werde und sie mit ihn zugleich in ihr Vatterland gehen
können. Derne die neugetreuen geantwortet haben sollen, dass sie
schon den Perdon des Lebens und Versicherung der Restitution
ihrer Güter, als auch die Pässe von den kaiserlichen Hof erhalten
und mit denselben nicht spielen dörffen, sie hätten sich einmahl
1 Az 1711 július 20-án megkötött pruthi béke tartalmáról és meg
kötésének körülményeiről (Copia des Temezuks oder Friedenspuncten,
welche zwischen denen Türcken und Moscowitem getroffen. 1711. M. Nemz.
Múzeum könyvtára), mint látható, még aug. 3-án is teljes bizonytalanság
uralkodott a lengyelek körében. Az orosz-török háború kimeneteléről Bécsben úgyszólván egész augusztus folyamán tájékozatlanságban voltak. A
Wienerisches Diarium (nr. 839.) pl. aug. 18-ról azt jelentette, hogy krakkói
értesítés szerint a törököket az oroszok háromnapi csata után teljesen
megverték, azok haladéktalanul békét kértek, amibe a czár bele is egyezett.
Aug. 21-ről (nr. 840.) azt jelenti, hogy egy aug. 5-iki lembergi tudósítás
megerősíti a fenti hírt. (Ugyanez nr. 841.)
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aldar angemeldet und erlanget, was sie begehret, derowegen sie
auch länger nicht warten könten, weilen sie mehrers nicht dabei
zu gewinnen wisseten.
Er remonstrirte ihnen aber, was für guete Conjuncturen zu
Erhaltung der übrigen particulair Praetensionen sich weiseten,
dann [a következő részlet jelekkel van írva, mélynek nincs megfejtése.]
Doch wollten diese Zeitungen die neugetreuen Ungarn dahin aus
deuten, dass solche entweder von denen Russen, oder von dem
Ragozi spargiert wären, wan Golowkin solches nicht schreibe und
der Courier an den König Augustum fortgeschicket den Frieden
zu notificieren. Eine halbe Meil von hier wird fast täglich, oder
über den änderten Tag von der Grossfeldherrin, den Ragozi und
Berczeni Conferenz gehalten. In Grodek,1 9 "Meilen von hier, ist
der Sammelplatz derjenigen Völker bestimmet, welche die Gross
feldherrin unter den Praetext stärkerer Gvarde annembet und ein
starkes Regiment von lauter Deutschen und Frantzosen, mit Aus
schliessung aller Pohlen aufrichtet, auch lauter französische Officier
darüber setzet. Es hat ein Officier aus Ireland2 gebürtig, so diesen
pohlnischen, schwedischen und moscowitischen Krieg bei denen
Schweden gedienet, nach der Schlacht von Pultawa aber von den
General Crassau3 seinen Abschied genommen und sich (seinem
Fürgeben nach) über anderthalb Jahr her alhier in Pohlen auf
gehalten und Dienst gesuchet, welche er aber nach seinen Sinn
nicht erhalten und mich umb einen Pass durch die schlesische
Gräntzen nach denen in englischen Sold stehenden Neutralitäts
truppen, oder in das Reich hinausgebetten, umb allda Dienst zu
suchen, welchen ich ihme ertheilet. Zwei Stund nach seiner Abreis
bekamb ich Nachricht, dass derselbe von der Zeit, dass er von
denen Schweden den Abschied genommen, bei den Ragozi gedienet
und anjetzo von ihme auch mit Commission an den gewesten
Churfürsten von Baÿren geschicket sein sollte. Sein Nam ist
Denis O’Brien ;4 derowegen ich alsobald einen Courier an die
schlesische Gräntzen auf Tarnowitz5 und den Burgermaister vorausgeschicket, dass er ihn bei Fürzeigung meines Passes sollte an
halten und wohl visitiren, ob er etwas verdächtiges bei ihm finden
könte, davon alsobald einen hochlöbl. königlichen Oberambt in
Bresslau berichten und Ordre erwarten.

1 Grodek város Lemberg és Przemysl között.
2 Irland.
3 Crassau (Krassow) svéd tábornok, a svéd Pomerániában állomásozó
svéd hadtest parancsnoka.
4 Ilyen nevű tiszt és lovasezred a francia hadseregben is előfordult.
(Feldzüge: X. 531. A. XII. 592 A. XIV. 392 a. XV. 507 A.) A jelentésben
előforduló egyénről közelebbi adatokat nem ismerek.
6 Tamowic város Porosz-Sziléziában, Beuthentől északra.
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Becs, 1711 augusztus 4.

. A haditanács az udvari kancelláriának..
Kívánja Károlyi Sándor számára a szatmármegyei főispánság
megerősítését.
Eredetije Orsz. lt. Kané. oszt. Ins cons. beli. nr. 45. Kívül : Szokott címzés.
(P. H.) Ugyanott : Praes. 11 Aug. 1711. Mellékelve a szatmármegyei főispánságra vonatkozó márc. 14-iki biztosító levél egykorú másolatban.

Inclytae Cancellariae Regiae Hungaricae etc. Ex acclusa
copia uberius patere, qualiter supremus armorum in Hungáriáé
Regno commendans dominus campimareschallus Comes Joannes a
Palfiy domino Comiti Alexandro Karoly adhuc sub 14-a Martii
anni modo labentis, dum is fidelitatem caesareo-regiam neo-amplexus fuit, inter alia etiam restitutionem officii supremi comitis
in comitatu Zatmariensi vigore caesareo-regiae plenipotentiae eidem
eo tempore concessae particulari conventione eaque ob publicam
rationem tunc secreta appromiserit et ideo in subsecutis publici
tractatus Hungarici punctis palam insertum non fuerit.
Cum vero iustitiae consonum dignoscatur, ut supramemorati
domini campimareschalli qua plenipotentiarii expromissio etiam in
hoc puncto eo magis efficaciter manuteneahir, quam praefatus
dominus Comes Karoly sedulam suam operam ad integram tumul
tuum Hungaricorum compositionem ferventer navaverit, sicque
singulari hac gratia caesareo-regia se omnino dignum reddiderit et
ideo vidua Sua Caesarea Maiestas domina Rectrix ad demissam
eidem superinde factam relationem ratificationem suam quoque
clementer indulserit : Eapropter idipsum inclytae Cancellariae regiae
Aulico-Hungaricae consilium hoc Aulae-bellicum eum in finem
officiose communicandum cerisuit, quatenus consuetas desuper ratificatorias pro antedicto domino Comite Karoly expedire non
gravaretur. Cui de reliquo etc.
Ex consilio bellico. Viennae, 4. Aug. 1711.
Antonius Josephus ab Otii m. p.

A szatmári béke története és okirattára.
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A HADITANÁCS GR. PÁLFFY JÁNOSNAK,

1OS.
Becs, 1711 augusztus 5.

A haditanács gr. Pálffy Jánosnak.
Tudomásul veszik Pálffy legutóbbi jelentéseit és a tett intézkedéseket
jóváhagyják; Schóltz kapitánynak azonban, aki a gr. Wilczektól
nyert ' megbízatás teljesítésére nem volt hajlandó, haladéktalanul vissza
kell térnie Oroszországba s a cári hadseregben szolgálatot kell tel
jesítenie, melyet külön fognák jutalmazni; érthetetlennek és indokolat
lannak találják Károlyi elégedetlenségét Csajághy és Pongrác fogad
tatása miatt. Egyébként a szatmármegyei fóispánságnak Károlyi
számára váló adományozása ügyében a szükséges intézkedéseket meg
tették, arról azonban nincs tudomása a haditanácsnak, hogy Pálffy
Károlyinak egyéb ígéreteket is tett. Károlyi az altábornagyi rangot
vsak III. Károly visszaérkezése után nyerheti él, s e törekvésében
a haditanács támogatni fogja.
Eredeti fogalmazványa Kriegsarchiv. HKR. reg. 1711 aug. nr. 62.

Wür haben dessen Schreiben von 20. des nächsthin abge
ruckten Monath Julii nebst zweien letztem von 22.-ten eiusdem
und zugleich die in dem ersteren angeschlossene intercipirte,
bevorab jene von dem gewesten Vicecommendanten zu Mongatsch
Szent Ivani, zu Contestirung seiner Treu mitgebrachte Rakozische
und Berzenische Briefe sambentlich rechts erhalten, können aber
auf dise, weiln die Enge der Zeit solche zu übersetzen, annoch
nicht zuegegeben hat, bei heutigen Postlauf nicht antworten, so
aber mit dem könftigen beschehen solle.
Inzwischen approbiren Wür in 'allweeg, dass der Herr etc.
einige Parthei in das Hungarische Dorf .Buckliva ausgesendet
habe, mit der Verordnung, zu verhindern, dass Niemand zu der
an denen Pohlnischen Gräntzen nacher Skola, unter einen Moscovitischen Commissario ausgeschribenen Rakozischen Werbung
durchkomben könne, wie dann auch gar gut beschehen wirdet,
diejenige, welche allenfalls dahin passiren wollen, sogleich anzu
halten und arrestirlich zuruck zu schicken, folglich genau examiniren zu lassen. Bei den Czaaren von Moscau hingegen lassete
sich darumben nicht wohl eine Remonstration hierwider thuen,
weilen einestheils der (titl.) Welzek derzeit an dortigen Hof nicht
anwesend, sondern in dessen particular Angelegenheiten dahier
befindlich ist und andern theils diser gemeldet hat, wasmassen er
Czar dem Rakozi geneigt zu sein ohngescheüt zuerkennen gegeben
habe, folglichen zu diser Negociation anständigere Conjuncturen
abzuwarten und mittlerweil gegen alles Untememben auf guter
Hut zu stehen ist.
[A leirat következő részletei egyéb vonatkozásúak.J
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Dass anbei gegen alle des Herrn etc. gebrauchte Praecaution
-die Abschickung des Herrn Obristen Grafen Wallis und JungDaunischen Haubtmann Scholz gleichwohln erschallen, hat der-*
zeit umb so weniger Bedencken, als solche hinwiderumb in Hungam zuruck gekehret seind, umb willen aber der obgedachte (titl.)
Welzeck den erstemennten Haubtman Scholz zur moscovitischen
Armee in wichtigen Commissionen abzugehen würklichen instruiret
und solcher seine dahin Reis auf Empfangung einer von dem
Herrn etc. ohnwissenddises Concerto ertheilten Ordre hinwiderumben
unterbrochen hat, herentgegen dem publico dero Fortsetzung gar
viel gelegen, als wolle derselbe das weitere dahin zu disponiren
suchen, damit er Haubtman nach der Czarischen Armee mit seiner
vorigen Instruction und Commission über Siebenbürgen abgehe,
auch darzue mit einigen Reisgeld versehen werde, allermassen wür
bereits die Veranstaltung gemacht, dass ihme, solang dise Com
mission dauert, monatlich 400 fl. abgereicht und solche von dem
Czaarischen Generalmajor Herrn von Dreisbach empfangen und
disen durch den Herrn Grafen von Neidhardt an dessen in Schlesien
subsistirende Anverwandte alsogleich die Bonification darfür gelaistet
werde, wie derenthalben der mehrbesagte Herr Graf von Welzeck das
Concert abgefasst und sicher gestellt hat, wür auch sein Haubtman
dissfals leistende gute Dienste beiläufig sich ergebender Conjunctur
uns besonders gegenwärtigen zuhalten, ohnermanglen werden.
Neben deme seind wür in unsero letzteren rescripto wegen
allerseits zu beschehen habender Restituirung deren ad fiscum ein
gezogenen Gütern verstanden und gleichwie der von den Herrn
etc. pro bono publico errichte und von selben mit Abtretung deren
Klobuschizkischen Gütern gar löblich vollzogene Submissionstractat intra titulos possessionis onerosos, vel lucrativos keinen
Unterschid machet, also kann man ebenfals dem (titl.) Löfflholtz
wegen deren Mariasischen Güeter anderst nicht gratificiren, als
dass selber in dem jenigen Antheil, welchen er in partem solutionis
darbei überkomben, facta prius restitutione den Regress und
anderwärtige Bonification apud aerarium suche.
[A következő részlet ismét más vonatkozású.]

Warumben aber der Herr Graf Karoly über das denen
allhier anwesenden beeden Deputirten Csajagi und Pongratz beschehende Tractament einige Anthung thuen wollen, können wür
wahrhaftig nicht begreifen, weilen selbe aller Örthen und wenig
stens bei uns mit aller Höflichkeit angesehen werden, auch die
ratificatio conventionis initae, umb welche selbe principaliter
hiehero gereiset, annoch vor ihrer Ankunft resolvirt, expedirt und
abgeschicket worden und wan der Herr etc. dem besagten Herrn
Grafen Karoly festiglich versicheren, dass die (titl.) Frau Regentin
mit diseiben bei denen vorgewesten Tractaten und seithero erwisenen
Treu und Eifer ein allergnädigstes Wohlgefallen tragen und ihme
37*
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alle thuenliche Kennzeichen dero allerhöchsten Gnad angedeien
lassen werden, wie selbe dann ernennten Herrn Grafen über
»unseren diser Tagen beschehenen gehorsambsten Vortrag (indeme
wür ehender des Herrn Feldmarschallens ihme dissfalls gethanen
Versprechens keine Nachricht gehabt), als Oberspann des Zatmarer
Comitat mit grossen Gnadensexpressionen bestättiget, umb wür
es anheut der löbl. Hungarischen Hofcanzlei zu weiters darüber
ertheilender gewöhnlicher Expedition insinuiret haben. Was aber
der Herr etc. etwan vielberührten Herrn Grafen sonsten zu effectuiren versprochen, ist uns ohnwissend und haben also auch darauf
nicht reflectireo, derselbe sich aber eines zuemuethenden excessus
in mandato annoch weniger beschwähren können, wie wür dann
solche versprochene personal-consolationes demnächsten zu ver
némben gewärttig und darnach zu schleuniger Loswürckung des
Effects nach Thuenlichkeit beflissen sein werden. Und seind anbei,,
in dessen letztresolvirten punctis schon verstanden, dass die von
mehrbedeuten Herrn Grafen Karoly angesuchte Feldmarschallleutenand-charge, gleich allen andern dergleichen Promotionen,
auf die Ankunft Ihro königl. Catholischen Maiestät beruhe und
wür solche auf alle Weis befördern werden. Sonsten aber dependirn
deren oberwähnten beeden Deputirten expeditiones von der Hun
garischen und Siebenbürgischen Hofcanzlei, von welcher letztem
der Pongraz diejenige favorabiliter schon erhalten und der Csajagi
die Hungarische ebenmessig diser Tagen zu seinem billichen Vergnüegen, überkomben wird und wollen anbei nicht zweiflen, es
wirdet der Herr Feldmarschall uns von selbsten beifallen, dass dero
äusser und nach denen Tractaten proponirte puncta also beschaffen,,
dass man selben in allen nicht so platter Dingen deferiren könnenWien, den 5. Augusti, 1711.

IO®,

Jaröslav, 1711 augusztus 5.
Pleyer Ottó gr. Herbersteiríhez, a haditanács másodelnökéhez.

Jelenti, hogy árulás következtében a Rákóczi éden tervezett merénylet
meghiúsult; Rákóczi a cár győzelméről újabban vett értesülések
hatása alatt honfitársainak újból türelmet és kitartást javasolt, azonban
eredmény nélkül; állítólag betörés készül és pedig cári támogatással
Magyarországba és Erdélybe.
Eredetije Kriegsarchiv. HKR. exp. 1711 okt. nr. 185. A jelentésen kívül :
Wien, den 9. Octobris, 1711. A < > közé eső szavak az eredetiben jelekkel
vannak írva.

Hochwohlgebohrner Graf und Feldmarschall.
Gnädiger Herr E. E. gnädiges von 24. Juhi ist mir den
4. Augusti zu recht worden. Den bewussten Anschlag betreffend, ist
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«die Sache den 31. Julii verrathen worden. In deme der Herr
Haubtman v. Scholtz einen gewissen Officier frantzösischer Nation
mit einen Brief an mich schikete, dessen die Copia hierbei folget;
als er mir den Brief brachte, sagte er mir dabei, dass der Berczeni
die künftige, das ist nun diese Wochen nach der Czarischen Armee
abreisen wird, (daraus also zu Schlüssen, dass er schon einiger
massen muss informiret sein gewesen) eilete aber ohne weiteres
mehrers Reden fort, als dass er sagete, er wolle also gleich zu
des Ragozi Hofstatt sich begeben und hören, was alda passiret,
in zwei Tagen aber widerumb bei mir sein. Allein es seind nicht
allein schon 5 Tage vorbei, dass er nicht kommen ist, sondern es
käme gestern umb 10 Uhr in der Nacht der Ragozi wider alle
seine Gewohnheit von Przemisl anhero und schikete alsobald zu
vorhero gedachten Menschen, ihn zu ihn zu rufen, welcher aber
durch jemand, der etwa 3 oder 4 Stund zuvor gehöret von einer
entdekten greulicher That und unverhofften heimblichen Ankunft
des Ragozi, gewarnet worden und sich verrathen zu sein muthmassete,
weilen man expresse diesem entrepreneur von der Ankunft des
Ragozi nicht zu sagen befelche, sich in sicherer Ort, reteriret hat.
Wie dan der Ragozi gleich nach seiner Ankunft umb denselben
schikete und zu sich berufen, auch heut mit anbrechenden Tag
schon in Clöstern hat suchen lassen; dan weil al hier anjetzo das
tribunal, so könnte er ihn nicht mit Gewalt aus den Haus ehender
nehmen lassen, sondern verschöbe es bis auf den Abend, da er
unverhoffet hat kommen, ihn widerumb in der Nacht in seinen
Wagen fortführen und heut frühe darauf todtschiessen lassen
wollen.1 Dass nun dieser zur Kundschaft geschikte Officier nicht
mehr zu mir kommen und ich heut erst erfahren, dass er
ein gar Vertrauter des Ragozi selbst ist, ist wohl zugedenken, dass
die Sache durch ihn selbst ist entdeket worden. Es hat dieser
Hartei nur den Consens und Anstalt wegen der Manschaft erwartet,
die Gelegenheiten gaben sich wohl. Wie verlautet, soll der Berczeni
morgen zu der Czarischen Armee fortreisen. Übrigens gehet allhier
die gewisse Rede, dass ein Courier an den König Augustum und
Brief durch denselben an den Grossfeldherm von den Czaren
kommen seind, mit Bericht, dass derselbe nach einer anfangs
unglücklichen, zum Ende aber mit vollen Sieg mit den Türken
gehaltenen Battaille, alsobald mit selbigen den Frieden geschlossen,
dessen Particularien und Conditiones ich aber noch nicht erfahren
kann. Nach solcher seie der Czar mit seiner Armee alsobald auf
gebrochen und den Zuruckweg genommen. (Es werden fast alle Tage
bei dem Siniavsky mit dem Ragoczÿ und Berczeni Conferentz gehalten.)
Den 2. Augusti liesse der Ragozi alle die fürnemmere
Ungarn, sonderlich welche den Perdon schon angenommen, berueffen
1 A merénylet meghiúsulásának körülményeit 1. • Bevezetés : 175. 1.
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und verkündiget ihnen, dass der Czar den Frieden gemacht, sie
also ihme anjetzo auf die lezt nicht verlassen, sondern nur 2 oder
3 Monath sich gedulten, da er sie alle mit Respect und Ehren
in Ungarn einführen wolte. (Der Czar mit seiner meisten Macht
durch die Wallacheÿ in Siebenbürgen hineingehen und die alte
Freiheit des Fürstenthumbs herstellen wird). Derne aber diese
geantwortet, dass sie die Gnad schon angenommen und alles das
jenige erhalten, was sie verlanget hätten; wan sie schon länger
warteten, würden sie doch nichts mehrer gewinnen, aber entgegen
für sich und andern, für jetzt und hinführo keinen Glauben mehr
finden und werden naher Wienn fortgehen. Darauf wurde (gleich
Conferentz gehalten und der Berczeni rathete, dass mann nicht
durch die Wallacheÿ und Gebürg in Siebenbürgen gehen, sondern
man soll nur etwas schlechtes Volck in der Wallacheÿ lassen und
Minen machen, in N. B. zu gehen guttes Volck bis 40 m. Mann sollte
in Pohlen alhier in der nähend als in die Refraichirungs-quartier
geleget werden und wann die Russen aus Pohlen bei Eperies und
Caschau in Ober-Ungarn hinein brechen und also in Siebenbürgen
kommen und der Berczeni wird 5 m. Walachen commandircn).
Die Grossfeldherrin richtet alhier ein starkes Regiment von Deut
schen und Frantzosen, ohne einen Pohlen darunter zu nehmen
und solten lauter französische Officier darzue benennet werden.
(Der Ragozy hat aus Frankreich kostbahre Geldwechsel bekommen.)*
Dieser bewüste Mensch,1 wofern er sich noch so lang wird
können in Verborgen halten und sich wegschleichen, bittet, dass
man bei misslungener Sache ihme die gebettene Gnad und Perdon,
nebst eines Dienst dennoch nicht versagen wolle, weilen er
sein bestes gethan, wan es nur hätte darzue kommen können.
Gleich anjetzo vernehme, dass der Czar per posto nacher Lemberg
kommen wird und der Ragozi ihme morgen, oder übermorgen ent
gegen gehet. Womit in gehorsambster Empfehlung verbleibe. E. E.
P. S. Der Hartell wird die Gelegenheit suchen sieh davon
zu machen und seinen Weg trachten nach E. E. zu nehmen, sich
in dero Händ zu werfen, da er dan bittet und hoffet, dass seine
guete Intention wenigsten ihm den Perdon wird bei E. E. zu
wegbringen. Er warnet sehr für den Obrist Rivier2 sich in Acht
zu nehmen. (Der Ragozy soll aus Potak durch die Jesuiten, einen
Juden Salich und einen Griechen, der alhier handelt, Correspondenz
haben). Gleich anjetzo ist Herr Rivier bei mir gewesen, dem das
jenige gesaget, was E. E. überschrieben, darauf er antwortete, dass
1 Hartl János Erasmus. V. ö. Okirattár 98. sz. jegyzet.
2 La Riviére János francia hadmérnök (Rákóczi Emlékiratai. 126. 1.)
s tüzérezredes ; felesége magyar nő volt. Már korábban jelentkezett a
visszajövetelre, amit a bécsi udvar Pálffy javaslatai alapján (Bevezetés : 196.1.}
engedélyezett is neki, sőt alezredesi rangot is biztosított számára ; utóbbKassán alkalmazták. (Arch. Rak. VII. 10. Márki: 111. 262.)
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er zufrieden sei und albereit von hier aufgebrochen wäre, wan der
so gar schlimme Weg solches nicht verhindert hätte ; nichts destoweuiger er aber doch sich befleissen will nächsten fortzugehen.
(Es sein schon einige Moscowiter hieher kommen, sagen, dass auf
die andre Woche etlich tausend nachkommen werden). Ihro
Czarische Maiestät werden in 10 Tagen alhier sein.
P. S. Der Herr Haubtman Scholtz hat mir diesen Züfferschüssel geben. Wann der Baron Porgatsch annoch in Kaschau
ist, wäre es gut, dass er aldort solang beibete, bis der Ragozi und
Berczeni von hier hinweggereist, oder sein Herr Schwigervater
mit der Frauen und Tochter selbst dahin kommeten, dan sonst
dörfte er ergriffen werden.
Jaroslaw, den 5. Augusti, 1711.
Gehorsamster Diener

Otto v. Pleÿem
Pleyer a merénylet felfedezésének részleteiről néhány nap múlva
(aug. 8.) már részletesebb jelentést küldött a régenskirálynőnek. E szerint:
„Man saget auch alhier, als ob der frantzosische, bishero bei denen
ungarischen Rebellen und Türken gewesene Abgesandte Des Alleurs mit
anhero kommen sollte, ungeachtet schon der andere, namens Baluzo im
Land ist. Der Ragozi und Berczeni seind den Czaren schon entgegen
gangen, da der letztere zugleich sein Commendo über die Wallachen,
Raitzen und Ungarn antreten, der erstere aber an die Wallachische Gräntzen,
und wie andere meinen, zu der russischen daselbstigen Armée gehen wird. (Dan
nachdem der Fürst Wissnewizky,1 Obosny2 und General Rebinsky3 dem Ragozy
solten gewarnet und gar einen Brief gezeiget haben, worinnen ihm zweimahlhunderttausend Gulden versprochen, wan er den Ragozy und Berzeny dem
Kais. Hof gefangen liffern würde, wurden sie also intimidiret, dass sie den
Schluss machten, zu der Armée zu gehen, sie lassen aller Orthen scharf
nachsuchen nach einen Officier Hartei, welcher sich angetragen den Berzeny
todt zu schiessen, aber er hat sich vier Tag bei denen Jesuitern verborgen,
und heut Nachts in ihrer Kleidern fortgewischet nach Ungarn zu den
General Palffy, durch ihn die kaiserliche Gnad und Pardon zu bitten
und viel Sachen offenbahren. Der Woÿwoda von Preussen und der von
Cracau, weilen mit ihm in Vertrauen geredet und sich expectorirt und
begehrt den General Palfy zu versichern, dass sie, wan der Czaar wider
das Haus von Ostreich etwas anfangen sollte, wider ihn alsobaldten starcke
Factionen und Anhang in Pohlen machen wollen, sie haben ihm ein Ziffer
und Creditiv an den General mitgegeben zur Correspondenz und dass er
ihm glauben möchte, was er ihm von ihnen sagen wird und begehren von
dem General einen kaiserlichen Officier zu sich herein, welchen sie in der
Correspondenz gebrauchen könnten. Die Ragozin soll zu dem pohlnischen
Frauen immer gesaget haben: wir werden nun anjetzo mit gewaffneter
Hand und Ehren in Ungarn eingehen.>“ (Eredetije Staatsarchiv. Russica
1711—12.)

1 A két Wisniowecky herceg és Rákóczi viszonyára vonatkozólag 1.
Thomasivskij dolgozatát: Századok. 1912. 126—27. 11.
2 LubomirBky György herceg; az obozny nevű méltóságra Hüppe S.
A lengyel alkotmány története. 369. 1.
3 Ribinski szerepére 1. Bevezetés 75—77., 168—69. 11.

584

* PLEYER A RÉGENSKIRÁLYNÉNAK, 1711 AL’G. 18.

107.

Jaroslav, 1711 augusztus 18.

Pleyer Ottó a régenskirálynénak.

Jelenti, hogy az emigránsoknak az útleveleket kézbesítette S' azok kése
delem nélkül haza fognak térni; az orosz-török háború kimeneteléről
ellentétes hírek vannak forgalomban; a lengyel nemesség egy része
ellenérzéssel tekint Rákóczi és Bercsényi orosz barátkozása élé.
Eredetije Staatsarchiv. Russica. 1711—12.

Allergnädigste etc.
E. K. und K. M. solle allerunterthänigst hinterbringen, dass
ich das von einem hochlöbl. Kais. HKRath zugeschikte Rescriptum
sambt denen beigeschlossenen Pässen für die gemeldte revertirende
Ungarn und Exemplarien des Submissionstractat den 9-ten Augusti
erhalten, die Pässe alsogleich denenselben zuegestellet, die aller
gnädigste Kais. Ordre und gesetzten letzten Termin angedeutet und
auch einige exemplaria des ungarischen Tractats hin und her ausgetheilet und alles dasjenige allerunterthänigst, treugehorsambst
vollzogen, was mir darinnen allergnädigst anbefohlen worden. Es
hat sich aber, nachdeme niemand anderer weiters bei mir ange
meldet, die revertirenden aber seind entschlossen morgen unfehlbahr
von hier nacher Ungarn sambtlich aufzubrechen, von dannen sich
die drei, als Baron Helmbach, Alexander Niedezky und Paulus
Radaÿ unverzüglich nacher Wienn begeben werden.
[A jelentés következő részlete az orosz-török harctérről érkező ellen
tétes hírekről szól.]

Solche Nachrichten hat man von Caminiek, mehrers aber kann
man nicht erfahren, weilen der Czar bei Lebensstraf sollte verboten
haben, keine Zeitungen und Briefe aus dem Lager zu schicken,
äusser was er selbst will kundbahr haben; solches soll er mit
den Grossfeldherrn Siniawskÿ und mit ihr auch also concertiret
haben und bestehet die Post von den Lager bis Lemberg aus lauter
Kosacken, deren ein Theil von dem Czaren, der andere Theil von
den Grossfeldherm dependiret. Der Ragozi und Berczeni haben über
die erstlich ankommene Zeitung wegen der grossen Victori und
geschlossenen Frieden ungemein frohlocket, auch alsobald dem
Czarn entgegen und bis in das Lager sich begeben.
Alhier ist noch keine Miliz, als vorhero spargiret worden,
ankommen, aber wohl die Ordre geschicket, Schiffe zu einer Brüc
ken über den San bereit zu halten. Viel pohlnische Magnaten
bei den Tribunal und gemeine Edlleut zeigen grossen Hass wider
den Ragozi und Berczeni, weilen die sie ihnen die Russen wiederumb hieher in dass Land und an die pohlnisch-ungarische Gränt-
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zen ziehen wollen, indem es der Czar soll festgeschlossen haben,
den Ragozi in Siebenbürgen durch seine Mediation, oder durch
Waffen zu restituiren. Es ist mir von einen vertrauten gesaget,
welcher erst aus Preussen anhero kommen, dass der Ragozi jemand
an den königlichen preussichen Hof wegen seines Fürhaben abgeschicket, deme aber derselbe Hof hab zu Antwort geben, dass er
ihme rathe lieber die favorable conditiones und Gnad anzunehmen,
als mehrere Weitläufigkeiten anzufangen. Auf diese Antwort soll
er weiter fort nach den Haag abgereiset sein, zu sehen, wie seines
principal Sachen aldorten angesehen werden.
108.

Jaroslav, 1711 augusztus 19.
Pleyer Ottó a minisztérium egyik tagjának.
Jelenti, hogy az emigránsok augusztus 20 án Magyarország félé útra
kelnék ; Kántor Istvánnak, aki már ismételten jelentkezett előtte, elő
terjesztett indokolt kérése alapján, a haditanács utólagos jóváhagyásá
nak reményében, szintén adott útlevelet, de azzal a kötelezettséggel,
hogy JBécsben jelentkezni tartozik.
Pleyer által készített másolata Staatsarchiv. Russica. 1711—12.

Gnädiger Herr etc.
E. E. solle gehorsambst nicht enthalten, wasmassen ich den
10. dieses Monats Augusti von einem hochlöbl. Kais. HKRath ein
rescriptum, sambt denen Pässen für die in das Königreich revertirende Ungarn, wovon E. E. ebenfals schon werden informiret
sein, erhalten, welche ich jeden den seinigen extradiret und den
dabei annectirten Termin jeden besonders persönlich, andern aber
abwesenden durch diejenige kund machen lassen, nach welchen sich
die vorhero angemeldete alsogleich zur Reise fertig gemacht und
morgens frühe von hier unfehlbahr nacher Ungarn abzureisen mich
versichert und beurlaubet haben.
Heut aber nachmittag erscheinet vor mir Herr Stephanus Cantor,
von welchen E. E. in meinen vorigen Berichten albereit gehorsambst
gemeldet. Dieser ist schon in die 4 Jahr lang bei den Ragozi secretarius gewesen und sich anjetzo eine geraume Zeit in desselben
Diensten und Geschäften zu Strij aufgehalten, von dannen aber
durch Herrn Nedezky und Raday bei mir anmelden, auch umb
Pass und Kais. Gnad, gleich denen andern, anhalten lassen. Weilen
aber noch aus des Ragozi Dienst nicht getreten und weder zum
Kais. Herrn Abgesandten, noch zu mir kommen können, vermöchte
keiner das verlangte ihm ertheilen. Nachdem er aber sich von
den Ragozi endlich losgemacht und beurlaubet, ist er nach Lern-
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berg kommen dem Herrn Abgesandten sieb zu melden. Als er
aber denselben nicht mehr alda gefunden, ist er anhero kommen,
sich bei mir persönlich gemeldet und einen Pass mit denen andern
durch Ungarn nacher Wien begehret. Weilen aber ein hochlöbl.
Kais. HKRath unter denen bei dem Herrn Abgesandten sich gegen
den letzten Mai angemeldeten und denen nachgehends und zwar
erst jetz sich anmeldenden eine Differenz gemachet, in welcher er
denen ersteren gradeswegs nacher Ungarn zu gehen umb beii Ihro
Excellenz, oder dero subdelegato das juramentum fidelitats zu
praestiren, ausbenommen die drei, so durch Ungarn nacher Wien
beruffen seind, gnädigst erlaubet, denen spätem und jetzt sich erst
anmeldenden aber einen Pass über Schlesien nacher Wien zuertheilen mir expresse befolchen, als habe solches Überbringen dieses
Briefes angedeutet und den Pass durch Ungarn verweigeret. Indeme
er aber fürgibet, dass er aus äussersten Mangel und Abgang aller
Mitteln mit seinen Pferden und Leuten, so er bei sich hat, un
möglicher Weis durch Schlesien reisen könte, indem er sambt allen
seinen unfehlbahr unterwegs Hungers crepiren musste, durch Un
garn zu gehen aber, wohin ihm zu kommen die revertirenden
andern Cameraden Forthelfer können, von seinen Befreundten alsogleich genugsambe Mitteln zur Reis nacher Wien haben könnte,
welche anhero ihm erst überschickende der nun mehr schon kurtze
und bald exspirirende Termin nicht mehr zuelasset, ihm aber wider
die ausdrückliche Ordre anderst, als über Schlesien keinen Pass
ertheilen kann, er aber der kaiserlichen Gnad auf alle Weis sich
zu unterwerfen verlanget und entschlossen: als hab ihm, in Be
trachtung, dass er sich doch durch andere schon vorhero gemeldet
und die Gelegenheit von den Ragozi wegzukommen erst jetz be
kommen, in Ermanglung anderes Mittel diesen Brief an E. E. mit
geben, mit welchen er vor deroselben erscheinen, seine Noth, warumb er über Schlesien nicht gehen kann, und warumb er nicht
eher kommen, seine Motiven, oder Verhindernissen fürstellen möchte,
darüber in E. E. gnädigen Belieben und Gutachten stehet, ihn
aldar zu acceptiren und der Kaiserlichen Amnistialgnad genüssen
zu lassen, oder ferners nacher Wien zu gehen einen Pass zu er
theilen etc.
Bei diesen Brief hab ich auf ihm sein Verlangen ein attestatum
geben, dass ihn,der Herr Nedezky und Raday bei mir den 4-ten
Junii angemeldet und einen Pass begehret und ich solches dem
Kaiserlichen Herrn Abgesandten nacher Lemberg und dem Herrn
Feldmarschallen Grafen vom Palffy nacher Caschau berichtet,
gleichsfalls anjetzo’ den 19. Augusti persönlich erschienen, ich ihn
aber allein an den Herrn Feldmarschallen mit diesen Brief ver
wiesen hab.1
1 Kántor István 1. Bevezetés 206. 1.
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109.

Becs, 1711 augusztus 26.
Öttl Antal József Savoyai Jenő hercegnek.
Tekintettél Rákóczinak és Bercsényinek az orosz udvarral folytatott
tárgyalásaira és összeköttetéseire, mélyek állandó veszedelmet jelent
hetnek, a haditanács jónak látta mindkettőjüknek ártalmatlanná
tételét ; minthogy azonban Savoyai Jenő hercegnek a terv éllen komoly
aggodalmai voltak, a felvetett eszmét elejtették, de gondoskodtak arról,
hogy Rákóczi és Bercsényi állandóan szemmel tartassék. Egyébként
III. Károly a szatmári békét ratifikálta.
Eredetije Kriegsarchiv. Feldakten. 1711 aug. nr. 3.

Durchleuchtigster etc.
Über E. Hfl. DL untern 17. dits an mich gewürdigtes
gnädigstes Antwortsehreiben erifidere gehorsambst, wasmassen des
Ragozzi und Berczeni Hartnäkigkeit gegen die vormahlen ihnen
anerbottene Amnistialgnad allezeit sich mehrers hervorthue; mit
hin, wan man auch ferrers darauf antragen wollte, umb so weniger
eine Submission zu hoffen, als Frankreich an der von diesen beeden
Tumultuanten dem Königreich Hungam beständig zueziehenden
Appresion, damit wenigstens die darinnen befindliche teutsche
Regimenter nicht anderwertighin gezogen und gebraucht werden
können, merklichen gelegen, Moscau auch nichts unterlassen
wirdet, umb selbe zu seinem Vortheil in ihrer Aversion länger
beizubehalten, da ohne deme E. Hfl. DL gnädigst bekannt und
sie es zugleich aus denen jüngsthin von mir gehorsambst communicirten Fabrizischen Schreiben abgenommen haben werden,
dass sich Frankreich bei einen, zwischen ernennten Moscau und
der Porten erfolgenden Frieden, respectu des Czars einen grossen
Nutzen promittieren thuet.
In Ansehung dessen und mehrer andern Ursachen, ist man
alhier auf die Gedanken gefallen, die obbedeute beede capita
rebellium quovismodo aus dem Weeg zu raumben und dardurch
unsem Feinden so habilia instrumenta nocendi zu entziehen. Nachdeme aber des Härttel auf den Berczeni gehabter Vorschlag zu
frühzeitig erschallen und dieser sich also aus Pohlen nacher Hungarn salviren müssen und E. Hfl. Dl. aus wichtigem Considerationen
dargégen Bedenken gezeiget,1 hat man solches Vorhaben nicht
weiter poussiret und ich also denenselben allein eine Abschrüft
von deme, wie Herr Obrister Graf von Wallis dieses Werk anzustöllen ermessen, in Underthänigkeit anschliessen wollen. Neben
1 Okirattár 96. sz. okirat.
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deme habe E. Hfl. Dl. schon vorhin gehorsambst beigebracht, dass
der Jung-Daunische Haubtman Scholtz mit verschiedenen Com
missionen zur moskowitischen Armee abgehen sollen, wie er sich
dan auch würklichen auf den Weeg gemacht hat, allein hat selber
nach Bezeigung seiner hieranliegenden, dem Herrn Feldmarschallen
Grafen Palffi abgestatten Relation soviel Hindernüssen gefunden,
dass er unverrichter Sachen sich hinwiderumben nacher Hungam
begeben miessen. Herentgegen seind die andere expeditiones an den
Herrn Residenten Pleÿer nacher Jaroslaw durch die Patres Jesuiten
von Cracau den 10. dits richtig überbracht worden, mithin die
alda latitierende Hungam zu Geniessung der königlichen Gnad
nacher Haus revertiret sein werden, welche jedoch für den Forgatsch und Antoni Esterhazy annoch nicht bewilligt1 worden.
Übrigens ist mit dem letzten von Barcelona gekommenen
Courier I. Königl. und Catholischen Maiestät selbst aigne Ratifi
cation deren Hungerischen Submissionstractaten eingeloffen und
dardurch unsern Feinden die bei verschiedenen regnicolis gemachte
Einsträhungen, als ob solche niemahlen erfolgen wurde, in der Zeit
benommen wurden, obschon, wie des Herrn Fürstens von Trautsohn
Fürstlicher Gnaden mir erindert, einige an erstallerhöchstgedachte
Ihro Königl. Catholische Maiestät, als ob die Ratification der Con
vention nicht conform und also der Nation das Wort nicht ge
halten worden wäre, vorgestellt und selbe an Ertheilung der
bemelten Ratification, bald irrig gemacht hätten, die etwan ohne
grosser Kunst zu errathen sein dörffen?
Übrigens gehet laut Anlag der oberwähnte Haubtmann Scholtz
bei nunmehro geänderten Umbständen hinwiderumben nacher
Jaroslaw, umb auf die moskowitische und Ragozzische motus ein
wachsambes Aug zu haben, da insonderheit der Czar, deme der
Berczeni entgegen gereist ist, sich mit seiner Armee in kurzen
der Orthen einfinden und an denen Hungerischen Gränitzen selben
die Quartier assignieren sollte. So jedoch die Zeit des mehrern und
zugleich ehistens geben muss, was es mit der moskowitischen und
türkischen Schlacht, auch dem darnach so augenbliklich geschlos
senen Frieden für eine aigentliche Beschaffenheit habe etc. E. Hfl.
Durchlaucht unterthänig gehorsambster
Wien, den 26. Augusti, 1711.
Antoni Joseph v. Ottl m. p.
1 Gr. Forgách Simon azon kísérleteire, melyekkel a hazatérést .kiesz
közölni törekedett, 1. Thaly K: Tanulmányok. 204 s köv. 11. Esterházy még
1711 nov. 22-én kelt levelében is Pálffy közbelépését kérte az amnesztia
elnyerése érdekében (Kriegsarch. HKR. exp. 1712 jan. nr. 30), azonban
eredmény nélkül. Esterházy 1722-ben halt el Rodostóban. (Thaly : Századok.
1889. 568 1.) V.- ö. Bevezetés : 205. 1.
2 V. ö. III. Károly 1711 aug. 1-jei levelét Eleonóra régenskirálynőhöz.
-Okirattár. 101. sz. okirat.
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110.
Becs, 1712 december hó.

Radziejovsky Károly kapitány III. Károlynak.
Kegyelemért folyamodik s a maga mentségére részletesen előadja
Rákóczi feleségének 1707 januáriusában Szászországba való távozásá
nak történetét, melyből szerinte kitűnik, hogy azt nem segítette elő,
hanem abban csak puszta eszközként szerepelt.
Eredetije Kriegsarchiv. HKR. exp. 1712 dec. nr. 334. Mellékelve az ügyre
vonatkozó hivatalos iratváltás 1707-ből, nemkülönben Heems berlini követ
jelentései 1707 márc. elsejétől június 14-ig.

Allerdurchlauchtigst etc.
E. K. und K. Maiestät und dero allerdurchlauchtesten Ertzhauses von Österreich höchst gepriesene Clemenz ist der gantzen
Welt zur Gnüge bekannt, dass auch die grössten Sünder und
Verbrecher, welche wiederkehren, Gnade erlangen. Dahero ich
auch in deren alleruntertänigster Zuversicht unterstehe einen vor
E. K. und K. M. allerhöchsten Gnadensthron zu erscheinen und
deroselben in allertiefester Demuth vorzustellen, welchergestalt ich
in anno 1707? von dero Generalfeldzeugmeisten und Commendanten zu Prag, Grafen von Guttenstein,2 als damahliger
Hauptmann von der Guarnison mit 40 Mann nacher Carlsbaadt
commandiret worden, umb daselbst auf des Ragozzi Gemahlin*
gute Obsicht zu haben und dieselbe nach vollbrachte Baadecur auf
die Hungarische Granitz zu begleiten. Nun habe ich dieser, von
gedachten Generalen mir gegebenen Ordre genauist nachgelebet
und als ermelte Ragozzische Gemahlin die Cur vollgebracht, mit
Ihr von Carlsbaadt aufgebrochen und die Ruckreis nach gedachten
Hungarischen Gräntzen vorgenommen. Da ich nun aber zu Theisingen,4 4 Meil von besagten Carlsbaadt gekommen, ist mehrbemelte Fürstin solchergestalt erkranket, dass sogar die Geburt
von etlichen Monaten von Ihr weggegangen5 und ich also wieder
1 A fejedelemasszony karlsbadi fürdőzése 1706 nyarán történt.
2 Gr. Guttenstein Vencel ; mint vezérőrnagy részt vett a zentai üt
közetben (Feldzüge: II. 159.), utóbb az itáliai hadműveletekben; altábor
naggyá kineveztetvén, Tirol főparancsnoka lett (Feldzüge: V. 586.). Utóbb
mint táborszernagy (Feldzüge: X. 400), Csehország katonai parancsnoka lett.
(Feldzüge: XV. 46,).
3 A fejedelemasszony karlsbadi fürdőzésére 1. Márki: I. 535—36, 545r
578—81. 11.
4 Theusing csehországi város Karlsbadtól dkeletre.
ő V. ö. Thaly K: A Rákóczi-ház utolsó tagjairól és kihalásáról.
Turul. II. (1884.) 92 1. Simonyi: Angol dipl. iratok. III. k. (Arch. Rak. II. o.
III. k. Budapest, 1877.) 264—65. Márki: I. 578—81. — Radziejovsky krono
lógiája nem pontos, mert az előbb felsorolt források adatai 1706 novemberére
teszik a születést.
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Willen daselbst bis in die 4 Wochen lang mit Ihr verbleiben
müssen. Nach deme sich aber mit Ihr wärender solcher Zeit
gebessert und dieselbe in die früsche Luft hinaus zu fahren ein
Belieben getragen, so hat Sie mich dessentwegen angesprochen,
welcher ich aber geantwortet, dass weil ich keine Ordre darzu
hätte, ich solches vor mich nicht thuen könnte; wan der Kreishaubtmann von Bergler,1 der von dem Obristen Burggrafen mir
zugleich adjungiret worden, solches vor sich und auf seine Ver
antwortung thuen wollte, wurde ich endlich nicht darwieder sein,
in dessen Entstehung aber könnte ich vor mich nichts thuen.
Worauf die Fürstin erwähnten Kreishaubtmann zu sich kommen
lassen und ihn ersuchet, dass er ihr ein wenig ins freie Feld
spatziren zu fahren erlauben möchte, der Ihr aber zur Antwort
gegeben, dass er dessentwegen mit mir reden wollte, welches auch
geschehen und da ich vor mich in dieser Sach nichts thuen wollen,
noch können, so habe ich ermelten Kreishaubtmann gerathen, dass
das beste Mittel wäre, wan er und ich jeder an seinen Principalen
schreiben und dessentwegen nähere Ordres einziehen möchte,
immittelst aber, bis eine Antwort hierauf erfolgen wird, die Fürstin
zur Geduld zu verweisen, vorbei es auch geblieben.
Da nun die Antwort sowohl vom Obristen Burggraffen, als
dem Generalen auf unser Zuschreiben erfolget und mich mein
gewester General beschieden, dass wann der Kreishaubtmann
dieses auf sich nehmen wurde, ich solches auch geschehen lassen
solte, der Kreishaubtmann erhielte von dem Obristen Burggrafen
eben eine dergleichen Antwort, dass wann ich solches erlauben
wollte, er es auch geschehen lassen könnte, jedoch dass ich alle
Zeit mit der Fürstin mitfahren sollte, wie nun öfters gedachte
Fürstin mich stets darumb geplaget und dass solches zu ihrer
vollkommenen Genesung viel contribuiren wurde, vorgewendet,
habe ich es endlich bewilliget und 2-mahl mit Ihr ungefähr eine
halbe Meil Wegs von gedachter Stadt Theissingen mitgefahren,
auch alle Zeit gantz glücklich und ohne dass ich das mündeste
zu ihrer Aufhebung vermercket, oder wahrgenommen hätte, in die
Stadt zuruck gekommen. Als ich aber das dritte und letztemahl
auch in selbige Gegend mit Ihr ausgefahren und dieselbe sich mit
dem Enten-Schüssen daselbst divertiret, so kamen aus dem nahe
gelegenen Busch ungefähr 16 Schwedisch gekleidte Offiziers auf
mich zu geritten, welche wie ich nachgehends vernommen, ohne
Dienst gewesen und die Fürstin alle in Hungarn wohl zu accomodiren versprochen, der Fürstin eine Compliment machten und sie
befragten, ob ihr Belieben thäte zu Pferd zu sitzen und mit ihnen
mitzuritten; worauf ich ihnen geantwortet, dass die Fürstin schon
1 Pergier János Frigyes (von Perglas) elbogeni kerületi kapitány.
Szerepét az alább közölt iratok megvilágítják. A család később bárói
rangot nyert; történetére 1. Siebmacher: IV. 9. (Nürnberg, 1886.) 84. 1.
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ihre Caless hätte, in welcher sie fahren und nit reiten wurde.
Sie gaben mir aber zur Antwort, dass es vor diessmahl nicht mehr
von nöthen sein wurde und ich ebenfals mit ihnen mitreiten
müsste. Da nun ich eine von der Fürstin angestellte Sach zu sein
wahrgenommen und hingegen denen 16 Schwedischen Offiziers
allein keinen Wiederstand zu thuen vermachte, finge ich endlich
sehr wegen dieses grossen Unglücks zu lamentiren, worauf, die
Fürstin zu mir gesagt, es hielf schon nichts darfür, ich müsste
schon diessmahl mitreiten und da ich mich dessen weigerte und
zuruck kehren wollte, wurde ich mit Gewalt darzu gezwungen
und durch lauter Wälder, Berg und Thal von der Hälfte dieser
Mannschaft ausserhalb der Landstrassen, die Fürstin aber nebst
dem Wagen und Pferden gradenwegs nach Anneberg,1 5 oder 6
Meil von ermelten Städtel Theissingen von der andern Hälfte geführet, allwo ich anfangs nichts von der Fürstin, wo selbige hingeführet worden, gehöret, nachgehends aber vernommen, dass der
zugedachtem Anneberg damahl in Quartier gestandene königliche
Schwedische General Achselspar sie mit 300 Mann bis nacher
Leipzig escortiren lassen.
Da nun ich dieses gesehen und dass keine Hofnung mehr
seie die Fürstin zu bekommen, wollte ich meine Ruckreis nacher
Prag nehmen, umb von dem unglücklichen Verlauf ausführliche
Nachricht zu geben und zugleich meine hierinfals Gott allein am
besten wissende Unschuld zu justificiren ; man hat mich aber
gewamiget, dass der damahlen bei dem König von Schweden2 in
Sachsen geweste E. K. M. extraordinari Abgesandte Graf von
Zinzendorff3 mir nachstellen und mich gefangen nehmen lassen
wollte, worbei obschon meine wahre Intention gewesen zuruck zu
gehen, ich dannoch umb mein Leben, wann mich gedachter Grat
bekommen und gefänglich nacher Prag abgeschicket hätte, periclitiren mögen und dahero umb dieses besorgende grosse Unglück
zu evitiren, habe mich von mehr gedachten Anneberg mit der
Post nacher Dantzig begeben, von wannen ich gleich bei meiner
Ankunft sowohl an den General Grafen von Guttenstein, als den
Obrist Wachtmeister Graffen von Nostitz geschrieben und dieselbe
ersuchet, mir einen Pass zu überschücken, so wolte ich gleich
meine Reis dahin fortsetzen und von dem gantzen Verlauf aus
führlichen Bericht erstatten und mich bei nebenst, dass solches
wieder mein Wissen und Willen geschehen, justificiren, worauf ich
aber gar keine Antwort erhalten. Und weil ich nachgehents ver
nommen, dass meine Sachen so übel beschrieben und angegeben
1 Annaberg a szász fejedelemség déli határvárosa.
2 XH. Károly, aki 1706 nyarán a szász fejedelemség területére
nyomult. (Sarauw: Die Feldzüge Karls XII. Leipzig, 1881. 204. s köv. 11.
Angol dipl. iratok. III. 232—33, 242—43. 11.)
8 Bizonyára gr. Sinzendorf Fülöp Lajos. V. ö. Okirattár. 316. 1.
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gewesen, dass ich mich keines andern zu versehen hätte, als dass
solche mir zum Nachtheil ausschlagen wurden, wie mir dan bald
darauff beigebracht wurde, dass ich nicht allein von meiner Hauptmann-scharge degradiret, sondern auch sogar umb meine Ehr und
Reputation gebracht worden,1 — so habe mich necessitiret zu sein
befunden, meine Retirade weiter in Pohlen zu nehmen, allwo
obzwar mir schon von dem Ragozzi selbsten ein Regiment in
Hungarisch — oder Frantzösischen Diensten offeriret worden, ich
dannoch aus der zu E. K. und K. Maiestät und dero allerdurchlauchtestes Ertzhaus tragenden natürlichen Treu allerunterthänigsten
Devotion solches keinesweegs annehmen, noch weniger aber was
wieder E. K. M. etc. und der ein vor allemahl geschworenen Treu
zuwieder lauffen mögen, thuen, sondern viel lieber mit Geduld
die Zeit des allerunterthänigst suchenden allergnädigsten Perdons
erwarten wollen.
[Tekintettel arra, hogy négy testvére közül kettő Buda ostrománál
elesett, a harmadik Cassano-nál Italiában életét vesztette, a negyedik pedig
most is a császár szolgálatában áll, mint Obristwachtmeister, ő maga is
7 éven át szolgált mint kapitány, több ütközetben vett részt, sőt meg is
sebesült, —kéri a császár kegyelmét, — „damit ich nicht allein allhier in
diesem Land sicher verbleiben, sondern auch mich dann und wann in
E. K. M. Erblanden und dero Erbkönigreich Böhmen zu meinen Freinden
begeben .könne.“ etc.]

A folyamodványban említett esetre vonatkozó egykorú hivatalosiratváltás a következő:

•

X
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Becs, 1707 február 3.

A cseh udvari kancellária a haditanácsnak.
Jelenti, hogy Rákóczinak Theusingben tartózkodó félesége a szász
fejedelemség területére távozott.
Eredetije Kriegsarchiv. HKR. exp. 1707 febr. nr. 22. Mellékelve egyidejű
másolatokban a kérdésre vonatkozó jelentések.

Ein löblicher Kais. HKR. beliebe aus der copeilichen Nebenlag
unschwer zu vernehmen, weichergestalten die Charlotta Amalia
Ragozÿn, gebohme Landgräfin von Hessen, so sich eine zeitlang,
ersten wegen der Baadcur zu Carlsbaad, dann bis zu voll
ständiger überkommenden Gesundheit zu Teussing in Böheimb
aufgehalten und ehistens von dannen zu ihren Ehegatten,
dem Ragozÿ abreisen sollen, den 24-ten jüngst abgelebten
1 Stepney 1707 márc. 8-án azt írta Addison államtitkárhelyettesnek,
hogy „the Captain who made his escape with Princess Rákóczi, is hanged
in effigy at Prague.“ Angol dipl. iratok, III. 315. 1.
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Monats Januarii zu selbiger Zeit, als der Eibogner1 Krëishaubtmann Pergier auf eine gantz wenige Zeit der Kreisgeschäften
halber sich ex loco subsistentiae Ragozianae von Teussing weg be
geben, unter dem Vorwand, als wollte Sie das unfern davon
situirte Praemonstratenser-Kloster Topl2 besichtigen, sich aus dem
Staub gemacht und nacher Sachsen sambt dem zu ihrer Ver
wahrung von Prag dahingeschickten Kriegs-Haubtmann Ruzowsky
retiriret habe. So man ihme löbl. Kais. HKR. wegen des treulosen
Haubtmanns Bukowsky zur Nachricht intimiren wollen. Und es
verbleibet demselben diese Cantzlei zu freundtl. angenehmer Dienst
erweisung jederzeit bereitwillig und geflissen.
Actum Wien, den 3. Februarii, a. 1707.
König! Böheimbische Hofcanzlei
B. W. von Schwalbenfeld m. p.
Mellékelve :
A prágai helytartóság 1707 január 28-iki jelentése-

*

Allerdurchleuchtigster etc.
Aus E. K. und König! Maiestät allergnädigsten rescripto de dato
Wien, den 11 decurrentis haben wir mit mehrerm gehorsambst vernommen,
was dieselbe uns occasione der Charlottae Amaliae Ragozin, gebohmer
Landgräfin von Hessen, ihrer hierländigen Subsistenz und künftiger Abreis,
wie auch Substituirung eines andern tauglichen subiecti, im Fall der
Eibogner Kreishaubtmann Johann Fridrich Pergier von Perglass, der Kreisgeschäfften halber die bishero getragene Obsicht zu continuiren, nicht vermögete, in Gnaden anbefohlen haben.
Nun ist hierauf von uns das behörige, ut nr. l-o et 2-o3 alsogleich
vorgekehret worden ; es geruhen aber E. K. und König! Maiestät aus
obbenannten Kreishaubtmann Perglers hier sub nr. 3-io4 beikommender
Relation in Gnaden zu ersehen, welchergestalten erstermeldte Ragozin eben
umb selbige Zeit, als der Pergier auf eine gantz wenige Zeit der Kreis
geschäften halber, sich ex loco subsistentiae Ragozianae von Theusing
wegbegeben, unter dem Vorwand, als wolte sie das unfern davon situirte
Praemon8tratenser-Closter Töpl besichtigen, sich aus dem Staub gemacht
und nacher Sachsen, sambt dem zu ihrer Verwahrung von hieraus dahin
geschikten Kriegs-Haubtmann Ruschowsky (welcher den Gutscher abgeben)
und einem Geistlichen aus berührtem Closter Töpl, P. Caspar genannt,
dann ihrem Hofcavaglier la Bare, zwei Cammermenschern und einem
Heÿducken heimblich retiriret und nur einen Koch, zwei Heÿducken und
einige Weibspersonen nebst ihren der Ragozin Effecten hinterlassen habe.
Und weilen diese Flüchtlinge auf E. K. und König! Maiestät
territorio nicht mehr einzuholen gewesen, als hat mehr benannter Kreis
haubtmann Pergier die Effecten verpetschieret, die zuruckgelassene Leuthe
1 Elbogen, csehországi város az Éger-folyó mellett, Karlsbad közelé
ben, ettől délnyugatra.
.
* Tépi v. Theusingtől délnyugatra ; közelében van a híres premontrei
kolostor, mely az iratokban többször fordul elő. E kolostor történetére 1;:
Festschrift zum 700 jähr. Jubileum des Stiftes Tépi. Marienbad, 1893.
3 a) és ß) jelzésű melléklet.
4 y) jelzésű melléklet.
A szatmári béke története és okirattára.
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aber in die Verwahrung nehmen lassen, so wir, ob sie von dieser praemeditirten Flucht einige Wissenschaft haben mögen, zu examiniren, über
die Effekten aber ein Inventarium zu conficiren anbefohlen, daneben aber
nicht unterlassen sollen, diese Bewandtnus E. K. und K. M. durch aigene
Stafettam hiermit allerunterthänigst zu hinterbringen. Anbei zu dero etc.
Geben ob Ihro königl. Prager Schloss, den 28. Januarii, 1707. E. K. und
K. Maiestät etc. etc.
Hermann Jacob Graf Dschemin1
Wenzel Adalbert Graf von Sternberg2
Franz Carl Graff Pyrhorsoschkÿ3
J. Graff von Wettbÿn
Jaroslaw Schwihocosky4

Copia königl, Statfhalterischer Verordnung an den ftitlj Herrn Grafen
Laschanskyf königl. Haubtmann des Pilsner Kreises.
Was die R. Kaiserliche etc. Maiestät etc. auf unsem deroselben
allerunterthänigst erstatteten Bericht an uns de dato Wien, den 11-ten
currentis, occasione der Charlottae Amaliae Ragozin, auch wegen Substituirung eines andern Beglaitungs-commissarii, im Fall der mitgehende
(titl.) Herr Johann Friedrich Pergier von Perglass, seines öfters ihme zu
stossenden podagri8che Affectus diese Function nicht continuiren kunte,
allergnädigst rescribiret und verordert haben, solches zeiget der copeiliche
Innschlu88 mit mehrem.
Wan dan mitlerweil bei uns erst ernannter Herr von Perglass
repetitis vicibus supplicando eingekommen und umb Entlassung von dieser
Beglaitungs-Commission sollicitiret, wie auch erwegen, dass derselbe des
ihme zustossenden podagrae halber dieser Function schwehrlich auf der
Reise würde vorstehen können, mithin thuenlicher zu sein befunden, die
Abwechslung lieber anjetzo, als etwa erstlich, bei vorkommenden casu
indispositionis zu veranstalten, absonderlich zwar, da des Herrn Pergier,
als königl. Haubtmann des Eibogner Kreises Gegenwart im Kreis für nothwendig erachtet wird: solchem nach befehlen im Nahmen und anstatt etc.
wir dem Herrn Grafen hiemit, dass derselbe mit mehrberührten Herrn von
Perglass sich diesfalls unterreden und vernehmen, auch wer aus dem Pilsner
Kreis pro commissario statt seiner zu bestellen wäre, jemanden der königl.
Statthalterei mit dem allereheisten benennen und gutachtlich berichten
solle, etc. etc. Prager Schloss, den 17-ten Januarii, 1707.

ß)
Copia königl. Statthalterischen Verordnung an (titl.) Herrn von Pergier
königl. Haubtmann des Eilbogner Kreises.
Was die Röm. Kais. etc. Maiestät etc. (miként az előbbiben). Nun
erinnern wir uns allzuwohl, wasgestalten bei uns er Herr Pergier repetitis
vicibus supplicando eingekommen und umb Entlassung von diser Begleitungs1 Gr. Öernin Herman Jakab titkos tanácsos, csehországi tartományi
főmarsall. (Siebmacher : IV. 9. 114. 1.)
8 A családra 1. Siebmacher: IV. 9. 172—73. 11.
8 Személyére 1. Bevezetés 124.1. és Okirattár, 365.1. Prehorovsky, mint
láttuk, gr. Pálffy János leányának, Mária Annának lett a férje.
4 A Svihovsky-C8alád Jaroslaw fiában 1720-ban már kihalt. (SiebMACHER IV. 9. 174o 1.)
5 Br. Lazansky Vencel József kamarás. (Siebmacher: IV. 9. 142. 1.)
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commission gebeten, wie auch ihme die Ruhe hertzlich gerne vergönnen,
daneben aber befunden, dass diese Abwechslung füglicher anjetzo, als etwa
erst bei vorkommenden casu indispositionis, zu veranlassen, absonderlich,
da des Herrn, als königl. Haubtmann Gegenwart in dem ihme anvertrauten
Ellbogner Kreis wegen Einrückung der alten, und Abführung der neuen
Mannschaft und rimenta Pferde, auch Einbringung der landtäglichen
praestandorum dermahlen sehr nöthig sein will, folgbahr wir dessenthalben
an den (titl.) Herrn Grafen Laschansky königl. Haubtmann des Pilsner
Kreises unter einstem die Verordnung ergehen lassen, umb sich mit ihme
Herrn von Perglas diesfals und wer etwa hierzu statt seiner commode zu
adhibiren wäre, zu vernehmen.
Als befehlen im Nahmen und anstatt etc. wir dem Herrn hiemit,
.dass derselbe aus der Sache mit eben benannten Herrn Grafen Laschansky
ungesaumbt fleissig correspondiren, auch wegen der mitgehenden mili
tärischen Convoÿ. (weilen die gantze Guardi per Posta mitzuführen allzu
beschwerlich und kostbar fallen und vieleicht soviel, als auf einer Kalles
fortgebracht werden können genugsamb sein würden) mit dem commandirenden Herrn Haubtmann Roschowskÿ, an welcher der (titl.) Herr General
Feldmarschall-leuth. und Stadtguardi Obrister dahier Graf von Guttenstein
eine Ordre abgehen zu lassen versprochen hat, sie beede Herrn Haubtleute
des Pilsner und Ellbogner Kreises correspondiren und alles nach Ihrer
Maiestät allergnädigsten Befehl veranstalten, um aber von allem und jeden
die ungesaumbte Nachricht ertheilen sollen etc. Geben auf dem königl.
Prager Schloss, den 17. Januarii, anno 1707.

Hoch und Wohlgebohrne Reichsgrafen, Wohlgebohrne etc. Ritter etc.
E. E. und Gnaden gnädiges befehlich Schreiben de dato königl.
Prager Schloss den 17. laufenden Monaths Januarii habe durch den Cammerbothen Bohuslaw Tichy den 23-ten dieses (auf folgenden Tag aber alle
Herrn Inwohner des Eibogner Kreises in einer hochwichtigen, das publicum
■concernirender Sach per patentes von uns beeden Kreishaubtleuthen in die
königl. Stadt Elbogen convocirt worden), mit gehorsamben Respect .erhalten.
Weilen aber mein Herr Ambts-consort mittlerzeit nacher Prag verreiset ist
und mir, wie dessen hiebei liegende Abschrift beweisen thut, diese Ambtsverrichtung überlassen: als habe derselben intuitu der Kreisversamblung
nothwendig und unumbgänglich gestriges Tages beiwohnen müssen, dass
Also mir unmöglich wäre, am selben Tag nacher Teÿsing zu revertiren und
nicht weiter, als bis nacher Pötschau1 kommen kunte. Als ich aber heunt
früehe umb 9 Uhr zu Teÿsing ankommen bin, habe mit Schmerzen und
grösster Verwunderung vernommen, dass die Fürstin gestern umb 9 Uhr
vormittag unter den Praetext das schöne Kloster Töppl (welches derselben
der Pater Caspar, selbigen Kloster professus, so der Zeit bei ihr als Caplan
verbleiben thut, oft geiühmet hat) zu besehen, sambt den Commandirenden
Haubtmann Ruzowskÿ, der Sie als Gutscher geführt, item der gedachte
Caspar, welchen man bei Schlackenwerth2 schon verkleiderter mit paroque
und Federn auf den Hut gezierter, dem Vernehmen nach zu Pferd, seiner
geistlichen Würde vergessend, gesehen, dann dero Hoffcavallier La Bare,
1 Cam m er-M an sch or, 1 Page und 1 Heyduck auf den Schein die Strasse
gegen Töppl genommen, hernach aber sich gegen Engelhaus8 (allwo der
selben einige Fuhrleute, welche hernach die Nachricht nacher Teÿsing
1 Petschau helység Tepltöl északra.
2 Schlackenwerth v. Karlsbad és Joachimsthal között.
8 Engelhaus helység Karlsbad közelében, ettől délkeletre.
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gebracht, begegnet seind und 5 frembde Persohnen mit denen von La Bare
bestellten unterlegten Pferden schon gewartet haben) und sofort nacher
Schlackenwerth und Wiesenthal,1 so an Sächsischen liegen thut, hinweck
gefahren und entwichen ist, die übrigen Leuthe aber, als der Koch,
2 Heyducken, ein altes Weib von Beÿreuth sambt der Tochter, item die
aufgenommene Sophia Bäuerlin Wittib von Téÿsing, zuruck gelassen,
welche anjetzo verwahrt, die hinterlassene Effecten aber verpetschiret
werden. Worauf auch sodann alsogleich zum (titulo pleno) Herrn Grafen
Leschansky nacher Menetin hierüber meine gehorsambe Relation an E. E.
und Gnaden zu erstatten verfüget habe.
Thue solchemnach E. E. und Gnaden zu Erweisung meiner Unschuld
in unterthänigsten Gehorsamb zu selbst aigener gnädiger Erwegung beibringen, dass weilen der Soldaten Haubtmann Ruzowskÿ die Fürstin bis
vielen Spacirn geführt und selbst ihren Gutscher abgegeben hat, ich ihne
auch dissmahl, obschon ich gegenwärtig gewesen wäre, nichts arges
•supponirt, weder solcher Falschheit versehen hätte, sondém und wan ich
im geringsten verspühret hätte, dass die Wacht, sonderlich bei meiner
Abreis nicht wohl versehep seie, oder das ainige Untreu hierunter stecken
thue, so wurde sicherlich ein solches E. E. und Gnaden, ehender ich abge
wiesen wäre, gehoT8ambst hinterbracht haben, für eins.
Fürs ander aber wäre nunmehro unmöglich die Fürstin auf den
kaÎ8, territorio einhohlen, oder verhindern zu lassen, weilen wegen der so
langen Nachwart auf ihre Zuruckkunft schon zu viel Zeit und Stunden
verflossen, auch darumben, weilen der Kriegshaubtmann dem Hofcavallier
zugelassen, einen Tag voran auszureisen und die Anstaltung mit Bei
schaffung der unterlegten Pferden zu machen. Dann so habe
Fürs dritte umb so viel mehr in der Sicherheit stabiliert zu sein
vermeinet, indeme mich die Fürstin versichert hat, dass sobald das Geld,
welches Sie von ihrem Ehegemahl stündlich erwarten thuet, an
kommen wird, Sie als den in dreien Tagen darauf zu Pilsen die Post
nehmen und nach Hungam ihre Reis fortsetzen wolle. Wessentwegen dan
auch und damit ich in eventu dessen nicht als dan verhinderlich sein
möchte, bei dem Wirtschafts-Haubtmann zu Theÿsing bestellet, dass er
mir es, wan von der Ankunft des Geldes zu hören sein wurde, alsogleich
per expressum (zu mahlen es so weit von Elbogen nicht entlegen) notiflciren solle.
Gelanget danenhero an E. E. und Gnaden mein unterthänigst
gehorsambstes Bitten, dieselbe geruhen (umb der obangezogenen Ursachen
willen und da mich in des Kreises höchstnöthigen Geschäften aufhaltend,
auf des Kriegshaubtmanns bekannte Ordrees verlassen habe, auch sonsten?
wan ich nur das Geringste von einiger Echappirung vermerket hätte, ich
sicherlich solche, sowohl dissmahl, als das vorigemahl in Carlsbad auch
geschehen ist, verhindert wurde haben und gewisslich auf keine Weis aus
Teÿsing gewichen wäre, sondern nach so langwühriger Subsistenz ein glickliches Ende, gleich wie der schon gnädig resolvirten Ablösung, warfür
auch gehorsambst bedancken thue) mich getröstet, in Gnaden entschuldigst
zu halten etc. E. E. Gnaden.
Menetin, den 25. Januarii, a. 1707.
Gehorsamer
Johann Friedrich Pergier von Perglas.

Wiesenthal, határhelység közvetlen a szász határ mellett.

A CSEH KANCELLÁRIA A HADITANÁCSNAK 1707 FEBR. 11

597

A
Becs, 1707 február 11.
A cseh udvari kancellária a haditanácsnak.

Megküldi gr. Guttenstein prágai katonai parancsnok jelentését.
Eredetije Kriegsarchiv. HKR. 1707 exp. febr. nr. 26.

Dem löbl. kaiserlichen HKR. auf desselben vom 5-ten cur
rentis, in Freundschaft zuruck zu erinnern. Man hatte aus dem
communicirten und hier wider revertirenden Original-Schreiben des
Herrn Generalfeldmarschall-leutenanden Graffens Guttenstein mit
mehrerm ersehen, weichergestalten derselbe dem meinaÿdig ge
wordenen Haubtmann Carl Hruschowskÿ, so der Ragozin Flucht
befördern helfen, den Prozess machen wolle. Und gleich wie man
dabei für diesmahl weiters nichts mehrers zu erinnern habe, son
dern uhrbietig sein, da nöthig zu Aufsuchung gedachten Haubtmanns alle erforderliche Hand zu bieten. Also verbleibet etc.
Actum Wien, den 11-ten Monats Februarii, anno 1711.

Königliche Böheimbische Hofcanzlei
G. W. v. Schwalbenfeld m. p.
Kívül: Dem löbl. kaiserl. HKR. in Freundschaft zuzustellen.
(P. H.)
Mellékelve gr. Guttenstein 1707 január 29-én kelt jelentése. (Eredetije u. o.)

Hochlöbl. Kais. HKR. etc.
E. Durchleicht etc. gebührend nit verhalte, weichergestalten jüngst
abgeruckten 24. Januarii in lebenden 1707-ten Jahrs, Frau Fürstin Ragozin
von Theussing durchgegangen und aus dem Königreich Böhaimb die Flucht
genommen, welche sie auf nachfolgende Manier bewürket: Es hat nembHch eingangs erwehnte Fürstin eodem dato in aller frühe einspannen
lassen, unterm Praetext selben Tags das Kloster Töpel zu sehen, mit
diesem hinterlassenen Befeich, dass das Mittagmahl umb 2 Uhr fertig sein
solte, als umb welche Zeit sie ohnfehlbahr revertim wurde. Welcher nachgehents eine Stund, ihriger Bedienter La Barr, der Page und ein Gast
licher von Töpel zu Pferd, unter eben bemelten Vorwand nachgefolget.
Es hat aber bedeute Fürstin alldahin allein gutschiret der zu meinem
nunmahligen Regiment * ehebevor schon aggregirte und diese Fürstin zu
bewahren ex professo commandirt geweste Haubtman Carl Ruschowsky,
welcher, weilen er öfters sothane Ausfahrt erwähnter Fürstin in persona
beigewohnet, seihte gutschiret und zuruck gebracht. So hat diese letztere
umb so viel weniger Verdacht einiger Flucht bei männiglich erwecken
können, angesehen, solche öfters (jedoch mir unwissend) beschehen, auch
einige Untreu umb so viel weniger ob diesem aggregirten Haubtman zu
vermuthen wäre, weilen erstlich derselbe ein hiesiges Landskind, 2-° von
guten Ritterstand und 3-° Vatter und Mutter so lebendig, als angesessen
in Königreich gehabt, 4-° Von Jugend auf als Page in dem Graf von
Wallensteinischen Haus zu Wien erzogen, etliche Campagne in Welschland
als Fendrich Leudnant und Adjutant verrichtet, bis er endlich so hart an
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den Kopf ein Musqueten-Schuss bekommen, dass er nit mehr Felddienst
zu thun capabel, sondern von Ihro Maiestät allergnädigst, als ein aggregirter
Haubtman, allhier gesetzet und pro' interim bis zu einiger Appertur,
gnädigst pensioniret worden. Und wäre eben dieser Haubtmann nach dieser
ersehenen Gelegenheit (als eben dasiger Kreishaubtman nit in loco ge
wesen), mit Hintansetzung aller patriotischen Treu und Pflicht, auch aller
höchst besagt dieser Ihro Maiestät ihme allergnädigst verliehenen Gnaden,
das veritable Instrumentum bedeuter Ragozischen Flucht: ich meines Orts
werde ihme den Process, als einem von dem Commando ausgerissenen und
meinaidigen Officier, formiren und was ich in dessen Persohn nit werde
verrichten, solches in seinem effigie vollziehen. Zu mahlen aber auch diese
Unthat in das publicum weit einlaufet, als habe zugleich dieses factum
Einem hochlöbl. Kais. HKR. gehorsamb erinnern und was etwa denenselben hoc in passu des mehrern mir anzubefehlen belieben wurde, mit
allen gebührenden Respect gehorsambst erwarten wollen, in steter Ver
bleibung E. Durchleicht etc.
Prag, den 29. Januarii, 1707.
gehorsamber Diener
G. v. Guttenstein.

c.
Berlin, 1707 március 1 — június 14.
Br. Heems1 berlini császári követ jelentései Rákóczinéról.
Eredetiben Staatsarchiv, őst. Hofkanzlei. Preussen. Corresp. 1685—1714.

(1707 március 1.)
„Es hat des Ragoczy Gemahlin am allhiesigen Hofe umb
einen freien Passbrief durch des Königs Landen und die Erlaub
nus sich hieselbst eine Weile aufhalten zu mögen, Ansuchung
gethan; es sollen aber ein- und anders mit guter Manier abge
schlagen worden sein.“

(1707 március 8.)

„E. K. M. haben mittels meines vorigen allerunterthänigsten
Berichts gebührend hinterbracht, weichergestalten die Gemahlin
des Ragoczy am allhiesigen Hofe umb einen Passbrief durch des
Königs Landen nach Dantzig Ansuchung thuen lassen und derselbe
ihre darunter zu willfahren Bedencken getragen. Dessen ungeachtet
hat sie sich heute alhier eingefunden und weilen von ihr, dem
Verlaut nach, vorgegeben wird, dass sie mit einem Kaiserlichen
Passbrief versehen seie, vernehme ich, dass hiesiger Hof ihr auch
den freien Durchzug nach Dantzig zu verstatten keine Schwerigkeit machen werde. Sie hat noch nicht mit dem Oberkammerem
Grafen von Wartenberg, oder einem andern Königl. ministro ge
sprochen, jedoch solle sie bei dem erstbenannten Grafen sich haben
anmelden lassen, auch verlangen, den König vor ihrer Abreise
1 Br. Heems (Helms) Arnold császári követ Berlinben (Feldzüge
VI. 31.); utóbb résztvett az utrechti kongresszuson is.

BERLIN, 1707 MÁRC.

1.

— MÁ.J. 6.
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sehen zu mögen. Ich kann aber noch nicht erfahren, ob ihr solches
vergönnen werden wird, bearbeite mich aber unter der Hand
sothane Unterredung mit dem König zu verhindern und werde
den ferneren Verlauf mit nächster Post allerunterthänigst referiren
können. Indessen hat man aus Dantzig die Nachricht, dass der
daselbst sich aufhaltende französische Minister von Bonac1 für sie
ein logement bestellet und gehäuset, also dass sie vermutlich eine
Weil aldorten verbleiben wird.“

(1707 március 12.)
„Die Gemahlin des Ragoczy ist noch hier und logiret bei
einem ihr anverwandten Grafen von Leiningen,2 haltet sich aber
gantz still und incognito und da sie weder den König in Schweden,
noch den König Augustum gesehen,3 wird sie auch, dem Ver
nehmen nach, zum König in Preussen nicht gelassen werden.“

(1707 március 15.)
„Des Ragoczy Gemahlin ist noch hier, gehet aber nicht, oder
selten incognito aus, hat auch, wie ich vernehme, mit keinem
Ministro des Königs gesprochen. Sie gedenket ehistens ihre Reise
nach Dantzig fortzusetzen, ist aber besorget, dass die Moscowiter,
welche an den Weichsel-Strom und in Preussen stehen, ihr den
Durchzug nach Hungarn nicht gestatten werden.“
(Kelet nélkül, de valószínűleg április elejéről.)
„Die Gemahlin des Ragoczy ist noch hier und verlautet,
dass sie auf einen Passbrief von dem Czarn umb nach Hungarn
zu gehen, wartet.“
(1707 május 6.)
E. K. M. werden von dero am Schwedischen Hofe subsistirenden Abgesandten Grafen von Zinzendorf bereits ohne Zweifel
gebührender hinterbracht worden sein, wie dass er denjenigen
Pass, so E. K. M. für die Gemahlin des Ragoczy zu ihrer Reise
nach Hungarn ausfertigen zu lassen allergnädigst geruhen wollen
und ihme Abgesandten mittels dero allergnädigsten Rescripts aus
dero königl. Böheimbischen Hofcanzlei von 22. Februarii laufenden
Jahres zugekommen ist, unterm 23. April letzthin mir zugeschicket,
auch was er annebens zu meiner Information und Direction in
dieser Sache bedeutet habe.
1
magyar
vereket
2
3

Bonac marquis, varsói francia követ, aki a lengyel udvarban a
érdekek szószólója volt (Feldzüge : V. 603). Rákóczi számára fegy
szerzett (Feldzüge: VI. 82.).
A fejedelemasszony leszármazására 1. Márki: I. 124. 1.
Ezt Rákóczi is felemlíti Emlékirataiban. (204. 1.)
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Nachdeme nun jetztbesagte Fürstin auf die von obbenannten
Grafen erhaltene Nachricht, dass sie sothanen Pass von mir zu
empfangen haben würde, schon eher selbiger noch eingeloffen
wäre, bei mir durch einen von ihren Officieren 2 und 3-mahlen
destwegen nachfragen thuen lassen, so bin auch bald nach dessen
Empfang zu ihr gangen, umb ihr davon parte zu geben und vor
Extradirung dises Passport auf Veranlassung eingangs bemeldten
Abgesandtens aus den von ihme mir communicirten erheblichen
Uhrsachen, so E. K. M. er auch ohne Zweifel überschrieben haben
wird, von Ihr selbsten zu vernehmen, ob sie annoch nach Hungam
zu ihren Gemahl zuruck zu kehren und wie sie ihre Reise dorthin
fortzusetzen gesinnet wäre?
Worauf Sie mir geantwortet, dass sie zwam in der Intention
unverweilet nach Hungarn zu gehen bei E. K. M. umb dero Pass
port 'anhalten lassen, auch zu dem Ende anhero gekommen wäre,
mir aber anjetzo nicht sagen könnte, was für einen Weg Sie nach
Hungam nehmen würde, dieweilen Sie sich diesfals nach ihres
Gemahls Gutbefinden und Willen, der ihr anjetzo unbewusst wäre,
richten müsse, an welchen Sie aber darüber schon geschrieben
und wollte sofort nach Einlaufung dessen Antwort und Meinung
mir davon Nachricht zu ertheilen.
Solchem nach ist nicht allein sothaner Pass annoch in meinen
Händen, sondern werde selbigen auch ihr nicht ausliefern, ehe
und bevor E. K. M. femweitere allergnädigste Verordnung ich
darüber eingehohlet und einen allerunterthänigsten Bericht von
derjenigen route, so bemeldte Fürstin nach Hungarn zu nehmen
gesonnen, erstattet habe.
Es hat dieselbe in dieser visite mir ein- und anders wegen
ihres Arrests und — dem Vorgeben nach — harten Tractaments
in Böhmen,1 auch die vermeintliche Uhrsachen, wodurch Sie von
dannen zu entfliehen bewogen worden, erzählet; mithin sich wegen
des ihres Bedünkens ungleichen und ungegründeten Verdachtes
und Misstrauens, so man an Seiten E. K. M. gegen Sie hatte,
und verspühren liesse, mit Anführung vielen Umbständen und
Particularitäten entschuldigen und rechtfertigen wollen, auch grosse
contestationes gethan, wie Sie hertzlich verlangte und wünschte,
mithin jederzeit, so viel bei ihr, dazu raihen und contribuiren
wollte, damit die ungarische Troublen beigeleget und die Ruhe
daselbst wiederumb herstellet werden möchte. Worauf ich aber viel
zu antworten und mit Ihro mich in ein weitläufiges Gespräch
einzulassen nicht rathsam, noch dienlich erachtet, sondern ist die
übrige Zeit, da ich bei Ihr gewesen, mit Erzählung indifferenter
Sachen zugebracht worden.
Nachhero ist Sie am vorletzteren Sonntag, da mich zu
1 V. ö. Angol dipl. iratok. III. 713. 1. Márki: I. 578-81. 11.
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Potsdam befunden habe, zum ersterenmahl nach meinem Hause
zur Anhörung der heiligen Messe gekommen, auch gestern widerumb
daselbst gewesen, bei welcher Gelegenheit Sie sich bei mir über
den Verkauf ihrer in Böhmen hinterlassenen Mobilien, Silber
geschirrs, Kutsche und anderen Sachen, ohne sie davon vorher zu
benachrichtigen, da man doch ihren Aufenthalt hieselbst, wie sie
glaubet, — nicht ignoriren können. Wie nicht weniger wegen der
langen Verarrestierung ihrer Bedienten und Wegnehmung der
zweien Heÿducken heftig beschweret und doliret, vorwendend, dass
wan man ihr vorher solches Vorhaben zu wissen gethan, Sie zu
Bezahlung ihrer Schulden andere Anstalten hätte machen, oder
allenfalls Sie selbsten gedachte Mobilien und Sachen durch die
ihrige in höchern Wert und mit mehrem Nutzen, als geschehen
sein mag, losschlagen und verhandeln lassen können.
Was sonsten ihre Conduit bei ihrer alhiesigen Anwesenheit
anbelanget, habe ich ein wachtsames Aug seit ihrer Anherokunft
darauf gehalten, und zu erfahren mich ermühet, ob sie etwa einige
gefährliche Intriguen am alhiesigen Hofe anzuspinnen trachtete?
Mir ist aber davon zu dato nichts zu Ohren gekommen; ich
glaube auch nicht, dass man disfals etwas zu erfahren habe, oder
wan sie auch ichtwas böses vorhätte, solches allhier hoffen und
mügén Beifall gewinnen werde, zu mahlen Sie am alhiesigen Hofe
nicht den ingressum und die Consideration gefunden, dessen Sie
sich vieleicht vor ihrer Anherokunft wohl flattiret haben mag;
wie Sie dan zu dato den König zu sehen die Gelegenheit und
Erlaubnus nicht erlangen können (obwohlen einige von ihren
guten Freunden sich sehr darumb beworben^, noch mit den könig
lichen ministris gesprochen, weder einigen ümbgang mit solchen
Leuten hat, welche am alhiesigen Hofe etwas vermögen. Fast
keine, oder gar wenige Dames sind auch bei ihr gewesen und
ist Sie bei ihrem Anverwandten, einem Grafen von Leiningen
annoeh logiret.
Aus jetzerzählter Uhrsache und da Sie sonsten, ihren eigenen
Geständnuss nach, gar schlechtes Vergnügen alhir findet/wie ich
aus ihren Discoursen abnehmen kann und es sonsten von guter
Hand weiss, wurde Sie nicht so lang sich hieselbst aufgehalten
haben, worfeme es ihr nicht an den benöthigten bahren Mitteln
zu Fortsetzung ihrer Reise gemangelt. Sie hat zwarn bishero von
den frantzösischen Abgesandten Bonac aus Dantzig einen Wechsel
erwartet, der aber keine Gelder anhero remittirn will, sondern
begehret, dass Sie vor derer Auszahlung sich zu Dantzig einfinde.
Woraus Sie vermercket, dass die Frantzosen ihr entweder nicht
trauen, oder intendim, dass Sie inskünftig von ihren Willen und
Wohlgefallen völlig dependiren solle, oder etwa anstatt eines
Geisseis wegen ihres Manns Treu und Beständigkeit, behalten
wollen, wozu Sie aber gantz keine Lust zu haben bezeiget.
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Bei solcher der Sachen Beschaffenheit dörfte Sie, wie ich
vernehme, noch eine Weile dahin verbleiben und inmittels an
ihrem Gemahl, der an sie unlängst aus Siebenbürgen geschrieben,
nochmahlen ein und andere Vorstellungen wegen ihrer Reise,
mithin Ansuchung umb die dazu erforderliche Gelder, oder die
Ubermachung einer erkleklichen Summe zu ihrer Subsistenz thun,
dan Sie derer höchstens bedürftig sein solle. Der holländische alhie
anwesende Abgesandten van Eintele und andere, Sie bei ihr gewesen
und derer Relationen ich wohl trauen kann, versichern, dass sie in
ihren Reden keine grosse Inclination und Vertrauen zu der Cron
Frankreich, hingegen ein eifriges Verlangen verspühren lässt, damit
die Hungarische Unruhe fordersambst und vor erfolgenden generalen
Frieden gestillet werde. Doch kann Sie auch hiebei ihre Ambition
nicht bergen, indeme ihr Sentiment dahin gehet, dass die Ruhe
in besagtem Königreich nicht stabiliret werden und beständig sein
könne, ohne dass an Seiten E. K. M. in den Ansuchen der siebenbürgischen Ständen, so ihrer Meinung nach durch Anerkennung
eines, oder andern expedientis limitiret und dabei E. K. M. Interesse
prospiciret werden könnte, gewillfahret werde.
Sonsten kann man aus den Inhalt der Briefen des Ragoczy
und absonderlich des letztem, so er an seine Gemahlin geschrieben,
auch anderen Nachrichtungen und absonderlich zwischen ihr und
den frantzösischen ministris sich ereigneten Missverständnis, genug
sam und mit guten Grund schliessen, dass zwischen der Cron
Frankreich und den Ragoczy eine Bündnuss obhanden sein müsse,
kraft dessen dieser sich anheissig gemacht, ohne seiner Vorwissen
und Consens keinen Frieden in Hungarn zu treffen, infolglich alles
was desshalben an Seiten der Rebellen aufs Tapet gebracht wird,
nur auf ein amusement angesehen sein. Es erhellet auch aus
besagten letztem Schreiben, dass er Ragoczy an der Cron Frank
reich so stark verknüpfet seie, dass er ohne Communication dero
ministrorum in den Hungarischen Affairn, es seie am E. K. M. Hofe
oder anderwerts, nicht das geringste vornehmen, oder vorstellen
dörfte, also dass er nebst andern, die keine freie Vasallen und
Unterthanen von E. K. M. bleiben wollen, nun Sclaven von Frank
reich sein müssen.
[A levél befejező része orosz ügyekkel foglalkozik.]

(1707 június 11.)
E. K. M. wird annoch allergnädigst erinnerlich sein, was ich
wegen der Gemahlin des Ragoczy bei Gelegenheit eines für Sie
von dero Abgesandten am Schwedischen Hofe Grafen von Zinzendorf mir zugekommenen Passes unterm 16. letztverwichenen
Monats allergehorsambst referiret habe. Nachdeme nun besagte
Fürstin vor 3 Tagen von hier nach Dantzig verreiset ist und von
mir jetztbemeldten Pass nicht abgefordert, den ich auch ohne
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E. K. M. vorherige specialen allergnädigsten Befelch aus den derű
seiben von obbenannten Abgesandten überschriebenen Uhrsachen
und Bedenklichkeiten, wie ich auch letzt allerunterthänigst angezeiget, ihr nicht überantwortet haben würde. So gehet selbiger
hiebei zuruck und berichte annebens allergehorsambst, wasmassen
gedachte Ragoczin Selbsten sich bei mir burtz vor ihrer Abreise
abermahlen beschweret, dass nicht allein ihre in Böhmen hinter
lassene eigene, sondern auch ihrer Bedienten Mobilien und Sachen
denselben vorenthalten, auch weit unter den Wert und umb ein
gar Geringes verhandelt worden, welches Sie ohne E. K. M. Vor
wissen und Befelch geschehen zu sein geglaubet und dahero von
mir verlanget hat, deroselben hievon allerunterthänigste Nachricht
zu ertheilen und in ihren Nahmen gebührende Ansuchung zu
thuen, dass E. K. M. die allergnädigste Verordnung gehöriger
Orthen ergehen zu lassen geruhen wollen, damit wan nicht ein
mehrers, wenigstens ihre Wagen, so ihrem Vorgeben nach 700 fi.
gekostet und umb 50 fl., obgleich er noch neu gewesen, verkaufet
worden war. So dan das Bett nebst dem Zubehör, absonderlich
aber die ihrer Cammegungfer zuständige Sachen wieder herbei
geschaffen und auf ihr (der Fürstin) Verlangen, abgefolget werden
möchten. Zu welchem Ende Sie mir auch beiliegende zwo speci
ficationes durch einen ihrer Bedienten zustellen lassen und war
Sie der Meinung, dass von den übrigen hinterbliebenen Sachen
die etwa gemachte Schulden genugsam haben abgeführet werden
können.
Sie vermeldte damahln nicht, dass Sie so bald von hinnen
wegreisen wurde, mag es auch vieleicht noch nicht willens ge
wesen sein, obwohlen Sie mir zu verstehen gab, dass die fernere
Subsistenz alhie ihr aus Abgang der Mitteln sehr schwer, mithin
verdriesslich fiele, ja es schimpflich zu sein achtete, dass Sie in
der Zeit von 3—4 Monathen, da Sie hier gewesen, annoch weder
den König, noch einen von den Printzen und Printzessinen sehen
und sprechen können, gestalten ich auch weiss, dass Sie solches auf
allerhand Art und Weise gesuchet, darinnen aber nie reussiren,
ja es nicht dahin bringen können, dass jemand von den könig
lichen ministris umb ihr Anbringen anzuhören und den König
davon Rapport zu thun, zu ihr gekommen wäre. Sie hat durch
andere umb ein königliche Recommendation-Schreiben an den
Herrn Landgrafen von Hessen-Cassel wegen Auszahlung gewisser
Gelder, so Sie nebst ihren Schwestern annoch zu praetendiren
haben sollen, anhalten lassen, worinnen — wie ich vernommen, —
ihr gewillfahret worden.
Sonsten hat Sie gegen mir und andern geringen Lust be
zeiget umb nach Dantzig zu gehen, alldieweilen aber unter einer
andern Condition, letzt allergehorsambst bemeltermassen und wie
hernach mir versichert worden, der französische Minister Bonac
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ihr kein Geld übermachen wollen, so hat Sie sich dazu endlich
aus obangeführter ührsache resolviren müssen und mag derselbe
vieleicht ihr jetzo die Hofnung gemacht haben, dass Sie von
dorten aus ihre Reise nach Hungarn mit einer guten und sichern
Gelegenheit wurde fortsetzen können etc.
Mellékelve: Specification, was von Ihre hochfürstl. DurcUaucht
Mobilien zurückgeblieben :
Eine Kutsche mit feinen Tuch und goldenen Tressen.
Ein françois Bette mit grünen Taffeten, Vorhängen und goldenen
Tressem
Zwei blaue Zwillich Matratzen und drei Haubtküssen, so ins Bette
gehören.
Eine grüne taffente Decke mit Baumwolle gefüttert zum Bette.
Ein grün taffentes Betttepich mit golden Tressen.
Ein silbern Lavor, vier Assietten, vier Teller und eine Suppenschaale mit dem Deckel, ein grosser Pokal verguld, zwei silberne Leuchter,
eine silberne Puderschachtel, ein silbern Balsam-Büchsen, ein Besteck silbern
Messer, Gabel und Löffel verguldt, noch zwei silberne Messer, zwei Gabel
und zwei Löffel. Dieses alles hat an Gewicht 12V2 tt.
Ein kostbares Kleid, Schlaf- und Unterrock, weiss und gold,
papageigrün gefüttert.
Ein grün Oberkleid von rosenfarben Taffent ausgemacht.
Eine Mantillie von schwartzen Sammet, mit Gold verbrehmet.
Eine Mantillie von schwartzen Spitzen und weissen Taffent.
Eine Mantillie von silbern Stoff mit Feeh gefüttert.
Ein paar Handschue von weissen feinen Leder.
Zwei Halstücher von Netteituch mit Gold ausgenähet.
Ein paar schwartz sammeten Stutzerle, mit Gold verbremet.
Ein Nacht Cornet mit niederländische Spitzen.
Zwei Nacht Corn ette von weissen feinen Flohr.
Ein Stück coleur de rose Band, gantz neu.
6 Ellen ponceaufarben Band.
6 Ellen hoch leibfarben Band.
Ducht, Betttücher von feiner Leinwand.
Drei Haubtküssen zugleich von feiner Leinwand.
Sechs Hemder vön recht feiner Leinwand.
Ein Duzend Servietten von feinem gezogenen Zeig.
Ein schöner Haar-mantell von feinen Spitzen.
Zwei Haar-Mäntel von feinen Nettell-Tuch.
Drei Tücher mit Spitzen auf ein Nachtzeug gehörig.
Ein rother atlas Tebigt mit Gold, auf ein Nacht-tisch.
Ein Camischol mit sehr feinen niederländischen Spitzen.
8 weisse Camisoler ohne Spitzen von niederländischen Zeug.
2 paar Manchetteu und 2 Spitzen an die Camisäler zu nehmen.
4 dicke genähte Schlafhauben mit Spitzen.
1 Schlafhaube von Schleer-tuch mit niederländischen Spitzen.
1 Spiegel mit einen Silbern Rahm.
Des Königs von Schweden Portrait mit Silber eingefasst.
2 Paucken-fahnen von rothen Damast, mit Gold reich gestickt.
1 Patrontasche von sehr feiner Arbeit.
6 neue Geschirr auf ein Zugpferde.
2 Türkische Teppich.
1 françois Bette mit grünen Cardisen Vorhängen.
1 gross parhent Oberbette mit blauen Strichten.
1 grüner tuhn Sessel.
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1 Kästchen mit laquirter Arbeit.
1 paar braune Schuhe mit guthen goldenen Tressen.
8 paar weisse Zwirne Strümpfe.
5 rothe Livereé-röcke mit blauen Bohrten.
1 Bagage-Wagen mit rothen boÿ überzogen.
1 grosse und eine kleine Reise-Apotheken.
1 Duzent zinnerne Schüsseln.
1 Duzent zinnerne Teller.
Ungefähr 150 H allerhand Kupfergeschirr.
4 Flaschen-keller mit 4 feinen geschnittenen Flaschen.
2 Schreibkästchen von sehr netter Arbeit.
1 silbern Pettschaft.
1 paar Pistolen und eine Flinte.
10 bis 12 françois und teutsche Bücher.
5 bis 6 Reisekasten.
[Egy másik jegyzéken „ihro hochfürstl. Durchlaucht Cammerjungfer
Barusca“ ingóságai vannak feltüntetve.]

(1707 június 14.)
„Die Gemahlin des Ragoczy ist nicht gerad von hie nach
Dantzig, wie ich in meiner letztem allerunterthänigsten Relation
gemeldet, sondern wie ich seithero erfahren, nach Stettin gangen,
allwo Sie eine Weile sieh aufzuhalten willens sein solle. Scheinet
demnach, dass ein von dem motivis und Uhrsachen, warumb Sie
von dem gehabten Vorsatz alhie noch zwei Monathen verbleiben
zu wollen, abgangen, der Verdruss und die Empfindlichkeit gewesen,
so Sie auch, allerunterthänigst berichtetermassen gegen mir
verspühren lassen, dass ihr nicht nach Hofe zu kommen erlaubt
worden, gestalten Sie auch glaubete, dass solches Ihr schimpflich
wäre und Sie sich gleichsam noch mehrers prostituiren wierde, wann
Sie auf diesen beständigen Refus seiner darumb anhalten, oder
hirselbst weiter verbleiben sollte. Man hat auch im alhiesigen
Hofe gerne gesehen, dass Sie sich von hinen wegbegeben habe/
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Bécs 6, 7, 8, 10, 13,15, 16, 17, 19,
38, 40, 48, 52, 53,-54, 55, 56, 60,
68, 67, 71, 74, 75,77, 80, 93,112,
113, 115, 116, 120, 121, 124, 136,
145, 146, 147, 153, 158, 167, 168,
169, 171, 179, 181, 182, 183; 184,
187, 189, 195, 196, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 215, 217,
218, 231, 232, 235, 237, 238, 240,
■212, 248, 250, 253, 255, 258, 270,
282, 284, 292, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 324, 325, 326, 327, 346,
347, 348, 350, 352, 361, 362, 363,
365, 368, 371, 373, 375, 376, 377,
379, 385, 386, 390, 391, 393, 395,
397, 404, 409, 410, 411, 413, 417,
421, 423, 425, 426, 427, 429, 435,
437, 438, 439, 441, 442, 443, 444,
447, 455, 466, 478, 482, 485,- 487,
489, 491, 498, 500, 501, 508, 512,
514, 515, 517, 518, 522, 523, 524,
525, 527, 528, 529, 530, 531, 532,
533, 534, 535, 536, 538, 539, 540,
541, 543, 544, 545, 549, 551, 553,
554, 556, 557, 558, 559, 560, 561,
563, 565, 575, 577, 578, 579, 580,
582, 584, 585, 586, 587, 588, 589,
591, 592, 593, 594, 595, 597.
Bécsi minisztérium (miniszterek) 29,
37, 43, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61,
76, 112, 117, 118, 145, 146, 147,
148, 165, 166, 167; 168, 179, 184,
189, 200, 202, 203, 204, 205, 231,
237, 238, 248, 253. L. Miniszter
tanács a. is.
Bécsi pápai nuncius 70.
Bécsi udvar 6, ' 33, 36, 40, 43, 46, 47,
49, 53, 58, 62, 64, 65, 67, 68, 69,
■ 70, 71, 72, 73, 75, 77, 80, 82, 85,
88, 94, 112, 113, 114, 115, 118,
119, 121, 122, 124, 126. 133, 143,
145, 146, 152, 153, 156, 157, 158,
164, 165, 167, 168, 169, 170, 174,
176,177, 179, 181, 182, 183, 184,
187, 189, 192, 196, 197, 199, 200,
202, 205, 210, 280, 235, 244, 249,

261, 263, 271, 277, 311, 312, 326,
333, 334, 340, 841, 359, 363, 371,
373, 380, 382, 383, 384, 387, 397,
398, 399, 400, 401, 417, 429, 436,
439, 413, 446, 448, 458, 461, 462,
463, 464, 466, 469, 474, 476, 481,
482, 485, 489, 490, 492, 500, 502,
503, 511, 512, 513, 514, 523, 527,
530, 532, 533, 534, 535, 539, 542,
544, 560, 565, 567, 572, 574, 575,
582, 583, 602,
Bél Mátyás történetíró 227.
Bidermann H* J. történetíró 227.
Biecz (Gorlicétől é.) vár 469.
Bielsk v. 468.
Bihar megye 24, 48, 224, 227,-230,
244.
Birtokadományok (1710—1711) 25,
26,141,177.
Birtokelkobzások, illetve visszaadások
kérdése 33, 58, 84, 88, 105, 141,
145, 146, 147, 177, 179, 180, 181,
182, 188, 185, 186, 187, 188, 197,
198, 201, 202, 204, 205, 246, 249,
252, 260, 277, 809, 830, 382, 336,
338, 339, 340, 357, 359, 877, 378,
379, 391, 415, 416, 424, 437—38,
454, 474, 475, 478, 491, 492, 493,
494, 496, 497, 500, 506, 511, 512,
515, 516, 518, 529, 530, 532, 534,
538, 539, 540, 548, 546, 549, 550,
552, 553—54, 555, 557, 564, 568,
579.
Bivolinyi István naplóíró 31, 40, 41,
43, 44, 45, 48, 51, 53, 86, 222, 225,
242, 243, 262, 271, 274, 276, 283,
284, 325, 328, 344, 349, 351, 354.
Bobrowicz J. lengyel genealógus 436,
484, 534.
Bodrog f. 281.
Bonac marquis varsói francig kövét
599, 601, 603;
Boncida 1. 19. r
-Borsod megye 328.
Bory Gábor hontmegyei alispán 328.
Bossányi (Nagybossányi) János 204,
472, 538, 556.
Bossányi Pál 204, 472, 538, 556. ;
Bottyán (Vak) birtokai 178, 183.
Bökény h. 84, 87.
Böszörmény (Hajdú —) 32, 222, 223.
Braclav v. 445/ 460, 465, 468.
Braila vára 458, 507.
Brandenburgi választófejedelem 384.
Brankován Konstantin oláhországi
vajda 387, 400, 403, 442, 486, 493,
506, 507.
39*
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Branyiczki uram 266.
Brenner Antal Domokos szepesi pré
post 112, 114, 384, 429, 462.
Gr. Breunerné 26, 178.
Gr. Breuner Seyfrid vezérőrnagy 17,
225 226.
Gr. Breuner-ezred 225, 406, 407.
Bresslau v. 440, 576.
Brúnóé vára 178.
Brückner A. történetíró 67, 69, 70,
73, 396, 404, 460, 461, 467, 471,
493, 496, 506, 537, 565.
Buda 17, 60, 247, 258, 266, 268, 359,
371, 380, 518, 592.
Buda ostroma (1684, 1686) 15, 16.
Budzak 445, 486, 507.
Búg f. 445.
Bulgária 388.
Bulyovszky Dániel 100, 135, 306, 328,
335, 345, 355, 356, 420.
Buol János György titkár 37, 58, 55,
148, 166, 203, 218, 231, 237, 239,
240, 248, 251, 376, 377, 409, 426,
429, 487, 489,545.
Burgundi ágens 505.
Büdö8kuti 1. Berthóty Zsigmond a.

Camus vezérőrnagy 544.
Capitain-leutnant 561.
Caprara-ezred 219.
Gr. Caraffa Ferdinánd Károly 178.
Cardinal v. Sachsen 1. Keresztély
Ágost a.
Cassano v. 592.
Catajonia 544.
Gr. Cernin Herman Jakab cseh tart,
főmarsal 594.
Charkow oroszországi tartomány 199,
495, 513.
Charlotta Amália 1. Rákóczi felesége a.
Charriére Jakab ezredes és ezred®
45, 101, 151, 160, 243, 264, 294,
295, 302, 366, 367, 378, 392, 408,
422, 431, 440, 441, 442, 444, 471,
480, 506, 509, 573.
Chelmi püspökség 436, 483.
Chelmi vajdaság 436.
Chomentowski (Lis) Szaniszló lengyel
palatinus 484.
Chotim vára 484.
Churpfalz 1. Pfalz a.
Cloos ágens 485, 520, 521.
Coltowsky nevű nemes 539.
Commissariat 408.
Confoederatio (magyar, kuruc) 23,
28, 44, 46, 56, 59, 61, 62, 64, 65,
66, 80, 84, 85, 87, 98, 99, 100,

101, 102, 103, 104, 105, 108, 109,
127, 128, 129, 133, 137, 138, 154,
155, 161, 193, 210, 252, 254, 257,
294, 296, 306, 322, 325, 351, 354,
367, 368, 373, 374, 377, 394, 404,
444, 451, 457, 492, 494, 514, 522,
Consideratio 354,
Consilium Hungaricum 421, 571. .
Consilium sanitatis 287, 371.
Contagion 1. Pestis a.
Cra8sau (Krassow) svéd tábornok 576.
Croix (Saint Croix) József vezérőr
nagy 40, 45, 47, 235, 243.
Cron-Armée 1. Lengyel hadsereg a.
Cronfeldherr 1. Sieniawski a.
Çronfeldherrinl. Sieniawski Ádámné a.
Csajághy János kuruc brigadéros 100,
135, 141, 146, 305, 328, 344, 371,
419, 543, 568, 578, 579, 580.
Csanádi ecsedi udvarbíró 209, 262.
Gr. Csáky Imre kalocsai érsek 148,
409, 424.
Gr. Csáky István 149.
Gr. Csáky Mihály 869, 394, — [fele
sége br. Klobusiczky Éva 550, —
leánya Krisztina 369.
Gr. Csáky Zsigmond főtárnokmester
148, 409, 424.
Császári katonaság állapota 7, 8, 13,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31.
128, 216*
32, 36, 42, 93, 94, 96,---------220, 222, 228, 229, 233, 234, 236,
244, 245, 246, 247, 267, 271, 272,
273, 281, 282, 283, 284, 285, 288,
289, 290, 292, 321, 323, 353, 370,
375, 403, 407, 498. 499, 517, 518,
547, 548, 549, 550, 573.
Császári (német) katonaság 362, 447.
Császári korona kérdése 402, 436.
Császári párt Lengyel országban 402,
519.
Csege h. 19.
Csehország 46, 320, 346, 380, 390,
451, 455, 468, 485, 547, 589, 592,
594, 597, 600, 601, 608.
Cseh-morva tartományok 270.
Cseklész (Landschütz) h. 270,871,373.
Cseplész János kuruc ezredes 223,
328, 420.
Cserey János alezredes 100, 110, 306.
Cserey Mihály történetíró 185, 186,
188, 207, 212, 216.
Csicsva vára 178.
Csík megye 185.
Curlandiai hercegné 42, 402.
Cusani marchese lovassági tábornok
11, 13, 14, 17, 18, 30, 121, 146,
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- 151, 319, 320, 321, 324, 325, 326,
349, 350, 358, 367, 374, 375; 392,
406, 410.
Czár 1. Péter (Nagy) a.
Czári címkérdés 456; 464, 466, 467,
482, 487, 488; 489, 490, 528. L.
azonfelül Péter (Nagy) a. is.
Czári udvar 380; 381; 386, 426, 430,
432, 433, 434, 435, 436, 439, 441,
452, 469, 482, 484, 490, 520, 587.
Czári politika 115, 432, 433, 434,
444 447, 479.
Czári miniszterek 70, 72, 74, 77, 78,
158, 162, 163, 457, 459, 460, 470,
481, 511.
Czegléd 225.
Gr. Czobor Márk 25, 178.

Dalberg (Dolberg) Péter József udv.
tanácsos 426, 429, 540.
Dániel Gábor családtörténeti író 344.
Dániel István 187, 344, 419.
Dániel József 344, 420.
Daniel Péter 265.
Danzig 78, 169, 387, 397, 469, 591,
598, 599, 601, 602, 603, 605.
Daun (Jung-) -ezred 170, 247, 496,
515, 549, 560, 579, 588.
Dánia 68, 382, 447, 460, 462, 504,
521.
Dán követ 459.
P. Dániel minorita 201, 524, 525,
531, 535, 536, 555.
Deák Ferenc kuruc ezredes 328, 344,
419.
Debrecen 19, 20, 24, 29, 30, 31, 32,
34, 39, 51, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 91, 94, 95, 98, 100,
101, 105, 107, 121, 132, 140, 145,
207, 209, 219, 222, 223, 227, 229,
231, 234, 242, 243, 247, 248, 261,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
.274, 275, 276, 278, 279, 280, 283,
285, 287, 288, 290, 291, 293, 295,
297, 302, 304, 305, 311, 313, 314,
315, 316, 320, 321, 325, 350, 353,
354, 355, 357, 358, 359, 367, 372,
377, 390, 391,452.
„Declaratio“ szövege 80, 89—90, 91,
95, 97, 99, 102, 104, 132, 273,
274, 275, 276—78, 288, 307, 322,
354.
Demer (Themer) hadnagy 236, 244.
Denis O’Brien írországi tiszt 576.
Deputatio (erdélyi—) 118, 186, 187,
358, 526, 542.
D’Erbaix francia diplomata 73, 74.
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Desalleurs (Des Alleurs) marquis
francia diplomata 73, 114, 161,
162, 384, 387, 402, 441, 583.
DeutschmeÍ8ter-ezred 245.
„Dilucidatio*“ (1711ápr.) 91, 93, 96,
98, 99, 104—105, 107, 313.
Diploma Leopoldianum 409.
Dischberger (Drischberger) főhadbiz
tos 287, 443.
Dizent (von Felsenthal) kamarai ta
nácsos 18, 226, 244, 247, 267, 269,
273,323,404,406.
Dnjester f. 445, 484, 486, 506.
Doblhof 178.
Doboka megye 343.
Dolfin velencei követ 117, 118, 112.
Dolgoruckij Sergius orosz hg. dip
lomata 77, 114, 127, 399, 479, 495,
505.
Domahidy László ezredes 325, 345,
349, 4V0.
Dómján Elek író 61.
Don f. 397.
Dospio (?) 505.
Dönhoff (Denhoff) marsall 432, 433,
483, 521,
Dőry László (jobaházi) ügyvivő 205,
206, 538, 556.
Dráguly (Dragoj) Farkas kuruc ez
redes 223, 265.
Gr. Draskovich 17.
Gr. Draskovich Ádám 178.
Gr. Draskovich Ferenc 25.
Drauth György 156.
Dreisbach orosz vezérőrnagy 579.
Dresden 466.
Drinápoly 396, 403, 442.
Dukla 530, 533, 562, 572.
Duna f. 216, 226, 282, 402, 403, 407,
504, 506, 543, 574.
Dunahíd 403.
Dunántúliak 356, 420.
Dupont francia tolmács 174.
Durazzói kikötő 113.
Dworzatschek hadbiztos 497.

Ebeczky István ungvári parancsnok
129, 151, 263, 368.
Br. Ebergényi László altábornagy
40, 52, 81, 85, 99, 148, 209, 225,
235, 261, 262, 325, 349, 350, 354,
424.
Br. Ebergényiné gr. Széchenyi Juli
anna 225.
•
••
Ecsed vára 19, 29, 36, 39, 41, 81,
92, 208, 209, 230, 234, 238, 242,
247, 261, 262, 266, 284.
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Eger vára 16, 25, 173, 247, 549, 560, Eperjesi vértörvényszék 60, 105, 142,
563.
147, 235, 258, 310, 312, 331, 338.
Eger-foíyó Csehországban 593.
' Erdély 7, 19, 46, 51, 65, 71, 82,
Egyházi méltóságok 181.
90, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105,
Eintele (von --) holland követ 602.
106, 134, 138, 139, 141, 143, 144,
Elbogen csehországi város 590, 593,
146, 185, 186, 187, 188, 206, 208,
594, 595.
210, 219, 222, 224, 228, 229, 230,
Eleonóra Magdolna régenskirályné
243, 264, 265, 271, 275, 277, 281,
116, 118, 120, 122, 123, 145, 146,
282, 296, 298, 299, 301, 802, 303,
147, 148, 151, 165, 166, 167, 184,
304, 306, 309, 310, 312, 327, 329,
189, 192, 193, 194, 197, 206, 317,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
319, 324, 326, 346, 347, 348, 349,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
350, 358, 361, 362, 363, 364, 365,
344, 345, 354, 358, 374, 379, 391,
366, 370, 371, 373, 390, 391, 392,
407, 412, 413, 415, 417, 418, 419,
393, 394, 395, 396, 404, 407, 410,
420, 421, 425, 442, 472, 497, 512,
213, 415. 421,423, 424, 425, 427,
546, 551, 569, 571, 579, 580, 582,
585, 602.
429, 430, 432, 434, 437, 441, 444,
446, 448, 449,450, 454, 455, 456, Erdélyiek 355, 356, 378, 414, 419,
557 569.
458, 460, 462, 464, 466, 468, 470,
472, 476, 477,478, 479, 480, 482, Erdélyi bujdosók 185, 186, 187, 188,
303.
484, 486, 487,488, 489, 490, 492,
494, 499, 500, 502, 504, 505, 506, Erdélyi birtokok visszaadására bi
507, 508, 514, 516, 517, 519, 520,
zottság 186.
521, 522, 525, 535, 536, 542, 546, Erdélyi császári haderő 17, 18, 19
551, 554, 555, 558, 559, 564, 566,
30, 31, 32, 35, 36, 185, 219, 224
229,242.
567, 568, 570, 571, 574, 576, 577,
579, 584, 588.
Erdélyi fejedelemség kérdése 27, 46,
Eleonóra Magdolna régenskirályné
65, 67, 71, 72, 73, 88, 155, 195,
206.
címe 411, 464, 487, 488, 489, 490,
546.
Erdélyi követek 357, 541, 542, 568,
570, 571.
Emigráció (lengyelországi —) és az
emigrácionális politika 98, 102, Erdélyi menekültek 379, 419.
106, 107, 130, 152, 158, 159, 162, Erdélyi rendek 371, 373, 417, 418,
164, 168, 171, 172, 175, 183, 184,
420, 541,’ 542, 568, 602.
189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, Erdély és a szatmári béke 177, 187,
197, 198, 199, 200, 202, 203, 204,
188, 803.
205, 206, 209, 210, 211, 422, 426, Gr. Erdődyek 177.
429, 430, 432, 456, 467, 474, 475,
Gr. Erdődy György 178.
477, 480, 481, 490, 491, 492, 493,
Gr. Erdődy Sándor kamarai elnök
148, 178, 409.
494, 495, 499, 500, 501, 502, 506,
508, 509, 511, 512, 513, 514, 518, Ernő Ágost braunschweig-lüneburgi
hg. 471.
519, 520, 521, 524, 526, 527, 528,
529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, Ertzrebellen 1. Rákóczi és Bercsényi a.
536, 538, 539, 540, 541, 542, 544, Eskümintája a kurucoknak 327—28.
545, 550, 551, 554, 555, 556, 557,
Gr. Esterházy Antal kuruc tábornok
3,88,150, 152, 155, 158, 198, 203,
561, 564, 565, 575, 576, 581, 582,
584, 585, 588.
204, 205, 352, 358, 369, 386, 388,
Emigránsok letelepítése Oroszország
894, 398, 411, 428, 430, 439, 450,
ban 495.
475, 493, 501, 510, 518, 526, 527,
Endre (II.) király 47.
528, 540, 541, 544, 545, 546, 551,
Engelhaus h. 595.
555, 557, 565, 588.
Enzinger János (von Enzing) fel Gr. Esterházy Dániel kassai parancs
ügyelő 498.
nok 63, 101, 293, 294, 295, 305,
Eötvös Miklós kincstári jószágigaz
374, 375 ; birtokai 178.
Gr. Esterházy József vezérőrnagy 407.
gató 266.
Eperjes 25, 30, 219, 221, 235, 242, Hg. Esterházy Pál nádor 25, 55, 116,
372, 376, 468, 473, 552, 582.
147, 154, 178, 184, 200, 246, 310,
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318, 319, 358, 361, 409, 424, 425,
567, 571.
Eszék 17, 404, 543.
Esztergom 15, 16, 227, 359, 409.
Esztergom megye 430/
Esztergomi érsek l.Keresztély Ágost a.
Európa 117, 368.
Európa északi államai 68, 366, 460,
462, 463.
Európai helyzet 85.
Exercitium receptarum religionum
1. vallásgyakorlat a.
Éble Gábor történetíró 5, 86, 139,
, Í49, 212, 265, 266, 279, 360, 369.
Élesd (Bihar m.) 230.
Érsekújvár 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 19, 20, 172, 215, 225, 234,
247, 281, 282, 283, 286, 290, 328,
407, 434, 496, 560, 561.
Értekezletek a szatmári béke ügyé
ben 424, 425.

Ï egyvemek 222.
Fekete-tenger 397.
Felföld (északkeleti —) 29, (északnyu
gati —) 286.
Fellner H. történetíró 250, 376. .
Felsőbánya 345, 420.
Felsőczigovicska h. 282.
Felsőmagyarország 200, 408, 439, 552,
■ 582.
Ferdinand (III.) magyar király 553.
Ferenc Lajos mainzi koadjutor, a
német lovagrend nagymestere 123,
363, 364, 460.
Ferenczi Miklós történetíró 186.
Festetics Pál 178.
Fierville d’Hérissy francia diplomata
194, 387.
„Finalis resolutio“ szövege 80, 83,
84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 96,
97, 99, 100, 102, 126, 132, 271,
273,274,293,295,298—99,302—304,
305, 306, 308, 324, 334.
Gr. Flemming Ioachim Frigyes lengyel
minister 159, 194, 198, 436, 445,
446, 451, 456, 457, 465, 466, 472,
480.
Fonbeton Major 1. Mazargues a.
Br. Forgách Ferenc 172, 204, 538,
556, 560, 583.
Br. Forgách Ferenc felesége Hartl
Teréz 538, 560.
Gr. Forgách Pál 25, 178.
Gr. Forgách Simon 88, 150, 189, 192,
194, 198, 203, 204, 205, 352, 358,
369, 394, 398, 399, 403, 428, 429,
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444, 446, .448, 450, 451, 456, 471,
476, 509, 518, 527, 538, 540, 544,
546, 551, 555, 557, 588. — felesége
gr. Esterházy Ágnes 448, 551. — bir
tokai 178.
Br. Forster Gyula történetíró 263,
573.
Fraknóvára 116, 318, 319.
Franciaország 16, 60, 68, 71, 73, 77,
247, 258, 262, 263, 384, 388, 398,
399, 400, 401, 402, 441, 451, 463,
464, 493, 502, 512, 513, 519, 520,
, 522, 523, 573, 582, 587, 602. :
Francia diplomácia 387, 601 ; — hajó
113; — követ 157,161, — csapatok
Rákóczi szolgálatában 3, 157, 331,
339, 381, 405, 415, 480, 506, 509;
— párt Lengyelországban 399, 400,
401, 402, 502 ; — pénz Rákóczi
számára 573, 582; — politika 158,
162, 168, 194.
Franciák Lengyelországban 398, 576,
582 592.
Frankfurt 251, 557, 558.
Fray József kanonok 244, 247, 248.
Frigyes (I.) porosz király 68, 502,
598, 599, 601, 603.
Frigyes (IV.) dán király 447, 504,
‘ 521.

Galambos Ferenc (deregnyei) tanács
úi- 201, 525, 527.
Galgóci uradalom 178.
Galícia 204, 572.
Hg. Galiczin bécsi orosz követ 70,
71, 114.
Gams egyháztörténetíró 483.
Garam f. 281, 285.
Gaun ésZanchoni bécsi bankház 541,
542, 565.
Gazdasági viszonyok 1710 körül 4, 5
Gálfalvi Gergely kincstári jogügyész
186.
Gáspár páter 593, 595.
Generalkriegskommissariatsamt 1.
Hadbiztosság a.
Genua 365.
Georgi G. földrajzíró 445.
Gerhard György tanácsúr 91, 98, 101.
Geschow orosz tábornok 399, 537.
Glöckner K. M. 248, 260.
Gr. Golovkin orosz főkancellár 70,
71, 159, 166, 381, 389, 428, 429,
458, 459, 461, 465, 468, 482, 488,
575, 576 ; — fia 461, 467. .
Gorzó Gellért irodalomtörténetíró
435, 530, 556.

616

NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

Gönc h. 30.
Görögök 505. •
•
Görög keletiek és Nagy Péter cár
404, 442. L. Szerbek a. is.
Grabowiec lengyel helység 468.
Gran 1. Esztergom a.
Gratia vitae et bonorum kérdése 48,
49, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 84,
89, 90, 96, 97, 103, 104, 106, 132,
136, 141, 142,143, 144, 145, 147,
175, 177, 179,181, 185, 186, 187,
190, 196, 198.200, 203, 204, 205,
236, 237, 238,239, 240, 252, 271,
277, 278, 299,303, 304, 308, 310,
313, 330, 331,332, 333, 335, 338,
339, 340, 341,346, 348, 371, 377,
378, 394, 410, 414, (Rákóczinál)
415, 416, 417,420, 421, 423, 424,
437, 473, 474,476, 477, 478, 490,
491, 492, 493,494, 500, 506, 512,
513, 514, 518,538, 545, 551, 555,
564, 575.
Graven (Gräven) Lajos vezérőrnagy
40, 134, 138, 139, 146, 219, 235,
352, 356, 359, 365. 367, 372, 390.
541, 542, 544, 551, 565,
Grimm-szótár 281.
Grodek v. 576.
Grossfeldherr 1. Sieniawski a.
Grossfeldherrin 1. Sieniawski fele
sége a.
Grossglogau v. 440.
Grosskanzler 1. Golovkin a.
Grossvezír 1. Baltadsi a.
Grudzinsky lengyel tábornok 458.
Grünberg v. 447.
Gr. Guttenstein Vencel táborszernagy
589, 591, 595, 597, 598.
Gyöngyös v. 18, 178, 226.
Gyöngyösi értekezlet 108.
Győr 227, 247, 273, 287, 323, 359, 404.
Győri egyházmegye 506.
Gyulafehérvár 19.
Gyulay (gyulai) család 430.
Gyulay (gyulai) Ferenc 190, 201, 204,
430, 431, 435, 522, 527, 538, 556.
Gr. Gyulay István 345, 425 ; — ezred
226.

Habsburg-ház (Erzhaus Österreich)
8, 24, 107, 114, 160, 317, 318, 319,
324, 353, 364, 374, 399, 400, 401,
428, 433, 436, 452, 453. 454, 455,
456, 458, 459, 471, 472, 481, 485,
494, 500, 502, 519, 522, 523, 524,
546, 573, 583, 589, 492.

Hadbiztosság 10, 18, 170* 224, 265,
273, 408, 517.
Hadház h. 39.
Haditanács (Hofkriegsrath) 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
31, 32, 40, 48, 49, 57, 60, 61, 76,
77, 78, 83, 88, 93, 96, 121, 125,
‘
158, 169, 170, 171, 174, 175, 176,
180, 181, 182, 184, 135,
““ 186,
* 187,
188, 189, 192, 196, 200, 201, 202,
203, 204, 206, 209, 212, 216, 219,
220, 222, 226, 228, 229, 230, 231,
233, 235, 236, 238, 244, 245, 250,
251, 255, 256, 258, 259, 260, 266,
269, 270, 271, 272, 275, 280, 282,
285, 290, 291, 292, 293, 295, 321,
“
323, 324, 325, 347, 348, 350, 352,
354, 355, 356, 357, 358, 359, 366,
368, 371, 372, 373, 374, 377, 393,
395, 396, 403, 406, 407, 408, 409,
410, 422, 423, 424, 425, 426, 438,
442, 455, 474, 480, 488, 496, 497,
498, 499, 508, 515, 516, 518, 520,
524, 525, 526, 528, 530, 532, 534,
536, 538, 540, 541, 542, 544, 546,
547, 548, 549, 550, 551, 552, 554,
556, 557, 558, 559, 560, 561, 563,
564, 577, 578, 580, 584, 585, 586,
587, 592, 593, 596, 597, 598.
Hainburg tár 15, 19, 20, 29, 272.
Hajduvárosok 30, 32, 138, 143, 223,
224, 234, 336, 340, 379, 417.
Hajdukatonaság 406, 407.
Halász Péter kuruc ezredes 223, 344,
419.
Halics 507.
Br. Haller Gábor 345, 419.
Hannoveri választófejedelemség 471.
Hannoveri vértesezred 282, 286, 291,
292, 434, 440.
Haraszti Imre ungvári harmincados
191, 201, 204, 514, 527, 538, 556.
Hartl (Hartei, Hartl) János 172, 174,
175, 176, 205, 538, 560, 561, 581,
582, 583, 587.
Hartl leánya Teréz (br. Forgách Ferencné) 172, 560.
Br. Hasslingen Tóbiás vezérőrnagy
247,
Hassiingen-ezred (zászlóalj) 247, 496,
549, 560.
Határőrvidékek újjászervezése 55.
Hatvan 215, 216, 247, 283.
Hauptfiscalcommission 248, 260.
Havasalföld 186, 187, 195. L. Oláh
ország a. is.
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Hága (Haag) 460, 462, 466, 490, 54Í,
585.
Hágai béketárgyalások 112, 117, 317.
Hágai szerződés (1710 márc. 31.) 280.
Háromszék megye 185.
Br. Heems Arnold berlini követ 589,
598, 600, 602, 604.
Hegyaljai uradalom 177.
Gr. Heister Sigbert főparancsnok 3,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19,
26, 62, 121, 193, 215, 320, 327, 449.
Br. Heilenbach (Heimbach) Godofréd
178, 191, 192, 199, 204, 448, 494,
518, 527, 529, 532, 538, 550, 555,
564, 584.
■
Hellenbach György 529, 532.
Gr. Herberstein Ernő szegedi parancs
nok 404.
Gr. Herbersten János Ernő danzigi
rendkívüli követ 75, 76, 78, 114,
115, 168, 169, 174, 189, 221. 397,
426, 427, 428, 429, 469, 488.
Gr. Herberstein Lipót a haditanács
másodelnöke 11, 12, 14, 15, 55,
146, 148, 166, 196, 250, 251, 318,
346, 365,377, 396, 409, 426, 429,
487, 488,508, 510, 512, 514, 524,
545, 559,560, 562, 580, 582.
Hertold 178.
Hessen (Landgräfin von—) 1. Rákóczy
felesége a.
Hessen-Casseli gróf 603.
Hipssich C. történetíró 68.
Br. Hochberg Károly vezérőrnagy
17, 286.
Hoch- und Deutschmeister 1. Ferenc
Lajos a.
Hof 1. Bécsi udvar a,
Hofkammer 1. Kamara a.
Hofkommission birtokügyekben 61,
145,. 185, 260.
Hofkriegsrath 1. Haditanács a.
Hg. Hohenzollem-Hechingen Frigyes
Lajos 476, 551.
Hohenzollern-ezred 225, 281,404, 406.
Hollandia (holland szövetséges) 56,
126, 133, 200, 237, 240, 252, 372,
375, 385, 386, 395, 402, 434, 462,
492.
Horánszky Lajos történetíró 212, 360.
Hortobágy-folyó (Ordova) 31,220, 222.
Horvátország 565.
Horvátországi bán 324, 336, 342, 343,
346, 363, 420, 548, 565.
Horvátországi rendek 324, 325.
Horváth Ferenc 69.
Horváth György (pálóczi) 262.
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Br. Horváth Simontsics János 178.
Hospodárok 1. Brankován és Kantemir a.
Gr. Hoÿos bizottsági elnök 260.
Hrabovszky László 178/
Hukliva (Búkliva) h. 547, 578.
Hungarn 1. Magyarország a.
Hunyadi István 420.
Huny adv László 421.
Huszár Imre 191,20Ï, 204,527,538,556.
Huszt vára 59, 91, 109, 110,111, 138,
151, 154, 155, 257, 279, 352, 358,
367, 374, 390, 392, 394, 425, 452,
454, 552.
Huszti gyűlés 131.
Huszti uradalom 211.
Hüppe S. történetíró 534, 583.

Illésházy Miklós gr. magyar kancellár
25, 55, 148, 177, 184, 200, 250, 409,
421, 424, 425, 567 571.
Ilosvay Imre kuruc ezredes 344, 361,
419, 420.
Imhof J. W. történetíró 117,119, 231,
240, 250, 326.
Interregnum 361, 363, 373, 410, 413.
Ipoly f. 281, 285.
Írország 576.
Itália 16, 200, 225, 407, 589, 592.

Jablonowski-család 484.
Jablonowski János Szaniszló író 484.
Jablonowski Sándor a korona zász
lósa 484.
Jablunka 560.
Jahnus von Elberstädt orosz tábornok
168, 173, 398, 399, 401, 427, 428,
429, 442, 445, 471, 473, 483, 489,
541, 544, 545, 546, 572.
Janicsárok 401.
Jaroslav (Jaraszló) v. 77, 171, 172,
173, 175, 190, 197, 206, 389, 430,
431, 432, 433, 435, 438, 441, 444,
445, 447, 448, 449, 451, 452, 456,
457, 459, 461, 463, 465, 467, 469,
471, 473, 474, 475, 476, 477, 478,
479, 482, 483, 485, 490, 491, 493,
495, 499, 500, 501, 506, 508, 510,
511, 514, 520, 521, 522, 524, 526,
527, 531, 533, 534, 536, 537, 538,
539, 545, 556, 560, 561, 562, 563,
572, 573, 574, 575, 580, 581, 583,
584, 585, 588.
Jaroslavi jezsuita-kollégium 556.
Jaroslavi uradalom 431.
Jasiczky lengyel helység 468.
Jassy v. 496, 506, 537.
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Javörov lengyel v. 156,158,162,163,
172, 173,189, 380, 381, 383, 385,
387, 389,898, 399, 401, 403, 432,
437, 438,444, 456, 459, 461, 463,
471, 473,480, 508, 510, 511, 521,
526, 561,562, 563, 572.
Javorovi domonkosok temploma 510.
Jánd h. 44.
János Frigyes braunschweig-lüneburgi
hg. 119, 326.
János Vilmos pfaltz-neuburgi választó
fejed. 447.
Jászberény 18, 215.
Jászok kiváltságai 143, 336, 340,
379, 417.
Jászóvára 25.
Jedlic8ka Pál történetíró 15, 120,
408, 409, 452.
Jeney-féle rác huszárezred 407.
Jezsuiták 582, 588.
Joachimsthal v. 595.
Jorga M. romániai történetíró 195.
Br. Jósika Dániel dandámok 345,419.
Br. Jósika István 134, 343, 355.
József (I.) magyar király (1705—1711)
12, 13, 16, 25, 26, 32, 37, 54, 55,
70, 73, 111, 112, 115, 116, 118, 119,
121, 122,123, 128, 139, 145, 150,
152, 153,154, 156, 159, 164, 165,
179, 185,215, 217, 231, 232, 238,
240, 241,248, 249, 250, 251, 253,
254, 255,279, 293, 316, 317, 318,
319, 320,321, 322, 326, 346, 349,
351, 353,358, 361, 364, 368, 369,
372, 386,389, 394, 395, 401, 401,
408, 412,413, 421, 422, 425, 434,
432, 436,439, 440, 449, 452, 465,
466, 481,483, 546, 559. 567.
Jung-Daun-ezred 1. Daun a.

Kaiserliche Hof 1. Bécsi udvar a.
Kamara (bécsi udv. és magyar) 10,
146, 168, 180, 181, 202, 216, 251,
266, 359, 366, 409, 438, 517, 518,
539, 540, 553.
Kaminiec (Caminiec) Podolski v. 484,
507, 528, 537, 575, 584.
Kancellária (magyar udvari) 148,180,
181, 239, 240, 296, 359, 362, 377,
378, 424, 438, 455, 492, 494, 553,
554, 557, 559, 577, 380.
Kancellária (cseh udv.) 592, 593, 596,
597, 599.
Kancellária (erdélyi udv.) 186, 379,
557, 580.
Kancellária (osztr. udv.) 439.

Kantemir Demeter moldvai vajda
187, 387, 400, 442, 486, 493, 496.
Karlovici béke (1699) 115, 240, 395,
396, 399, 409, 417, 423, 424, 492.
Karlsbad 468, 470, 589, 592, 593,
595 596.
Kassa* 29, 30, 40, 48, 53, 54, 56, 59,
94, 101, 105, 106,126,128,129,149,
151, 170, 171, 173, 174, 193, 220,
221, 224, 225, 231, 235, 237. 238,
239, 241, 242, 245, 246, 247, 248,
252, 257, 265, 267, 270, 279, 281,
282,- 286, 291, 292, 294, 295, 296,
301, 305, 306, 307, 314, 315, 316,
322, 325, 336, 342, 345, 347, 349,
350, 351, 353, 358, 366, 367, 369,
370, 371, 372, 374, 375, 376, 377,
390, 392, .393, 403, 405, 407, 408,
411, 422, 431, 439, 449, 452, 453,
455, 473, 496, 497, 499, 515, 517,
543, 547, 549, 550, 551, 552, 561,
572, 573, 574,582,5 83, 586.
Kassa átadása 354, 390.
Kassai generalatus 372, 374, 408.
Kassai kaszárnya 393.
Kassai Zeughaus 371, 375.
Kaszárnyaépítés 370, 393.
Katalin (Katharina Álexiowna)
cárnő 467.
Katona István történetíró 12, 21, 42,
46, 50, 121, 125, 139, 149, 165, 325.
Kálié h. 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 47, 49, 208, 219, 223, 225, 228,
233, 235, 236. 238, 243, 314,322,406.
Káliói csapatösszevonás (1710) 219,223.
Kántor István fejedelmi titkár 201,
206, 525, 527, 585, 586.
Kárándy Mihály kuruc ezredes 223,
266, 325, 345. 349, 420.
Károly (Nagy-) helység 86, 95, 97,
106, 132, 134,135, 137, 138, 139,
140, 146, 151,229, 283, 287, 297,
298, 303, 313,314, 316, 322, 225.
327, 342, 347,348, 351, 354, 355,
356, 357, 367,373, 392.
Károly lotharingiai hg. 16.
Károly (III.) magyar és spanyol király
8, 17, 72, 112, 115, 116, 118, 119,
121, 122, 123, 124, 125, 148, 150,
165, 167, 177, 184, 196, 198, 200,
212, 217, 226, 231, 250, 251, 270,
317, 318, 319, 320, 323, 325, 326,
346, 353, 358, 360, 361, 362, 364,
365, 367, 368, 370, 373, 389, 390,
393, 394, 395, 396, 397, 404, 412,
421, 428, 436, 439, 445, 451, 452,
453, 454, 455, 461, 464, 471, 475,
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476, 489, 504, 517, 543, 546, 547,
556, 561, 566, 567, 568, 570, 571,
578, 580, 587, 588, 589, 590.
Károly (I1L) és a magyarok 149, 365,
566, 569.
Károly (HL) címe 412, 413, 414, 546,
Károly (XII.) svéd király 67, 68,
69, 73, 74, 78, 113, 117, 157, 161,
162, 169, 247, 280, 384, 395, 402,
403, 440, 443, 445, 459, 461, 470,
482, 483, 489, 507, 537, 591, 599,
604.
Károlyi-család (gr.) levéltára 5.
Gr. Károlyi Ferenc 265, 360, 369.
Károlyi Sándor kuruc főparancsnok
3, 5, 6, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 69,
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 121,
126, 128, 129, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 156, 159,
178, 184, 185, 186, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 217, 218, 219, 223,
225, 227, 229, 230, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 242, 243,
246, 249, 250, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 259, 261, 262-6, 267,
268, 269, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 278, 279,- 280, 282, 284, 285,
287, 288, 289, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 304, 305, 307, 308, 313, 314,
315, 316, 322, 324, 325, 343, 345,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 258, 359, 360, 361, 366, 367,
368, 369, 370, 372, 373, 374, 375,
390, 391, 393, 399, 404, 405, 410,
419, 423, 425, 439, 452, 453, 454,
476, 555, 556, 558, 559, 567, 570,
571, 577, 578, 579, 580.
Károlyi anyagi kárpótlásának kérdése
211—12, 217.
Károlyi árulásának kérdése 49, 50,
207 s köv. 11.
Károlyi birtokainak elkobzása 25.
Károlyi altábornagyi rangja 578, 580.
Károlyi bécsi útjának kérdése (1711
febr.) 50, 54.
Károlyi eskütétele 80, 86, 91, 209,
273, 274, 275, 280, 559.
Károlyi ezrede 393, 394.
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Károlyi főispánsága 86, 211, 217,
279—80, 558, 559, 577, 578, 580.
Károlyi grófi címe 86, 279.
Károlyi különválása Rákóczitól 28,
35, 82, 85, 92, 93, 94, 95, 99, 104,
110.
Károlyi memoranduma (1710) 27.
Károlyi részére kiállított amnesztia
(1710 dec. 22) 26, 32, 33, 40,
Károlyi találkozása Pálffyval 34, 35,
37, 39, 44, 229.
Károlyi felesége gr. Barkóczy Krisz
tina 4, 5, 265, 294, 360, 393, 394.
Károlyi fia Ferenc 265* 360, 369.
Károlyi leánya Klára 265, 360.
Kecskemét 113, 216, 225, 226.
Keczer Sándor (lipóczi) 172, 191,.
192, 199, 201, 204, 448, 494, 512,
525, 527, 529, 533, 538, 556, 560,
561.
Keczer Sándorné 535.
Keleteurópa 56, 67, 68, 112, 195,
460, 463.
Keletgalicia 482.
Kemény János erdélyi fejedelem 526,
Br. Kemény Simon 188, 201, 526, 527.
Kereskényi János 274.
Keresztély Ágost sachsen-zeitzi hg.
esztergomi érsek 33, 34, 36, 37,
154, 184, 227, 230, 231, 232, 233,
362, 409, 424, 506, 567.
Gr. Kéry (Köry) Ádám 243, 358.
Kiev (Kiow) 459, 464, 468, 483, 507.
Kievi palatinus 1. Potocki József a.
Gr. Kinsky Vencel Norbert cseh fő- kancellár 318.
Királyválasztás (szabad-) kérdése 72,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
1. TrónörökÖBÖdés a. is.
Kirchberg (Stájerország) 12.
Kis-Lengyelország 472.
R. Kiss István történetíró 343.
Kismarton v. 148.
Kis-Pinye patak 261.
Kisvárda 28, 178, 227, 247, 262.
Br. Klobusiczky Ferenc 550, 551, 552,
563, 564, 579.
Klobusiczky leánya Éva gr. Csáky
Mihályné 550.
Klobusiczky birtokai 183.
Klobusiczky György 134.
Kneschke genealógiai író 248.
Kókai Márton kuruc ezredes 223, 328,
344, 419.
Kolinovics Gábor történetíró 182.
Kollitzani (Okolicsányi ?) 528.
Gr. Kollonich Ádám 178.
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Gr. Kollonich Henrik 26.
Komárom 247, 273, 323, 359.
Komárom megye 430.
Komáromi Csipkés György debreceni
főbíró 17, 24, 26, 27, 29, 32, 33,
84, 35, 38, 47, 84, 85, 92, 93 95,
96, 97, 98, 99, 100, 102, 107, 128,
' 227, 280, 283, 284, 287, 288, 289,
293, 294, 297, 299, 304, 307, 322,
325, 334, 358, 390, 391.
Komlóssy Sándor ezredes 352.
Konstantinápoly 68, 113, 161, 291,
383, 384, 386, 387, 396, 397, 401,
441, 462, 463, 505, 523, 543.
Konstantinápolyi béke (1700 júl.) 67.
Kos-család 436.
Kos János chelmi vajda 436, 447.
Kozákok 584.
Kölni 227, 399.
Königsberg 503.
Köprili nagyvezér 113.
Körös f. 264.
Kővár 29, 134, 135, 151, 155, 279,
352, 358, 367,374, 390, 892, 394,
425, 452, 454, 552.
Kőváry László történetíró 242, 243,
344, 526.
Közgazdasági tanács 306, 550.
Krakó 206, 380, 444, 446, 501, 520,
573, 574, 575, 583, 588.
Krapf Ferenc 178.
Kraszna f. 94, 283, 356.
Krasznahorka vára 25, 553
Kraszna megye 5.
Kretscbmayer H. történetíró 251, 376.
Br. Kriechbaum erdélyi katonai pa
rancsnok 185, 216.
Krucsay István tanácstitkár 501.
„
János ezredes 101, 105, 223,
294, 306, 307, 822, 325, 844, 419,
Krzeszov várót 562, 563.
Kukizói levél (1711 ápr. 18) 127.
Br. Kukländer vezérőrnagy 183.
Kún István ezredes 345, 420
Kunok kiváltságai 143, 336, 340, 417.
Kurtic8 kapitány huszárszázada 222,
228, 262, 373.
Kuruc haderő (1710—11) 3, 4, 6, 7,
9, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 32,
36, 38, 43, 48, 61, 84, 85, 94, 98,
102, 108, 109,127, 152, 168, 223,
226, 284, 243,244, 245, 269, 290,
296, 353, 354,855, 366, 369, 370,
371, 375, 376,380, 381, 385, 391,
392, 393, 898,899, 400, 411,* 414,
418, 425, 483,437, 43*, 439, 444,
446, 523, 602.

Kurucok orosz szolgálatban 168, 380,
381, 386, 387, 388, 398, 411, 422,
426, 427, 428, 429, 431, 433, 441,
442, 450; 451, 471, 480, 481, 493,
509, 511, 513, 526, 528, 537, 541,
• 548, 578.
Kurucok eskütétele és hazabocsátása
136, 137, 139, 140, 356, 376, 377,
390.
Kurucok amnesztiája 152
Kurucok confoederatiója 1, Confoede
ratio a.
Kuruc zászlók 357, 390.
Kurz Fr. András 547.

La Bare kamarás 593, 595, 596, 597.
Lajos (XIV.) francia király 6, 67,113,
'117, 127, 160, 161, 162, 195, 262,
381, 384. — kopenhágai követe 67,
. konstantinápolyi követe 161, ud
vara 161, 162, 163, 194, 317.
Lajos Rudolf braunschweig-lüneburgwolffenbütteli hg. 461, 467, 471. —
leánya Sarolta Krisztina Zsófia 461,
467. — leánya Erzsébet Krisztina
461.
Gr. Lamberg Ferenc 6.
Lancken (von —) vezérőrnagy 151,
244, 367, 368, 369, 374.
Lancken-ezred 374.
Landau v. 16.
Lariviére francia tüzérezredes 196,
582.
Laszcz-lengyel család 468
Laszcz Sándor belzi palatinus 468,489;
La Tour-ezred 224.
Lawocne h. 468, 522.
Gr. Lazansky Vencel I. kamarás 594,
59 \ 596.
Lazy (Lázy?) András 328.
Lányi Pál (rozsnyai) 191, 201, 204,
527, 538, 556.
Lányi Pálné 535.
Gr. Lázár Miklós történetíró 343.
Lehoczky Tivadar történetíró 517.
Br. Leinbrecht (Limprecht) kapitány
221.
Gr. Leiningen-család 599, 601.
Leipzig 591.
Lelkipásztor-hiány (1710) 30, 31.
Lemberg 76, 77, 169, 171, 173, 389,
403, 432, 464, 465, 468, 469, 479,
481, 483, 485, 487, 491, 494, 501,
502, 503, 505, 506, 507, 508, 509,
511, 513, 515, 519, 520, 521, 522,
523, 524, 525, 526, 527, 529, 531,
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533, 535, 537, 545, 550, 560, 561,
572, 576, 582, 584, 585, 586.
Lembergi palatinus 506.
Lengnich G. lengyel történetíró 433,
436.
Lengyelország 5, 29, 34, 38, 41, 43,
48, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 75,
76, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 88, 93,
102, 106, 108, 113, 114, 115, 130,
133, 137, 141, 153, 155, 156, 157,
158, 170, 171, 172, 173, 193, 194,
196, 199, 200, 202, 203, 204, 211,
216, 223, 258, 262, 263, 271, 280,
285, 288, 296, 297, 299, 301, 303,
313, 330, 338, 344, 369, 373, 376,
377, 378, 381, 385, 387, 388, 394,
395, 396, 398, 399, 400, 401, 406,
408, 411, 414, 422, 426, 427, 428,
429, 430, 431, 433, 434, 440, 441,
443, 444, 445, 448, 449, 456, 458,
459, 460, 462, 463, 465, 467, 468,
469, 470, 472, 474, 479, 480, 483,
484, 485, 486, 587, 493, 494, 495,
502, 503, 504, 508, 509, 511, 514,
515, 518, 519, 521, 523, 524, 528,
529, 530, 531, 534, 536, 537, 539,
541, 544, 545, 548, 549, 551, 554,
555, 557, 561, 562, 563, 564, 572.
573, 574, 576, 582, 583, 587, 592.
Lengyelek 389, 397, 422, 470, 484,
485, 487, 504, 558, 573, 576, 584.
Lengyel csapatok Rákóczi szolgálatá
ban 3, 4.
Lengyel határok 369, 376, 380, 408,
411, 422, 426, 428, 429, 440, 483,
505, 509, 548, 578, 584.
Lengyel korona 402, 434, 451, 466,
469, 470.
Lengyel hadsereg 484, 494, 504, 521,
537, 563, 573.
Lengyel senatus 194, 465, 467, 469,
484, 485..
Lengyel miniszterek 470.
Lengyel pártok 486.
Lengyel udvar 428, 578, 599.
Leövey-család 328.
LeÖvey Sámuel 328.
Leszczinsky Szaniszló lengyel kir. 484,
507.
Liebenberg Károly József ezredes 287.
Limiers történetíró 397, 447.
Lipót (I.) magyar király 116, 324,
405, 413, 471, 493.
Lipótvár 273, 323.
Lith berlini orosz követ 461.
Litvánia (litván) 484, 486, 507, 521,
533, 537.
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Livland 73, 456.
Hg. Lobkowitz József Antal vezérőr. nagy 440.
. ... ..
Lobkowitz-ezred 440.
;
Locher Károly, a haditanács tagja
. 13, 14, .26, 43, 55., 57, . 58, 81, 83,
84, 85, .86, 88, 89„ 90,.93, 94, 95,
99, 107,. 125, 126, 128, 132, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 145,
151, 178, 179, 191, 212, 251, 253,
255, 256, 259. 26Q, 266, 267, 268,
269, 270, 471, 27ß, 274, 275, 276,
278, 280, 282, 283, 285, 287, 288,
289, 290, 295, 823, 325, 329, 332,
333, 334, 335, 337, 342, 344, 348,
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
368, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
376, 407, 408, 412, 419, 435, 448,
474, 499, 514.
Locher Károlynak adott utasítás (1711
febr. 18) 59, 60, 61, 256- 60, 268,
298.
London 461.
Br. Longueval József 26.
Longueval-ezred 496.
Los (Loos) Albert lembergi asztalnok
, 472, 479.
Lőcse 6, 224.
Br. Löffelholz Vilmos altábornagy 17,
30,156, 178, 224, 235,244,248,269,
349, 350, 406, 422, 426, 439, 443,
476, 485, 509, 510, 550, 579
Löffelholz-ezred 407, 516.
Gr. Löwenburg Frigyes altábornagy,
nagyváradi parancsnok 36, 230,
.497, 516, 550.
Lublin 483, 534, 562.
Lublini törvényszék 534.
Lubló 292.
Lubomir8zky hercegi család 400, 40L
Hg. Lubomirszky György 17, 400,407,
583.
Hg. Lubomirszky Tivadar (Tódor) Kon
stantin 292, 400, 401, 406, 407,471,
485, 498, 502, 519, 520.
Lünig történetíró 461.
Madaras h. 222.
Magdeburg v. 436.
Magyarország 7, 9, 14, 16,17, 24, 37,
51, 54, 60, 72, 74, 78, 84, 85, 94,
97, 98, 99, 100, 105, 106,113, 126,
130, 134, 139, 141, 143, 144, 146,
160, 168, 174, 176, 179, 184, 185,
190, 191, 192, 193, 195, 196, 200,
201, 202, 204, 205, 206, 207, 210,
215, 232, 239, 240, 241, 242, 252,
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253, 256, 257,258, 260, 278, 281,
- 282, 296, 298,299, 302, 303, 304,
305, 806, 309,310, 311, 312, 318,
319, 320, 321,822, 324, 327, 329,
330, 331, 833;334, 335, 386, 887,
338, 889, 340,341, 342, 343, 345,
346, 356, 361,362, 368, 865, 366,
373, 378, 379,886, 887, 388, 390,
391, 893, 394,399, 405, 412, 418,
415, 417, 418.420, 421, 423, 426,
428, 429, 480,431, 487, 439, 440,
441, 444, 448,449, 450, 451, 453,
455, 457, 461,467, 468, 471, 472,
478, 476, 477,478, 485, 486, 488,
489, 491, 492,493, 494, 495, 499,
500, 501, 503,504, 506, 511, 512,
514, 517, 523,583, 534, 535, 536,
539, 540, 541,544, 546, 547, 548,
551, 555, 556,558, 559, 561, 563,
564, 566, 567,568, 569, 571, 574,
575, 577, 579,580, 582, 585, 586,
587, 588, 590,596, 599, 600, 602,
604.
.
Magyarországiak 355, 362, 363, 364,
365, 375, 376, 387, 414, 418, 557.
Magyarország alkotmányának újjá
szervezése 548.
Magyarországi csapatok 1. kurucok a.
Magyarországi főparancsnokság kér
dése (1710) 8, 9, 10,11,12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 24, 120, 215, 320,
321, 324, 326.
Magyarországi főrendek összehívása
116, 318, 319, 324, 326, 347, 350.
Magyarországi határok 468, 471, 481,
507, 525, 527, 528, 533, 547, 561,
588, 589.
Magyarország koronájának felajánlása
a lengyel királynak 194.
Magyarország nádorai. Hg.Esterházy
Pál á.
Magyarországi rendek 355, 361, 362,
367, 371, 372, 373, 378, 390, 410,
417, 418, 420, 424, 448, 541, 543,
567, 568, 569, 570, 571.
Magyarországi ügyek 425, 427, 575,
602.
Magyarországi városok 420.
Magyar király 385, 469.
Magyar, tanács 1. Consilium Hungaricum a.
Magyaróvár 253.
Mainz 281, 460, 461.
Majtény (Nagy-) 262.
Majtényi fegyverletétel (1711 ápr. 30)
126, 139—40, 146, 158, 184, 350,
351—52, 354, 356—57, 390, 452,541.

Makovicai uradalom 177.
*
Malcontenten 1. Kurucok a.
Malplaqueti csata (1709 szept. 11) 6.
Hg. Mansfeld Henrik 118, 148, 409.
Marczali Henrik történetíró 149, 250,
251.
Maros f. 264, 501.
Maros-Körösvidék 35.
Mayer tanácsos 260.
Masovia lengyel tartomány 484.
Mayrfeld svéd tábornok 74.
Mazargues francia kém 573. :
Mazeppa 78, 427, 429, 440, 443, 481.
Máriássy Ádám kuruc ezredes 45, 51.
Máriássy Miklós, 550, 579.
Máriássy-birtokok 178.
Márki Sándor történetíró 3, 4, 5, 6,
20, 21, 22, 23, 24, 26r27, 28, 31,
33, 35, 40, 42, 43, 46, 47, 50, 52,
61, 66, 67, 78, 86, 89, 91, 127,140,
144, 148, 161,162, 163, 195, 196,
199, 205, 215,216, 217, 219, 224,
230, 247, 249,261, 263, 266, 280,
294, 305, 306,328, 343, 344, 345,
355, 380, 381,384, 389, 398, 399,
400, 405, 411,427, 430, 433, 435,
458, 480, 493,500, 506, 516, 518,
525, 547, 556,582, 589, 599, 600.
Mármaros megye 91, 151, 223, 225,
228, 247, 264, 344, 366, 367, 372,
373, 374, 392, 406, 419, 573.
Mármaros felterjesztése (1708) 4.
Mármarősi sóbányák 211.
Mehádia 496.
Meixner kamarai tanácsos 497, 498,
517 550.
Hg. Mencsikov 72, 74, 389.
Menetin h. 596.
Mengen császári kapitány 138, 294,
355, 356.
Mensi Fr. osztrák történetíró 251,
365, 485, 541.
Meskó Ádám 178, 260.
Michelowsky lengyel nemes 75, 76,
Micsibusch-uradalom 537.
Gr. Mikes Kelemen 188.
Gr. Mikes Mihály 185, 187.
Miksa (I.) német császár 70.
Miksa braunschweig-lüneburgi hg.
434.
Miksa braunschweig-lüneburgi hg.
ezrede 434.
Milano (Mayland) 410.
Minisztertanács 376, 389, 409, 410, v
426, 427, 428, 429, 544, 545, 55T^
552, 554, 557, 563, 567. 1. Bécsi
minisztérium a. is.
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Minschk litvániai alvezér 533.
Gr. Molart Ferdinand Ernő 366.
Molck(Molckhen) Siebert tüzérezredes
267, 498, 551.
Moldau h. 1. Szepsi a.
Moldován Gergely történetíró 75.
Moldvai fejedelemség 97, 143, 147,
185, 186, 195, 303, 333, 340, 344,
369, 379, 380, 387, 388, 399, 417,
419, 428, 429, 441, 472, 483, 486,
493, 512.
Moldvai emigráció 185, 186, 187,
265, 303, 333, 344.
Moldvái hospodár 1. Kantemir a.
Gr. Montecuccoli Herkules Pius al
tábornagy 7, 40, 45, 47, 208, 219,
225, 235, 243, 263, 322.
Gr. Montecuccoli-ezred 20, 219, 353,
367, 373, 392, 406.
Montenegróiak 74.
Gr. Monticelli (von Rovero) ezredes
234.
Móricz István ezredes 352.
Morva határok 497.
Moson megye 236, 371.
Moscowiter 1. Oroszok a.
Moszkva (Moscau) 69, 78, 114, 162,
167, 190, 197, 205, 296, 375, 381,
382, 384, 395, 426, 427, 429, 430,
431, 432, 433, 441, 442, 446, 450,
451, 452, 460, 463, 466, 470, 473,
474, 477, 478, 480, 481, 490, 540,
545, 556, 558, 578, 587.
Moszkvai kath. templomok 478.
Munkács 16, 21, 27, 29, 34, 36, 38,
41, 43, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59,
61, 66, 81, 83, 88, 89, 101, 104,
108, 127, 129, 130, 138, 149, 150,
151, 152, 155, 156, 163, 170, 172,
197, 199, 208, 224, 227, 232, 233,
237, 238, 239, 241, 242, 243, 245,
246, 249, 250, 252, 253, 257, 261,
263, 264; 271, 277, 279, 283, 284,
285, 294, 295, 302, 313, 352, 353,
358, 359, 360, 361, 365, 367, 368,
369, 372, 374, 390, 392, 393, 394,
403, 404, 405, 406, 407, 411, 422,
423, 426, 429, 431, 439, 452, 453,
454, 473, 485, 496, 498, 508, 509,
510, 514, 515, 517, 525, 542, 547,
548, 550, 551, 558, 560, 561, 572,
578.
Mjmkácsi felsővár 360.
Munkácsi pénzverde 517.
Munkács ostroma 406, 422, 441,
443, 476, 477.
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Murány vár 219, 221, 236, 238, 242,
• 552. •
Müller páter, Eleonóra régenskirályné
gyóntatója 118.
Müller történetíró 445.

Nagybánya 345, 420.
Nagy Gábor 283.
Nagyhetman 387.
Nagy Iván történetíró 328, 343, 344,
472. 529, 530, 547.
Nagyiván-puszta 227.
Nágy-Károly 1. Károly a.
Nagykőrös 31, 219, 222, 225.
Nágyküküllő megye 242.
Nagy-Léngyelörszág 479, 484, 486,
487.
Nagymagyar h. 16.
Nagymajtény h. 1. Majtény a.
Nagy Péter orosz cár 1. Péter a.
Nagyvárosi uradalom 177.
Nagyszombat 16.
Nagyszombati béketárgyalások 64,
117, 317.
Nagytapolcsány 178.
Nagyvárad 17, 31, 219, 409, 497^ 516,
550.
Nagyvezír 1. Baltadsi a.
Narvai ütközet (1700) 445.
Gr. Nádasdy altábornagy 17,
Nádor 1. Esterházy Pál hg. a.
Nádori jogok gyakorlása 362,365,425.
Nádudvar h. 32, 34, 35, 222.
Nánás h. 208.
Nápoly 545.
Nedeczky Sándor 172, 190, 191, 192^
193, 194, 199, 201, 202, 204, 430,
431, 444, 448, 449, 450, 471, 493,
494, 500, 511, 512, 513, 519, 520,
522, 523, 524, 526, 527, 530, 533,
534, 536, 538, 555, 556, 560, 564,
584, 585, 586.
Nedeczkyné Huszár Ilona 430, 431,
511, 522, 534, 535.
Nedeczky Gáspár családtörténeti iró
430.
Br. Nehem (Nehm) Ditrich Henrik
péterváradi katonai parancsnok
17, 404, 543.
Nemes compánia, nemesi társaság
264.
Neoacquistica commissio 141, 309,
330, 338, 378.
Neumann-ezred 226, 407.
Gr. Neuthard (Neidhart, Neydhardt)
János, a sziléziai kamara elnöke
485, 579. .
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Neutralitäts-corps (1711) 160, ' 280,
292, 385, 394, 402, 404, 426> 427,
428, 429, .432, 434, 440, 443, 44?,
456, 457, 458, 460, 461, 462, 470,
479, 482, 483, 492, 495, 497, 504,
523, 576.
Négyes-szövetség terve (1710) 68.
Német (római) birodalom 68, 118,
280, 385, 434, 440, 443, 461, 467;
490, 493, 512, 523, 545, 576.
Német katonaság 388, 404, 406, 408,
415, 440, 484, 561, 576, 582, 587.
Németek Rákóczi seregében 331, 339.
Niesiecki .G. lengyel genealógiai író
436,484, 534.
Nis 16.
. ’
-. • ■
Nolten császári hadbiztos 498, 517.
Nordberg J. A. történetíró 387, 397.
Gr. Nostitz; főstrázsamester 591.
Br. Nyáry Zsigmond 178.
Nyergesújfalu 16.
Nyírbakta h. 27.
Nyitra megye 226, 270, 472.
Nyitra vára 496.
Nyugateurópa 116.
Nyúzó Mihály kuruc ezredes 223,
344, 419. f
Obuzny: szállásmester 400, 1. Lubomirsky György a. is.
Ocskay László 328.
Ocskay Sándor ezredes 328, 345, 355,
420.
Odera f. 440.
Br. Oed József Kristóf kamarás 270.
Br. Oedt Erasmus Antal határbiztos
270.
Oláhország (vajdaság) 74, 97, 185,
206, 303, 333, 380, 387, 388, 399,
401, 403, 417, 419, 428, 429, 442,
444, 445, 472, 483, 486, 493, 506,
507, 512, 582.
Oláhok 583.
Oláh határok 383.
Olaszok Rákóczi seregében 331, 339,
415.
Olc8va (Olcsva-apáti) h. 44, 47, 81,
99, 104, 105, 109, 245, 262, 295,
314, 315, 361.
Olcsvai értekezlet (1711 febr. 1.) 43,
47, 48, 49, 50, 61.
Ondava f. 562.
Ónod vára 81, 215, 225, 226, 244,
248, 281, 407, 498, 516.
Ónodi gyűlés 425.
Ónodi uradalom 177.
Orbán Elek 187.

Ordódy György érsekújvári kuruc
parancsnok 10, 290, 328.
Oroszország 68, 565, 578.
Orosz-francia szövetség 161, 162, 163.
Orosz hadsereg (katonaság) 388, 397,
398, 4Q2, 405, 408, 442, 445, 486,
506, 507, 508> 526, 536, 537, 544,
. 560, 561, 572, 573, 574, 578, 579,
581, 583, 588.
Orosz levelezés 400.
Orosz lovasság 387.
Orosz-magyar szövetség kérdése 6 9,
127.
Oroszok 429, 457, 470, 487, 505, 565,
576, 582, 583.
Oroszok szövetsége a bécsi udvarral
114, 164, 167.
Orosz tartományok 397.
Orosz tábor 574, 575.
Orosz támogatás 6, 8, 41, 63, 65, 66,
69, 72, 153, 223, 422.
Orosz-török háború 68, 69, 72, 74,
78, 79, 112, 113, 114, 115, 153,*
157, 160, 161,163, 167, 173, 199,
206, 398, 401,402, 403, 444, 445,
450, 458, 459,479, 5Ó2, 505, 506,
537, 543, 574,575, 580, 581, 584,
588
Orosz-török béke (1711 júl. 2O.)v575,
581, 582, 584, 587, 588.J. Pruthi
béke a. is.
Orosz trónörökös 77, 456.
Gr. Orsetti ezredes 425.
Országos közgazdasági tanács 306,
550.
Ottlyk György brigadéros, naplóíró
266,525.
Ottlyk Sándor kuruc főstrázsamester
45, 328, 345, 420.
Ottlyk-birtokok 178.
Örökös tartományok 493.
öttl (Oettl) József, a haditanács tagja
146, 148, 176, 203, 347, 376, 377,
409, 425, 455, 545, 577, 587, 588.
Palatinus 1. Esterházy Pál hg a.
Palm János Dávid 26, 178, 377.
Palotás-ezred 405.
Paris 227, 384.
Partium 141, 266, 344.
Paulik (Pavlik, Bablick) alezredes
425.
Gr. Pálffy-család pozsonyi levéltára
184, 452.
Gr. Pálffy János magyarországi fő
parancsnok 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
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31,
41,
50,
60,
83,
93,
104,
112,
125,
132,
140,
156,
175,
183,
196,

107, 108, 109, 110,
105,
120, 121, 123, 124,
118,
126,
128, 129, 130, 131,
186, 137, 138, 139,
134,
150, 151, 153, 155,
145,
170, 171, 172, 174,
158,
180, 181, 182,
176,
191, 192, 193,
184,
201, 202, 203,
197,
208, 210, 211,
205,
215, 218, 219, 220, 221, 222,
227, 228j
„o, 229,
— 230,
— 231, 282,
234, 236, 237, 238, 240, 241,
“ ‘ 250,
_
243, 244, 245, 248, 249,
252, 253, 255, 256, 257,- 258,
262, 263, 266, 268, 269, É70,
274, 275, 276, 278, 279, 280,
282, 283, 284, 285, 286, 287,
289, 290, 291, 292, 293, 294,
297, 298, 299, 300, 301, 302,
304, 305,
* 306, 307, 308, 310; 311,
312, 313, 314, 315, 319, 320, 321,
322, 325, 326, 327, 329, 332, 335,
336, 337, 339, 342, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 364, 365,
366, 867, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 375, 377, 390,391,392, 393,
’
394, 403, 404, 405, 406, 408, 410,
412, 413, 419, 420, 422, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 429,
— 430,
-- 435,
439, 440, 442, 443, 448, 449, 452,
453, 454, 455, 457, 463, 472, 473,
475, 476, 477, 478, 482, 486, 489,
491, 492, 496, 497, 498, 499, 500,
501, 506, 509, 510, 511, 514, 515,
516, 518, 525, 526, 527, 528, 530,
531, 533, 536, 538, 539, 540, 541,
542, 547, 548, 549, 550, 551, 552,
555, 556, 558, 559, 560, 561, 562,
563, 564, 565, 567, 569, 570, 572,
575, 577, 578, 579, 580, 582, 586,
588 594.
Gr. Pálffy János címe 412, 419, 420.
Gr. Pálffy János és Károlyi téglási
találkozása 39, 40, 234.
Gr. Pálfy János és Rákóczi vajai
találkozása 40, 42, 43, 45, 46/235,
236,237,242—43.
Gr. Pálffy János politikája 29, 30, 31.
▲ szatmári béke történj

Gr. Pálffy János teljhatalmú megbíza
tása 36, 38, 53, 54, 56, 59, 85, 120,
230, 235, 237, 238, 239, 240—42,
246, 255—56, 257, 258, 304, 310,
319, 346, 347—48, 349, 873, 413.
Gr. Pálffy János visszahívatása 112,120,
121, 319, 320, 326, 365, 375, 410.
Gr. Pálffy János leánya Mária Anna
12, 112, 120,122,123,124, 826, 361,
863, 364, 365, 866, 453, 454, 514.
Gr. Pálffy Károly 15.
Gr. Pálffy Miklós 25, 148, 178, 240,
409, 413.
Pálóc h. 178.
Pápay János 69.
Párkányi ütközet (1683) 15.
Gr. Pekry Lőrinc 344.
Gr. Pekry Lőrincné br. Petrőczy Kata
Szidónia 343.
Gr. Pekry Polyxéna 344.
Perényi Miklós egri parancsnok 318,
343, 419.
Pergler János Frigyes kerületi ka
pitány 590, 593, 594, 595. 596.
Perin francia tiszt 441, 505.
Pest város 17, 18, 29, 31, 83, 121,226,
244, 245, 246, 247, 266, 268, 269,
271, 292, 320, 358, 518.
Pesti hadi élelmező hivatal (Feldproviantamt) 292.
Pest vármegye 18.
Pestis (1710-11) 5, 7, 13, 17, 18, 19,
30, 76, 146, 216, 247, 253, 270, 854,
393, 518, 529.
Pest-commissär 371.
Gr. Petki Dávid 185, 187.
Peter borough angol diplomata 368
375, 509.
Petronell h. Alsóausztriában 14.
Br. Petrőczi Klára Szidónia 348.
Petschau v. 595
Pécs 16.
Péter (Nagy—) orosz cár 6, 68, 64, 66,
67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77,
78, 79, 82, 85, 103, 110, 112, 113,
114, 115, 126, 127, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 170, 172, 174, 187, M 194.
195, 198, 199, 206, 296, 330, 869,
376, 380, 381, 383, 385, 886, 387,
388, 395, 398, 399, 400, 401, 403,
411, 322, 426, 427, 428, 429, 480,
431, 432, 433, 434, 485, 436, 438,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446,
449, 450, 451, 452, 457, 458, 459,
461, 461, 462, 463, 464, 465, 466,
40
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467, 468, 470, 471, 472, 475, 479,
480, 481, 482, 483, 484, 486, 487,
488, 489, 490, 492, 493, 494, 495,
496, 501, 504, 505, 506, 507, 508,
509, 510, 511, 512, 515, 520, 521,
522, 524, 534, 544, 548, 558, 561,
572, 573, 575, 578, 580, 581, 582,
584, 585, 587, 588, 599.
Péter címének kérdése 67, 70, 71, 73,
74, 117, 164, 165, 166, 167. L. cári
címkérdés a. is.
Péter udvara 77, 85, 114, 127, 151
157, 159, 161, 162, 280. L. cári
udvar a. is.
Péter és a balkáni gör. keletiek 74,
404, 565. L. szerbek a. is.
Péter születésnapja 460, 468.
Pétervárad 16, 404, 543, 548.
Pfalzi választófej edelemség 231, 385,
434, 447, 460.
Pfalzi csapatok 434, 461.
Pfefferkorn katonai parancsnok 518.
Br. Pfeffershofen János táborszer
nagy 518o
Pflug orosz altábornagy 444.
Philippi főhadbiztos 406.
Pikó Demeter ezredes 344, 419.
Pilis h. Szatmármegyében 328.
Pilsen 596
Pilseni kerület 594, 595.
Pleyer Ottó moszkvai rezidens 68,
164, 175, 176, 189, 197, 198, 199,
201, 202, 205, 206, 381, 389, 429,
474, 475, 476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 499, 500, 506, 508, 509, 511,
519, 520, 522, 524, 525, 526, 528,
531, 533, 535, 536, 538, 545, 554,
556, 557, 574, 576, 580, 582, 583,
584, 585, 586, 588.
Pociej (Pociey) Lajos litván fővezér
484, 487, 521.
Pödlachiai palatinatus 468.
Podstoli : dapifer. L. Lubomirsky
Tivadar a. is.
Pohlen. L. Lengyelország a.
Polákén. L. Lengyelek a.
Polena h. 261.
Polgár h. 19.
Pollonne orosz város 464, 465, 469.
Pomerania 67, 280, 385, 458, 470, 504,
521, 537, 544, 576.
Pongiácz György 135, 141, 146, 335,
344, 345, 355, 356, 371, 420, 542,
543, 568, 579, 580.
Pongrác? János ezredes 406,471, 506,
509, 541.

Poroszország 502, 585, 599.
Porosz követ 71, 459, 464.
Porosz udvar 71, 585.
Porosz vajda 583.
Porosz-Szilézia 440, 447, 576.
Portugália 251.
Póstaáthelyezés Pestről Vácra 518.
Potocki József kievi palatinus 507.
Potsdam 601.
Pozsony (Pressburg) 12, 17, 24, 84,
114,270,287, 319, 325, 371, 373, 376.
Pozsonyi országgyűlés(1687) 319, 324.
Pozsony megye 201, 373, 527.
Pragmatica sanctio 118.
Pray György történetíró 41, 44, 52, 62,
101, 104, 120, 184, 249, 268, 294.
Prága (Prag) 124, 429, 485, 589, 591,
592, 594, 595, 598.
Prágai helytartóság 593.
Prágai (fehérhegyi) ütközet 46.
Gr. Prehorowsky Károly Ferenc 124,
365, 594.
Protestáns üldözés a Szepességben 292.
Provianthaus 370, 393.
Prófontház (Szatmárt) 355.
Pruthi béke (1711 júl. 21.) 397, 575,
576, 581, 582, 587, 588.
Pruthi orosz sereg (1711) 445,574, 575.
Pruth f. 496.
Przemysl 175, 431, 530, 576, 581.
Pudmeric h. 16.
Pulay János történetíró 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 39, 40,
41, 42, 47, 50, 51, 52, 53, 62, 66,
81, 86, 88, 89, 90, 93, 97, 98, 100,
101, 103, 104, 105, 111, 127, 130,
132, 135, 137, 14Ó, 146, 149, 156,
184, 186, 199, 227, 229, 249, 261,
263, 271, 273, 276, 278, 294, 299,
302, 306, 308, 325, 328, 337, 349,
351, 354, 355, 356, 371, 452. 476,
496, 556.
Pultavai ütközet (1709) 67, 68, 74,
445, 576.
Püspökök tartózkodási helye 30.

Quarantain 1. Vesztegzár a.

Raab 1. Győr a.
Rabenau (Rautenau) főstrázsamester
545.
Rablók megfékezése 358,392,406,407.
Gr. Rabutin de Bussy tábornagy 219,
316.
Gr. Rabutin de Bussy-ezred 20, 219,
235, 242, 322, 353, 367,373,392,406.
Raby lord berlini angol követ 191.
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Radziejovski (Ruzovski, Roschovsky)
Károly kapitány 485, 589, 590, 591,
593,595,596,597.
Ragusa 400.
Rajna (Rhein) f. 385, 457, 461, 558.
Rajna-vidék 7, 16.
Raskov v. 445.
Rawaruska h. 482.
Rácz András ezredes 345, 420.
Ráday Pál 46, 91, 93, 98,101,104,105,
106, 107, 108, 119. 126, 127, 128,
129, 133, 134, 135, 136, 152, 191,
196, 198, 199, 201, 204, 293, '295,
308, 313,314, 315, 316, 354, 355,
369, 375,435, 480, 493, 494. 527,
530, 534,538, 555, 556, 564, 584,
585, 586.
Ráday Pál atyjának halála 435, 530,
534.
Ráday Pál felesége Kajali Klára 530,
534, 535.
Ráday Pál leánya, Klára 530.
Ráday Pál történeti műve a Rákóczikorról 556.
Rákóczi Ferenc (I.) 412, 546.
Rákóczi-árvák 550 ; — ház 550.
Rákóczi Ferenc (II.) 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34,
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68,
70, 71, 72,73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90,91, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 104. 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 117, 120, 126, 127, 128, 229,
130, 131, 132, 133, 134, 137, 138,
139, 143, 144, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163. 164.
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, Í76, 177, 183, 185, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 19,5. 196,
197, 198, 199, 203, 204. 206, 207,
208, 209, 210, 211, 218, 219, 221,
227, 229, 230, 231, 232, 233, 234.
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, I
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, i
256, 257, 258. 259. 26Ï, 262, 263,
264, 265, 266, '267, 268, 269, 271,
272, -273,274, 275, 276, 277, 278, ;
279, 280, 282, 283, 285, 287, 288,
. 289, 290, 291, 293, 294, 295, 296,
298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, !
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306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316, 319, 320, 322,
325, 328, 329, 330, 331, 332, 334,
335, 336, 337, 338, 341, 342, 344,
346, 347, 349, 350, 352, 355, 358,
359, 360, 361, 365, 366, 367, 868,
369, 370, 371, 372, 374, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 381, 382, 384,
385, 387, 388, 391, 392, 394, 898,
401, 403, 405, 408, 410, 412, 414,
416, 418, 422, 426, 427, 428, 429,
430, 431, 435, 436, 437, 439, 440,
441, ; 442, 443, 444, 445, 446, 449,
450, 451, 456, 458, 463, 465, 469,
471, 472, 473, 474, 475, 477, 478,
479, 480, 481, 490, 491, 497, 493,
494, 495, 498, 499, 501, 502, 503,
504, 506, 508, 509, 510, 511, 512,
513, 517, 519, 520, 521. 522,-525,
526, 527, 532, 533. 534, 537, 538,
539, 540, 541, 543, 544, 545, ■ 546,
547, 548, 549, 551, 553, 555, 557,
561, 562, 563, 573,- 574, 575, 576,
578, 580, 581, 583, 584, 585,' 586,
587, 588, 592, 596, 599, 600, 601,
605..
Rákóczi Ferenc címe és rangja 87,
117, 147, 148, 377, 378,-493,.
-,
Rákóczi Ferenc fiai 60, 72, 73, 89, 96;
104, 141, 232, 233, 258, 277/299,
303, 330, 338, 377, 414.
Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelmi be?
iktatása 498, 500, 502, 517.
Rákóczi Ferenc elfogatására, vagy
megöletésére irányuló kísérletek
67, 75, 76, 78, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 197, 200,
411, 427, 428, 429, 436,-440, 442,
443. 444, 463, 469, 482, 496, 542,
557, 558, 560, 563, 565, 572. 573,
580, 581, 583, 587. .. ■
Rákóczi Ferenc levele az esztergomi
érsekhez 36, 37, 280—33.
Rákóczi Ferenc levele a császárhoz
43, 44. 45, 46, 47, 5Ö, 51—52, 54,
55 , 56, 59, 61, 63, 152, 153, 248—
50, 252, 253, 254, 255. -'
Rákóczi Ferenc a szatmári békében
414, 418, ,419. ’
, . /. /
Rákóczi Ferenc és a szatmári béke
141, 150, 152, 153/15'4,• 155, 156,
191—93, 198, 474, 475, 480, 50Ó,
50.1,519,521.
Rákóczi Ferenc találkozása Pálfíyval
40, 42, 43, 45, 46, 235, 236, 237,
242—43, 252, 253, 254,. 268. • '
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Rákóczi Ferenc távozása Magyaror
szágból 66.
Rákóczi Ferenc udvara 581.
Rákóczi-párt Lengyelországban 168,
502.
Rákóczi Ferenc magyarországi eniissariusai 72. 291, 571.
Rákóczi Ferenc lengyel királysága
67, 70, 114, 157.
Rákóczi-birtokok 177, 178, 181,
Rákóczi felesége 190. 198. 430, 131,
480, 485, 499, 500, 501. 510, 511,
529, 560, 583, 589, 590, 591, 592,
593, 594, 595. 596, 597, 598, 599,
600, 601, 602, 603, 604, 605.
Rákóczi felesége ingóságai 543, 601,
603, 604—605.
Ráthi Gergely alispán 262
Rátky Dániel (salamonfai) ezredes
345, 420.
Rátky-huszárok 262.
Rebellen 1. Kurucok a.
Receptae religiones 378, 415.
Regensburg 167, 227, 251, 470.
Regensburgi birodalmi gyűlés 470.
Régenskirálynéi intézmény (1711),
112, 116, 316, 317, 318, 320.
Regentin 1. Eleonóra a.
Reich 1. Német-birotlalom a.
Reichshofratspraesident 251.
Reichskollegium 167-.
Reichsvicekanzleramt 251.
Reichsvicarius 449, 456.
Reiszig Ede történetíró 124, 324.
Br. Renaud József ezredes 408.
Restitution der Güter 1. Birtokok
visszaadása a.
Br. Révay Gáspár nyitrai parancsnok
328, 343, 419.
Br. Révay Imre ezredes 343.
Rhédey Adám 344.
Ribinski lengyel tábornok 75, 76, 77,
78, 1*8, 169, 174, 175, 583.
Riga 73, 445.
Rigai palatinus 503.
Rimaszombat 215.
Rindsmaul grófné 183.
Rodostó 243, 369, 494, 588.
Romeisen (Rameyssen) J. B. 372.
Romhány 3, 6, 177, 219, 224, 439.
Romolth futár 321.
Ropp (Roob) orosz ezredes 156, 160,
380, 388, 398,411, 450, 471, 481, 537.
Róth eperjesi polgár 221.
Br. Rönne (Renne, Rhen) Károly orosz
tábornok 72, .74, 458, 460, 507.

feaba raguzai származású írnok 400.
Sachsen-zeitz 231.
Br. Safirov orosz másodkancellár 70.
71, 157, 159, 195, 380, 381, 382^
383, 384, 386, 399, 401, 402, 427.
428, 429, 432, 458, 459, 482.
Saifulach aga 395, 396, 543.
Saillant (De —) francia ezredes 573.
Salánk 62, 80, 261, 263, 268.
Salánki gyűlés (1711 febr.) 58. 61.
62, 64, 65, 66, 82, 261.
Salich zsidó 582.
Salles Félix történetíró 123, 363.
Hg. Salm 231.
Salm-ezred 247.
Sambor v. 76.
San f. 173, 431, 562, 584.
Sarauw történetíró 591.
Sarkad vára 19, 30, 35, 208, 209,
230, 234, 238, 242, 497, 515, 516.
550.
Sauber von Sauberskirchen (Sauberer)
tanácsos 146, 376.
Savoy-ezred 93, 219, 280, 281, 285.
286, 291, 367, 406, 440.
Hg. Savoyai Jenő 6, 8, 9. 10, 11, 13.
14, 15, 16, 17, 25, 26, 31, 32, 36,
37, 38, 42, 48, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 70, 106, 115, 116, 117, 118.
121, 124, 125, 145, 148. 150, 158,
174, 175, 176. 197, 203, 205, 219.
222, 227, 229, 231, 232, 236, 237,
238, 240, 242. 244. 248, 249, 250,
251, 252, 253—55, 256, 259, 268,
270, 272, 274, 275, 285. 286, 2b7,
292, 293, 296, 318, 320, 322, 353,
361, 395, 403, 422, 423, 424, 453,
454, 462, 476, 541, 542, 544, 557,
558, 587, .588.
Sazilli francia ágens 452.
Sándor Gergely 186.
Sáros megye 30, 550.
Sárospatak 20, 30, 246, 281, 582.
Sátoraljaújhely 30.
Schemnitz 1. Schleinitz a.
Schlackenwerth v. 595, 596.
Schleinitz wolffenbütteli követ 467.
Schlesien 1. Szilézia a.
Gr. Schlick Lipót vezérhadbiztos 14,
15, 121, 146, 148. 240, 250, 269,
272, 292, 327, 376, 377, 409.
Schmid János András török tolmács
543.
Schmitt M. egyháztörténetíró 227.
Scholtz kapitány 164, 170, 171, 173,
174, 175, 496, 515, 537, 542, 549,
572, 574. 578, 579, 581, 583, 588.
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Gr. Schönborn Károly Frigyes biro
dalmi helyetteskancellár 55, 57, 118,
203, 251, 252, 545.
Schönborn-ezred 281, 286, 292, 394,
404, 440, 497, 516.
Schwalbenfeld B. W. 593, 597.
Schweigerd C. A. hadtörténetíró 215.
Sebes András (Zilahi —) 242. .
Seilern J. Frigyes br. osztrák fő
kancellár 37. 53, 55, 56, 57, 117,
118, 146, 166, 167, 203, 231. 237,
240, 248, 251, 252, 318, 376, 377,
389, 426, 427, 460, 487. 488, 489,
545, 556.
Semsey Miklós 345, 420.
Sendomir 537.
Sendomiri starosta 573.
Sendomiri confoederatio 433, 483,484,
521.
Br. Sennyey István 38, 81, 91, 126,127,
129, 130, 150, 154, 163, 223, 263,
294, 352, 359, 360, 361.
Seremetev (Scheremedow) Boris Petrovics orosz fővezér 444, 445.
Sérelmek orvoslása 418.
Br. Sickingen Damján altábornagy
26, 439, 452.
Siebenbürgen 1. Erdély a.
Siebmacher családtörténeti író 117,
118, 226, 231, 251, 270, 344. 347,
377, 436, 469, 590, 594.
Sieniawski Ádám Miklós 160, 168,
173, 174, 387, 388, 400, 427, 428,
429, 471. 479, 483, 484, 486, 488,
494, 502, 503, 505, 506, 507, 511,
519, 521, 522, 524, 537, 540, 572,
573, 574, 575, 581, 584.
Sieniawski Ádám felesége szül. Lubomirsky hgnő 168, 174, 398, 399,
400, 402, 427, 428, 429, 430, 470,
471, 484, 485, 488, 489, 501, 502,
504, 519, 520, 521, 546, 573, 574,
576, 582.
Simonyi Ernő történetíró 589.
Gr. Sinzendorf Fülöp 74, 112, 114,
115, 117, 124, 158, 167, 200, 281,
816, 318, 352, 490,. 591, 599, 602.
Gr. Sinzendorf Ferdinánd tábornok
286.
Skolje h. 42, 43, 511, 522, 548, 578.
Sobieski János lengyel kir. 388, 402,
482.
Hg. Sobieski Konstantin 157, 388,
402, 428, 480, 482, 484, 511, 520,
521, 524, 574.
Hg. Sobieski Sándor 402.

629

Sólyomkő 29, 36, 39, 41, 81r 208,
209, 230, 234, 238, 242. 497, 515,
516, 550.
Soproni országgyűlés (1681) 15.
Sótér kuruc ezredes 223.
Spanvolország 7, 8, 72, 317, 320,
326, 346, 368, 390. 436, 439, 455,
461, 547, 561.
Spanyol örökösödési háború 117;
Spanyol király 428. 451, 488, 493,
504, 536.
Spiegel (Spigli) János György 501.
Sréter János (szandai) 191, 204, 530,
534, 538, 556.
Sréter Jánosné 535.
Gr. Starhemberg Guido főparancs
nok 8.
Gr. Starhemberg Gundaker kamarai
elnök 26, 55, 56, 58, 118, 146, 166,
178, 203, 251, 252, 376, 377, 426,
487, 545.
Stájerország 11, 121, 215, 327.
Gr. SteinviŰe (Stainville) István erdé
lyi parancsnok 7, 18, 19, 20, 31,
97, 98, 106, 143, 185, 186, 187,
188, 216, 219, 220, 224, 271, 275,
303, 304, 312, 333, 340, 352, 367,
374, 379, 417, 425, 442, 543.
Steinville-ezred 406, 407.
Stepney angol diplomata 592.
Gr. Sternberg Vencel Adalbert 594
Sternbock fogalmazó 397.
Stettin 605.
Stiemhöök (Sternegg) svéd titkár
397.
Strij lengyel város 88, 91, 92, 93, 94,
96, 104, 108, 284, 308, 506, 585.
Strobl titkár 260.
Strobl-Albeg osztrák történetíró 251.
Sugo tábornok elfogatása 73.
Süess hadbiztos 353.
Svédország 67, 195. 247, 385, 395,
397, 402, 403, 458, 459, 460, 461,
462, 470, 512, 537.
Svédek 366, 381, 382, 384, 385, 387,
397, 429, 434, 447, 458, 470, 479,
482, 492, 493, 513, 522, 523, 537,
576, 590, 591.
Svéd csapatok Rákóczi szolgálatában
3, 331, 339, 367, 415.
Svéd háború 113, 157, 160.
Svéd-orosz közvetítés 161, 162.
Svéd-török szövetség 68, 74, 77, 158,
195.
Svéd udvar 599, 602.
Svihowsky Jaroslaw 594.
Szabó Károly történetíró 98»
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B. Szabó László történetíró 52, 99,
148, 172,-225, 425, 448, 538, 551.
Szabolcs megye 39, 48, 209, 224, 234,
236, 244, 404, 408.
>
Szaika László 1. Sztojka László a. Szalai uram 262,'263.
Szalay László történetíró 21, 22, 44,
52, 63, 120, 161, 162, 194, 195, 294.
Szalánkemén 16.
Szamos f. 94, 243, 262, 283, 355.
Szaniszló (Leszczinsky) lengyel király
74, 114, 115. L. Leszczinsky a. is.
Szaniszló Zsigmond naplóíró 266, 355.
-Szatmár 16, 19, 39, 42, 93, 96, 101,
109, 111, 129, 132, 134, 135, 138,
139,! 150, 209, 216, 223, 234, 266;
283, 288, £93, 294, 301, 305, 306,
307, 308, 323, 329, 335, 336, 337;
;342, 355, 356, 357, 367, 373, 514.
Szatmári béke alapjai 61. (L. a
Lochemek adott 1711 febr. 18-iki
utasítást 59—’61.), 89—90 (az ú.nJ
declaratio), 9í (az u. n. dilucidatio)
93, a békeszöveg fogalmazványai :
126, 132—33, 135-36, 138,139,
329-37.
.
Szatmári béke végleges szövege (ápr.
29) 337—45. • .
. : .
Szatmári béke okiratai 137, 140, 143,
Szatmári béke aláírói 419—420.
Szatmári békeszöveg kinyomatása
és nyomtatott példányai 424, 425,
480, 546.
Szatmári béke szövegének módosításai
Bécsben 146—47, 148, 184.
Szatmári béke megerősítése 184,189,
390, 404, 409, 410, 411—21. 422,
423, 425, 437, 449, 455, 491, 503,
514, 546- 47, 566, 567, 568, 570,
587, 588.
Szatmári béke tartalma és jelentő
sége 141—145, 149.
Szatmári béke végrehajtása 177. s
köv. 11.
Szatmári békepontok és béke 354,
- 359, 360, 376, 377, 378, 379, 390,
393, 394,’ 405, 410, 411-21, 426,
429, 448, 449, 452, 453, 454, 455,
: 473, 474, 475, 478, 480, 490, 491,
493, 494, 495, 500, 503, 511, 514,
518, 523, 527, 535, 540, 541, 553,
554, 555, 556, 557, 564, 566, 567,
. 568, 569, 570, 571, 577, 579, 584,
588.
Szatmári gyűlés (1711 ápr.) 93, 95,
99, 100, 101, 102, 103, 107, 110,
126, 127, 128, 129, 130, 132, 133,

- 134, 135, 136, 137, 138, 139, 186,
295, 305, 343, 344, 357, 359, 448.
Szatmári béke eskümintája 136, 139,
. 335, 341, 343.
Szatmári fiskalitás 211.
Szatmári prófontház 136.
Szatmár megye 86, 211, 217, 229,
234, 247, 262, 264, 279, 328, 558,
559, 577..
;
Szatmári Király Adám naplóíró 158,
. 163, 205.
Szatmári Király Miklós ezredes 101,
- 105, 294, 306, 322, 325, 328, 344,
419.
Szász György 345, 420.
Szász választófejedelemség (Sachsen)
378, 380, 473, 589, 591, 592, 593,
• 596. Szász választófejedelem 428.
Szászok 385, 461, 470.
Szászváros 425.
Szeged 273, 323, 404, 407.
Szekfű Gyula történetíró 384.
Gr. Szembek-család 469.
Gr. Szembek Ferenc vámagy 464.
Gr. Szembek János másodkancellár
469, 483.
Szempc h. 371.
Szentiványi János dandárnok 129,
• 405, 547, 578.
Sáentiványi János dandárnok jelle: méhez adalék 547—48.
Szentjob vára 19, 308, 497, 515, 516,
• 550.
Szentmiklós h. (Moson m.) 236, 253,
• 270, 371.
.
Szentpétervár 72, 74, 75, 77, 78, 462,
■ 467, 481, 482.
Szentpétery Imre kuruc ezredes 45,
328, 343, 419.
Szepesi kamara 197.
Szepesi városok 292.
Szepesi helytartó 400.
Szepes megye 409.
Szepesvára 6, 216,
Szepsi h. 30, 281.
Szerbek 74, 199, 226, 583.
Szerbek és Nagy Péter orosz cár
• 404, 493, 512, 563, 565, 573.
Szerencs 290.
Szécsényi országgyűlés (1705) 64,
210, 550.
Szibéria 161, 194, 471, 472, 485.
Szigetvár 17, 359.
Szilágyi Sándor történetíró 98.
Szilézia 76, 93, 169, 196, 200, 201,
205, 206, 216, 280, 281, 282, 285,
291) 385, .394, 404, 434, 440, 443,
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447, 461, 468, 489, 497, 500, 501,
514, 516, 525,527, 528, 529, 530,
531, 532, 533, 534, 535, 555, 557,
560, 579, 586.
Sziléziai ezred 367.
Sziléziai határok 534, 576.
Szinnyei József irodalomtörténetíró
250, 435, 556.
Szlavónia 292, 344, 543.
Szoboszló h. 32, 36, 208, 222, 227,
228, 229, 231, 232.
Szolnok 19, 20, 31, 216, 220, 222,
227, 262.281,305/320, 323, 328, 344.
Szolnoki hid 281.
Szőllőültetvények visszaadásának kér
dése 497, 516, 552.
Szövetséges rendek. 1. Confoederatio a.
Sztojka László 344, 419.
Sztropkó vára 173, 562, 563.
Takáts Sándor történetíró 4, 5.
Tanács (bécsi miniszter —) 55, 56, 57,
146, 250. L. Minisztertanács a. is.
Tanácsurak (magyar és erdélyi—) 61,
64, 65, 82, 108, 147, 158, 261.
Tapolcsány 16.
Tardy Ferenc kuruc ezredes 223,
266, 345, 420. . .
■
Tamowic porosz-sziléziai város 576.
Tatár kán és tihaja 69, 395.
Tatár murzák 507.
Tatárok 115, 397, 445. 486, 507, 512,
526 537.
Tavornak h. 178.
Te Deum a máj tényi fegyverletétel
után 357.
Te Deúmok alkalmával üdvlövések
498.
Gr. Teleki Mihály dandárnok, erdélyi
tanácsúr 343.
Tépi csehországi város 593.
Tepli premontrei kolostor 593,595,597.
Theusing v. 589, 590, 591, 592, 593,
595, 596, 597.
Teut8chmeister 1. Ferencz Lajos a.
Téglás h. 39, 40, 53, 233, 236, 237,
238, 242, 262.
Térképek 445.
Thalmann Mihály konstantinápolyi
császári követ 68, 69, 112, 157,
158, 291, 383, 384, 396, 397, 402.
426, 429, 441, 462, 463, 523, 543.
Thaly Kálmán történetíró 12, 16, 26,
* 31, 40, 86, 119, 120, 149,178,185,
187, 211, 217, 222, 225, 242, 243,
262, 264, 265, 266, 271, 274, 280,
283, 294, 305, 306, 325, 328, 343,
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344, 345, 351,352, 353, 369, 384,
399, 405, 411,431, 493, 494, 501,
507, 511, 525,550, 556, 560, 561,
588, 589.
Thaly Kálmánba szatmári békéről 211.
Theatrum Epeijesiense 378. L. Eper
jesi vértörvényszék a. is.
Thomasivskij történetíró 387, 400,
502, 503, 507, 534, 583.
Thorni szövetség (1709 okt. 9.) 67.
Gr. Thraun (Traun) Ottó tartományi
marsall 147, 148, 250, 377, 378, 4Ô9.
Gr. Thürheim Ferenc táborszernagy
Thürheim-ezred 407.
Tichy Bohuslav 595.
Br. Tiepolt Ferenc danzigi rezidens
75, 76, 78, 113, 114, 153, 221, 387,
397, 502, 503.
Tirol 215, 589.
Tisza f. 5,48, .113, 172, 215, 220,
221, 222, 225, 228, 234,245, 246,
264, 271, 278, 281, 285, 292, 322,
323, 352, 370, 374, 376,453, 561.
Tiszai átkelőhelyek 19, 31, 220.
Tiszavidék 224, 227.
Tiszántúl 7, 29, 32, 34, 36, 210, 328.
Titkosírás-kulcsok. 499, 562, 583#
Tokaj 20, 30, 84, 226, 234, 271, 273,
323 374.
Tokaji bor 498, 517.
Tóllet-ezred és zászlóalj 30, 287.
Torcy francia titkár 168, 387, 388,
398, 427, 428, 429, 502, 503, 505,
. 519, 522, 546.
Torgau v. 461.
Tököly-Popovics rác ezrede (1710—
1711) 32, 226.
Törökország 113, 247, 291, 400, 423,
424, 427, 428, 442, 565, 568, 574,
583.
Török porta 67, 68, 69, 74, 75,
77. 112,113, 114,115.158, 159,161.
163, 291, 384, 393, 395, 396, 397,
441, 450, 460, 461, 486, 489, 512.
541, 543, 557, 558, 587.
Török háború (1711) 56, 252, 362,
366, 369, 381,382, 383, 384, 385,
386, 387, 388,394. 397, 401, 402,
403, 434, 445,450, 458, 459, 470,
479, 482, 484,486, 492, 493, 504,
505, 522, 523,537, 543, 558. 573,
574, 575. (1716—18-ban) : 282.
Török flotta 397. ’
Török haderő 506, 543, 575.
Török haderő minősége 4.
Török nagyvezír-változás (1710) 69,
113.
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Török követség Bécsben (1711 ápr.)
1.15, 158.
Török András (szendrei) udvarmester
201, 525, 527.
Transalpina 1. Oláhország a.
Gr. Trautsohn, utóbb hg. 34. 37, 53,
55, 56, 58, 74, 78, 112, 114, 115,
117, 124, 146, 158, 166, 167, 198,
200, 202, 203. 227. 231, 237, 240,
248, 250, 252, 316, 317, 351. 352,
376, 377, 380, 382, 384, 386, 383,
398, 400, 425, 426. 429, 430, 432,
447, 477, 478, 487, 490, 538, 540,
588,
Trencsén 407.
Trencsén megye 201, 407.
Trencséni csata (1708 aug. 4.) 8, 16,
177.
Trónörökösödés kérdése 373, 404,
475, 494, 511.
Tsétsi János krónikaíró 185.
Turba G. osztrák jogi író 116, 118,
231, 317.
Túróé megye 286.
Udvarhelyszék 344.
Uebersberger H. történetíró 67, 387.
396.
Ugocsa megye 5, 91, 261, 264.
Ugocsamegyeoláhésorosz lakossága 5.
Gr. Uhlefeld Leó altábornagy 219.
Uhlefeld-ezred 219. 234, 294, 322,
355, 367, 374, 406.
Ukránia (Ukrajna) 199, 397, 495, 513.
Ungarn, 1. Magyarország a.
Ungvár 16, 29, 129. 130, 138, 151,
155, 178, 242. 243, 245, 262, 263,
279, 367, 368, 369, 372, 374, 392,
394, 407, 408, 498, 517.
Ung megye 129. 247, 262, 264, 408,
430.
Br. Urbich János Kristóf bécsi orosz
követ (és testvére) 70, 72, 114, 115,
165, 166, 167, 382, 383, 384, 432,
446, 462, 466. 472. 482, 487, 489,
490, 503, 544.
Utrechti kongresszus 598.

Vadkert 3, Ö. 177. 219. 224.
Vaja h. 29. 44. 45, 47. 48. 49, 51,
52, 54, 102, 242. 243. 261. 262 263,
268.
Vajai találkozás (1711 január 31.)
29, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 61.
62, 83, 120. 152. 153. 242, 243, 244,
262, 263, 270, 313, 328, 344.
Vajda Emil történetíró 344,

Vallás szabadgyakorlata 31. 72, 100,
105, 142, 145, 147, 310, 327, 331,
339, 343, 377, 378, 415.
Varasdi István 212.
Varsó 78, 451, 484, 599.
Varsói szerződés (1707 szept. 15.) 67,
161, 162.
Varsói szövetséglevél (1707 nov. 18.)
484.
Vas megye 409.
Vass Dániel főispán 135, 343.
Vay Ádám 10, 38, 39. 45, 88, 131,
133, 152, 153, 155, 178, 204, 223;
243, 263, 264, 358, 369. 394, 548,
551, 555, 557.
Vay László ezredes 134. 178, 266,
343, 344, 355, 419.
Vay Mihály. 178.
Vay-kastély 45.
Vác v. 15, 16, 518.
Vágsellye h. 270.
Gr. Vehlen Ottó Kristóf vezérőrnagy
281.
Vehlen-dragonyosezred 244, 281,374,
406, 407.
Velence 113, 384, 395, 396, 462.
Velencei követjelentések 117, 118,
119, 148.
Velencei signoria 119.
Verbói uradalom 178.
Veronisch 513.
Vesztegzárak 50, 146, 201. 235, 253,
255, 270, 287, 371, 372. 373, 527.
529, 532.
Vetésy László diplomata 161,162, 194.
Vezérhadbiztosság 359.
Viard (De —') Péter vezérőrnagy 25.
30. 224.
Viard-ezred 93, 221, 280, 281. 286,
291, 407.
Vicecanzler 1. Br. Safirov a.
Vilmos (111), angol király 117.
Vilnai palatinus 484.
Gr. Virmond Damján altábornagy
17, 25, 30, 221, 224, 245, 247, 293.
Visegrád 15.
Viszocskai kastély 431.
Visztula (Weichsel) f. 599.
Vitzthum lengyel követ 74.157, 380,
381, 398, 402, 403, 436. 458, 459,
460, 473, 479.
Vorster (Forstern) János Kristóf fő
hadbiztos 28.

AVackerbarth A. Kristóf gr. altábor
nagy, diplomata, 377. 435, 446,
. 447, 460, 466.
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Wagner Fr. történetíró 125, 149.
Walachei 1. Oláhország a.
Gr. Waldstein Károly Ernő főkama
rás 55, 56, 118, 251, 252, 409.
Gr. Wallenstein-ház Bécsben 597.
Gr. Wallis Ferenc Pál ezredes 164.
170, 171, 172, 173, 496, 515, 537,
542, 549, 560, 561, (tervezet Rá
kóczi elfogatására) 562—63, 572,
579, 587.
Gr. Wartenberg porosz főkamarás 598.
Wasilij moszkvai nagy fejedelem 70.
Weber Samu történetíró 292.
Welschland 573, 597.
Werder-család 436.
Br. Wesselényi István 186.
Gr. Wettbyn I. 594.
Wien 1. Bécs a.
Wienerisches Diarium 14, 15, 17, 18,
25, 35, 120, 121, 146, 171, 204,
;234, 250, 272, 286, 287, 317, 320,
327, 347, 352, 365, 366, 368, 378,
395, 404, 426, 515, 518, 536, 538,
554, 575.
Wiesenthal h. 596.
Gr. Wilczek ( W elzek, W üldschek) Hen
rik Vilmos rendkívüli követ a cári
udvarban 26, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 77,78, 79,113, 114,
156, 157, 158, 160, 162, 164, 165,
168, 169, 170, 171, 178, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196. 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 380, 381, 382, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 411, 426, 427, 428,
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467. 468, 469,
470, 471, 472, 473, 474, 475, 477,
478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 491, 492. 494,
495, 496, 499, 500, 502. 503, 504,
505, 506, 507, 508, 509, 510, 511,
512, 513, 514, 515, 519, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528,
529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 540, 541, 542, 544, 545,
554, 555, 556, 557, 560, 562, 563,
564, 572, 578, 579, 585, 586.
Gr. Windischgrätz Ernő Frigyes 26,
55, 56, 58, 118, 148, 166, 178, 203,
251, 252, 389, 409, 426, 427, 487,
488, 545.
A. szatmári béke története és okirattára.
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Wisniowecki hgné 534.
Wisniowecki János vilnai kasztellánus 534, 583.
Wisniowecki Konstantin 534.
Wisniowecki Mihály litván altábor
nagy 534.
WÍ8sgrill F. H. családtörténeti író
226, 231.
Wolf A. osztrák történetíró 251.
Wolf Theodor chelmi püspök 483.
Wolffenbüttel 461, 466, 467, 471.
Wolffenbütteli hercegnő 461, 467,468.
Wolfskehl-ezred 406.
Wolowicz (Wollowitz) Márton lit
vániai nagymarsall 483, 484, 487.
Gr. Wratislaw János Vencel cseh
kancellár 8, 9, 17, 26, 37, 53, 55,
58, 76, 78, 112, 116, 117, 118, 119,
121, 122. 123, 124, 149, 166, 167,
169, 178, 198,200, 203, 217, 231,
232, 237, 240,248, 249, 250, 251,
317, 318, 326,327, 361, 362, 363,
364, 365, 389,426, 428, 454, 474,
475, 487, 488,489, 499, 500, 545,
566.
Wratislaw Mária Anna gr-nő 240
Wrede hadtörténelmi író 219, 224,
225, 234, 235, 245, 247, 425.
Würzburg 406.

Zala megye 225.
Zaluski A. Chr. lengyel történetíró
388, 402, 433, 484, 507.
Zaluza lengyelországi h. 480.
Zavadka h. 41, 87, 94, 261.
Zayzon Sándor történetíró 5.
Zborói uradalom 177.
Zedler lexicona 484, 485.
Zemplén megye 562.
Zentai ütközet (1697) 215, 219, 589.
Gr. Zichy Imre 26, 178.
Gr. Zichy János 178.
Gr. Zichy Pál győri kanonok 171,
173, 178, 199, 204, 499, 500, 506,
508, 509, 526, 538, 556, 562.
Gr. Zichy Péter főasztalnokmester
148, 409.
Gr. Zichy Petemé Bercsényi Zsuzsánna 178.
Zipserische Haus 1. Szepesvára a.
Zolkiew (Zulkiew) lengyel h. 482, 520.
Zoltai Lajos történetíró 24.
Zrínyi Ilona 550.
Zsadány 262.
Zsibói ütközet 219, 320, 497.
Zweibrücken 384.
40a
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