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ELSZÓ.

A lángesz, de viszontagságos sorsú fejedelem

Késmárki Tököly Imre életében három korszakot le-

het megkülönböztetni. Az els korszak Tököly gyer-

mek- és ifjúkora: születésétl, azaz 1 65 7-töl a buj-

dosó magyarok vezérévé lett választatásáig, vagyis

1678-ig. E korszakba esik neveltetése, atyjának —
a^Wesselényi-Zrínyi-Nádasdyféle összeesküvés egyik

^öbb részesének — halála és jószágainak elkoboz ta-

tása, Imre Erdélybe menekülése, itt, anyai jószágain

töltött ifjxisága, itt Erdélyben nyert magasb képezte-

tése, Apaífy udvarával, Telekivel s általa és nagy-

bátyja id. b. Petröczy István által a bujdosó magya-

rokkal érintkezésbe jövése. A második korszak már

teljesen mint történelmi egyéniséget tünteti fel öt elt-

tünk; s ez Tököly fénykora, mely 1678-tól, a bujdo-

sók fejévé választatásától 1685-ig, vagyis török fog-

ságba jutásáig tart. Ez idszakba esnek diadalmas

hadjáratai, melyek által Erdély széleitl a Morváig

uralkodott s Bécset rettegteté ; Fels-Magyarország fe-

jedelmévé emeltetése , s az ország legnemesb és legel-
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kelbb hölgyével Zrínyi Ilonával kötött szerencsés

házassága, — szóval hatalma, diosöség'e, boldogsága.

Az 1685-ik esztendben homályba öltözik Tököly

csillaga ; ez évvel végzetszeríi fordulat áll be életé-

ben. Eperjes, Kassa, Regécz, Patak, Tokaj, Ungvár

bukása folytán Fels-Magyarországot elveszti : de

lángesze s hadvezéri ügyessége még tán visszapótol-

hatják vala e veszteséget, — ha hozzá, a mind ma-

gára, mind a Caraífa által elámított Ibrahim szerdárra

oly vészt hozó váradi elfogatása nem járul. Mely hi-

tetlensége felett a töröknek, Tökölynek legjobb ve-

zérei : Petneházy, Szcs János, Deák Ferencz elke-

seredve, hogy urok rabbá tételét megboszúlják, a

kuruezhadak szinével hséget esküdtek Lcopoldnak,

s a megvívott Budavár füstölg romjain savért török

vérétl gzölg esatatéreken torolták meg a fejedel-

mök személyében rajtok elkövetett gyalázatot. Hiába^

fojtatta meg az új nagyvezér Ibrahim szerdárt fatális tet-

téért, hiába bocsátá szabadon a „kurucz király"-t,

hiába küzdött annyi hs erélylyel Munkács várában

a hü és magasztos Iclkíí Zrínyi Ilona : a török véd-

uralom liitelének s vele Tököly szerencséjének örökre

vége volt. Kh beállott a harmadik korszak : Tököly

hanyatlásának korszaka, lG85-tl 1705-ig, — a vá-

radi börtöntl a nieomédiai sírig. — Tököly hívei

váradi szerencsétlensége óta fogyton-fogyának,

maga mind lejebb-lejebb szorult kevesbedö hadával

a török végek felé ; végre Munkácsnak is kaput kellé

tárni
:
az országban Tököly ersségének utolsó bás-
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tyája megdlt. — A szereucsétleii fejedelem utoljára

Landor-Fejcrvár, Yiddiii, Nikájioly vidékére, s Ha-

vasalföldérc szorult ki, távol liazájától, a mostoha tö-

rök barátság' kcgyelem-íilléreiböl tengdve, — bár

eszével, tanácsával, hires nevével s még mindig seré-

nyen forgatott fegyverével a szultánnak folyton

nagy hasznára váló. Csillaga a törcsvári ép oly me-

rész, mint fényes siker betörés által még egyszer

felragyogott ugyan, s diadalban, Erdély trónján ülve

láttatá öt, — de ez múlékony tünemény vala : Tököly

azt mintegy erszakkal, lángelméje hatalmával csikará

ki a sorstól. Szomorú végzetének rohanó kerekét föl

nem tartóztathatá ; ismét bujdosóvá lön, ismét küzdött,

hosszan, keservesen,— mígnem annyi fáradalom, annyi

csalódás után, testileg eltörödve, lelkileg elcsüggedve

találá öt a karlóczi béke, — Ázsia partjain, — ide-

gen kenyéren mutatva ki bánatos menhelyét. Itt, mi-

dn immár vigasztalóját : nejét is elveszte, legalább

azt megérhette : távol hazájában mint emelkednek föl

újra fényesen a szabadság zászlai az ö fia által, s

azon reményt táplálhatá utolsó éveiben, hogy liátra

lev kevés idejét tán még az édes honban töltheti el,

vagy legalább annak földében alhatik örök álmot. De

halála elébb következett be, mintsem Rákóczi és a

szécsényi országgylés intézkedései öt a török biro-

dalom zárt kapui mögül a hazába szabadíthatták vol-

na, söt a zaklatott idk hamvait sem engedek az or-

szágba hozni. Reményeit a jobb sorsra érdemes fér-

fiii magával sírba vitte.
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Tököly Imre nemcsak geiiiális : de gondos, ren-

des, pontos ember is volt; mindenre kiterjed figyel-

m, szorgalmú. Kora ifjúságában már elkezdett nap-

lót vinni, levelezési könyveket tartani, s ezt folytatta

egész életén át, a leghányatottabb körülmények közt

is, bámulatos pontossággal, — söt ugyanezt megki-

vánta, megkövetelte embereitl is, mindazoktól, a

kikre bármi diplomatiai feladatokat bizott.

Els korszakából életének, 1G76— 78-iki naplója

maradt fenn (másolatban, gr. Kornis Mihály kézirat-

tárában), mely t. társunk Torma Károly közlése sze-

rint e becses kútfgyüjtemény XVIII-ik (írók.) köte-

tét képezve 1866. megjelent. Ennek els része Tö-

kölynek inkábbára ifjúsági magánéletére vet világot

:

történelmi szerepét a kitn tehetség szerz csak

naplója vége felé kezdi meg.

Eltének második, fény-korszakából való napló-

iratai közül eddig még mi sem került napfényre ; va-

lamelyik levéltár csomagai között, feledékenység szá-

zados porától lepve lappanganak, — vagy elvesztek.

Harmadik korszakából, n hanyatlás, a súlyos

küzdések idejébl — s Tököly tán ekkor fejtett ki

legnagyobb . mindenesetre legmegfeszítettebb tevé-

kenységet — nagy történelmi kincset bírunk 1693 és

li4-iki terjedelmes naplójában, melyet 186o-ban Nagy

íván közlött, az esztergomi jjrímási levéltárban lev

eredetirl. (Monumenta Hungáriáé Historica. XV-ik

kötet.) Jó szerencsém úgy engedte, hogy én is ez
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utóbbi korszakot világosítsam rueg. fölfedezésem és

jelen közlésem által.

1866 septcmber havában ugyanis Vasvárme-

gyébe, Vörösvárrá, a Icányágon fejedelmi Rákóczi-

utód gróf P'rdödy István vendégszeret, föuri kasté-

lyába utaztam, néhány hetet töltend a Rákóczi-ház,

különösen II. Rákóczi Ferencz ott rzött levéltárának

búvárlásában. Vizsgálataimnak a Rákóczi-korra nézve

megleplcg dús eredményeit elsorolja — habár csak

vázlatban — a magy. tud. Akadémia 18G 7 febr. 4. és

mart. 18-iki ülésein tartott amaz értekezésem, mely az

azon évi ,, Akadémiai Értekezések" történettudományi

osztályának Ill-ik füzetét képezi. Tököly korszakára

nézve pedig az eredmény — ímé, a jelen kötet. —
Ugyanis a II. Rákóczi Ferencz politikai levéltárát

tartalmazó szekrények egyikében kutatván : egy csu-

pa nagy irásdarabokkal, számadási könyvekkel stb.

telt íiókban, egyszerre szemem elé kerül egy tábla és

czímlap nélküli, ell-hátul csonka folians irat, melynek

vonásiban azonnal megismeremT ö k ö 1 y I m r c k e z e-

irását. Örömteljes meglepetéssel ragadám kezembe,

s rövid belepillantás után meggyzdtem, hogyTökö-

lynek egy darab sajátkez naplóját valék szerencsés

fölfedezni. Mindgyárt átkutatám az egész szekrény-

osztályt: s egymásután tünedeztek el Tököly 1694-

iki leveleskönyve, Sándor Gáspár. Bay Mihály, In-

czédy naplói, a keresztyén-szigeti országgylés tör-

vényczikkei stb ; mig a t. levéltárnok úr e becses ta-

lálmányok feletti örömömet látva : Tököly Imre saját-
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kezleg* irt végrendeletére figyelmeztetett, s kezembe

adá ennek az arcliivum lajstromozott részében lev

pélíLányát. líákóezi levelezései között is Tökölynek

Nieomediából fejedelmi fiához irt két eredeti levelére

leltem, továbbá Pápay Jánosnak, II. Rákóczi Fcrencz

portai követének egy nagyérdekü följegyzésére 1708-

bóI,Tüköiy hátrahagyott irományairól, melyek e mon-

dott évben a konstanczinápolyi erdélyi követségi épü-

letben találtattak.

Vörösvári búvárlataim egyik íocredményéül te-

kintem e nem kis történelmi fontosságú darabokat,

melyeknek léteztéröl — az egy végrendeletén kívül

— eddigelé senkinek sem vala tudomása, ísöt a testa-

mentom eredetijének fcnnléte sem volt tudva irodal-

milag. — Még azon évben (I86tí) a nov. 5-kéii tar-

tott összes ülésen jelentést tettem a magy. tud. Aka-

démiának ez irományokról ; majd a lelkes gróf Erdö-

dy István úr szívességébl az eredeti kéziratokat is

bemutathattam ; s így történt, hogy az Akadémia az

egésznek, söt más levéltárakból merítettem e tárgyú

daraboknak is kiadását elhatározá, és sajtó alá^ rende-

zésével megbízott.

Ekként jött létre a jelen gyjtemény. Mieltt

ennek egyes kéziratait rövideden ismertetnök : álljon

itt -- az érdektelen positiók kihagyásával — Pápay

említett följegyzése, mint a mely Tököly most már

nagyobb részben elveszett, roppant sokaságú irodalmi

hagyományaira: naplóira, leveles-könyveire stb. vilá-

gosságot derít, s legalább emiékezetöket fenntartotta.
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„Az erdélyi liáziiál : ládákban, ládákon kívül he-

ver, idejövetelein alkalmatosságával öszveszedctt s

conservált könyveknek, leveleknek, diariumoknak,

fermányoknak seriesse.a ládák speeiíieatiójával együtt,

a mellyekben rakattattak Anno 1708. 28. Maij Con-

stantinápolyban."

Összesen 11 (> szám: ebbl az 5 els sz., Hugó

Grotiiis különféle munkái.

24. ,,Meniiybeii vezet kalauz."

25. .,Nagy tüz kis szikrája."

27. Lépes Bálint magyar praedieátiói.

32. „Pais."

34:. Pázmány Péter „Kalauz "-a.

36. „Pozsonyi Kert." (Lippay Jánostól.)

38. Az erdélyi dolgokrúl való rapturája Betblen

Farkasnak.

43. „Volumen scriptum de rebus Hungarieis."

55. „Huszonhárom diariuma. pari ás

k ö n y V e i d v e z ü 1 1 fej e dele m n e k (Tökölynek),

külön- k ü 1 ö n tábla k b a n , azzal együtt, a

ra e 1
1
}' e t H r V á t h F e r e n c z ura m m a g a irt;

mell y e k vadnak egy f e k e t e - b ö r r e 1 félj ü 1

s körül az aljáig b u r í t o 1 1 s z a n d o k b a n.

"

56. „Egy sárga táblában külömb-külömbfélc

régi írások, traetatusok. melynek táblájára kívül ez

vagyon irva : Praeteritorum exhibitio , et instructio

posteritatis."

57. „Vita Principis Emerici Thökö-
ly!."

58. „Anno ICSí). Maga kezével irt dia-

riuma i d v e z ü 1 1 f ej e d e 1 e m n e k,

"
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GO. „Sebes agynak kés sisak; egynehány árkus

papiroson. " *)

(i2. Bethlen Farkas históriájának nagy része,

minutí\ban.

63. „Fcrdinandiis, Bethlen Gábor, Pázmán Pé-

ter, pápista papok dolgai, dispensiók, fundatiók ; egy

eltöredezett rézkapcsú táblában."

64. „Más egy hasonló könyvtáblában külömb-

különibféle írások ; kívül a tábláján e vagyon irva

:

T e 1 c k i n é asszonyomé."
65. „Török levelek s egyéb török írások 20 fas-

cieuliisban."

C)(j. „Egy fejérbör-hönyvtáblában vadnak Ferdi-

nandus 2-diis, Bethlehen Gábor s Pázmán közt fennfor-

gott dolgok s levelek, az mint lett eleiti fogva fejede-

lemségig élete s promotiója Bethlehen Gábornak."

68. „Kovassóczi históriája, egynihány árkus

papirosra."

71. „Frdéli genealógiák egy fasciculusban, kire

is kívül ez Íratott: Anno 1501. Nicolaus Apafii, etc."

72. „Más két fasciculusban Apafi Mihály feje-

delem communicatiói, más egyéb levelekkel együtt

Bethlehen Farkassal, sub literis A. B."

74. D i a r i u m educationis Celsissimi
P r i n c i p i s T e k e 1 y i, etc.

"

75. „Haisler sDoria szabadulásában
való levelek."

77. „Rákóczi Juliánná fejedelem-asszont illet

levelek."

78. „Bethlen Gábor confoederatiója a csehek-

kel."

*) XVII-ik századi politikai költemények ; a nemzeti mzeum
kézirattArúban megvan.
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7H. ,,C>lvasatlau levelek.'"

80. „Méltósáft'Oft fejedelemasszony
(Zrínyi Ilona) levelei.'*

81. „Magy a ror.szá gba n a tatároktnl

(Tököly által) s z a h a d í t o 1 1 r a 1) o k s z á in a o r i-

g i n á 1 j á n a k p á r J a.
''

83. „Páter Kisís Imre levelei; arra való repli-

cák."

84. „KgT ví-rö.sbor tokban íiolmi tör(»k levelek,

interpretatióval együtt.

"

8G. „I d V e z ü 1 1 f e j e d e 1 c m (Tököly) s fej e-

delem asszony (Zrínyi Ilona) közt lett com-

miinicatió."

-90. „Komáromi uram irása*) egy kis faseiculus-

ban, idvezült fejedelemasszonnak irt fejedelem leve-

lével együtt."

02. „Az erdélyi bázrl való fermán. Idvezült
fejedelem T ö k ö 1 i I m r e erdélyi fej e d e 1 e m
i n a II g* u r a t i ó j á n a k a 1 k a 1 m a t o s s á g* á v a 1

Írott több egyéb levelek."

95. „Egy veres táblában, in Anno 1627. die 1-ma

Januarij Constantinápolyban conscribált s csuliadárok

keze alatt lévÖ jóknak inventariiima."

96. „Lelki Virágos Kert."

102. „Kemény János Tatárországban irt apoló-

giája, egynihány árkus, már elrongyollott papiroson.

"

105. „Erdélyi követeknek adott instructiók,

úgy egyéb levelek, egy kis fasciculusban, sub lite-

ra R."

107. „Erdélyi fiscalitásokban való dispositiók,

instructiók, boldog amlékezetn Betblen Gábor, Rá-

*) Ilihetö, ismert na))lója.
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kóczi Gyöi'MW fejedelmek jdejébcíi ; e.^y rongyos,

szakadozott szattyánban varrva."

110. „Néhai fejedelem Apafii Mihály páriás-

könyve, egy darab fekete szattyánban varrva."

112. „Enarratio reriim Principis Sig'ismiindi Bá-

thori."

113. „I d V e z ü 1 1 f e j e d e 1 e m (Tököly) j a v a i-

u a k i n V e n t a r i ii m a, p r o A n n o 1 077."

114. ,, Bethlen Farkas erdélyországi cancellá-

riusnak Apafti Mihály fejedelemhez irott magyar és

deák levelei."

Ihol, mennyi érdekes irodalmi, történelmi emlék

sorozata! Hogy a saját levéltárára is oly kiváló

ügyeimet fordító, a mindenre kiterjed gondú II. Rá-

kóczi Ferencz fejedelem, úgy is mint Tökölynek örö-

köse és utódja, Tököly e hátrahagyott iratait Pápay

János által a hazába hozatta : kétségtelen. Ugyanis

maga az imént közlött följegyzés is az ü számára, —
s valószínleg megbízásából — készült : a minthogy

Pápaynak egy. Konstanczinápolyból fejedelméhez in-

tézett leveléhez volt mellékelve; már pedig e följegy-

zés kezdetén nyilván mondatik, hogy a sztambnli er-

délyi háznál „ládákban, ládákon kívül hever" iro-

mányokat s könyveket Pápay nemcsak összeszedte, de

1 á d á k r a i s r a k t a : bizonyára a magával visszajöve-

telekor — s ez még 1708-ban történt -- Magyaror-

szágba, Kákóczi levéltárába szállítás végett. Nem té-

vedek azért, midn azt mondom, hogy az általam a vö-

rösvári Rákóczi-féle arclüvumból itt közlött darabok ^

Pápay János által 1708-ban Koustanczinápolyban



XV

jcgyzék1)o vettek1)tl] s láclákrn rnkottakbói valók.

Czáfolliatlaiiúl bizouyítjn ezt azon tény. liogy a Pápay

scriesébeu 58. sz. a. említett „Anno 1G8í:). Mag-a

k e z é V e 1 i r t d i á r i n ni a i d v e z ii 1 1 f e j e d e 1 e m-

nek'" n<i,-yanaz a naplóirat, mely a Rákóczi-leyéltár-

ban énnekem leg-elöször a kezeml)e akadt. Mart a fön-

tebb érintett elöl-liátiil csonka napló. — Tököly sa-

ját kezeirása — mint szövegének számtalan helyébl

kitnik, az l()81)ik esztendrl való.

Hová lett a Yih-ösváron föllelteken kívül íi Pá-

pay által hazahozott t()bbi, tömérdek irat és napló, a

„h 11 s z n h á 1* m d i á r ii m és p á r i á s k ö n y v ?"

Elvesztiek-é? Fenn vag^ynak-é? Elökerülnek-é? Ha-

tározott választ nem adhatni. II, Rákóczi Ferencz le-

véltára 1711-ben kétfelé szakadt; egyik részét — a

féltettebbet — a kibiíjdosó fejedelem magával vitte
;

a másik, úgy látszik nagyobb rész, Munkács várában

maradt, s ennek capitulatiója után (1711. június 24.)

császári kézre került. A külfi»ldre vitt részt Vay

Ádám udvari marechal halála után gr, Kéry, Rákó-

czinak gyóntatója s levéltárnoka — egészben? vagy

csonkán ? — visszahozta az országba, s a kegyeletes

gr. Aspermontok s Erdödyek megtartották. Ez van

ma Vörösvártt. A munkácsi archívumra a szepesi ka-

mara tette volt rá kezét, s rendetlenül Kassára szál-

líttatta; majd innen 1773-ban, e kamara feloszlatása-

kor, ennek egész levéltárával egyetemben Budára ho-

zatott az, a központi karaarai levéltárba, a hol most

is azon rendezetlenül van. Itt már másfél év óta ku-



XVI

tatok, e Munkácsról idekerült Ivnkótzi-levéltár actúi

között, — (le Tököly-féle naplókat, leveles-könyve-

ket mé<»* nem sikerült találnom. Ezek tehát alkalma-

sint a Rákóczi által külföldre vitt irományok közt

valának, — s a mi belölök Vörösvártt nincs: az, hi-

het, külföldön veszett el. Egyébiránt az sem lehetet-

len, hogy Munkácson is maradtak ilyenek, s aztán a

kamarai levéltárból — ha máskor nem , a kétszeri

hurezolkodás alkalmával — valami l»efolyásos vagy

fürkész ember kiszedegette s elajándékozta vagy

adogatta, tudománykedvelöknek. így kerülhetett az

1603 — 94-iki Tököly-féle napló eredeti kézirata a

prímási levéltárba.

xím mindezek csak gyanítások, s bár elttünk

alaposaknak látszanak : korántsem hivalkodunk csal-

hatatlanságukkal.

Ennyit tájékozásul ; most lássuk immár gyjte-

ményem egyes darabjait.

Az els rész I. darabja Tököly Imre fejede-

lem maga kezével irott 168í)-iki naplója, vagyis ezen

naplónakjúnius 17-kétl sept. 25-éig terjed töredéke.

Jelenleg összesen 22 ivbl vagyis 44 levélbl áll, in

folio. Osszevarrása már szétfoszlott, s kivált széls

levelei kopottak. Ez képezte a napló közepét ; eleje,

vége leszakadt, elveszett. E tiu'edék az egésznek

mintegy harmada lehet, s bizonyára legérdekesebb

része: mert a nyári hónapokról, a táborozás, hadako-

zás idejérl való. Az Al-Dunánál : Viddin, Orsova,

Mehádia. továbbá a Timok és Morava vize körül
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történt eseményeket, Vetiszláii vívását s megvételét,

németekkel s ráczokkal vitt néhány szerencsés csatá-

ját, a török vezérekkel s Lavasalföldi vajdával való

tanácskozásait, terveléseit stb. adja elö a fejedelmi

szerz, azzal az élénkséggel, szinteséggel s pontos-

sággal, mint azt többi naplóiban is láttuk. Emlékezik

a napló vége felé szerdár Redzseb passa Bádeni La-

jostól 1689. aug. oO-kán a Morava mellett történt

megveretéséröl, mely az o terveire is zavarólag hat

vala, s míg ö szerencsésen küzd és nyomul elö Orsova,

Mehádia, Karán-Sebes táján : Lajos rgróf a szer-

dárt sept. 24-kén Nisszánál másodszor is fölveri. Tö-

köly azonban még nem volt értesülve e reá nézve

újabban lever hírrl, midn naplója sept. 25-kén meg-

szakad. — Fölötte sajnos, hogy e nagybecs diarium

egészben nem maradhatott fenn korunkra ; azonban

így is els rend kútfink között foglal helyet. —
Mindvégig Tököly maga kezével van irva.

Második darab. Tököly Keresztyén-Szigetre

1690. sept. 15-kére egybehívott fejedelemválasztó er-

délyi országgylésének általa megersített törvény-

czikkelyei, magyarul, és pedig — a mi érdekét emeli

— Tököly saját példányából közölve. E példány egy

9 íves füzetbl 8 ivet betölt egykorú másolat, ívrét-

ben. Tököly levéltárában, a borítékán lév rájegyzé-

sek szerint, 8, késbb Rákócziéban 610. számmal volt

jelölve. Fként latin szöveg kezdete és vége össze-

vonásokkal teljes.

Aharmadik, gyjteményemben legterjedelme-

ilO.NTMENTA niTNO. -- SCRTI" . XXIIf. -j"f-
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sebb darab : Tököly eredeti és teljes épségben meg-

iev leveleskönyve az egész 1694-ik évrl. Neveze-

tes becscsel biró kútf: a fejedelem egy egész évi

diplomatiai mködését magában foglaló. Itt találjuk

udvarias és érdemleges leveleit XIV. Lajoshoz és kor-

mányához ; a tatár chámhoz, a nagy-vezérhez és a porta

többi ministereihez, passáihoz, a landor-fej érvári szer-

dárhoz; a franczia és angol követekhez, lengyelor-

szági, oláh és moldva ügyvivkhez ; részletes és hosz-

szas tudósításait, titkos utasításait saját föembereihez,

kik diplomatiai feladatokkal valának megbízva : kü-

lönösen udvari fkapitánya báró Sándor Gáspárhoz,

portai és moldvai residenseihez stb. stb. Úgy, hogy ez

a leveleskönyv méltó párját képezi a Nagy Iván által

közzé tett ugyanezen esztendbeli naplónak ; a kett

kölcsönösen egészíti ki egymást. Bennök az 1694-ik

év történetét, Tökölyt és híveit illetleg, úgy szólván

teljes egészében bírjuk. Elénk bizonysága egyszer-

smind e levelezés Tököly Imre diplomatiai fényes te-

hetségének, a legválságosabb körülmények közt is

nyilatkozó találékonyságának s fáradhatlanságának.

— Alakjára nézve e leveles tár folians könyvet ké-

pez, mely ers, vörös szattyánbrbe van bevarrva, —
s tán e körülménynek köszöni épségét. E szattyánra,

kívül, a könyv els felén, Tököly titkára Komáromy

János kezével ez van Írva: „Portai páriás könyv
1694." Följebb : „Nro 24." E szerint tehát a fejede-

lem leveleskönyveinek ez már 24-ike lett volna. Az

egész 89 ívrétü levélbl, vagyis 44 és fél ívbl áll

;
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liátul még négy levél vala : de ezek, mintliogy az egész

évi levelezés bevégzése után már üresen maradtak,

kivágattak. Tentája általában már annyira fakó vagy

sárga, hogy sok helytt csak nagy bajjal s nem kis

szemrontással, söt — hozzájárulván gyakran az írás

túltömöttsége , hanyagsága , elsietettsége , sokszor

rendetlen és merész abbreviatiói — csak többszöri

hosszas próbálgatás, egybevetés stb. utján lehetett

elolvasni, jobban mondva : megfejteni. Az egész leve-

leskönyv négy-féle irás ; ezeknek egyike, mindössze

is csak öt levél — mindenütt megjegyeztem —
Komáromy János kezéé ; a másik három elttem is-

meretlen egyéneké, a kik közül kett a magyar, egy

a latin leveleket irta be. A magyar Íródeákok egyi-

kének — s ez ir be legtöbbet — nagyon sürü, apró

bets, úgylátszik sebes, de épen ezért elhanyagolt

Írása vau ; a latin Íródeáké gondosabb volna : ha ezt

meg viszont minduntalan alkalmazott merész s oly-

kor szabálytalan összevonásai, szókurtításai veszd-

ségessé, fárasztóvá nem tennék. A szóejtés természe-

tesen mindegyik Írónál váltakozik, az illet tájak sze-

rint, a honnét valók voltak. Innét a különösen az é és

i magánhangzók használatában s a mássalhangzók

kettztetésében nyilatkozó eltérés egyik másik levél

mása között.

A 195— 96-ík lapon jegyzetben közlött levél

eredetije , mint megjegyzem
, Tököly ekkori moldvai

residensének ; Killyéni Székely Zsigmondnak ivadéka,

Székely Gergely orsz. gyl. képvisel úri barátom

ff*
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ajándékából jutott birtokomba, s mivelhogy a páriás-

könyvbe másolata nem íratott be, csak említve van

:

a gyjtemény teljessége okáért ideigtattam.

Negyedik darab Tököly Imre levelei II.

Rákóczi Ferenczhez, a vörösvári Rákóczi-archivum-

beli eredetiekrl közölve. Az 1704-iki recommenda-

toria-levélnek csak bevégzése („kegyelmednek" szótól

kezdve) és aláirása sajátkez; az 1705-iki nagyérde-

kü bizalmas levél azonban egészen a fejedelem írása.

Amaz félívre íratott ín quarto , emez egész ívre ín

folío ; amaz Tököly fekete spanyolviaszba nyomott

kis gyürüpecsétével volt lezárva,— emez úgy látszik

külön borítékkal bírt, a mi azonban már nincs meg.

Tököly ezen 1705-ikí levelét nemcsak emelkedett

szellemben írja, s vége felé fájdalmas emlékezéssel

önsorsára , buzgó fohászszal, áldással Rákóczira fe-

jezi be, közelg halálát mintegy elöérezve: de igen

szépen, gondosan is írá, mint tartalmilag, úgy alaki-

lag. Az ez után következ levelet: Rákóczi 1705. jú-

lius elején Tökölynek küldött, nem csekély történelmi

becscsel bíró válaszát, az elbbi fejedelem egyik 1705-

iki páriáskönyve töredékében találtam, a Rákóczi-

levéltár Budára került részében, s minthogy a Tököly-

Rákóczi levelezés egyik legérdekesebb darabja: hi-

bának tartottam volna e gyjteménybl kimaradását.

Ötödik darab. Tököly legutolsó, t. i. 1705-

iki leveleskönyvének töredéke ; a már-már haldokló

fejedelemnek Nicomediából régi híve Bay Mihály

által hazájába : az országhoz, Rákóczihoz, Bercsényi-
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hez, Forgácshoz, Eszterházyhoz, Petröczyhez, Vay-

hoz, Pekryhez, Szirniayhoz — mindazokhoz, kik öt

szerették, meg:eml6keztek róla, egykori, öt most sem

felejt híveihez, továbbá az országban lev franczia,

angol, hollandi stb. követekhez szóló levelei, utolsó

expeditiója, halála eltt alig két-három héttel. E szo-

morúan vonzó érdek levelezést, néhai Nagy István

hétszemélynök úr gyjteményébl másolám le, néhány

évvel ennekeltte, még a boldogult buzgó gyüjtö éle-

tében s engedelméböl. Az ívrét alakban, igen szépen

és rendesen irt, számos ívre men eredeti kézirat egy

összevarrott és ragasztott kisújjnyi vastag füzetet ké-

pez, melynek hátulján meglátszik, hogy valaha na-

gyobb könyvbl volt kivágva, avvagy kiszakítva. Jan-

kovics Miklós bélyege is rá van ütve : néhai Nagy

István ugyanis, mint Jankóvics testamenti executora,

ennek hátrahagyott gyííjteményébl választá ki ma-

gának, több más becses kéziratokkal egyetemben : a

végrendelet egyik pontjára támaszkodva, tiszteletdí-

ját ily ritkaságokban vévén ki. A kézirat egészen

jól van conserválva.

Hatodik darab. Tököly sajátkezüleg irt és

aláirt végrendelete, a Rákóczi-levéltár eredetijérl,

mint említem. Vörösvártt. Négy nagy ívnyi szép pa-

pirosra gonddal irt folians füzet, egykor Nro 19. Cista

3. fasc. 125, most Cap. 14. fasc. 3. M. 1. levéltári

jegy alatt. Utolsó, üresen maradt levele, borítékául

szolgál. Különben Tököly által fekete selyemmel volt

összevarrva, melynek két végét a földtl megválni
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készül fejedelem Nicomediában, halála eltt tíz nap-

pal (1705. sept. 3-kán) gyászpecsétével (kis gytirü

pecsét, fekete spanyolviaszba) zárta le. Ezen alól áll

a konstanczinápolyi franczia követség- titkára Belin

sajátkezüleg irt authenticatiója, s legvégül még egy

egyszer Tököly és a titkár aláírása. Ez emlékezetes

ereklye ép fennmaradása a kegyeletes Eákóczinak

szönlietö ; ö ugyanis nemcsak hogy levéltárábanak

örizteté : de hogy a kissé lazán összevarrott füzetkét

szilárdabbá tegye ,
— két végén finom kék selyem

szalaggal gondosan összefüzé vagy füzeté szeret apja

testamentomát. E finom, reczés, égszin-kék szalag

ugyanis biztos ismertet jele II. Rákóczi Ferencz le-

véltárának : ilyennel vannak titkos jegyz- és leveles-

könyvei egybevarrva, fzve, ilyennel sok levélcsomag

is összekötözgetve, részint maga a fejedelem, részint

bels titkára Beniczky Gráspár által, mert a politikai

levéltárt k ketten rendezgették, míg a régibb, csa-

ládi és birtokviszonyokat illet archívum gr. Kéry

páter kezelése alatt álla. — Tököly Imre ezen eredeti

végrendelete mindenesetre egyik legérdekesebb kincse

a vörösvári irattárnak.

S ezzel gyjteményem els részén áthaladtunk.

A második rész els darabja a Dobay

Zsigmond-féle napló, az egész 1686-dik évrl. Napról

napra való h és pontos leírása Munkács egy évi vé-

delmének , a hslelkü Tökölyné Zrínyi Ilona által,

írója, mint a napló szövegébl több helyütt kitnik,

Tököly kanczellárjának Absolon Dánielnek állott
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szolgálatában ; egyébiránt pedig a várbeli lovasság-

hoz volt osztva, s ö maga is számos kirohanásban,

ellenkezésben, íizésben, harczban vett részt : söt no-

vemberben nrával Absolonnal Lengyelországban is

járt, a lengyel királyhoz. Följegyzései lelkiismeretes

gondossággal vannak irva, s tisztán objectiv maga-

tartással. E becses m léteztére Torma Károly akad.

1. tag barátomat tette valaki figyelmessé ; ö hívta fel

aztán az Akadémiát, mikor én a gr. Erdödy-levéltár-

ból hozott Tököly-féle naplókat bemutattam : eszkö-

zölje az Akadémia Dobay diariuma Pestre küldeté-

sét, s vizsgáltassa meg. Az eperjesi evang. collegium,

melynek könyvtárában az eredeti kézirat létezik,

készséggel engedett az Akadémia felszólításának.

Dobay megérkezett, s alólirottnak adatott ki, ha ér-

demes, e gyjteménybe fölvétel végett. Dobay Zsig-

mond naplója szép, apró bets, igen gondos írás;

ujjnyi vastag füzetet alkot, kis nyolczadrétben, egy-

korú fehér szironynyal borított kemény táblájú kötés-

ben. 1735-ben, a benne lév följegyzés szerint, a

derék gyjt Dobai Székely Sámuel tulajdona volt.

Az ezen napló szövegéhez általam jegyzetben közlött

irata Zrínyi Ilonának , s fiának és leányának kö-

szönt versei (434— 38 1.) a vörösvári Rákóczi-levél-

tárból valók. Dobay rövid följegyzése mellé az 1686-

iki Ilona napjáról megható családi képet tárnak ezek

elénk, s egyszersmind Zrínyi Ilona anyai gyöngéd

szeretetéhez, nemes jelleméhez, gyermekeihez való vi-

szonyához gyönyör adatul szolgálnak.
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A második, terjedelmes darab: Tököly

portai kapitiháinak Drinápolyban irt naplói, 1692.

november T-kétöl 1693. június 8-káig. E diáriumok-

iiak a Rákóczi- most gr. Erdödy-levéltárban lév ere-

deti kéziratai négy külön darabban -— mind ívrét —
négy kéz Írásai : de azért a napló csak Tököly két

kapitihájáé, akik valának ekkor Magyarország részé-

rl Ludányi Bay Mihály, s Erdély részérl In-

czédy Mihály. — Az els, fíízöld, sodrott török-

selyemmel összevarrott darab, 50 levélbl, vagyis

25 ívbl áll, s 1692. nov. 7-kétl 1693. febr. 3-káig

megy. Szép, rendes, gondos, fekete írás, jól conser-

válva. Szabályosan folyó sorait gyakran tarkázzák

titkos jegyekkel irt mondatok, st terjedelmes részek,

— nagyobbára a Tököly titkárai egyikétl föléjök

irt megfejtésekkel, helylyel-közzel pedig csak általam

föloldatva, a már megfejtett részek kulcsai segélyé-

vel. Hogy e diplomatiai fontosságú naplót Bay Mi-

hály vezette: legjobban bizonyítja a czímlapján, a

chiffre-ket fölfejtett s az 1694-iki leveleskönyv leg-

nagyobb részét beirt fejedelmi titkár vagy deák ke-

zeirásával olvasható e czím : „Kapitliiha Bai Mi-

hály uram DIARIUMA." Bizonyítja továbbá több

lielytt a tartalom is
;
pl. a midn fiáról Bay Andrásról

van szó, t csak egyszeren nevérl említi, míg a töb-

bieket megurazza. A második, szintén azon Írással irt

napló-darab („Balogh László elmencteli után való

coutinuatio. " Febr. 3-kától 20-káig) mindössze csak

két ív, — %-ed ív abból is beíratlan — hasonlókép
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Bay Mihályé. A harmadik, igen szétbomladozott da-

rab — s ezzel kezddik Iiiczédy naplója — febr. 22-

kétöl april 22-ig- többféle nagyságú 9 ívbl áll ; ebbl

hatodfél ív, vagyis febr. 22-kétl mart. 29-kéig, egy-

féle, rendesen folyó , igen szép, a többi végig más,

rendetlenebb, s bár folyékony, de rövidítésekkel telt

nehezebb olvasatú, fakó irás. A negyedik darab ismét

9 ív, sodrott piros-selyemmel összevarrva. E darab-

nak eleje, t. i. az april 22-kétöl május 28-káig folyó

„Continuatio Diarij" ugyanazon irás, mely a harma-

diknak utórésze ; s itt belevarratott e negyedik darab

közepébe a különben önálló kis diariumot képezen-

dett Sándor Gáspár-féle drinápolyi kisebb napló, má-

jus 2 7-kétöl június 8-káig terjed följegyzéseivel. Ezt

ugyanegy kéz irta le, mely a Bay Mihályét ;
— lehet,

liogy maga Bay volt e másoló. Ezen napló után még

egy alig másfél ívnyi folytatás áll : jún. 5-kétl 8-káig

(bezárólag) megint más kéztl leirva, deazértezisln-

czédyé. S ezzel a török-kurucz, st olykor a német,

franczia, lengyel, moldvai és havasalföldi viszonyokra

s történetekre is oly élénk világítást vet (elejétl

1(393. febr. 20-káig Bay Mihály, s febr. 22-kétl

— a Sándor Gáspár-féle intermezzot kivéve — végig

Inczédy Mihály által nagy gonddal szerkesztett)

diariumnak vége. Hátulsó, üres lapjára egykorú kéz

ezt jegyezte : „1692. a 7. No vb. usque 8. Junij 1693."

Harmadik darab Tököly genialis diploma-

tájának, a hadvezérlésben is jeles ügyesség Szlavni-

czai Sándor Gáspárnak naplója, 1693. január 20-ká-
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tói febr. 2 3-káig, bezárólag; 14 összevarrott ívbl áll,

in folio. Elöl ugyanazon fejedelmi titkár kezétl, ki

a Bay Mihály naplója czímét fölirta — s úgy látszik

mind e diariumokat rendbeszedte Tököly levéltára

számára — e czím olvasható: „Sándor Gáspár

uram diariuma." A jelen napló szövege is nagyobb

részben egy irás a Bayéval, ú. m. elejétl kezdve

febr. 11-kéig. Itt mintegy három levelet más, ismeret-

len kéz másolt, ú. m. febr. 11-kétl a febr. 12-kéröl

szóló följegyzés e pontjáig: „Monsieur Bukqven

urammal ..." mert ettl fogva megint az elbbi irás

kerül vissza, és foly febr. 20-káig. E naptól kezdve

két és fél levélen át, a febr. 23-iki följegyzés e sza-

vaiig: ,,. . . a vezér agája, az meg fogja látni" stb. az

a kéz irta a naplót, mely a czímet és a febr. 14-diki

följegyzésekben elforduló titkos jegyek megfejtéseit

fölirá, — ugyanaz, mely az 1694-iki leveleskönyv

legnagyobb részét s a Bay Mihály clavisai föloldását

is irta. Végre, az imént idézett mondattól a diarium

végét képez másfél lap ismét a Bay naplóját s a je-

len naplónak is legnagyobb részét leirt egyén keze

vonásait mutatja. — E diarium belbecsére nézve elég-

annyit mondani, hogy Tököly legmegbizottabb embere,

jobb keze — Sándor Gáspár szerzetté.

Bay Mihályról érdekes lesz tán megemlítenünk,

hogy ö d könyvünk Els részében V. sz. a. közlött leve-

lekkel, mint Tökölynek az 1705. sept. 1-jéreaRákos

mezejére hirdetett, de idközben a szécsényi mezre
áttett országgylésen képviselje, Nicomediából 1705.
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aug'. vége felé Magyarországba küldetvén , miután

ura sept. 13-kán meghalt, — nem mene többé vissza;

hanem mint Rákóczi híve, a hazában élte le napjait.

Rákóczi öt — mint egykor Tököly — megérdemlett

kegyekkel halmozá el, s követségi küldetésekre is hasz-

nálá, fiával Andrással együtt.— Másik naplóirónk báró

Sándor Gáspár, ki Tökölyvei sógorságban álla neje

Tököly Erzsébet után, úgy látszik, a karloviczi béke-

kötéskor tért vissza Magyarországba, — hol a szin-

tén Tököly-sógorság herczeg Eszterházy Pál nádor

öt udvari kapitányává s roppant birtokai teljhatalmú

praefectusává tévén, — talán e jövedelmes állásért,

vagy a kurucz fegyverek szerencséjében többé ném

bízva, megtagadta régi elveit : mert mikoron a Rákó-

czi-háború kiütött, nem álla e fejedelem hívségére,

bár gr. Forgács Simon által — kit ö akart a császár

részére visszacsábítni — az 1706-iki fegyverszünet

alkalmával meghivatott. — Sándor Gáspár 1723-ban

még élt, s csendességben halt meg nyitrai jószágán.

Negyedik darab Almády István erdélyi ne-

mes naplója. Ennek eredeti kéziratát P. Szathmáry

Károly, mint nagy-enyedi tanár a múlt évben fe-

dezte föl Erdélyben, s alólirott által az Akadémiának

ajándékozá. Följegyzései 1687. oct. 7-kétöl 1694 vé-

géig terjednek. Szerz dobokamegyei, szovai birtokos

nemes, eleintén gr. Bánffi György, e vármegyei fis-

pán bels embere, majd 1690-ben a zernyesti diadal

után, inkább kényszerítve, mint jószántából, Tököly

hadaihoz csatlakozók, s aztán vele táborozott, úgy
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Erdélyben, mint — innét kiszorulván — Havasalföldén,

s az Al-Duna, Nikápoly, Viddin,Pozserolcza, Laudor-

Fejérvár , Karán-Sebes , Temesvár , Lippa és Jen

környékén; részt vett a szalánkeméni ütközetben, —
szóval a bujdosó fejedelemnek hü követje vala egész

1692 végéig, amikor öt, fleg Madács Péter kértére.

Tököly, több erdélyi nemessel együtt a hségeskü

alól fölmentvén, hazabocsátá Erdélybe. Naplójának

azon följegyzései legérdekesebbek, melyek kurucz-

sága idejérl valók (1 690. sept. 26-kától 1692. dec. 12-

kéig) ; a megelz részek közt kevés bir történelmi

becscsel. A becscsel birókat elejétl fogva közöltük,

a közbees magánérdek jegyzeteket azonban, minta

melyek csak szerz utazásaira s vendégeskedéseire

vonatkoznak, kihagytuk. — De 1690. aug. havától,

midn Tököly beütésének hire érkezik, teljes szöve-

gében adjuk a naplót, egész 1692. dec. 28-káig, a mi-

kor Almády hosszas bujdosása után elvégre hazaér-

kezik szovai házához. Jegyzeteit ugyan még ezután is

folytatja 1694 végéig, valami soványan : de közdolgok-

ban többé nem forogván, azok csak magánéletére vonat-

kozók. Közlésök azért fölösleges tértöltés lett volna.

— Almády István még 1708-ban is élt, mikoron mint

Rákóczi híve fordul el egy a budai kamarai levéltár-

ban fennmaradt Rákóczi-féle névlajstromban, az 1707-

ben Rabutin hadai ell Magyarországba kinyomúlt

erdélyi, névszerínt dobokavármegyei nemesek kö-

zött, kiknek a fejedelem Máramarosbau rendeltetett

szállást

:
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„Nemes Doboka vármegyébül Máromoros vár-

megyében mennek ezek

:

Fispán Rédai Pál uram,

Fispán Vass Dániel uram,

Toldalagi Gábor uram,

Almádi István uram,

Toldalagi György uram" stb.

Itt közlött följegyzéseiben a Tököly-kor történe-

téhez érdekes adalékot hagyott hátra. Hogy mily hi-

teles író, mily pontosak dátumai és följegyzései: mu-

tatja egyebek közt naplójának 1692. nov. havi tar-

talma, mely érdekesen találkozik s vág össze a Bay

Mihályéval, ki nov. 18-iki följegyzésében (468 1.)

névszerint is említi Almádyt, valamint ez utóbbi vi-

szont t. Mind a kett egyenl pontossággal leirja a

paratíny-rásnyai útban lett találkozásukat. — Általá-

ban Almády naplója, a mellett, hogy (elhagyván az

itt elhagyottakat) könnyed és kedves olvasmány : da-

czára följegyzései rövidre-vontságának, számos törté-

nelmi tényrl ad helyes, sokszor a régieket kiegészít,

tárgyát új oldalról megvilágító adatokat ; s ezért csak

meleg köszönet illetheti a gondos P.Szathmáryt, hogy

azt irodalmunk számára megmentette. E napló hosszú,

keskeny alakú
,

(ívrét, hosszában kettéhajtva) apró

irasú, s elején és alsó sarkainál szakadozott irat, fehér

szironybrrel födött kemény táblákba kötve. Szerz

igen gyönge deák lehetett, mert a latin szavakat nagyon

hibás ejtegetésben használja s ugyancsak elmagyaro-

sitva Írja, (pl. praesidium helyett perezédiom stb.)
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Az ötödik és utolsó dar ab: Tököly Török-

országban bujdosó hadainak fölterjesztése a fényes

portához, a karloviczi béke után, 1699. Szomorú be-

fejezése az oly nagy szerencsével kezdett szabadság-

háború hanyatló korának. E becses emlékirat erede-

tije (néhány ív, in folio, végén sok pecséttel) t. Érdy

János akad. r. tag és a nemz. múzeum régiségtár-

nokának birtokában van, ki azt — hálás köszönet

érette ! — a legnagyobb szívességgel engedé át alól-

irottnak, közlés végett.

A mi jelen gyííjteményem helyesírását illeti

:

igyekeztem a mai orthographiával élni, mindazáltal

az eredeti kiejtés hü visszaadásával ; és ezért válta-

koznak ugyanazon szavak is oly sokféle alakban

(pl. Fejérvár, Fejírvár, Feírvár; reiz-effendi, réz-ef-

fendi, passa, pasa, basa, stb.) a különböz irók vagy

másolók eltér táj kiejtéseihez képest ; söt van eset,

hogy ugyanazon szavakat ugyanazon író is többféle-

kép irta, következleg ejtette is. Mindezeknek hü

visszatükrözésére igen ügyeltem: merte nyelvi saját-

ságokból most 200 év múlva is bizton mutathatni rá

az illet Írókra, — melyik volt Duna melléki, melyik

tiszai, melyik erdélyi ? S hogy a kiadás annál ponto-

sabb legyen: nemcsak a nyomdába men másolatokat

vetettem össze gondosan az eredeti kéziratokkal, — de

még a nyomdai javításokat is az eredetiekbl, pontról

pontra való új összeolvasással, személyesen intéztem,

nem tördve sem szemrontással , sem idvesztéssel,

sem anyagi fáradsággal. Ha mindazonáltal imitt-amott
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mégis maradtak volna sajtóhibák, a mi ily nagy és

régi, kopott Írásokról közlött miinél úgy szólván el-

kerüllietlen : bocsássa meg az olvasó, — mert bizony

ások apró bets fakó sorok olvasásától gyakran káp-

ráztak szemeim

!

Nem mulaszthatom el végezetre, hogy e helyütt

is forró köszönetemet ne nyilvánítsam a lelkes , az

igazi Rákóczi-vér gr. Erdödy István sárosvárme-

gyei fispán úr ö méltóságának : mint a ki fúri kas-

télyában magyar vendégszeretettel látván, nemzetsége

dús levéltárát teljes szabad akaratom szerint engedte

átkutatnom, a hazai tudomány számára kiaknáznom,

akiszemelt nagyobb terledelmü iratokat köteg-számra

eredetiben elhoznom. Egyedül e valódi nyilt, nemes,

e nagy szivességü eljárás tette lehetvé az itt közlött

Tököly naplók jelen egészben való, és— úgy hiszem,

elég correct kiadását. Bár minden magyar fúr birna

gr. Erddy István tudományszeretetével s liberalitásá-

val , — a hazai történetírás nagy lendületet fogna

venni. De sok családi archívum még most is — Isten

tudja, mért? — véka alá rejtett mécs, féltett titok,

vagy zugba lökött lom, csak az egereknek, nem a

tudósoknak megnyitva.

Lehetetlen azonban, hogy ily szép példák, mint

íme gr. Erdödyé, más levéltár-tulajdonosokra is ne

hatnának. Csak ha az ország minden nevezetesb köz-

és magánlevéltára kellleg át lesz búvárolva: lehe-

tend majd egykor megírni nemzetünk és annak egyes

korszakai kimerít történelmét!
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Ha e nagy czél valósithatásához alólirott a jelen

gyüjteménynyel bár csak parányit is járulhatott, —
meg van jutalmazva.

Isten velünk!

Pesten, 1868. július 20-kán.

Thaly Kálmán m k.
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KÉSMÁRKI TÖKOLY IMRE FEJEDELEM

MAGA KEZÉVEL ÍROTT NAPLÓJA.

1689. jitn'us 17-töl^ september 25-ig.

JÚNIUS.

17. Péníek. „ Péter iiramot Horvát

Ferencz és Mészáros Mihály gyalog kapitányokkal

expediáltam 24 lovas, gyalog zászlóimbúi álló fizetett

hadaimmal, kik ma mind által is költeztek. Nemessá-

iiyi uram is az régen várt szegény rabjaimmal Vidin-

ben érkezett. Essös idö volt ma.

18. Szüinbal. Reggel az vidini Pajazet bék is

érkezett Húszain passa részérül, három lovassereggel,

kiket is Madács uram után expediáltam föröstököm

tájban ; magam is, nyulászat kedviért is, és az Timok

réveit is hogy megjárhassam, elmentem, és oda is di-

vertáltam hol az hadak költeztek, az hol is az hadak

költezésére ktíldett sajkát tanálván, abban beültem, és

az Timoktúl három óráig tartó földen, vizén jöttem az

Dunában, az Dunán az táborhely mellé ; érkezik azon-

ban Ali passa is az furkátákkal és sajkákkal, de estve

felé lévén az idö, túl az Dunaparton, Havasaifölde fe-

löl szállott ki, s vélle lév fvezér agáját Húszain

agát küldette hozzám, köszöntvén, és ordinantiámot

várván ; kit én is visszaküldvén, reggelre hallasztot-

tam az szemben léteit. Ma is egy darab ideig nagy

záporessö esett.



19. Vasárnap. Ali passa az hajókkal és az

fvezér agájcával szép rendelt seregek formájában

jött által az Dunán, tiz furkátával és 21 sajkával, és

az egész liajókbul, mind taraczkokbul,aprópuskábiil,

szép és alkalmas ideig tartó lövést, salvét tetetvín,

tisztességessen excipiáltatván : lovon hozattam fel az

vezér agájával, és az utánna való vice Duna-kapitá-

nyával ;
az én taraczkimbul is lövést tettének. Sokáig

való dévánkozásunk után, közönséges déván megegye-

zésébül Húszain passának mind én s mind Ali passa

levelet küldtünk, hogy mi az Timokhoz szállunk, ötét is

kírjük; jöjjen ki a Timokhoz, és mindenféle rendet, az

várban maradó jancsárokon kivül, hozza ki, még az

keresked hajókat is ; az Timoknál megegyezvén, az-

után válogassuk ki az hadakot : az ki arra való lészen,

én azokkal az Timokon és magam hadaival is által-

költezem, és Ali passa is az Dunán feljjjen ; az im-

pedimentumokkal, kereskedk hajóival Húszain passa

elmaradván az Timok és Duna közíUt lejendö tábor-

helyen : csináltasson hidat, és segítsen éléssel az ope-

rátióban bennünket. Ezen dolgok után musika-szó alatt

megvendégeltetvén ket, az hajókra bocsátani, kik is

mindjárt az én táborhelyem mellett szállottak ki. Ma
szép tiszta id volt. Nemessányi uram is megérkezvén,

meghozta az én rabjaimot : az udvari rendbül Dobai

Gábor, Csemnyiczki Imre szolgáimot, és hét hadna-

gyot, s egyéb szegénlegényeket is, bebocsátván Er-

délyben az vélle elbocsátott németeket ö kegyelme is

érette.

20. Hétf. Ma én is revideálám az hajók al-

kalmatosságit. Ali passához is elmének ; rendelt sereg-

ben az Dunapartra élmben hozta az hajókban lév

népét, és Húszain passa válaszát is meghozták, kiben



Írja : minthogy ö Vidiiiben rendeltetett, passa speciális

parancsolatja, fcrmána nem jött,— ki nem jöhet, de az

passákkal s maga tiliájával, valakik arra valók lesz-

nek, elküldi még- ma ;
az mintliogy ki is jöttek. Az ana-

doliai Jusziib passa és az maga tiliája estve felé el

is jöttek hozzám is, az Timokhoz szállatván elsben

is hadokat. Ma déleltt egynihány száz gyalogot, Hú-

szain passa hadát, Vetiszlán felé sajkákon és apró

hajókon praemittáltam, magam is két zászlóval ma-

gyar gyalogot rendelvén melléjek, az sajkákkal. Ali

passa és az tábor impedimentmna is két órával feljebb

szállott az Duna mellett, én pedig helyben maradtam,

az Veteráni kezébül szabadult rab híveimet másoknak

jó példájára megvendégelvén, és kit-kit az ö rendihez

képest meg is ajándékozván. Estvére érkeztek ma-

gyar s rácz nyelvekkel, Vetiszlán alatt elfogottakkal,

Madács urammal elre küldött katonákban.

21. Kedd. Magam is oda szálottam az hova teg-

nap az többi szállottak : az hol az Timok az Dunában

szakad, ahoz közel ; felgyüjtvén azért az passákot,

békéket, agákot , sokat véllek dévánkoztam ; azon-

ban az dévánkozás között érkezek levelekkel az f-

vezér agája, és az én postáimban is, kik az császárt,

fvezért Philippiben hagyván, az levelek continentiá-

jához képest eddig Sophiában érkezhettek ; úgy kí-

vánván az dévánkozó urak, elttek is megolvastattam,

nagy-ajánlású szép levél lévén, és az császár s fve-

zér tovább való operatíój árul tllem írásbeli opiniót kí-

vánván, csudálkoztanak rajta. Az vezér agájának azért

klön sátort rendeltetvén,ma helyben (maradtunk) ; az dé-

vánban pedig sok pro és contra való discursus után deli-

beráltatott : mind Dunán, szárazon Vetiszlán felé hol-

nap meginduljunk, de csak csataképpen való forrná-



ban : mivel ezeken az hajókon is csak apró taraczkok,

s kézi-gránátok vadnak, formaliter való várszállás s

oppugnatio nemielletvén,— egy szerencsés csataképpen

mindazáltal próbáljunk ; ezzel eloszlanak az déván-

bul, s én is az indulás iránt való dispositiókot kiadtam.

Érkezett ujjóbban Bogdán is Sziroviczával, Hersova

felöl. Szirovicza szabadulásában fáradozván, az oda

való dolgokrul hozott informatiókat. Nagy szélvész

kezde lenni, de osztán szép idö volt.

22. Szerda. Distractissimus voltam, az indulás

és az fvezér agája expeditiója is elttem lévén, ki is

az ura parancsolatjához képest felettébb urgeálta el-

bocsátását. Mindannyi distractió között is, mindazáltal,

Isten segítségébül Ali passát az Dunán— magam ha-

jóit is adjungálván— expediáltam, s véllek Szirovicsát

is, az furkátákban tétetvén be magam négy mezei-ta-

raczkját is; az szerdár Reczeb passához és az Kucsuk

szultánhoz is egyníhány katonámot bocsátám leve-

lekkel, az oda való hirekrül is bizonyos akarván len-

ni. Sándor Gáspár uramot is az lovas hadakkal ex-

pediálám elre az Timok mellé, hogy az hadakat

költeztesse: az minthogy ma hajnaltul fogva mind

költöztek is. Délyestikéts három óra között azonban

véget érvén az vezér agáját concernáló expeditiók-

ban is : az vezér kívánsága szerint egyníhány punc-

tumokban foglalván ez idei campaniához való opera-

tiórul opiniómat, Írásban tevém le, az vezérnek irt

levélben includáltam. Minthogy pedig az francziai

báró ki a vezér mellett lakik, és az kapitihám is b-
ven informál az császár indulásának circumstantiái-

rul : én is hosszason rescribáltam, Fejérvári nevö

szolgámat azon levelek kedviért adjungálván az ve-

zér agája mellé.



Bukerestre is irván ugyan ma az vajdának, azt

is az Dunán általküldtem. Az sokféle dolog között

eltelvén az idö, késn indulhattam ; napleszállás eltt

mindazáltal értem az Timok révében , és ott is háltam.

23. CsÖtÖrtÖk. Általköltezvén az Timokon, és

az vidini passák hadait is beérvén, azokon túl szál-

lottam egy órányi földdel, az vetiszláni útban, egy

forrás mellé, kinél életemben hidegebb vizet nem it-

tam. Érkezek azonban ide Kozák nevö katonánk

Lengyelországbul, kit Sándor Gáspár uram az tatár

hámnál létében küldett volt levelekkel az mi paran-

csolatunkbul és az tatár hám intimátióival Lengyel-

országban. Varsavárul jött, szinte ott hattá az királyt,

és marches Betune uramtul nékem és az török por-

tán lév francziai király embereinek leveleket hozott

;

ugyan Kozákkal jött öt tatár az tatár hámtul, levelek-

kel, az mosqvákon lett gyözedelmeknek circumstantiá-

lis relatiójával, és hogy az hám is már visszafordult

újóbban erre. Essö esett.

24. Pintek. Vetiszlánhoz egy mélfÖldnyire

való szállván, az elreküldett hadaktul Madács ura-

mot conferentia kedvéért kihivatván, jelenti : az ve-

tiszlániak erssen viselik magokat, és az elreküldett

sajkák, s hajókon lév gyalogok is szerencséssenjár-

tanak, felvervén egy szigetet, — feles rabjok vagyon

Nagy záporess esek étczaka , nappal pedig rend-

kívül való héség volt.

25. Szombat. Szép rendelt seregekkel szállot-

tunk Vetiszlán alá, az hol is dispositiót tevén az sán-

czok csinálásárul s egyéb szükséges dolgokrul , és

magam is mindeneket megvizsgálván, az sajkákkal s

furkátákkal Ali passa is elérkezvén : ezekben mulék

el az nap. Érkezek az fvezér levelével és kapiti-
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hám iuformatióival Stephan iievö postám is, kikben

is az vi'zér iHjj,L'álja az erre való opcrátiót.

^6. Vasáruíll). Az éjjel az sáuczokat megcsi-

nálván és az én taraczkjaimotbeléjek rakván, hajnal-

ban az lövést is elkczdtík ; az több passák részérül is

csinálják az sánczokat. Az vezérnek s kapitihámnak

rescribálván, Alexander szolgámot küldettem postán

az levelekkel Sopliia felé, megírván az vezérnek : itt

az operatiólioz ugyan hozzá fogtam, de ha faltör

álgyiit, mosárt nem küld, keveset vagy semmit asse-

(piálliatok. Tiszta idö volt.

27. Hétf. Az passák részérül is megcsinálván

az sánczot, lttek onnan is. Az vetiszlániak kicsap-

ván az törökök sánczára, kárt is tettének , zászlót is

nyertének az törökök sánczában. Hogy az várat job-

ban megczirkálhassam, sajkákon az Dunára menvén,

onnan nézhettem jobban. Hersova felé portásokat

küldvén, re infecta tértének meg, az pandúrok eláll-

ván az arra felé való szorost. Conferentiák tartatta

-

nak. Szerdár Reczep passátul és az szultániul is ka-

tonáim levelekkel megjöttenek ; az sánczokban is be-

mentem vala, dispositiók tétele kedvéért.

28. Kedd. Hajszler neve alatt költ levéllel az

hersovai commendant egy német postát küldvén ide

valamely török rabokkal, egy Húszain aga nevö tö-

rök rab szabadításának praetextusa alatt : megismer-

vén hogy hamis levél, mindaz német postát s mindaz

török rabokat megfogattam. Estve felé valamely he-

gyek között lev pandúrok hirekre, és ugyan az her-

sovai ré vígett Sándor Gáspár uramat néhány száz

haddal expediáltam, magam az sánczokat megjárván.

Ma tiszta id volt.

29. Szerda. Ma is száraz tiszta id volt. Az
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fvezér ai>:ája Iluszaiii aga, és Ali i)asöa jvén hoz-

zám némely hírekkel, és nevezet szerint, hogy az

havasalföldi vajdátul is hir jött:az liatalmas török

császár fermánja ment reá, és ö is erre jön ; irtani le-

velet ezekre , maga kapitánya kezében adatván,

Ujobban az sánczokat revideáltam, és jó dispositiót

tévén, sátoromhoz mentem ; érkezek azonban egy né-

met posta Hersovárul, líajsler Karansebesrül datált

levelét hozván, kihez suspitiót vévén, megárestál-

tattam.

30. Csötörtök. Igen közelítvén már azsánczok

az vár árkát, noha az sánczásókhoz elég líWést tetté-

nek az éjjel is az várbeliek : de ma hajnalban ki is

ütöttek az várból, és mind két részriil elég sebes is

esett ; de megint visszanyomván, és az sebessek felöl is

jó dispositiót tivín, újjabb rendelést tettem: mit csele-

kedjenek, hanjobban próbálnának. Mais meleg, tiszta

idö volt, de estve felé szeles is. Reggelre kelve Sán-

dor uram is megérkezék, ki is az pandiirok strázsá-

jára akadván, rajtok nem próbálhatott; az hersovai

révig mindazáltal elment, és az oda való áilapotrul s

Hersova constitutiójáriil hirt is hozott.

JVLIVS.

1. Pintek. Eddig való táborhelybül felkelvén,

közelyebb szállottunk az várhoz, közel az sánczokhoz,

hogy az sánczban levket jobban secundálhassuk.

Sátoromat az hol kivonták, annak hátamegettén egy

forráshoz és a mellett lév egy kis íilagoriában s

kertben szállottam, éjjelre sátoromban menvén. Az
tovább való operátioriil , s az vetiszlániak jobban

való constringálásokriü volt az török urakkal passák-

kal conferentiánk ; kik felöl is kiadódván az disposi-
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tiók, hogy jobban eífectuáltassanak, Sándor Gáspár

uramot is képem1)en oda rendeltem, hogy étszakának

idein az sánczokban háljon s vigyázásban legyen. Ma
meleg idö volt napestig.

2. Szombat. Az Timokon dispositiónk szerint

hidat csinálván embereink, az impedimentumoknak

tovább is ottan való maradásárul dispositiót tettünk,

az újabb hirekrc és az vetiszlániakkal lejendö dol-

gunk kimenetelére függesztvín. Dunán hogy több

élést hozzanak, arrul is parancsoltam ; az vezérhez az

újabb occurrentiákkal újabb postámat, egy török szol-

gámot expediálván, irtam az szerdárnak Reczeb pas-

sának, és Húszain passának is, hajón küldvén le Vi-

din felé az postát.

3. Vasárnap. Az obsidio continuáltatik jó for-

mában, az sánczok az árokhoz közelítnek, az két rész-

rül az puskázásnak szüneti nincsen. Ma is száraz

idö volt.

4. Hétf. Érkezének Húszain passa elöljárói

Vidinbül ; az Dunán érkeztének éléses hajók ugyan-

onnan, azzal az hirrel, hogy maga is bejö holnap. Va-

lamely lármára czélozó hirünk lívin, az jó rendtartás-

ért az lovas seregeket az két éjjel sötét hajnalban ki-

küldvén, rendelt seregben voltának ; két—három óra

után az táborhelyre visszaszállottanak. Szép idö

volt.

5. Kedd. Húszain passa , vezér-passa az ö mód-

jok szerint való pompával beérkezvín, eleiben én is

egy sereget küldettem vala ; az táborhelyre szállván , az

ö commendója alatt valók és az sajkákbúi is lövéssel

is excipiálták ; küldette hozzám Ali passát az Duna
kapitányát : némely strázsát, lest illet dolgok végett

végezvén velem. Az sánczokat az én embereim az vár
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árkának az partjára vitték az éjjel, és az árokban is

tüzeket hántanak, mely az fvezér ntán lev agájá-

nak kiváltképpen való contentumára volt. Ma is szép

idei volt.

6. Szerda. Az várbeliekkel ma az árok és az

árokban való tüzek miatt sokáig* tartó lövöldözések,

puskázások voltának, egy rácz ki is szökvén közülök,

állapatjokat megbeszéllette ; kire nézve annál szoros-

sabban fogtam rajtok. Érkezek az én kapitihám is

az fövezértül ; ki sok jó liirekkel és az vezérnek

pénzbeli kedveskedésével is jött, 'az császárt, vezért

Sofiában hagyván ; az császár dévánja helybenhatta

az én opiniómat mindenekben. Húszain passa látoga-

tására is elmentem vala, s vélle együtt sajkán az vár-

nak megtekintésére ; közel járván az várhoz, puskáz-

tanak hozzánk az ráczok : de más felöl hitre az törö-

kök sánczábul embert is híván magokhoz, az pas-

sáknak szót izentenek, hogy ha hitet adnak, és éntlem

sem lesz hántások, feladják az várat, reggelig kiván-

ván respirinmot.

7. Csötörtök. Újabb szót adván az ráczok az vár-

bnl,hogyazváratfeladják,reménkedtenek,hogyazmaga

tiháját Húszain passa, s én is egy kapitányomat külde-

nem hitre az vár kapuja eleiben, és kijönne hozzájok az

várbéli kapitány is. Az passa tihájával Sándor Gás-

pár uramot én is elküldvén, kijött hozzájok, és trac-

táltak, s az várbeliek mind nékem, s mind Húszain

passának levelet is küldtenek, abban is hitet kiván-

ván mindkettönktül, és az várat feligirvén ; ma azért

armistitium volt közöttünk
; az levelek megiratása

s az tracta conclusiója reggelre diflferáltatott. En is

levelek expeditióiban foglalatoskodtam, mind az tatár

hám embereit s mind Bertóti uramot vissza akarván



14

küldenem. Érkezett e^y vezér agája, az ki is az So-

ábul megindítatott miinitiókat már Ktitloviczánál

hattá.

8. Pintek. Noha az Soíiából jöv mosárokiiak s

egyéb munitiókiiak közelítéséhez képest én az rá-

czoknak adandó gratiára s hitlevélre condescendálni

semmiképpen nem akartam : de Húszain passa Ali

passát és az maga tiháját hozzám küldvén, közönséges-

sen dévánjok, minden táborokon lev passák, békék,

agák akaratjábul, csak úgy, azt kivánván, hogy az

dolgot hamarébb elnyerhessük, s idt nyerjünk, hitre

bocsássuk ki ket : sok gondolkodásiul s véllek való

alterkodásim után annuáltam. Kiküldvén az várbeliek

az zálogokat, és az fejér zászlót is kitévén, azonnal egy-

nihány lovast két-két lóval postaképpen az szekereim-

hez (küldtem), hogy véllek együtt onnan Csemnyiczki

uram expediáltassék ezen hirrel és leveleimmel, disposi-

tiót tettem. Az hitleveleket mind éntllem s mind Hú-

szain passától kezekhez vévén az várbeliek, az várbúi

kijöttenek, és az jancsárság is bement praesidiumúl.

Ma hajnalban, túl az Dunán, az tábor ellenében, her-

sovai lovas seregek jvén, ottan puskáztanak, és ide-

által is kiáltottanak az ráczoknak : ne adják fel az

várat

!

9. Szombat. Ma az elmaradott impedimentumim

eleiben küldettem lovas s gyalog seregeket. Az ve-

tiszláni ráczokban kétszáz egynihány rácz, végház-

belick inkábbára, állottanak hségemre; kuruczczá

lettek, egynihány magyar is volt kztek, azokkal

együtt. Tegnap Húszain passa jött vala hozzám, ki-

nek is jelenlétében hozattam volt fel az vetiszláni

rácz kapitánt; ma én is elmentem volt hozzá : az két

fvezér agája és az két passa, Ali s Juszub passa
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jelenlétiben sokféle dol^okrnl volt confereiitiáiik, vé-

gezvín némely dolgokrul, és az vezérnek Hnszain

aga, Ali passával jött kedves agáját is az vezérhez

való elmenetelre depiitálván. Az idö tegnap tiszta volt,

ma pedig esö esett.

10. Vasílrn.ap. Az tatár hámhoz expediáltatott

végbeli török agám, és ngyan Alexander is, kit Sofiában

azfvezérhez küldettem vala, az válaszokkal megérke-

zének. Húszain agát és az kapitihámot Bertóti ura-

mot sajkán Sofia felé expediálám, az tatár hámtul

jött tatárokat is, az levelekre való válaszszák Lesenyei

uram Moldvábul jött levelét is küldvén maga levelé-

ben inclusive az havasalföldi vajda, azokra is választ

tívín, és Lesenyei uramnak szólló levelemet recomen-

dálván, mivel Lesenyei uram Kamenyicza felé vette

útját, szinte akkor az moldvai vajda valamely tatár-

sággal arra menvín : ezen expeditiókban voltam mai

napon foglalatos. Az vezérnek két agái is, ugyan az

két Juszup passa is látogatásomra divertálván, sokáig

voltának nállam, sokféle dolgokrul lévén az véllek

való beszélgetés.

Bertóti uram expeditiójautánaz Hersován innen

lev ellenség sánczainak recognitiójára küldtem volt

valamely seregeket, kikttil is estve jött hirem, hogy

elszállottak elliek az pandúrok, és egy öreg-hajó-

jokat is nyerték el, s az sánczot elfoglalták.

11. Hétf. Egy órányi föld lévén csak Hersova

az sánczokhoz, félthetvén non putaremttil az elküldett

hadakot, conferentiát tartván az estve Húszain passá-

val : az dévánjok azt végezte : felégettessem, és az

hadat visszahozassam; kit illendnek nem látván, nem

consentiáltam annak , hanem segítséget küldvén egy-

nehány száz gyalogot utánnok : az Isten jóra adt:i
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dispositiómat, mert hajnalban megpróbálván az ellen-

ség az sáncznál levket, rajta vesztett; felverték az

mieink okét, jó nyelveket : rácz hadnagyot s magyar

zászlótartót is fogván el elevenen, többekkel együtt

;

három zászlót is nyertének, jól le is vágván, s az Du-

nában is hajtván s vesztvén bennek. Az sánezok meg-

tekintésére és egyszersmind az Vaskapunak is meg-

látására magam is eltekintettem vala; utánnam jöt-

tének az passák is, sajkákot is hoztanak fel. Jó dispo-

sitiót tévén az sánczokon való hadakrul , sajkán jöt-

tem vissza, együtt Húszain passával , kivel is az to-

vább való operatiórul az sajkában volt conferentiám,

s végeztem is vélle mindenekrl.

12. Kedd. Az sajkák, furkáták az sánezok felé

való felindításárul s egyéb hadi dolgokrul szükséges

conferentiára nézve divertálván Húszain passa sáto-

rában, nem tudom mi patvar lelte ? midn mindenek

conclusumban mentenek volna ; az Dunán lev strá-

zsámot és az emberinek s fermánjának— kiket bocsát

— vizsgálását sajnálván, embertelen szókra erumpált;

kire is hasonló választ vévén én tllem, egyik szó az

másikot kihozván, ugy váltunk el egymástul. Egy kis

id múlva az Duna kapitánya , s az vezérnek itten

lev egy agája feljöttenek hozzám, magamat, mellet-

tem lev frendeket kérvén , csókolván, s reménked-

vén az császárért : ne disgustálódjam
;
strázsáimot, az

hol eddig tartottam, el ne hozzam, hadd folyjon az do-

log
;
elveszijutalmát rósz cselekedetinek— úgymond—

Húszain passa ; kiknek is sok szavokra én is csende-

sedvén. Déltájban az sajkákkal, furkátákkal és egyéb

oly hajókkal is , kik alkalmatossaknak tartathattak,

Ali passa felindult az sánezok felé
;
én is pedig leve-

eimet elkészítvén: maa-am neve alatt és az mellet-
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tem lev hadak neve alatt költ levelekkel, követség;

formában, az elfogott rácz hadnagygyal és az nyert

zászlókkal expediáltam egy jó csoport lovassal Sofia

felé az császárhoz s fvezérhez, szolgálatinknak re-

praescntálására, fizetéseknek sollicitálására öregbik

Horvát István nramot, az gyalog kapitánt Borbély Ist-

vánt, és az török hadak részérül az Gömli agámot.

Estve felé megérkezék Okolicsányi uram is Vidintl,

az szekereknek tegnap az Timoktul erre való megindu-

lásoknak és egyéb occurrentiáknak az hirével. Ma
s tegnap rendkívül való hévség és rekken id vala.

13. Szerda. Megérkezék Alexander Sofiábul, ott

hattá az császárt és fvezért ; az bárónak szólló le-

veleket is praesentálván : az lengyelországi levelek

dupplikátáknak tanáltatnak, kiket minap Lesenyei

Nagy Mihály uram hozott vala ; az Soflábul jöv mu-

nitiókkal s jancsársággal jött , kiket is Vidinben ha-

gyott el. Sándor uramot több hadakkal Ali passa

accelerálása és valamely próbatétel kedvéért utánna

küldtem az hajóknak , valamely seregeket is küldvín

el ö kegyelmével.

14. Csötörtök. Az nap feljötte eltt magam is

elmentem az elküldött hadak és sajkák után, curiosus

kívánván lenni : az Vaskapun által, az Dunának rend-

kívül való sebes és kszíklás voltához képest miként

takarodhatnak fel az hajók? Szinte az legsebessén ta-

nálván, addig vissza nem jöttem , míg az hersovaiak-

tul elnyert sánczokig nem penetráltak. Az sánczok-

nál lev gyalog hadaim tiszteivel és Ali passával is

conferentiát tartván, s némely Hersova ellen való

operatióhoz szükséges dolgokrul concludálván : azon

sánczok elleniben, az hol az éu hadaim és az sajkák

voltak, az ellenség taraczkokot hozván, és viszont az
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én embereim iselle nekbeii taraczkokbúl lövetvén, az

sajkák azonban nyomultak lassan feljebb-feljebb
;
én

is estvére visszajöttem.

15. Pintek. Az ellenség- túl az Dunán, az város-

hoz Hersovához nem messze levösánczaiban,azhol az

Duna legkeskenyebb, három taraczkot, s egyet mintegy

három fontost vonatván : annak ellenében ez elmúlt

éjjel innen az Dunán az én hadaim is sánezot csinál-

tanak, s abbul ok is lövettenek egymás ellen ; az saj-

kákban kárt is tett az ellenség. Délig ez az dolog

így vala. Az hajók azonban feljebb-feljebb nyomúl-

tanak. Dél tájban egyszer az maga sánczábul az el-

lenség az város felé kezd takarodni : az hajók is az

innentsö part mellett, az én hadaim is az Duna part-

ján hertelen. Az feléjek közelget hajóktul s hadaktul-

é, vagy egyéb okokbul ? az városrul szemek láttára

szaladni, cselédjét , marháját az városbul kihajtani

kezdik nagy confusióval, ki egy s ki más út felé ; kit

látván az én hadaim tisztei és Ali passa is, általköl-

teznek az Dunán , Hersovára beszállanak, az palán-

kot is üressen tanálván, az városon kivül is s benne is

nyomtak el az lakosokbul , de az kik utánnok mehet-

tenek, eleget fogtanak, az városon elég praedát nyer-

tének. Ennek híre én hozzám is penetrálván, noha

estveledve, én is az révben érvén, és az nyelvekkel

beszélgetvén, mondják : ötezerig való volt volna az

ellenség, és tegnap kétszázig való német isjött volna;

az mi hadaink resolutiója s jó dispositiója, és máson-

nan hallott rósz hírek is rémítették meg ket ; de az

nyelvek igazán megmondani nem tudták : honnét mi

hírek jött y Elég az, hertelen megrémült, és az meny-
nyire e napokban biztatták az vitézl rendet az tisz-

tek, must azt kiáltották : szaladj, az merre tudtok
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menni! Sátort vonyatván, az éjjel az révben liáltam.

Az városrul az népet az innentso partra szállítván s az

hajókat is az praedával visszahozatván, az palánkban

éjjelre öt sereget küldtem , és az palánkon kívül is

lovas strázsát túl az Dunán rendeltem. Érkezett ma
egy postám is az vezér és az francziai báró leveleivel

s az portai és francziai informatiókkal. Essö esett.

16. Szombat. Mihent megvirradott : török s ma-

gyar katonáimban költeztettem által csataképpen , az

ellenség után elküldettem ; sok rabot hoztak az éjjel

is. Magam is általmenvén az Dunán, az palánkot re-

videáltam
;
jó formában épített palánknak ismerém.

Visszajvén újóbban az Dunán, ezen hely megvételé-

hez képest tettem szükséges dispositiókat, s ebben

foglalatoskodtam. Mihent tegnap az hír jött : Stephan

nevö póstámot az vezérnek, bárónak s kapitihámnak

szólló levelekkel Sofiajfelé expediáltam. Az révben ér-

kezvén Húszain passa is , lovárul le sem szállott kü-

lömben , hanem az én sátoromhoz jvén és az passá-

kot felgyiíjtvén, dévánt tartottunk az szükséges dol-

gokrul, az fvezér agája jelenlétében.

1?. Vasárnap. Az portásim , kiket két felé is

küldettem, megérkeztének, nyelveket is hoztanak, há-

rom felé való szakadását, szaladva s confusióval való

menetelét az ellenségeknek referálják. Sok népet rab-

lott el az török : többet vágott le az magyar-labancz

az ráczokban , az praedáért ; még az asszonyoknak

sem kedvezvén, azokban is levágott. Hosszas infor-

matiókkal Sofia felé egy póstámot expediáltam ;
az

fvezérnek is itten egy agája lévén, elküdettem. Va-

lamely oláh seregek mutatván magokat az Duna par-

ton: azokat is Mihádia felé expediáltuk
;

az vajdát is

útban s közel lenni mondja embere. Az Timoknál le-
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vö seregeink, szekereink is beérkezének. Az csatát

Duna felmentiben és sajkákon expediáltuk, az nyel-

vek relatióiboz képest ; újabb hadakat is ma készí-

tettünk, az révben küldettük, lovast s gyalogot.

18. Hétf. Az hadak Hersovánál az Dunán ál-

tal takarodván, Sándor Gáspár uram véllek megindult

Mihádia és Karan-Sebes felé, oly véggel, hogy mihá-

diai kökastélt, palánkját, és az mely palánkot azon

innen épített az szorosokban az német, árokkal és

földtöltéssel is megersítvén , — megpróbálja, és ha ál-

taleshetik rajta, Karan-Sebes alá is elmenjen, s onnan

Tömösvár felé is küldj en. Húszain passa is valamely

száz lovasát rendelte melléje. Magam pedig helyben

Vetiszlánnál subsistáltam. Szép nyári nap volt.

19. Kedd. Az Húszain passa tihája is elment

Halmos felé próbára : az ellenségnek egy része arra,

más része Sebes felé szakadván; Havasalföldére is

ment valamely. Mihádiátul Sándor uramnak levele

jött , hogy pusztán tanálta mind Mihádiát, s mind az

innen való palánkot : az gyalogot ott hagyván, maga

követte Sebes felé útját. Az elmúlt éjjel nagy essö

esett.

20. Szerda. Sok ellenséges, egyveleges hirek

lévén , azokrul conferentiák tartattak. Az vetiszlá-

niakban többen is hségemre állván, zászlóim alá fo-

gadtam ket. Nyári tiszta id vala ma napestig.

21. Csütörtök. Húszain passa tihája Halmos

felöl visszatérvén, feles rabot hozott, de inkább mind

cselédet , fegyverviselÖre nem akadott ; marhát is al-

kalmasint hajtatott. Ujabb hadakat készítettem , hat

na])i provisióval hersovai révben expediálván, hogy

az Sándor uram Sebestül való megtérésére és tudósi-
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tására ad omiiem uecessitatem készen taiiáltassanak.

Szép idö vala.

22, Pilltek. Hajnalban magam is általmentem

hersovai révben, innen az Dunán sátort vonatván

;

érkezek azonban szintén akkor Sándor uram is az

Dunának Hersova felöl való partjára ; általjvén,

nyelveket hozott: németet, ráczot, magyart; két rend-

beli csatáját is az ellenségnek felvervén , Sebesnél

lesben beállván az hadakkal, az városra beküldett,

ott is nyelvet fogatott , melynek relatiója az , hogy

Hajszler, mihent az csatái közzül Semsei László ónodi

kapitán az hírt megvitte, hogy felverték, és sok had

nyomul Sebes felé : négyszáz németbül álló praesi-

diumot hagyván Sebesben, maga recipiálta magát Vas-

kapun Erdély felé. Az Sándor urammal lev hadak

visszaköltezvén , én az innen vitt nyugodt hadakkal

helyben subsistáltam. Sándor urammal lev katonák-

bul Sebestül elmentenek Tömösvár felé is. Póstá-

mot én is küldtem az fvezérhez.

23. Szombat. Jó reggel az hadak hozzáfogtak

az költezéshez, és egész estig költeztenek is ; reggel

sajkán én is általmentem vala, az hersovai palánkot

kívül-belöl újóbban megjárván, föröstökömet az kert-

ben ettem ; érkezek azonban Húszain passa is , kihez

általmentem , vélle lévén Haszeki aga is , ki is az

munitiókkal és jancsársággal tegnap érkezett meg

Sofiábul , az császártul ide rendeltetvén. Véllek való

dévánkozásimot elvégezvén , visszamentem sajkán

Hersovához , az hova csorbaziáival , tiszteivel együtt

hozzám jött Haszeki aga is, köszöntvén és ajándé-

kot is hozván , s nagy ajánlásokkal töllem vissza is

mene.

2i. Vasárnap. Sötét hajnalban indulék meg az
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tegnap általköltezett hadakkal Miliádia felé, és Ali

passa is velem vagyon; hajnalban rendkívül való

záporessö esek. Nagy idn érkeztünk az palánkhoz

és Mihádiához, az hol is az kalauzokkal beszélgetvén,

az hadakban expediáltam csataképpen mind lovast,

gyalogot. Magam estve felé fordultam nagy hegyek

és ksziklák közé, az mihádiai hires förödnek meg-

tekintésére; onnan is estve felé az országútjában

jöttem, s az víz mellé az rétekre szállottam.

25. Hétf. Föröstököm tájban érkeztem vissza

Hersovához , az tiháját tanáltam el feles hadakkal

Húszain passának ; az én hadaim után nyomult. Fö-

röstökömezvén, általmentem Alipassához. Ess esett.

Onnét az sátoromhoz ; az velem visszafordult hadak

azonban költeztek. Érkeztek valamely 12 falunak

lakossiis, kik hódolni jvén: Ali passa maga hozta fel

hozzám ket , és levelet is adtam oltalmul nekiek, s

általok tömösvári passának irtani : minthogy túl az

Dunán, Tömösvártul noha messze, de alkalmatos he-

lyekenvan lakások. Érkezik Csemnyiczki uram is So-

fiátul, az császár táborárul, örvendetes hírekkel.

26. Kedd. Visszajöttem Vetiszlánhoz ; utániban

az" Húszain passa sátora mellett jvén el , betértem

hozzája, ott tanálván az több passákot és az Haszeki

agát is, sokféle dolgokrul volt confidens discursusunk

és conferentiánk. Nemessányi uramot egy csoport pa-

ripás, színes lovassal az havasalföldi vajda excipiá-

lására küldettem. Az Haszeki agát tiszteivel, csorba-

ziáival együtt megvendéglettem. Haszeki aga által

posztót s veres fejtt küldett az fvezér hadaim

szükségére.

21. Szerda. Húszain passa több passákkal lá-

togatásomra jvén, és déváut tartván az íilegoriában
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lev szállásomon: több passák, agák, békék, tisztek is

oda coiiciirráltanak, és mindenekrül cimi coiitento vé-

gezvén , s mag'át hozzám több idk felett most kivált-

képpen accomodálván : az mi hirei vadnak is , köz-

iette. Déhitán azonban megérkezének az követek is

Sofiábul : Horváth István és Borbély István nraimék,

describálván az császárnak nagy erejét, és mely be-

csülettel excipiáltattak, és hogy az fvezér s császár

agája is útban volna, véllek együtt jött Vidinig, az

ki hozza az resolutiókat , hoz az császártul nusztos

kaftánt és pénzt is, élésrül s egyéb dolgok rnl való

fermánokkal. Ma meleg id volt. Sofiában az fve-

zérhez póstámot levelekkel expediáltam.

28. Csötörtök. Megérkezék az aga is, ugyanaz,

H ki Bertótival ment vala el innen ,
— Húszain

aga ;
kiknek is eleiben seregeket küldvén, és az

gyalogsággal rendelt seregekben váratván : taraczkok-

bul s apró puskákbul is lövést tétetvén, az mint lehe-

tett, rendessen excipiáltattam
;
praesentálá in conspectu

omnium az császár nevével az nusztos kaftánt, maga

adván az nyakamban
,

praesentálá és elolvastatá az

császár levelét , kiben nagy ajánlási vadnak újob-

ban. Hasonló formában szállására késértettem: és ezen

ceremóniánál egyéb most nem volt, más órára hagy-

ván az relatiót.

29. Pintek. Mingyártnap feljöttekor felmenvén

az lakó íilegoriámban, felhozattam magamhoz Hú-

szain agát is , kivel sokat confidenter beszélgettem
;

referálá némelyeknek az portán ellenem instituált

panaszokat , és az fvezérnek az oly személyeknek

maga elöl való kizését, assecurált az tatár hámnak

bizonyos kijövetelérül , az császár táborával mege-

gyezvén
;
mind az hadak s mind magam iránt elköve-



24

teiiflö accomodatiókat, az hadak fizetése kiadását , az

császárnak mindenekben az én informatióimtnl való

varasát , lígy hogy ha azt irnám , hogy Hersovához

jöjjön, vagy mely felé menjen, oda menne,— annyira

megnj^igodtak bennem. Ezekiitán ételre marasztván,

étel között jve oly hír, hogy az törökök ragadozzák

az vetiszlániakot ; kire én is megindulván
,
gyalog

zászlókat hozatván, és az vezér agáját is az passák-

ra küldvén, exaggerálván : hitek s hitem ellen olyat

cselekedni ha engednek, én is in tali casu nekik adott

hitem mellett felkelek ; azért ha az én törökimben ta-

náltatik az ki oka lészen ezen ragadozásnak : én meg-

öletem
,
ha az passák részérül való leszen, Húszain

passa ölesse meg. Az zászlók azonban az kertben

lev filegoriához érkezvén, lóra ültem én is, és az hol

az vár eltt jancsárok gondviselése alatt voltának,

oda mentem
5 kézhez vévén ket , az gyalog seregekkel

sátorimhoz kísírtettem. Az passáktul is azonban vá-

lasz jvén, mentették magokat : hírekkel ez az alkal-

matlanság nem volt , st úgy van hírekkel , az én ré-

szemrül való törökök kezdették, és hogy az én szere-

csen udvari csauzomat is , hogy nevemmel szabadsá-

got engedett,rajta érvén, fogva küldték kezemhez. Ezen

pandurságnak nagyobb része újóbban kuruczságra

állván , az ki azzá lenni nem akart, hogy valaki ne

bántsa, strázsákat rendeltettem. Húszain aga azon-

ban több dolgok között valamely ezer kila árpára,

búzára, lisztre hozván fermánokat, hogy azok mellett

megtanáltatván Orosz-Csíkon lakozó Bostanzi-Hu-

szain passa, hajón felszállítsa utánnam : azon fermá-

nokkal Alexander szolgámat Orosz-Csíkban hajón

elküldettem , s vélle együtt más postámat tatár hám-

hoz és babadaki szerdár Mustafa passához levelek-
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kel expediáltam. Ma szép nyári ido vahi, s nem is volt

igen rekken.

30. Szombat. Megjve Nemessáni uram az ha-

vasalföldi vajdátul , kit is nem messze hagyott : hét-

fn fog Cserneczhez, Vetiszlán általellenében érkezni

;

becsülettel látta , vendéglette, s meg is ajándékozta.

Húszain aga és szolgái alá magam lovaiban rendel-

tetvén, minthogy Hersovára kívánkozott, Ali passá-

nak is az fvezér levelét s kaftányát vivén, — elkí-

sértettem. Ma is száraz nyári nap volt.

31. Vasárnap. Húszain aja Hersovárul vissza-

jvén, vélle jött el Ali passa is; kikkel sokat tovább

való indulásrul coníidenter beszélgetvén , Húszain

agával együtt jött fvezér bels szolgája jelenlété-

ben végeztünk. Sok alkalmatlan beszédek voltak kö-

zöttök Húszain passa ellen , általlátván magok is

:

csak idt tölteni igyekezik ; mondák azt is többi kö-

zött, holnap havasalföldi vajda elérkezvén, általmen-

nek hozzá: addig én is suspendáljam az indulás iránt

való dispositiómnak kiadását , vagy arrul Húszain

passának való izenetemet, míg az vajdával való dol-

gokrul relatiót tehetnek. Az útra való készületet

mindazáltal elkövettem.

AVGVSTVS.

1. Hétf, Az havasalföldi vajda elérkezvén

Cserneczhez , azonnal köszentésemre egy boérját ex-

pediálta. Ali passa is Húszain agával általment

hozzája sajkákon, és oda is haltának. Egynihány

élés-hajóval Mokrestrtíl s Vidinbül felérkeztek az én

elküldett gyalogim is, és az katonáim is az juhokkal s

vágóval, kit ugyan Mokrest táj árul az tábor szüksé-

gére hajtattam. Szép nyári id volt,
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2, Kedd. Megérkezvén Ali passa az vezér agá-

jával , az relatióval hozzám is eljöttének. Húszain

passának én is absohite megizentem az vezér agája

titkos akaratjábiil , liogy holnap szekereimet megin-

dítván , magam is nem késem, az Dnna felmentében

megindulok ; vagy indulnak ok , vagy nem, én az do-

loghoz látok , az török császár hozzám való gratiáját

megszolgálni akarván : kire Húszain passátul isjve oly

válasz, hogy ha én megindulok, ö is utánnam (küldi)

másnap az jancsárságot, harmadnap maga is megindul.

Estve felé Sándor Gáspár uramot az vajdához küld-

tem, minthogy az Húszain passa táborával általellenben

szállott, csak az Duna van kztek, explorálni kívánván

elméjét; holott Húszain passa általhivatta, s hiva-

taljára nem jött, aliegálván törvényét, canonját, hogy

az császár speciális fermánja nélkül által az Dunán

jönni néki nem lehet. En is izentem az köszöntés mellett

némely dolgokrul nekie, sajkákon küldvén által Sán-

dor uramot , és véle együtt az tisztekben s udvariak-

ban is. Kés estve azért megjvén Sándor uram, nagy

becsülettel excipiálta, követvén felette : által nem jö-

het bizonyos okokra , mert hozzám jönni nem szé-

gyenlene, söt szivessen akarna ; igen csudálkozott hir-

telen indulásomon, és kivánja felettébb, ha külömben

nem lehet, titkon
, egy bizonyos helyen való szemben

létemet; ö is, úgymond, nyulászó formában az sátoritul

kisétál, én is sajkákon sétáljak el, s valahol, alól vagy

feljül az táborokon, legyünk szemben egymással ; s

felettébb való tördését mutatta, hogy annyi ideje

nem lehet , az mit feltett volt , elkövetni, az én velem

való conversatióban
; hertelen indulásom miatt el nem

követheti, Hersovához sem mehetvén míg az utakat

ki nem tisztíttatja, jholott, az mint én isjavaihattam, ö is
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ott gondolhatta volna az conversatiónak alkalmatos

helyét. Sándor uramot kérte : izenje meg neki —
ha ugyan absolute megindulok-é ? és az szemben lé-

tei felöl való akaratomat is. Az idö ma is egyformá-

ban szolgált.

3. Szerda. Ali passa általmenvén iijobban az

vajdához, elvitte magával az Vaskapu felé, valamely

dolgok végett : kiriil az vajda is Sándor uramnak

izent, hogy az mikor megtér , az kivánt választ elvár-

ja. En is pedig tegnap s ma felettébb occupatus vol-

tam török levelek Íratásában s egyéb expeditiókban,

az török császárnak, fvezérnek, jancsáragának , f-

vezér kapucsilár tihájának szólló leveleket törö-

kül Íratván ; irtani bövön az francziai bárónak is

és az magam kapitihájának is , s ezen expeditiókkal

két póstámot Sofia felé expediáltam. Azután az impe-

dimentumokat némely seregekkel megindítottam; az

impedimentumok, szekerek expeditiója után Húszain

passához is, beteg lévén
, elfordultam

, ki is beteges

állapatjához képest relegált arra : az passákot, békéket,

agákot hozzám küldi, tartsak azokkal dévánt, és az

mit jobbnak tanálok, ö is abban áll meg. Estve felé

az tegnap insinuált dolgokra való válaszért Sándor

uramhoz az vajda elküldett , megtérvén az Vaskapu-

tul; kihez maga ment által ö kegyelme újóbban is.

4. Csötörtök, Az elmúlt éjjel késn térhete

meg Sándor uram az vajdátul, elvégezvén vélle:hol

legyen az szembeniételnek s beszélgetésnek helye?

Reggelre kelve pedig Húszain passa is feles szám-

mal az tihájával az passákot, békéket, jancsárság

tiszteit s egyéb tábori agákot dévánra sátoromhoz

küldvén, sokáig dévánkoztak
; concludáltatott : Isten

segétségébül holnapi napon magam is meginduljak, b
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ök is utáiinam nyomuljanak, és az hajókat, sajkákot

is megindítsák ; volt szó arrul is : Hersova és Vetisz-

lán mi karban maradjanak? és noha ök is hadnak

praesidiumot, de az vajdának parancsoltatván az

császártul, az ö gondja mind építése s mind gond-

viselése. Ezen végezés után megmarasztván fö-

röstökömre bennek , eloszlások után hir jvén az

vajdátul , hogy már felkölt az sátorátul, és az Du-

na lementében megyén az megegyezés, beszél-

getés hagyott helyére : én is sajkákban s hajókban

ülvén be mintegy két százod magammal, az Dunának

túlsó partjára, az vajdához kiszállottam ; ki is sátorokat

vonatván, és az'Duna mellé, míg az sátort érhettem, egy

szép, felölteztetett moldvai paripát küldvén alám,úgyaz

urakban is : maga is az sátrokon kívül messze jött, s

úgy excipiált nagy becsülettel, és bekésérvén az bels

sátorában, órákig tartó confidens discursusink voltá-

nak, egy deákul tudó szolgájának tolmácslásával

;

mely nyájas s barátságos beszélgetésekben volt hites

atyafiság-fogadás is közöttünk, csókolódás között ; az-

után ö is s én is expectoráltuk egymásnak magunkat

:

mindenekben, az kikben tudós, mind portai , erdélyi,

lengyelországi , bécsi dolgokban informatiót adván,

és in omni casu lejendö atyafiságának s barátságá-

nak megtartásárul hittel assecurálván. Ezek után vitt

ki az ebédl-sátorban , az hol is ebédet hozatván, fe-

jedelmi módon látott, egynéhány üvegpohár bort meg
is iván ; azután is tijobban magánossan beszélgettünk

:

kiben és mit irjon , s mint irjak én az portán lev
kapitiháinknak, — ezután mennyiben alkalmaztassák

egymáshoz magokat , tudván urok között interveniált

confoederatiót ; az corrcspondentia közöttünk micsoda

modalitással observáltassék , azt is elvégezvén, töb-
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bire már alkonyodva : az mely paripán felvitetett,

iigyanazonra felültetvén, ma^-a is szinte az sajkáig

lekísért , és meg'csókolván , azon felöltezett fejedelmi

paripát öltezetivel együtt nekem ajándékozá, ajándéko-

zódván mások iránt is ;
az velem levket is közönséges-

sen, fejedelmi módon megvendégeltette. Sötéttel s masa-

lánál érkezhettem vissza sátoromhoz, s azalatt míg

oda járék, érkezének hirek a szerdár Reczep passa fe-

löl. Dis2)0sitióm szerint az vetiszlániakat is általvitték

az vajda táborára, az kik az labanczságban meg akar-

tának m.'^radni ; kik között egy oly is tanáltatván, az

ki kuriiczczá lett volt, sel akart szökni: azt az gyalog-

kapitány az többinek szeme láttára meglövöldeztette.

Erdélybül is érkezett egy hunyad-vármegyei nemes-

ember, az oda való hírekkel az vajda táborára, kit is

magammal általhoztam.Két ízben is ma,még az vajdánál

voltam, szapora essö esett, de megint hirtelen feltisztult.

5. Pintek. Az hadakat praemittálván az lovas-

kocsikkal, vezeték-lovaimmal , szekszenás-lovaimat

öszvéreimmel, és az tábormestert is: magam hátrább

maradtam dolgaim elvégezödéséig egynihány sere-

gemmel, kikben délig alig tudék véget érni, 15, 16

punctumbúl álló instructióval újóbban Sándor Gáspár

uramot az vajdával való tractálásra deputálván, az teg-

napi confidentia interveniálásával meg akarván el-

méjét próbálni: szines-é ? szives-é ? clavist is küldvén

neki ; írtam Lessenyei uram elében is , kit is az vajda

kezéhez küldettem,— Sándor uramot az sajkák mellé is

deputálván , hogy éléses s egyéb hajóim, kik tábori

szükségemre, és olykor történhet lovas hadaim köl-

tezésekre kívántathatnak
,
jobb formában s renddel

utánnam az Duna felmentében szállíttathassanak. ír-

tam az fvezérnek, kapitihámnak bven az oecur-
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rentiákrul s megindulásomrnl ; irtam töniösvári pas-

sának,[Tümösvárattlevö tolmácsomnak, Váradon lev

komornyikomnak, az tömösvári posták által. Ezeket

elvégezvén , nagy idö tájban mégis érkezhettem , az

mint az üt Vidin és Poricsa felé ágozódik, két mél-

földnyi földre. Érkezett ma az táborra újóbban két

ezerig való lovas s jancsár is Soíiábul , kikben el is

tanáltunk. Ma pedig szép tiszta idö volt.

6. Szombat. Hajnalban felkelvén, az vetisz-

láni utat balkézre elhagyván, indultam az Poricsa

felé tartó útban ; kinek is fele-útjában beérvén ez-

eltt negyed-nappal megindult szekereket : az szoros,

erds , kövecses útban nagynehezen s bajjal tudánk

az szekerek mellett az lovas hadakkal kimenni, de

így is nagy idn érhettünk az Duna mellé ; Poricsá-

hoz szállottunk. Az szekereknek nagy része az er-

dk között hált meg , némely része az tábori helyre

kitakarodott. Szép id szolgált napestig.

7. Vasárnap. Érkezek Sándor uram tudósí-

tása az vajdával tractáltatott dolgokrul : mindenekben

accomodálván magát, sincere resolvált intimatióimra
;

publicáltatta az táborán : valaki az én táboromrul

oda szökik , kiadatja. Az correspondentia continuá-

lásárul dispositiót tett ; egynehány ezer elmaradt kila

buzámot megröltetni s utánnam szállítani megigírte.

Erdélyben póstaságra rendelt s correspondentiára, az

erdélyi határhoz közel, az vajda birodalmában le-

jend harminczadon vagy sóaknán tartandó szemé-

lyek iránt is jól resolvált : maga emberinek praetex-

tusa alatt fogja tartani, közel az erdélyi határhoz, cor-

respondensimmel lejend correspondentia jobban való

folytatásáért ; st ha Isten Erdélyben beviszen , csak

az fvezér is consentiáljon, in contestationem bonae
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et perpetuae amicitiae, ö is eoyik i)assusoii beüt Erdély-

ben. Az tatár hám Lengyelország", Mosqiia felöl inter-

veniált új hireit is velem contidenter eommunicálta. Ma
helyben voltam , elsben némely hadak készítésében,

azután levelek Íratásában foglalatoskodtam. Szép idö

volt napestig. Estve felé Sándor uramnak ordinan-

tiát küldettem , az passáknak is írtam : mind vízen,

szárazon könny- s csataformában jöjjenek utánnam,

hagyják mindazáltal jó disposítióval az terhes, ele-

sés és munítiós hajókat. Megírtam akaratomat is,

hogy Isten segítségébül én Rám, Poserolcza felé való

mezségre ki igyekezem fakadni, az ellenség táborá-

nak ki tanulásáért liadamot elttem is praemittálom.

8. Hétf. Az Húszain passa török s tatár ha-

daiban is jöttének vagy négyszázan utánnam, kikkel

együtt nyolczszázig való magyar s török lovast ma-

gam hadaiban is elkészítvén , délután Madács uramot

véllek megindítottam , egyenkint elttem számláltat-

ván meg. Sátoromhoz visszatérvén , az elmúlt télen

Erdélybül jött szászok közzül egyiket, Szabó Mihály

nevt, más két postával hajón Sándor uramhoz expe-

díáltam
,
jó instructíóval , hogy az vajda kezéhez as-

sígnálja, és az elvégzett helyre maga emberi nevezeti

alatt expediálja. Ujobban öszvehívatván elmaradt

tiszteimet, dispositiót tettem holnapi índulásomrul is,

és az elmaradók is mihez tartsák magokat?

9. Kedd. Jó reggel az velem elrendelt gyalog-

sággal, ezen utamra szükséges egynehány lisztes sze-

kérrel, juhokkal, vágókkal megindítván Borbély Ist-

ván gyalog-kapitányomat, és Szabó András lovász-

mesteremet az lovas-kocsikkal, szekszenás-lovakkal,

öszvérekkel : mindgyárt Poricsátul nem messze nagy

hegyeknek, erdknek indultak. Délután magam is
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megindultam az hadakkal, és feleútban beérvén az

szekereket, mellölek elmenvén, napleszállás eltt két

vagy három órával értem Majden nevö török váracs-

kához, de pusztán tanáltuk : az ráczok magok feléget-

ték az kfal között az ki fa volt benne ; az várossá-

nak mindazáltal nagyobb része fenn van ,
— noha ab-

ban is elégettek a ráczok. Egy mély völgyben, erdk

között van ezen hely : de szép csorgok, források ben-

ne; vagyon látatja, hogy rezet csináltak, égettek ben-

ne , az mint ahoz szükséges kemenczékbül , éptiletek-

bül kitetszik, és az sok égetett kövekbül , kik sok

helyen rakásonkínt vadnak. Az szekerek napleszál-

lat tájban bejövének, noha némely helyeken az ledíílt

fákbul, és essviz az mint az utakot elmosta, fejszék-

kel, csákányokkal kellett igazítani. Szép id volt

napestig.

10. Szerda. Jó reggel megindnlánk. Majdentül

egy órányi földre értünk egy meredek hegyet és sze-

kérnek oly alkalmatlan utat, hogy lehetetlen volt

volna szekérnek általmenni; míg azért kapákkal,

csákányokkal az követ , földet az oly ess mosásában

levonták, ágakkal megtöltették, órák tölték el benne

;

addig füveivén , már ebéd-id felé indulhattam meg

az hegynek az lovas-kocsikkal, szekszenás-lovakkal

;

azért általmenvén az hegyeken, Kuczajna felé, egy

jó helyen , az hol minden utak ágozódnak, szállottam

meg, nagy idn. Az éléses, ökrös-szekerek pedig az

erdken haltának.

11. Csötörtök. Innen is felkelvén, két órányi

földre, füvelni, az Poserolcza felé való útban megszál-

lottam, az honnan midn szinte tovább akartam volna

indulni : ihon érkezek elre Madácsuram; az hadakot

fárailtan hátrább hadta egy mélföldre, füven
,
jelent-
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vén : minden reménségen kivül, miképpen akadott Po-

serolczánál az német táborban ,
általjvén az Mora-

ván s hídja lévén, nem volt strázsájok ; az szlkben

s várossán lev németekre reá ütettek , sokat bennek

levágván , el is fogván , német nyelveket hoztanak

;

magyar is szökött közlök , kik Princz Luist : Liido-

vicus Badensist mondják fejeknek , harmincz-ezerig

való hadakkal. Veterani, Hofkircher és Picolomi ge-

nerálisok is véllek volnának , úgy Csáki László is az

magyarok részérül, és hogy az éldés kedvéért szál-

lottak volna által , elélvén túl mindenütt az füveket.

Ezen hírekhez képest sereges strázsákot mindenfelé

rendelvín , hátrább, az tegnapi háló helyemre, az

passiis töviben szállottam, újabb csatákot is expediál-

ván. Szép id tartott napestig.

12. Pintek. Beérkeztének Madács urammal oda-

járt hadak közenségessen. Oszvegyííjtvén az tiszteket,

és az magam fizetésén s Húszain passa részérül való

török agákot s tatár imrizeket, tovább mit cseleked-

jünk ? véllek eleget beszélgetvén : szinte az beszéd

között érkezek szerdár Reczeb passa tudósítása , in-

sinuálván szerencsés operatióit túl az Moraván; és

Landor-Fejérvár alá is elküldett volt, de senki nem

ment ki utánnok; az ellenség portásiban is felverté-

nek
; sietteti : mi is errül az oldalról közelétsük, ö is

csataképpen jött vala elre Havalya nev váracskáig,

de az jancsárságért s az impedimentumokért is el-

küldvén, véllek megegyezvén, nyilván fog az ellenség

táborán próbálni , ha magát elttek el nem vonja.

Ezek után concludáltatott : míg valamely bizonyost

nem értünk az ellenség tovább való szándékárul, sub-

sistáljunk. Még portát is hagyván hátra Madács uram,

estve felé azonban megérkezének : Horvát István és

MONI'MENTA HÜNÜ. SCIRPT. XXIII, 3
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Csányi lovas hadnagyok
;
jó nyereséggel jártának és

kilencz magyar katonát is fogtanak, de azok is nem

tudtak igen újóbbat mondani.

13. Szombat. Ibraim agát, magam fölovas-agá-

ját, és Abdi agát az Húszain passa részérül valókrul,

negyedfélszáz lovassal portára újobban elküldettem,

másfelé Szappanos nevö lovas hadnagyomat magyar

katonákkal. Az Madács uram hozta nyelvek közül

egy németet, az elfogottakban értelmessebbnek az ki

ismertethetett , Gömli ag'ám által az fvezérnek kül-

dettem, hosszas informatiókkal s opiniókkal, irván az

francziai bárónak is : mennyiben sürgesse az vezért

az insinuált dolgokra? Az vetiszláni békét és Házi

Amhet agát Húszain passához visszaküldettem, leve-

let is irván , és megizenvén elmémet annak is , mihez

tartsa ö is magát ? Az élést lerakatván az szekerek-

rül : az üres szekereket újabb élésért Poricsához kül-

dettem. Érkezett az fvezérnek egy tafekezije az ve-

zér levelével, valamely megszállitandó faluk dolgában,

és hogy protectionális-levelet adnék s oltalmaznám

ket ; azon tafekezit is az Gömli agával expediáltam.

14. Vasárnap. Güverzelin felé az mely törökök

én engedelmemmel mentenek volt próbálni , azok ma
jó nyereséggel és 15-ig való rabokkal érkezének

meg, kik is azt Aallják, az túlsó palánkokat: Lyub-

kowát, Modavát pusztán hatták volna. Az szerdár

és más, szerdár Reczeb passa táborán lev passák le-

veleire törökül választ tétetvén ; egynihány magyar s

török katonámot az szerdár tábora után expediáltam,

megírván opiniómat is , mit cselekedjík ? és áz hi-

reket is, kiket az nyelvektül vettem. Ma szép meleg

id volt.

15. Hétf. Az éjjel ess esett. Valamely pandu-
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rok hirére az hegyekben gyalog csatát küldettem.

Kuczajnán túl való hegyekbül hoztanak valamely tö-

rökök fegyveres pandúrokat. Délután Ibraim és Abdi

aga is meg'érkezének nagy nyereséggel, és kétszázig

való rabbal, kik között noha fegyveressek is vadnak,

de nagyobb része cseléd ; azoknak szavok az : az né-

met tábor visszaszállott volna Landor-Fejérvár felé,

Szendröhez ment volna, de ott sem subsistálna. Rám-
hoz közel fog-ták az rabokat. Már lefeküdtem vala,

sötétben érkezek Sándor Gási)ár uram, Húszain passa

levelével és mind éléssel, s mind lovas had költezé-

sére való hajóimnak, sajkáimnak Poricsához való

szerencsés elérkezéseknek az hírével. Húszain passát

is Majdennél hattá, kihez ugyan most éjjel szolgámot

küldettem, hogy tovább való tudósításomig* subsistál-

jon Majdennél, mivel reggel az hegyen által akart

utánnam indulni.

16. Kedd. Az idö igen megessösedék. Szappanos

egy labancz nyelvet küldett Poterolczátul, melynek

az vallása, hogy az német tábor Nyis felé indult, már

Szappanos sem érte ott, és hogy az Moraván lev hid-

jánál, s a Dunán lev hajóinál itt hagyott kétezerig

való muskatélyost : de Hajslernek is Hersova alá kel-

lenejönni, és az Dunán is még melléje valamely ezernek

menni kellene. Ezen hír után magam is megindulván,

általmenék Húszain passához Majdenre , az hol is

igen szívessen látván, meg is vendéglett s egy lovával

meg is ajándékozott, közelvén velem s meg is olvas-

tatván az havasalföldi vajda pecsétes levelét, és ugyan

az kit négy pecsét alatt négyen, úgymint vidini Ju-

szub passa, Ali passa Duna kapitánya, fvezér agája

Húszain aga, és az maga Húszain passa tihája irnak

néki: hogy az ellenség megindulván Erdélybül Her-
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sovának elfoglalására, ma érkezik bizonyossan Mihá-

diálioz ; obtestálváii engemet : térjek vissza Hersová-

lioz. Kire én azt felelém : míg az feljebb említett le-

veleket kadia pecsétje alatt párban kezemhez nem

küldi, és maga levele által is nem rovocál : éntöllem

mást kívánván az porta, az visszamenetelre magamot

addig nem resolválhatom. Ezzel az nagy essben, es-

tig tartván, az sátoromhoz menék.

17. Szerda. Az éjjel mind esett, az id igen ho-

mályos volt. Jó reggel, hogy szinte indnlófélben va-

lék, megküldi Húszain passa az mely levelekrül teg-

napi conferentiában vala emlékezet, s maga is Vetisz-

Ián felé visszaindula. Érkezek azonban Horvát Fe-

rencz lovas vice-kapitányom és Szappanos Mihály

hadnagyom, kik is Poserolczánál lev német tábor-

helyét megjárván, indultak az nyomára, és szerencsé-

jekre az tábor nyomán akadtanak egy az én táborom-

rul elszökött magyar katonára, ki is igazította ket
valamely tábor nyomán men markotányszekerekre,

kiknek is utánnok eredvén, beérték, az szekereket fel-

verték, az mellettek lev németekben s német asszo-

nyokban egynehányat nyelvnek elhozván, az többit

levagdalták, az Nyis felé men utón
;
jó nyelveket

hoztanak ; kikrül az passának izénvén, elvégeztük,

hogy én az én híreimmel, s az elfogott egyik nyelv-

vel, s az maga híreivel együtt küldjük holnap em-

bereinket az fvezérhez. Estvére én is általmenék

Poricsához, útban két rendbeli hírmondókra is akad-

ván, kik az ellenségnekHersovához szállását hozták.

18. Csötörtök. Az passa mindenestül fogvást

Vetiszlán felé ment ; én is öszvegyííjtetvén minden

rendeket, conferentiát tartván, az mostani hírekhez

képest hadaim között dispositiókat adván ki : tíz napi
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éléssel az lovas hadakkal deputáltam Sándor Gáspár

iiramot Csiiiicsika és Paratyiii felé , az szekereket

pedig néhány zászló gyaloggal az mostani táborhely-

tül két vagy három órányi földre, az honnét a Diinátul,

ha valami jönne is vízen, be ne lássanak, és jól strá-

zsáltassanak, az gyalog hadaknak pedig nagyobb ré-

szivel az gyalog hadak fkapitányát Daróczi iiramot

hajókon húsz zászlóval Hersova segítségére küldet-

tem. Rendkívül való záporessök voltának. Az Húszain

passa részérül Hazi-Amhet agát az leveleivel hozzám

küldvén s elttem megolvasván, cum contento irt az

dolgokrul s felliem is az vezérnek ; én is Bai Lászlót

elkészítvén, és egy német rabot is adván kezében,

hosszas expeditiókkal s instructióval Hazi-Amhettel

expediáltam, — magam is készülgetvén, hogy Her-

sovára induljak. Az mely hamis hit, elszökött kato-

námot Horvát Ferencz elfogatta : másoknak rettent

példájára, lábán fogva akasztattam fel; sok kínlódási

után némelyek instantiájára azután meglveldeztík.

Két török gyalogot is exequáltattam valamely elszö-

kött rabok miatt, kiket elszalasztottak, s talám elszö-

késekben consentiáltak is.

19. Pintek. Az szekerek egy fele, az kiadott dis-

positio szerint, szükségemre kívántató lovas kocsik,

magam lovai, paripáim, szckszenás-lovaim , némely

kornétám alatt járó katonáimmal , szolgáimmal, az

mokányim zászlójával az passák nyomán Vetiszlán

felé, Sándor uram az haddal Csuncsika s az császár

útja s Nis felé men utak felé, én egy gyalog-ösvé-

nyen az általuton Hersova felé indultam, rettenetes

utakon s ksziklákon menvén által, sok ló el is állott,

az kornétám, az francziáim kornétája,palotásim zász-

lója velem jövén
;
jutottam végtére egy magas k-
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szikla tetejére, kinek ellenében más kszikla vagyon,

s ott oly keskeny az Duna, hogy kövei általhajt-

hatni ; soha nem hittem volna, ha nem látnám : az az

Németországtul Dunában folyó sok viz hogy szorítat-

hatik be az két kszikla közzé oly mélységben ; de

rendkivül való mélségét mondják. Az Hersova elle-

nében, az Dunán innen lev parton megszállott török

táboron kivül szállottam meg, nem messze, jó füven

;

oda jött hozzám Ali passa is sajkán, hivattam Daró-

ezit is, kik is jelenték : ellenkeztek ma is, és hogy

Hersován kivül egy órányi földre volna csak az ellen-

ség, de nem Hajsler maga ,
hanem az képében

Paczin nev commendánsa, ki az télen brassai com-

mendáns is volt,— és erdélyi had is volna vele.

20. Szombat. Sajkán bemének az táborra, az

döreküldett gyalogságot általküldém Hersovához,

magam is általmenvén; az ellenségnek elméjét akar-

ván próbálnom : az velem lév hadakot az kerteken

kivül mezre rendeltem volt ki, az szorosig, lovasokat

küldvén ki, ha megüznék,— de nem eliciálhattam, senki

meg sem mutatta magát ; azután visszaszállítván az

kertekre az hadakot : csatát küldtem, gyalog hadna-

gyokat recognitiójokra, és ha nyelvet foghatnának.

Azzal magam visszamentem az táborra, által az Du-

nán. Szép id volt.

21. Vasárnap. Vetiszlántul eljve Húszain passa

is egynihányod magával. Jött hírmondó az tegnap

elküldett gyalog-csatátul : az ellenség megindult, do-

bolását is jól hallották, s megyén Mihádia felé. Con-

ferálván azért Húszain passával, elvégeztük: feles

gyalogot küldjünk az szorosokra utánuok, ha valahol

rajtok próbálhatnak. Ezernél feljebb ment által az

török gyalogokban s jancsárokban is, s miudöszve
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teltének többen kétezernél, elindnlának az ellenség

után. Jve hír Vetiszlántul, hogy kapucsi passa ér-

kezett volna Vetiszlánhoz, kire nézve sajkán Húszain

passa visszament,— én itt maradtam. Szép idö volt.

Jöttének élmben az havasalföldi vajda két kapitányi

is, jelentvén, hogy az vajda is valamely seregeket kül-

dett Hersovához, az én protectióm alá küldvén : re-

commendálja ket, hogy az tekintetiért legyek gond-

viseléssel hozzájok ; azok nem tudván az hadi dolgo-

kat, tanítsuk, igazgassuk ket. Szép id lévén, magam
is sajkán való sétálással mulattam magamot.

22. Hétf. Az éjjel érkezek az kapucsi passa,

ki reggel hozzám is feljött, az török császár fermá-

nyát és hatiserifét és fvezér levelét is megadván, ki-

ben sok ajánlási után kívánja Reczeb passával való

conjunctiómat és az ellenségen való próbatételt. Ma
az elküldött gyalog hadak fell semmi hírt nem hall-

hattunk. Az kapucsi passa is utánna ment Vetiszlán-

hoz Húszain passának,— az válasz-adást hallasztván

az Húszain passával lejend conferentiára : mivel ö

reá is egyformában jött az parancsolat, és együtt, egy

akarattal parancsolja az császár szerdár Reczeb pas-

sával való megegyezést s arra felé való menést.

23. Kedd. Jó reggel megtérének az ellenség

után küldett hadak, kik is Mihádiáig fáradván, nem

értik az ellenséget : az éjjel is csak kevéssé szállván

meg, éjfélkor indult meg Mihádiátul, Mihádián sem

hagyván senkit. Szinte hogy az révhez érkezének az

hadak, ordinantiáért küldvén : általjöjjenek-é , vagy

ott maradjanak ? lárma ln az táboron, az Dunán lev

sajka s strázsa hírt küldvén : az Dunán ellenség j
le hajókon, csakhamar más hír is, — már közelítnek

az táborhoz; szintén ekkor az én katonáim is j övének,
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kiket dél tájban tegnap, Poricsa mellett strázsán lévén,

raegpiiskáztanak, taraczkkal is lvén liozzájok ; az

szekerek strázsái lévén azon katonák: ezen liirre

nézve az szekerek is lármával bányai utak felé indul-

tának. Ezen lármában Ali passa több passákkal igen

consternatiis volt; hozzájok menvén magam, postán

Vetiszlánhoz Húszain passának hírt adván, és az jan-

csárságot Hersovára beszorítván, s az utakra is, az

ellenségre és az szaladókra nézve, strázsákot rendel-

vín, s rendben vívín, — magam kornétájával elrein-

dultam, az gyalogságot is magammal vittem, hirtelen

általhozatván ; Ali passát is az furkátákkal, sajkák-

kal megindítván, követtük utunkat az Dunán jöv el-

lenség eleiben. Kit is strázsái észrevévén, megálla-

podtak, és az midn látták, hogy közelítünk : azonnal

annyira consternálódtanak , hogy az hajókat vissza-

fordították, de igen sebes lévén ott az Duna, és az viz

felmentében nehezen húzhatván, midn az mi hajóink

annál is közelyebb mentek, és túl az Dunán, fellek, va-

lamely százig való lovas török is az ellenség lovas-

sával ellenkezni kezdett : hogy már e necessitate fece-

runt virtutem , az hajókat megállítván, az szárazra

harczra rendelték ki magokat ; kit én is látván, saj-

kákon egynihány sereget melllem általküldtem, és

öszvemenvén az ellenséggel az mieink, hirtelen meg-

rémítvén, felverték, sokat bennek levágván s elfog-

ván, messze be az erdkben, hegyekben zték ; az

hajókat is elnyerték : azok között volt tiz szép német

sajka is, mindenikén szép két sajkához való taracz-

kok, német császár czímerére. Oszvekerestetvén, nyert

zászló 31 tanáltatott az törökök és kuruczok között.

Badensisnek s Hajslernek directiónkra való levelei

ezen alkalmatossággal intercipiáltattak. Kzen harcz-
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iiak kimeiietelivel az sátorimhoz visszafordulván, az

táboron kivül jött clömben az kapucsi ^^assa, és Hú-

szain passa bekisért a táborra, idvezülvén szerencsé-

met. Ezen mai napon interveniált actusnak hirével az

éjjel, éjfél tájban expediáltam Haszán aga tolmácso-

mat az fvezérhez, és havasalföldi vajdához, hogy

onnan az ö birodalmán által Raho felé Bukoczára,

Sofiára kövesse útját. Szép idö volt.

24. Szerda. Mihent megvirradott, sajkára ülvén,

az tegnapi harczhely megtekintésére mentem, némely

dolgokban curiosuskodni kívánván ; onnan mégtérvén

és kiszállván,Ali passa sátorához és az fvezér Húszain

agájához fordultam, egy Siavus aga (nev) vén agát ta-

nálván ottan, ki azeltt az budai, az tavaszon pedig az

orosz-csíki Duna hídját csináltatta, most pedig az fö-

vezértül Vetiszlán építésére deputáltatott ; nagy tekin-

tet ember lévén az portán, confidenter bántam én is

vélle, apámnak s ö meg engem fiának fogadván. On-

nan mentem Húszain passához, az hol is tanáltam az

kapucsi passát, s elvégeztem vélle : én is holnap Ve-

tiszlánhoz menjek, és vélle együtt az zászlókkal az

fvezérhez, császárhoz embert küldjek. Estve felé

dispositiót tettem, az nyert sajkákat taraczkjokkal

együtt magam számára foglaltam, s eziránt az pas-

sákkal conveniáltam. Húszain passa pedig Sziavus

agával és az kapucsi passával elrement Vetiszlán-

hoz. Én még az éjjel itt háltam.

25. Csötörtök. Lovaimot, szolgáimot szárazon

küldvén , én s némely seregeim sajkákon (az nyert

sajkáknak is alkalmatosságát akarván experiálni)

mentünk által az Vaskapun, az sánczoknál megszáll-

ván kávé s étel kedvéért, s onnan fordultam igyenes-

s^n az havasalföldi vajda sátoi-ihoz, hírt sem adváu
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néki ; szivessen látott s vette confideiitiámot; egynihány

órákig oda voltam. Ikindi tájban általjvén az Du-

nán, szállottam elöbbeni szállóhelyemre, az csorgónál

lev filegoriához ; az hajók mellett Hersovánál is hagy-

ván hadakot, az seregekben magam mellé is hozat-

tam, s mellém szállítattam. Az havasalföldi vajda em-

bereit az én tolmácsommal együtt expediálta az f-

vezérhez, egyéb dolgokban is, kikben tllem requi-

ráltatott, megmutatta confidentiáját,— végezvén arrul

is : mennyiben folytassa beszédét az ittvaló passák-

kal, kapucsival és fvezér agájával, és én is hasonló-

képpen arra az végre, az kiben megegyeztünk.

26. Pintek. Ali passa és Húszain aga fvezér

agája, érkezének Hersovátul, kik vélem való beszél-

getések után általmentenek az vajdához is. Sándor

Gáspár urammal lev hadak és az szekerek fell tet-

tem dispositiót, hogy közelyebb jöjjenek. Szép id volt.

21, Szombat. Húszain passa elsben magához

gyjtvén az passákot, kapucsi passát, fvezérnek itten

lev agáit: azokkal együtt hozzám jöttazíilegoriában,

s dévánt tartott, órákig felvévén azon az beszédet, és

Ali passával relatiót is tétetett az vajda szavairul, ki is

izente nekik : ügy értette volna, hogy az én lovas ha-

daim s impedimentumim messze vadnak, s magam is

oda szándékozom, kit ö nem javai, hogy az passák

elbocsássanak,annálinkább Hersovát elereszszék: mert

akkor az országátul is bucsut vegyenek; legyen,

ügy mond, hírekkel, hogy az ellenség táborostul Ka-

ran-Sebesen innen három órányi földre fekszik, gyalog-

gal, éléssel Erdélybül megersedett ; menjenek rajta,

mert ha fel nem verik s ott szenvedik : az ellenség

Hersovára újobban reá jö, s jobban megersedik. Her-

sova elveszvín, az ö országátul is hasznot ne várja-
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nak. Ezen relatió után én is mondám : ezek mind iga-

zak, de legyen az is hírekkel, hogy énreám, Hersovát,

Vetiszlánt hogy rizzem, praesideáljam, nem bízták

;

az kapucsi passa pedig énreám az császár keze irása

alatt hozott hatiserifet, hogy felkeljek, meginduljak,

és Reczeb passa szerdárral megegyezzem : azért is én

abban az útban lévén, az én szekereim és hadaimmal

Sándor Gáspár uramot erre nem hoztam. Kin igen

conturbálván magokat közönségessen , mondák : Az

császár mikor hatiserifjét küldte, akkor az Duna mel-

lett lév ellenség fell semmitsem tudott ; ha elme-

gyek, és k is hasonló nekik jött hatiserifre megin-

dulnának, azonban hátunk megett az Vaskapu és az

Vaskapuval több Duna mellett lév török császár

várai elvesznének : avagy adhatnánk-é számot s vá-

laszt az császárnak ? Mely szókat az hatiserifet hozó

kapucsi passa is approbált. Sok pro et contra való

disputálódás után azért elvégeztetett : Húszain pas-

sának egy agája, nekem is egy kapitányom menjenek

postán az császárhoz, az nyert zászlókkal, melyek is

az 32 zászlókat ne különössen: ezt kurucz, emezt

török nyerte, hanem együtt praesentálják ; az itt való

állapatokat, az ellenség hollétét, az havasalföldi vajda

szavait declarálják, még több segítséget kérjenek:

nehogy innen avocáltassunk
; az kapucsi is itt sub-

sistáljon, míg az vezérhez küldett emberinkben meg-

jnek
;
én is ezen dolgokra való választ itt várjam,

az másutt lev hadaimot magamhoz közelyebb hozas-

sam. Ezen dévánkozásokban lett végezésekre az ö

módjok szerint imádságot mondván, eloszlanak, s én

is azután az expeditiók készítésében foglalatoskod-

tam. Szép id volt ma is. Estvefelé érkezek postán

Teleki nevö karabélyosom, Lesenyei uramtul levelek-
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kel, kit is betegen már útban, Jászvásáron innen

hagyott.

28. Vasárnap. Jó reggel, az mely tolmácscsal

szokott az vajda élni énvelem lev beszélgetésében,

azt hozzám általküldette, azzal az német asszonynyal

együtt, kit Hersovátul Pacsin, az Erdélybül kijött el-

lenséges hadaknak commendánsa után levéllel kül-

dettem volt : az vajda strázsáira akadván, és két la-

bancz hajdú is késérvén, hozzám által is küldette

mind az asszont, mind az labanczokat ; kiben insinuálja

Pacsin, hogy ha az ö táborokra akarnék embert kül-

deni, nem recusálják. Igen submisse s becsületem

megadásával ir. Az említett tolmács által declarálván

az vajda is készséget az ellenség ellen való operátió-

ban és az én eziránt való projectumomnak s inten-

tiómnak eléréséért Erdélyben teend irruptióban, és

hogy a végre az fvezérhez is elküldett, hogy per-

svadeálhassa : egyik utón, én másikon, miként asse-

quálhatnánk az török császár hasznával s az ellenség

confusiójával dolgunkat; e végre, hogy ily oblatióit

megköszönjem : egyéb szükséges intimatiókkal, az

tegnapi déván kimenetelivei Nemessáni uramot az f-

vezérhez való küldésének az hirével, hogyha mit reá

is bizna, azon tolmácscsal együtt magát Nemessáni ura-

mot az vajdához expediáltam vala. Telekit is újóbban

Lesenyei uram eleiben küldvén, hogy accelerálja, és

az vajda is maga emberit adjungálta melléje; és mint-

hogy Lesenyei uram elreküldette volt Jablonovski

és marches Betune uram confidens leveleit : azokat is

pro majori condentia az vajdával Nemessáni uram

által communicáltam,kit igen kedvessen vett; vice-versa

ö is közlöttc véllem Potoczki uram levelét, az lengye-

lek mezei-generálissáét. Mindenekrül azért Nemessáni
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urammal confidenter beszélvén az vajda, s végezvén

:

miképpen az ö emberei az én embereimmel egy czélra

igyekezzenek az fvezér eltt, — arriil az maga kapiti-

hájának ö is bven irt. Szép idö volt napestig. Az

jobb lábomban nagy fájdalom álla be az éjjel, kiért

nem is járhattam.

29. Hétf. Húszain passa agája, és Nemessáni

uram az én részemrül, hajón leindulának az zászlók-

kal ; ezen alkalmatossággal az intercipiált leveleket,

Jablonovski, marches Betune uram leveleit, Lesenyei

uram az lengyel és török között lejendö békesség

iránt való tudósításit, — hogy az francziai báróval és az

fvezérrel közelje— elküldettem Nemessáni uramtul,

tovább való operátió iránt elmémet is az vezérnek meg-

izenvén ; irtam az portai ministereknek is, s a mellett

izentem is bven minden szükséges dolgokrul ; irtam

az bárónak is. Húszain passa tiháját küldette hozzám,

jelentvén : Hersovára megyén némely dispositiók téte-

léért, engem is híván ; de az lábom fájdalma nem tá-

gítván, mégjobban megdagadott, magam helyiben Da-

róczi uramot küldtem, elmémet megmondván neki az

hersovai dolgok és az Karan-S ebesnél lev ellenség

aránt. Lábom interveniált fájdalmáért, ha durálna,igen

perturbatus voltam, nem tudván : köszvénynek, vagy

egyéb nyavalyának tartsam? holott ma harmadnap-

ja az bal lábomnak az vastag-inában volt azon fájda-

lom, de abbul kiállván, az másiknak az éliben és fele-

talpában állott, s az éjjel egész lábom-fejére kiterje-

dett s megdagadott, tüzes és heves is lévén.

30. Kedd. Ebéd tájban Gömli aga, vacsora táj-

ban Bai László érkezének Sofiábul, mindketten fve-

zér leveleit hozván, és az kapitiha hosszas tudósitásit

;

kikben absolute kívánja megindulásomat és Reezeb
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passa felé menetelemet, s vélle való meg-egyezésemet,

reprobálván, hogy Húszain passa levelére visszatér-

tem Hersovához; kire nézve Hiiszain passa tiháját

magamhoz hivatván, elküldettem az ura után, az né-

kem irt levelekkel; dispositiót tévén: az Hersovánál

lév seregek is jöjjenek ide reggel, és az úthoz ké-

szülvén. Lábom fájdalma is, Istennek hála, könnyeb-

bedni kezdett. Szép idö volt.

31. Szerda. Az lábom daganatja is ellohadván,

hogy Húszain passa sietve visszajött: felvervén ma-

gamot, hozzája mentem, az hol is az passákot és ka-

pucsi passát tanálván , Húszain passa is az fvezér

levelei ellen semmit nem szólhatván : consentiálni kel-

lett indulásomnak, és hogy az kapucsi holnap el-

menjen elre az ö és az én leveleimmel és indulá-

somnak az hirével, mellyet én is helyben hattam ; végre

egy szép török lóval megajándékozván, úgy búcsúzott

el tllem ; s én is az szállásomra menvén, az mely két

labancz hajdú jött volt, az Karan-Sebeshez visszament

ellenség tábora commendánsa báró dePaee levelével,

kiben teszen emlékezetet : ha valakit az táborjokra

akarnék küldenem, nem recusálnák, választ tétetvén,

és hozzájok küldend emberemre parolát kérvén, elbo-

csátottam azpóstákot levelemmel. Az holnapi indulás

elttem lévén, abban való készületben foglalatoskod-

tam ; az Hersovánál lév hadak is elérkezvén, szer-

dár Reczeb passa levelével is érkezének emberei, kik

Jagodinánál hatták, és általellenében az német tábort

is az Moravának, közel ; levelében vele való con-

junctiómat és utánnok accelerálását kivánja. Szép

idö volt.
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SEPTEMBER.

1. Csötörtök. Az kapiicsi passát felhozatván

magamhoz , az fvezérnek szólló leveleket kezéhez

adván, bven Írtam az kapitihának is; azután az nagyobb

hajókat elreindítván, és az mellettem lev seregeket s

lovakot, magam lovaival, lovas-kocsiimmal együtt szá-

razon, magam divertáltam Vetiszlán körül az mely

árkot, palánkot csinálnak, annak megtekintésére, és

Sziavus aga, kire ezen építés az császártul bízatott,

annak látogatására délután magamot sajkákkal s ha-

jókkal, muzsikaszó alatt, az sajkákon lev taraczkok

kiltetése alatt, és az velem hajókon lev circiter ezer

gyalogbul álló hadakkal is egy lövést tétetvén, meg-

indulok. Az nyert sajkáim közül egyet, két szebbik

taraczkkal, az havasalföldi vajdának küldvén ajándé-

kon, igen nagy kedvvel vette. Estig jó két mélföldet

elmentünk az Dunán : az kik szárazon jöttének is,

velünk általellenben szállván. Szép id volt, de estve

felé s éjjel is hideg volt.

2. Pintek. Sándor urammal lev lovas hadakot

és az szekereket az Duna mellett, Vidinen innen egy

mélfölddel tanálván, közikben én is kiszállottam; az

tiszteket öszvegyííjtvén, az dispositiókat elttem álló

utamhoz képest kiadtam, és 20 s 30 napokra való

lisztet, árpát az hadaknak osztattam, az bányai út

felé strázsákot küldettem. Az éjjel az hadak kzett

háltam.

3. Szombat. Jó reggel az kapucsi passa, kinek

Vetiszlánnál adtam vala kezében az leveleket, ezen

mene el, vélle együtt jvén az fvezérnek egy más

agája sajkán, az ki engem levéllel, az havasalföldi

határon, túl az Dunán járván, Cserneczen s Vetisz-
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lánon keresett, és ott nem tanálván, visszajve, prae-

seiitálváii az fvezér levelét : abban is sietteti Reczeb

passához menetelemet, jelentvén : az török császár

hadai az ellenséget körülvették, csak siessek. Érke-

zek meg Török Ferencz is szerdár Reczeb passátiil,

kit még Kiiczajnátul küldtem valael,— az is hasonló

formában siettet. Megérkezék Hersova megvétele után

az tatár hámhoz küldett postám is, és hozta az tatár

hám levelét : noha Krimben tanálta , de Biicsakig

együtt jött ki vélle; irja: beteg volt, s abban nem

jött, de már meggyógyulván, felénk siet,— öszveteszi

velem hireit, akaratját, és hogy egy dologban leszen

velem, kér, hogy az hirekrül tudósítsam.

4. Vasárnap. Sok foglalatosságim s elttem

lev úthoz képest dispositióim voltának. Reczeb pas-

sának választ tévén, az póstákot azzal elküldettem

;

pro majori confidentiae contestatione, az tegnap érke-

zett leveleket levelem mellé adjungálván, az havasal-

földi vajdának elküldtem, úgy hogy az Vetiszlánnál

és Hersovánál lev tisztekkel is közelje. Dolgaimban

véget érvén, sajkán délután Vidinben indultam, nap-

szállatkor érvén az szállásomra, az várbul élmben
lvén : én is az nyert sajkákon lev taraczkokbul az

vizén ltettem. Esss id volt.

5. Hétf. Érkezének meg azeltt tizenkét na-

pokkal az német tábor felé elküldett hadnagyim s

agáim, kik egy németet is hozának ; az német tábor-

nak meghozván bizonyos hírét, hogy visszafordult az

nyomon Poserolcza felé. Osmán passa-oglinak is jöt-

tének elre emberei azzal az hírrel, hogy az császár

erre az Duna mellé Húszain passa helyében szerdár-

nak tévén, és sok nagy dolgokat reá bizván, vélem

szemben lészen, jelentvén azt is: két nap alatt itt
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lészeii ; levelet írván azért én is nekie, emberemet el-

küldtem eleiben köszöntésére, mepzenvén : noha az

császár fermánjára ma meg* akartam indulni, de hírét

hallván, helyben várom. Az szigetvári passa, agák,

kadia. hozák és egyébféle itten tanáltatotott rendek

jöttének vala látogatásomra.

0. Kedd. Osmán passa-ogli mintsem várhattuk,

érkezvín. eleiben én is egj kapitányommal zászlós

seregeket küldettem
;
bejövén, az sátorához magam is

elmentem, régi ismersem lévén
;
egy szép felöltezett

lóval meg is ajándékozott , declarálván elttem : az

császár miért küldte, és az szerdárságot erre az Du-

na mellett reá bízván, Tömösvár felé való utakot s

dolgokat is reá bízta. Azért, minthogy az német tábor

visszafordult , is pedig az dolgokat Hersova táján

nem úgy tanálta, az mint is, az fvezér is gondolta :

azért az vezérnek mindeneket megírván, én is irjak

;

addig az míg az válasz jö, tartózkodjam meg, mert

elhigyjem ; noha is az vezérek közül egyik kissebb

vezére az császárnak, de az ö írását nem vetik meg
az portán. Ezen kívánságára való válasz-adásomat

consideratióra vévén és reggelre differálván, tlle el-

búcsúztam és az sátorimhoz, hadaim közé mentem,

Psari mellett lev mezben szállván meg. Szép id
volt napestig.

7. Szerda. Az császár hatiserifjét, az fvezér és

Reczeb passa némely leveleit kikerestetvén, reggel

Osman passa-oglinak elküldettem ; az vezér utolszor

jött agáját Musta agát felkerestetvén, nekie is meg-

mondottam az német tábor hírét, és Osman passa

szavait: kikre is egyebet nem mondott, hanem hogy ö

sem javaihatja his rebus stantibus tovább való indulá-

somat. Az levelek mellett az passának arrul is izen-

MONCMEXTA HUNG, HIST, SCRIPT. XXHI. 4
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véli: én az szavát hátra nem vetem, de hogy az f-

vezérnek potenter, efficaciter irjon, és nekem is olyat

Írjon, hogy az elttem elmondott ratiókra nézve el

nem bocsáthat, azt megkívánom. Az fvezérnek, és

Nísre jött fvezér tíhájának szólló leveleket törökül

íratván, készítgettem,— az hadak között az lejendö sub-

sístentiálioz képest újabb dísposítíót adván ki, és az

fenforgó dolgokat is az hadak tiszteivel közelvén.

Szép id volt ; az két nap igen süts meleg volt. Az

maga levelét Osman passa-oglí, kit az fvezérnek irt,

hozzám küldvén, és én is az kit írtam, hozzá küldtem,

meg'egyeztettük ;
érkezek azonban olyan hír is Húszain

passátul Hersovátul, kit Osman passa-oglinak ír, hogy

ötezerig való ellenség mutatta magát Hersovánál,mely-

lyel is az én elmaradásom iránt való végezés annál

is jobban coníirmáltatott ; ezen hírt az vezérnek, és

ezen hírért is hogy Hersova felé mindketten elme-

gyünk, az fvezérnek az levelekben megírtuk, és hogy

vílágossabban tanulhassam ki : az vajdához, és az Ve-

tiszlánnál, Hersovánál lev passákhoz postán szolgái-

mat küldtem, — az fvezér agájával Mustafa agájával

Alexandert is expediálván az fvezér felé szólló leve-

lekkel.

8. Csütörtök. Az passával szemben lévén, con-

fidens discursusim voltának vélle az erdélyi, lengyel-

országi dolgok s állapatok fell, és mi formában kel-

lenék az Tömösvár felé való operátiót ínstituální, és

tömösvári passátCsaferpassát kihozni, — reája bíza-

tott dolga lévén ez az császárnak. Végeztünk az in-

dulásrul is, hogy ma megindul Hersova felé : én

is elmenjek utánna holnap, és az hajóimat is indítsam

meg. Ezek után kezde oly hír is folyni: Reczeb

passa szerdárnak az német táborral harcza lett volna
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és felverte volna az németet, kit az maga agájátnl irt

meg Húszain passa, és liogy Vetiszlánlioz vitték meg
az hírit. Érkezek Bai András is Lesenyei uramtul, kit

is nem messze hagyott, eleihen is küldtem ö kegyel-

mének, minthogy betegen is hattá. Nis felé is az le-

velekkel és hírek tudakozásáért egyniliány katonámot

küldettem.

9. Pilltok. Az szekereket és az hadakat is meg-

indítottam Osman passa-ogli után, magam némely

qvardiás zászlóimmal mégis hátrább maradtam , né-

mely expeditiók elkészítéséért ; azonban Vidinben az

várban hármat lttének, mely lövésre beküldvén, meg-

hozák hírét: Bécsbül póstakövet jött, kihivatván

azért magamhoz, — hát az császár Bécsben küldett kö-

veteihez adjungált egy csorbazi eífendit, ki is az oda

való dolgokrul bséges relatiót tévén, és kivált az

francziai király progressusirul, és mennyiben egy

egész hétig az német császár emberei csak azt kíván-

ták : engem adjon ki az török, azután könnyebbek az

békességnek conditiói ; de midn látták, hogy eziránt

semmit sem efliciálhatnak rajta, fenhatták, és soha

azután el sem hozták személyemet. Végezvén beszé-

demet, hírem érkezvén, hogy Lessenyei uram is elérke-

zett: bementem az városban, betérvén az szigetvári

Memhet passához is, kire mostan itten az dispositió

bízatott. Meglátogatván Lessenyei uramot, szót belöUe

alig vehettem, annyira elerötlenedett, és félholt formá-

ban van : de mégis az kik meritumi voltak követsé-

gének, válaszának, nagynehezen kimondhatta ; kihez

képest, több sok dolgok is coucurrálván, hosszas infor-

matióval papirosra tévén az dolgokat, az Lesenyei

uram hozta francziai s lengyel levelekkel és az Len-

gyelországban raboskodó passák leveleivel együtt

4*
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egy póstámot az portára küldettem ; az Bécsbüi jött

török expeditiója alkalmatosságával együtt járnak.

Törtíiit iliyen dolog is, liogy az én török liadaim dé-

vánt tartván, két agát küldettenek vala déványokbul

oly követséggel, hogy ok általlátják: újabb táborozás

s dolog lészen, pénzetlenek lévén az hadak, ök, ha

nem fizetnek meg nekik, el nem mennek velem. Az kö-

veteket azért vasban veretvén, az passának Osmán

passa-ogiinak is hírt tévén eziránt, annyira apprehen-

dálta, hogy agáját küldvén közekben, kezéhez vette

az követeket, és az ki indítója volt is, kikereste, s el-

vitette, hogy megölesse; melylyel lecsendesedett minden

zúgolódások, az keménység mellett assecurálván is

ket: ha Kászun-nap után, mely is az magyaroknál

Demeter, én meg nem fizetnék is, az magáébul meg-

fizet.

fO.Szomí)at. Némely híreknek beérkezése ked-

véért mai napot is helyben töltettem, holmi aprólékos

dispositióim is lévén az házak körül : az mely házban

teleltem, és az ki éléses-házam volt, nekem conferál-

ván az császár. Estve felé azonban megérkezett In-

ezédi nram az vajda táborárul, és Hersovát is megjárta;

mind az vá;jdátul, s mind Ali passa Duna kapitánya-

iul leveleket hozott,— meghozván hírét, hogy az ellen-

ség, ki Hersova felé jött volt, visszafordult Karan-Se-

bes felé, csak portája lévén. Haszán aga török tolmá-

csom is megjött az császár táborárul, referálván, mely

örömmel acceptálták, és örömlövést is tettének az tá-

boron, midn megértették Hersovánál felvert ellen-

ségnek hírét. Nemessáni urammal együtt jött, de ö ke-

gyelme Vetiszlán felé gondolván létemet, túl az Du-

nán arra felé tartott. Az Dunán lev hajóimat és saj-

káimat felindítottam némely gyalog seregeimmel, és az
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szekerekkel s hadakkal is hogy Sándor Gáspár uram

általmenjen az Tiraokon , megparancsoltam. Szép

idö volt.

11. Yasiiru.ap. Lesenyei Nagy Miliály uramot

betegen, s Okolicsáni uramot pedig az dispositiók foly-

tatásáért elhagyván, magam jó reggel megindultam,

és noha meg is szállottam ebéd tájban : de mégis nagy

idn általmenvén az Timokon gázlóban, az hadakot,

szekereket az Timokon túl tanáltam megszállva. Szép

s meleg idö volt napestig. Az én török hadaim instan-

tiájára az passa után embert küldvén : az mely agát

meg akart öletni, elbocsátám, kettt mindazáltal az

törökökben az elszökésért megöletvén.

12. Hétf. Reggel megindultam ; azonban éré-

nek utol az Nisre küldett török katonák, kik emberül

megjárták utjokat, leveleket is hoztak, mind nekem s

mind Osman passa-oglinak szóllókat. Megérkezék

Nemessáni uram is, ki megértvén Havasalföldében hol-

létemet, visszajött Vidinhez s onnét utánnam. Ezen

hírekhez és áltatok hozott levelekhez képest, hogy

azokhoz szabhassam dispositióimat : az utbul kitérvén,

az elmúlt étszakai szálló-helytül egy órányi földre

szállottam meg, valami forráshoz,— elre elküldett s

utói jöv hadaimnak, szekereimnek is megizenvén hol

keressenek, és ide is takarodtanak. Az leveleket meg-

magyaráztatváu s olvastatván, az vezér tihája siet-

teti menetelemet, jelentvén : maga az sofiai passával

s feles hadakkal Nisnél van, Reczeb passa az tábo-

rával, kivel eddig volt, Alexincsánál, Mamhut bék az

arnoldsággal Nishez négy órányi földre ; ezent confir-

málja az Osman passa-oglinak irt levélben is, kérvén :

engem siettessen hozzájok , tudván, az császárnak

mely hasznos és szükséges legyen odamenetelem. Ne-
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messáui uram pedig referálja az fvezérnek császár

déváujábiü való aiuiueiitiáját, kit levélben is letett az

vezér, hogy tovább is Hersova felé és erre az oldalra

legyek, bár ennekelötte, úgymond, mind császár hati-

serifjében, s mind az ö leveleiben az lett légyen az

kívánság ; de megértvén az porta az ellenséggel ltt

harczot : tovább is, Tömösvár felé való ntakra nézve

is, szükségesnek ismeri erre való létemet. Ezekre az

dolgokra nézve, újabb consideratióra vévén, ma hely-

ben subsistáltam. Osman passa-ogli után levelemmel

póstámot küldettem, megküldvén nekie az nekem s

nekie irt vezér tihája levelét, de nem az fvezérét,

holott az én levelem mellett nekie is hozta az fvezér

ordinantiáját, de azt magamnál hattam. Ma is szép

id volt.

13. Ked. Az hadaknak nagyobb részét és im-

pedimentumokat, hogy még ma helyben nyugodjanak,

de holnap utánnam induljanak , elhagyván : magam

könny-szerrel, egynihány sereggel elindultam, étsza-

kára az palánkon túl, az Duna mellett megszállván.

Egész nap homályos, híves, és essöre czélozó id volt,

de mégis nem esett.

14. Szerda. Egész éjjel mind esett, mely nagy

sárt is csinált. Egy órányi földdel feljebb menvén, az

Duna mellett egy puszta faluhely mellett, szép forrá-

sokhoz, és alkalmatos táborhelyre szállottam , nagy

mez, erd, szlhegy is lévén mellette, az források

alkalmatosságán kívül is. Ma is mindinkább esett.

Osman passa-oglitul és az vajdátul is megjött vála-

szom, kiben irják az ellenség eltávozását.

15. Csötörtök. Az lovas hadak is utánnam el-

érkezének
;
én is reggel bementem vala vetiszláni tá-

borra, az új szerdár Osman passa-ogli és az elébbi
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szerdái* Hiiszain passa látogatására, kikkel órákig

tartó beszélgetésem volt ; többi között Nemessáiii uram

nékem s néki liozta leveleket is közelvéu véllek, azon

igen örültek, jelentvén ok is az tatár hám közelítését,

és hogy emberek érkezett, s reménhetni hamar való

érkezését. Fordult elö az Reczeb passa ellenségtül

interveniált confnsiója , táborhelyének minden impe-

dimentnmival való felverése, elnyerése ; de mindezek-

ben még bizonyos hír nem lévén, rajta nem építhet-

tem. Küldettem az havasalföldi vajda látogatására, ki

is az tatár hám hadainak Bucsaktiil Kamenyicz felé

való fordnlásátizente, ésazHersovához jött ellenség is

még Karan-Sebesen innen volna, várakozván az má-

sik nagyobb tábor híreinek kimenetelire. Estve felé

visszajöttem táborhelyemre, egy órányi föld lévén

csak Vetiszlántul.

16. Pintek. Az szekerek is az táborhelyre be-

érkezének. Sofiábul az fvezér és kapitihám levelei-

vel postám érkezett ; confirmáltatik az Reczeb passá-

val lév hadaknak nagy confnsiója, minden tábori ké-

születjeknek s nuinitiójoknak elveszése, az hadaknak

oszlása, és több rendeletlenségek,— melyen nem ke-

véssé conturbálódtam. írja ugyan az kapitiha, hogy

az császár reparálni akarja. Tegnap s ma szép idö

volt.

17. Szombat. Conferentiákot tartottam, bizonyos

helyekre expediálni kivánván hiteles emberimet, az

mostani interveniált újabb változásokhoz képest. Ta-

tár hámnak egy hosszas levelet törökül Íratván, el-

küldtem ; azon materiában az szerdárral is íratván,

jó formában : ugyan az agája vitte el mindkettnk-

nek leveleit. Szegény Lesenyei Nagy Mihály uramnak

is ma hozzák Vidinben ltt lialálának hírét, kin is
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annálinkább elkeserecltera, — de fiatvohmtas tua, Do-

mine! Hadaimot újabb rendben venni igyekeztem, ad

omnes eventus dolg'aimot készítgetvén. Erdélyben is

correspondensimnek Írattam, és mind Tömösvárra, s

mind Nyis felé való tiszteinek leveleket Íratván : bizo-

nyos emberimet készítettem, kik szemmel látott bizo-

nyos liírt hozzanak az odavaló állapatokriü.

18. Yasárnap. Az Tömösvárra készített levele-

ket s embert expedíálám. Inczédit egynihány lovas-

sal Nishez, arnoldság békjének Mamliut beknek, szer-

dár Reczeb passának, végbeliek passájának Memliet

passának, és az fvezér tihájának szólló levelekkel

és jó instructióval, hogy az miben ott az dolgokat ta-

nálja, azokkal az lovasokban visszaküldjen, maga

eventussát várja, s azzal sietve eljvén, directiónkra

való híreket maga hozza el. Disponáltatott az itt való

szerdár Amhet passa is töllem, hogy ö is egynihány

lovast strázsa-formában az bánya felé való utakban

expediáljon, s el is követte : ha valahogy az ellenség

az törökön gyzedelmeskedvén, Nistül is elkergetvén,

in tali casu operatióját ellenünk és Vidin felé fordí-

taná. Gylést is tartottam, mindenféle mellettem lév

rendeket felgyííjtetvén, az mostani confusióra czélozó

hírekhez képest disponáltam az jobb állapatoknak és

következend jó qiiártély alkalmatosságának varasá-

val s reménségével , és hogy az török császárhoz

s tatár hámhoz Lengyelországban *) az quártély dol-

ga végett expediálni fogom emberimet.

19. Hétf. Az aruoldság passáinak , s fvezér

tihájának emberek érkezett Nistül, ki nekem, és az

ittvaló szerdárnak is leveleket hozott : valami Szakol-

*) E szó más, úgy látszik késbbi kézzel kitörültetett.
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Mustafa passa és Mamliiid passa neve alatt szól az

egyik, másik fvezér tiliája neve alatt ; írják, liog'y négy

passa és 1 1 arnold bék érkezett Nisliez, tizenháromezer

arnoklsággal, kik inkább mind hosszú-puskások ; az

több hadak is öszvegyttlnek ; az ellenség Jagodinánál

hidat csinál, s rajok igyekezik ; engem hínak, siettet-

nek, híjják Osman passa-ogli Amliet passát is. Men-

tem vala az szerdár Amhet passához, ott tanáltam

mind az passákot, és az Duna kapitányát Ali passát

is közöttek , liirek olyan lévén, hogy Mihádiához több

ellenség is jött, és az többi is, az ki Karan-Sebes tá-

ján volt, Hersovához indult volna. Sok beszélgetés

után concludáltatott : az hadakban én is, ök is Herso-

vához küldjenek,— és valamely csatát is hogy én expe-

diálok az ellenség megvizsgálására, magamot elöttek

reá ajánlottam. Estve masalánál tértem vissza, vacso-

rát is ott ettem nálla.

20. Kedd. Conferentiát tartván tiszteimmel, vala-

mely gyalog csatát rendeltem, kik az liegyekenMihádia

felé elmenjenek, szemmel látott dolgot hozzanak, és ha

lehet, próbálván, nyelvet is fogni igyekezzenek; tet-

tem rendelést , hogy az hajóimmal , sajkáimmal is

egyik kapitányom felinduljon, az több gyalogsággal

pedig szárazon az fkapitány Daróczi uram is, valaki

arravaló gyalog leszen. Az csatára rendeltettek elme-

nének, az hajók is megindulának. Az Nisrl tegnap

érkezett embert az válaszszal én is elküldtem, meg-

írván okait : miért nem mehetek ? és az szerdár is

megirta. Szeles idö volt igen.

21. Szerda. Az több gyalog hadakkal Daróczi

uram is megindula; egy sereg lovast is rendelvén

melléje, mindöszve az ki elment, lészen másfélezer

:

sok lévén az beteg gyalog, és egyéb szükségekre
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valamely zászlók még' elmaradtanak. Hosszas expedi-

tiókbul álló irásimat is elvégezvén, az fvezérnek tö-

rökül írt, és ugyan az francziai bárónak, és az fran-

cziai király fö-ministerének Crosinak , az bárónak re-

commendálván megküldését, úgy kapitihámnak írt le-

velekkel Izsák nevö póstámot expediálám, és mint-

hogy az ittvaló szerdár-passa is az fvezérhez bizo-

nyos emberét küldi : az sátorához küldettem, hogy

együtt járjon az emberével. Érkezek azonban egy

német lajtman tiz némettel és 30 magyar- s rácz-la-

banczczal, kivel az szerdárnak és Ali passának jött

két agája; sajkán hozták, az Dimátul én lovon hozat-

tam fel. Ezen német lajtman az török követet késérte

Bécsbül, ki e napokban Vidhihez jött vala, és az pas-

sák az én dispositióm és gondviselésem alá küldet-

ték, mígSofiábiü az császártul az válaszszal az török

megj ; kikrül méltóságomhoz képest, és hogy megis-

merjék biíjdosásomban való állapatomat is, és hírét

vihessék, dispositiót illendt tettem.

22. CsÖtÖrtÖk. Tegnap délután alteratiót érez-

vén , ers italokkal és térj ékkel kívántam praeveni-

álni, mintegy az hideg is borzogatni kezdvén ; vacso-

rát sem évén, úgy tetszik, jobban vagyok. Az lovas

hadakban is nyolcz zászlóval expediáltam, azparipás-

sában, Daróczi uram után; ebéd tájékai idt bevárván,

egynihány lovassal, szolgáimmal, magam is felkelvén,

táborhelyemtül felindultam Hersova felé, és már estve-

ledni kezdett, hogy beérkeztem az táborra : de még az

hadakot helyben tanáltam. Ess esett.

23. Pintek. Az hadak elkezdték az Dunán való

általtakarod ást ; azonban megérkezének az csatára

ez elmúlt kedden küldetett hadnagyok, kik Mihádiátul

német nyelvet is hoztanak, melynek relatiojához ké-



59

pest az hadak tisztei az hersovai salahorokbul fejszés

embereket is vivéii az bevágott utak tisztítására s

felnyitására, útjokat contiimálták. Szép idö volt ma.

24. Szombat. Általmentem vala az Dunán
;
Her-

sovára is bemenvén, az oda császártul rendeltetett

Juszub passát meglátogattam. Szinte ezen idközben

érkezének Miliádia felöl katonáim , egy jó-forma

angliai köntös németet hozván, kit az palánkban be-

hozattam, és a palánk körül való reparatiókat meg-

járván, azután magam is az nyelvvel együtt Ali passa

sátorához menvén, az itten lev több passákot is oda

hivattam
;
közönséges tetszésbül azért Haszán agát az

nyelvvel együtt az szerdárhoz küldettük, megizenvén:

ha az ellenségnek ártani akar, ne késsék. Az hadaim

után is ordinantiát küldtem : Mihádián innen való szo-

rosokon subsistáljanak tovább való dispositiómig.

2b. Vasárnap. Az elmúlt éjjel Alexander érke-

zek az német császártul insinuált armistitium hirével,

kiben Landor-Fejérvárat is igíri visszaadni, kit minapi

Bécsbül jött török hozott ; meghozta az lengyelek

iránt és Kamenyicz felöl való porta determinatióját

is, és ugyan Írásban tették le is ; egy csomó levelet

hozván az bárótul is az Lengyelországban lev fran-

cziai uraknak, kit mind az fvezér s mind az báró

nékem specialiter recommendálnak,hogy értelmes, f-

renden lev emberemet expediálnám, ki az francziai

király részérül, és az porta részérül valókkal com-

missariás for

(A többi hiányzik.).
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11.

TOKOLY IMRE

KERESZT YKN-SZIGETI ARTIGULUSAI.





II.

TÖKÖLY IMRE FEJ;EDELEM

KERESZTYÉN-SZIGETI ARTICULUSAI.

NosEmericusTbökölyiDeiGratiaPriiiceps Trans-

sylvaniáé, Partinm Regni Hungáriáé Dominus et Si-

culorum Comes.

Memóriáé commendamus tenoré praesentium

signiíicantes quibus expedit universis, quod Spectabi-

les, Magnifici, Generosi, Egregij et Nobiles, coeterique

universi Status et Ordines Trium Nationum Regni

nostri Transsylvaniáé et Partium Hungáriáé eidem

annexarum, in generalibus eorum Comitijs ad diem 15

Mensis Septembris Anni Domini Miilesimi Sexcentesi-

mi Nonagesimi, in Civitatem nostram Albam-Juliam

per nos promulgatis, sed ob multitudinem bellorum ne

sedes eadem Regalis et districtus ejusdem desolaretur,

in possesione Keresztyén-Szigeth sedeque Saxonicali

Szeben existente, transmutatis ex edicto nostro celeb-

rati, congregati exhibuerunt nobis et praesentaverunt

;

Quosdam infrascriptos Articulos in eodem Conventu

communibus eorum votis et suffragiis parique et una-

nimi consensu conclusos , omniaque et singula in

eisdem contenta, rates, grates, et accepta babentes,

nostrumque consensum illis praebentes autiioritate

nostra Principali acceptare, approbare, ratificare, et

confirmare, atque tam nos ipsi observare, quam aliis
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observari facere dignaremiir. Quonim quideni Articii-

lorum tenor talis est :

Articulus Dominorum Mag'iiatum et Nobilium

Trium Nationiim Regni Transsylvaniáé et Partium

Hungáriáé eidem annexariim in Gleneralibiis eorum Co-

mitiis ad diem Decimiim-Quintum Mensis Septembris

Anni Miilesimi Sexcentesimi Nonagesimi, in Possesione

dicta Keresztyén-Szigetb indictis, celebri, conclusi.

Aríicillus 1. Már edgynéhány esztendeje lévén,

hogy az felséges ausztriai ház armadája titkos és szí-

nes módok alatt, az országnak jovallása, akaratja s

híre nélkül behozott és bocsátott volt szegény ha-

zánkban ; kinek elviselhetetlen igáját szivünknek nagy

keserüségivel, minden szabadságunknak végs rom-

lásával, kibeszélhetetlen terehviselésnek rajtunk való

megneveltetésével kételenítettünk attólfogva ernk

felett hordozni : mert sok gratiánk igíreti után nem

könnyebbséget nyertünk,hanem az sok külömb-külömb-

féle portiók megfizetése miatt mindenünkbl való ex-

haurialtatásunkat világoson láttuk és tapasztaltuk; és

midn már semmi reméuségünk nem volna, hogy va-

laha nemzetünknek ez nagy gyalázatos igája alól ki-

szabadulhatnánk : akkoron az mi nyomorúságink uap-

jainak száma betelvén, az mindeneket titkos tanácsá-

ból bölcsen igazgató Isten, az ki Nagyságodat sok

esztendknek elfolyása alatt, nem kevés fegyverzör-

gések között csudálatosan megtartotta, nem nézvén

azmihálaadatlan voltunkat, szintén ollyan állapotunk-

ban, midn szemeinket nem volna kire vetnünk, mi-

vel elébbi kegyelmes urunk Nagysága halál által

tUünk elvétettetett, és senki Nagysága helyiben

fejedelmül élnkben nem adatott volna, hanem csak

valánkaznagy rettegésben, hogy az felséges ausztriai
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ház német gubernátort introducálna közinkben, kiben

annál is nagyobb niegnyoniorítatásiinkat reméllietnök
;

akkoron, legnagyobb szükségünknek idején, idegen

országbul, és népek közül az mi hatalmas, gyzhetet-

len török császárunk kegyelmességiböl, feles-számu

hadainak hazánkban való kísírése által, minden uyo-

moruságunkból való felszabadíitatásunkra. Isten ke-

gyelmébl Nagyságod édes hazájában s hazánkban

béérkezék, és hogy azon hatalmas török nemzetnek

szivét Nagyságod méltóságos személlyében hozzánk

annyira megengesztelte, hogy boldog emlékezet né-

hai Bethlen Gábor erdélyi kegyelmes fejedelem ide-

jebéli szabadságunkat megadta, adónkat is leszállít-

ván, Nagyságod méltóságos tekintetiért athnáméval

hit alatt confirmálta, és Nagyságod is magával edgyütt

meghozta, st Nagyságodot is fejedelmi méltóságra

szabad választásunkra hadta. Dicsség légyen az

mindenható Istennek érette , és hogy Nagyságod is

nem nézvén közzlünk sokaknak Nagyságod személlyé

és jovai ellen való ártalmas cselekedetit, kikért mél-

tán keménykedhetett volna : hozzánk kegyelmessége

hajtott, és buzgó szeretetibl indíttatván, sok fáradsá-

git, élete koczkáztatásával való sok szenvedésit, hogy

régi szabadságunkat helyrehozhassa , érettünk nem

szánta elkövetni,— életünk fogytáig való alázatos h-
séggel megszolgáljuk Nagyságodnak, mint kegyelmes

urunknak.

Mi is annakokáért magunk tökélletes szerete-

tünkbl és szabados indulatinkból unanimi voto, suff-

ragio et consensu, egész ország három nemzetül,

Nagyságodat választjuk eleinkrl reánk szállatt régi

szabadságunk szerint fejünkén, országunkan méltósá-

gos fejedelmül, és hogy Nagyságod boldogul igaz-

MONUMENTA HlNO. HlSl . — bCKIPr. XXIII. 5



gathasson, mind pedig hosszas idkig szerencséaeu fe-

jedelmi méltóságban uralkodhassék, egyenl szívvel

alázatosan kívánjuk Istentl ö felségitl ; könyörög-

vén alázatosan Nagyságodnak, mint kegyelmes urunk-

nak : az mint kezdette kegyelmességit reánk kiterjesz-

teni, ügy továbbra is elviselhetetlen terehviselésünk

alól felszabadítani, és régi szabadságunkat helyre-

állítani, és azzal éltetni méltóztassék Nagyságod.

Articulus 2.

Conditiones ejusdem Celsissimi Principis Emerici Tö-

költ/ per Dominos Begnicolas suae Celsitudini ohlatae.

Els conditio.

Hogy minden rendeket személyválogatás nélkül,

az négy accepta religiókban, és azoknak szabados

exercitiumiban ö Nagysága megtart, az articulusok

szerint.

Második conditio.

Hazánk mostani romlott állapotját, és az régi

jóemlékezetü fejedelmeknek dicsíretes példáját sze-

me eltt viselvén, minden utón elsben is az fényes

portához ügy moderálja dolgait Nagysága, hogy

onnan romlása ne következzék az szegény országnak,

st valamellyeket Nagysága az szegény hazának

békességének megtartására , és szabadságának

helybenállítására, határinknak terjesztésére, oltalma-

zására feltalálhat : az szegény hazának romlása nél-

kül mindeneket elkövetni igyekezzék ö Nagysága.

Harmadik conditto.

Tauácsokat maga mellé mind az három nemzet-

bl váloszszon Nagysága : törvény-, igazság-, békes-

ségszeret, jó lelkiismeret embereket, kiknek tanács-



adásokhoz oly köteles légyen, hogy bels és küls
minden országos dolgokat , va^y több szomszéd

országokkal való tractálásokat ezeknek hírek

nélkül ne cselekedjék ; ha pedig az tanácsok közzül

országunk törvénye, szabadsága, decretumi ellen va-

lamellyik, lelkiismeretit nem tekintvén, veszdelmes és

ártalmas tanácsra indítaná : comperta rei veritate, ked-

vezés nélkül afféle tanácsadót proscriptióval és noto-

riussággal büntessen ö Nagysága.

Negyedik conditio.

Urak, nemesek, kerített és mezö-városok, szé-

kelység és szászság, régi és legitimé emanált privilé-

giumokban, donatiójokban, mellyek helybenhagyatta-

uak : annuentiájokban, inscriptiójokbau megtartassa-

nak, salvo jure alieno.

Ötödik con ditio.

Az ország közönséges, egyenl akaratjából vé-

gezését, articulusát maga is megtartja, másokkal meg-

tartatja; szegénynek, boldognak, személyválogatás

nélkül igaz törvényt szolgáltat, az sententiáknak

executiojókat nem impediálja Nagysága.

Hatodik conditio.

Minthogy mostan ennyi hadaknak az országban

létele alatt kellett fejedelmet választanunk : köteles

legyen arra, hogy az libera electiót teljes életiben

semmi utón ne impediálja, hanem azt az országban

integre megtartsa ö Nagysága.

Hetedik conditio.

Tanácsi rendeknek, az ország gylésiben is min-

deneknek ö Nagysága libera voxot enged mindenféle

panaszolkodásnak és igazságnak elszámlálására.
5*
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N y 1 c z a (1 i k c o ii d i t i o.

Idö lévén hozzá, — omia íiscalia bona, et alios

proveiitus tiscales reciiperálni igyekezik ö Nagysága

illend módok alatt, és az ország határit, végházait,

tehetsége szerint — kiváltkéi)})en tanács és ország

híre nélkül — nem abalienálja.

K i 1 e n c z e d i k c o n d i t i o.

Hogy soha senki vádlására uri, nemes, és egyéb

szabadsággal élö rendek közül, senkit törvény elÖtt

nem urestáltat, sem szines mód alatt, hanem legitima

citatione, mediante jiiris ordine convinctum et aggra-

vatum; és semmi violentiákat akárkitül is alattavalói

közül senkit exerceálni nem enged ö Nagysága.

Ezen conditiókon kívül is volnának, kegyelmes

urunk, több conditiók : de mivel Nagyságodnak az fé-

nyes porta eltt való nagy tekintetit és hazánkhoz

nagy szeretetit, s mind szabadságunknak elmozdítá-

sának Nagyságod által nagy jeleit világosan látjuk és

tapasztoljuk, — annakokáért Nagyságodat szoros-

sabb és több conditiókkal nem terheljük, hanem

bizzuk magunkat továbbra is Nagyságod kegyelmes-

ségire és hozzánk való nagy szeretetire, elhitetvén

magunkkal, hogy Nagyságod is maga méltóságát,

örök dicsiretes emlékezetit nevelni igyekezik, hazánk-

nak és mind szabadságunknak és törvényünknek ol-

talmazásában, öregbítésiben.

Articulus 3. Az mikegyelmes urunkö
N a g y s á g a i n a u g u r a t i ó j a k r feljebb m e g-

irtconditióknak megtartására letett ju-

rám entumának formája.

Én Tököly Imre, Erdélyországának fejedelme,

Magyarország hozzá tartozó részeinek ura, és széke-

lyek ispánja, esküszöm az élö Istenre, ki Atya, Fiú
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és Szent-Lélek, teljepSzeiit-Háromsáp: egy igaz Isten,

hogy én az megmondott birodalomban lév minden

rendeket az mostani élmben adatott eonditiók sze-

rint igazgatok , semmi újítást az országnak régi jó

szokása és szabadsága ellen bé nem hozok, st min-

deneket valamit az szegény hazának és bennelévö

minden rendeknek közönséges jovára és hasznára

és törvény szerint való szabadságára mivélhetek, az

én erm s tehetségem szerint azon leszek, az ország-

gal együtt. Isten engem úgy segéljen, s úgy adja

lelkem idvességit

!

Articiilus 4.

Forma J u r a m e n t i D o in i n o r u ni C o n s i 1 i a-

r i r n m.

Én T. T. esküszöm az él Istenre, ki Atya, Fiú

és Szent-Lélek, teljes Szent-Háromság egy igaz örök

Isten, hogy az én kegyelmes uramnak, méltóságos

Tököly Imre urunknak ö Nagyságának, Erdélyország

fejedelmének, hozzá tartozó Magyarország részeinek

uráliak, és székelyek ispánjának, teljes életemben

igaz hive leszek, ellenséginek ellensége, barátjinak

barátja; soha, sem titkon, sem nyilván az ö Nagysága

méltóságos személlyé, avagy fejedelemsége ellen nem

practikálok, st ha másokat értenék is ollyanokat,

azoknak minden tehetségemmel ellene álló leszek, és

Nagyságának magam, vagy mások által, minden ha-

logatás nélkül és szinmutatás nélkül, az valóságá-

ban jó idején hirré adom ; senki ellen méltatlan nem

vádolkodom, sem haragra nem ingerlem Nagyságát.

Ö Nagyságának semminem dologban ártalmas taná-

csot szántszándékkal nem adok ;
minden élmben jöv

országos, és különös személyt illet dologban igazság-

gal egyez voxot mondok, másokat is az voxban meg
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nem turbálok ; az tanácsban forgó dolgokat, végezé-

seket idnap eltt semmi szin alatt senkinek ki nem

mondok, jelentek ;
hivatalomban igazságosan eljárni

igyekezem, és azon kívül való dolgokban magamot

nem avatom fejedelem, ország, tanács híre nélkül, —
tgy mindazáltal, ha ö Nagysága is az eleiben adatott

conditiók szerint bír és igazgat. Isten engem úgy se-

géljen, úgy adja lelkem idvességit

!

Articulus 5.

Forma Juramenti Dominóm m Regnico-
larum.

Én T. T. esküszöm az él Istenre, ki Atya, Fiú,

Szént-Lélek,teljes Szent-Háromság egy igaz Isten,hogy

az én kegyelmes uramnak, az méltóságos Tököly

Imre urunknak, Erdélyország fejedelminek, Magyar-

ország hozzá tartozó részének urának, székelyek is-

pánjának, teljes életemben igaz és h leszek, ellensé-

ginek ellensége, barátjinak barátja. Soha, se titkon,

se nyilván, az ö Nagysága méltóságos személlyé, vagy

fejedelemsége ellen nem practikálok, st ha másokat

értenék is ollyanokat : vagy magam, vagy más által ö

Nagyságának idején-korán értésére adni el nem mula-

tom, tehetségem szerint magam is az ollyanoknak

ellene állani igyekezem, ügy mindazáltal, ha ö Nagy-

sága is az eleiben adott conditiók szerint bír és igaz-

gat. Isten engemet úgy segéljen, úgy adja lelkem

idvességit

!

Articulus 6. Megvalljuk, kegyelmes urunk,

ennekelötte való idkben
, némely nyughatatlan el-

méj emberek. Nagyságod méltóságos személlyé ellen

titkon és nyilván practikálódván, véghez vitték volt

azt, hogy coram Statibus Regni sententiát pronun-

ciáltatván Nagyságod ellen, ratioue praeteriti cujus-
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ílam obligationis. minden erdélyi biradalomban lév
jószá^it és jovait vigore ejusdem sententiae el is fog-

laltatták volt; mely megbántódását Nagyságodnak,

Nagyságod kegyelmes propositiójából szivünk fájdal-

mával értjük. De mivel, kegyelmes urunk, azon nyug-

hatatlan elméj emberek, kik is magok ductusát kö-

vették inkább, mint az haza törvényit, s az mint akar-

ták, végbenvitték : melyre nézve, minthogy Nagyságod-

az akkori idben ez hazán kívül volt, ugyan ezen

nemes haza dispositiójából az magyar ügy mellett,

az felséges austriai ház ellen, — legitimé citatus is nem
lehetett, mivel ad scitum et notitiam devenire non

potuit ; másképen is. ratione violationis reversalium

et obligaminum, az eausák prosecutiójának juxta

articulos nem coram Statibus et Ordinibus Regni,

hanem coram suo competente judice kellett volna

lenni, Nagyságod ellen is e szerint kellett volna pro-

cedálni. Annakokáért azon megemlített sententiát

minden executiójával együtt azon emberek munkájok-

nak és practikálásoknak, és azoknak erszakos un-

szolásokból, nem az Statusok szabad voxolásából ki-

ment dolognak agnoscálván : in omnibus punctis,

clausulis et articulis, vigore praesentis articuli cassál-

juk, annihiláljuk, és invalidáljuk in perpetuum, mind

méltóságos személlyére, ha miben illette volna, s min-

den jószágira nézve, úgy hogy plenarie, pure, et in-

tegre Nagyságod Erdélyben és hozzátartozó birada-

lomban lév azon sententiával elfoglalt jószági im-

mediate Nagyságod dominiumjában redeáljanak, és

Nagyságod authoritásában álljon recuperáltatások

;

kérvén alázatoson Nagyságodat, ne tulajdonítsa vét-

kül az szegény hazának : mivel minden practikák Nagy-

ságod ellen azon erszakos emberektl származtak.
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Articulus 1. Értvén, kegyelmcb iiniiik, Nagy-

ságod kegyelmes propositiójából, hogy Nagyságod

mellett lév becsületes nagy rendeknek, és más rend-

béli szolgáinak is incorporáltatásokat kivánja, mely

Nagyságod propositióját alázatoson értvén : mi is egész

országúi, három nemzetül, és hazánk törvénye sze-

rint, tekintetes nagyságos Petróczi Petróczy István,

Szlavniczai Sándor Gáspár, Liidányi Baji Mihály,

Sárközi Horváth István , Okolicsányi Okolicsáni

András, Váradi Borbély István, Bajoni Horváth Fe-

rencz, Pécs-Ujfalvi Pécsy Gábor, Csebi Pogány Zsig-

mond, Szepesváraljai Ugróczy László, Dobai Dobay

Gábor, Keneszlai Baji László, Ubrisi Ubrisy Ferencz,

Lekcsei Sulyok Ferencz, Szuhai Sziihay György,

Ludányi Baji András, Sárközi Horváth László, Ber-

nádfalvi Földváry László, Füleky Mátyás, Csetneky

András Deák, Újfalvi Pécsy Imre atyánkfiait ö nagy-

ságokat s ö kegyelmeket, vigore praesentis articnli

recipiáltnk az haza fiai és statusi közzé, és incorpo-

ráltuk a modo imposterum, — kik is solemne juramen-

tumokot az imióra és Nagyságod hüségire és haza

szabadságinak , törvényinek megtartására coram

Statibns és Ordinibus Regni deponálják.

Articulus 8.

G ö r g é n y és Déva várának, minden hozzá
tartozandó a p p e r t i n c n t i á k k a 1 és bon u-

m k k a 1, k e g y e 1 m e s urunknak való i n s c r i-

b ál tatásáról.

Kegyelmes urunk ! Az nemes ország Nagyságod-
nak ez hazához való nagy szeretetit, és hogy mennyi
sok jót hozott légyen ez szegény hazának, (mellyet az

Nagyságod eltt való fejedelmek sok költségek, sok

nyughatatlanságok után véo-ben nem vihettek, mivel
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sem athnámét. sem az adónak leRzállítását nem con-

seqiiálhatták , mellycket Xagyság:()(l nap:v mértékben,

reménségünk felett végbenvitt) világoson megtapasz-

tolta : annakokáért az Nagyságod nagy jótétinek

megliálálásáért Görgény várát hatvanezer forintok-

ban, Déva várát is hasonlóképpen más liatvanezer

forintokban, cnm iiniversis eonindem aj>pertinentijs

et ntilitatibns Nagyság(Hlnak, — szereimesinek, ma-

radékinak és legatáriussinak, a modo imi)osteriim,

egész országúi, három nemzetül, inscribáljiik, unanimi

voto, suífragio et consensu. — Ezeken kívül is az or-

szágiul elidegenedett tartományokban ha miket Nagy-

ságod rehabeálhat, Nagyságodé legyen, salvis jiiribus

eoriindem, ha kiknek valamely helyekhez legitima és

jiista praetensiójok vagyon.

Articulus 9. Szeben, hogy oblocáltassék, igen

méltó, ~ melyrl való dispositió álljon az Nagyságod

kegyelmességiben ; az több helyeknek is oblocatiójok

álljon az Nagyságod kegyelmes dispositiójában, kö-

zönségesen annuáliink.

Articulus 10.

Követek ex pediti ójáról.

Hogy Nagyságod fö-követet az fényes portára

denomináljon: alázatoson kívánjuk Nagyságodtól ; mi

is három nemzetül választottuk fö-követ atyánkfia

mellé az vármegyérül Baló Mátyás, az Székelységröl

Mihács Mihály, az universitásról Nagy-Sinki János

Deák atyánkfiait, kiknek költségekrl az tanács-urak-

kal méltóztassék Nagyságod kegyelmesen disponálni.

Articnlus 11.

Szomszéd országokkal való c o r r e s p o n-

d e n t i á k r ó 1.

Minthogy, kegyelmes urunk, az szomszéd orszá-
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g;okkal correiipoiKlentiát tartani igen szükséges

:

Nagyságod tudván jobban, kikkel kelljen correspon-

dentiát tartani ? annakokáért mikor követeket kelletik

expediálni : liova és mikor, kiket itél Nagyságod alkal-

matosoknak ? az tanács-urakkal ö nagyságokkal s ö

kegyelmekkel disponálni Nagyságod költségekkel

együtt méltóztassék, közönségesen végeztük.

Articulus 12.

Az restantia-adónak felszedésiröl és

azoknak extractióinak, erogatióinak
számvételiröl.

Mivel kegyelmes urunk, most az hadaknak fen-

létele miatt az restantiákról való számvétel végben

nem mehet, noha igen szükséges azokról számot

venni, egyébiránt is, az kiknél az adó perceptiójáról

és erogatiójáról való regestrumok vadnak, azok ers
helyekben vonták magokat : annakokáért haladni kell,

egyébiránt valamikrl eddig számot nem adtak, indi-

ferenter valamikor Nagyságod alkalmatosnak itéli

lenni, tanács-úr híveivel ö nagyságokkal s ö kegyel-

mekkel együtt méltóztassék Nagyságod kegyelmesen

parancsolni azoknak számvétele felöl mind az per-

ceptoroknak, mind az exactoroknak ; mellyeknek ex-

actiójára rendeltük Kálnoky Sámuel, Horváth Miklós,

és Kovács István atyánkfiait, Segesvárról pedig az

ottvaló tisztek egy polgárt rendeljenek ö kegyelmek

mellé. Supremus exactornak Nagyságod méltóztassék

egy becsületes tanács-úr hívét denominálni ; helye pe-

dig az exactiónak legyen Segesvár, — közönségesen

végeztük, kegyelmes urunk.

Articulus 13.

Az fiscalis jószágok recuperati ójáról.

Kegyelmes urunk, az fiscalis jószágok recupera-
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tiojáról az Approbata Coiistitiitióban, Part. 2. Tit. 8.

Art. 1. et ?iequentibus lévén elégséges artieiilnsuuk.

mind pedig arról : kik legyenek érdemesek, és érdem-

etlenek, miképpen vizsgáltassanak ? constál azon arti-

culusokból ; azért mostan is, liogy azon articulusok

mellett megtartassunk, közönségesen végeztük: kö-

nyörgünk alázatoson Nagyságodnak, méltóztassék ke-

gyelmesen azon articuhisinkot helybenhadni.

Articulus 14.

Az német nemzet és az deputatio ej uralá-

sáról.

Megvalljuk, kegyelmes urunk, hogy az német

nemzet ezen Erdélyországában nem egész ország hiri-

vel s akaratjából intromittáltatott volt, hanem titkos

Deputatiót rendelvén az országnak némely nagy ren-

déi : azoknak titkon való behozásokból és minden ers-

ségekben való collocáltatásokból erösedtenek meg az

országban, ki miatt ez hazának minden lakosi elnyo-

morodtanak volt; hanem mostan Nagyságod hazánk-

ban való bejövetele által, Isten kegyelmébl, törött

annyira le szarvok, hogy pihenést vehettünk magunk-

nak. Hogy azért következend idkre nézve az né-

met biradalomtól és annak elviselhetetlen, gondolko-

dás felett való, minden szíveket irtóztató igáj októl

mind az mostani és következend fiai ez hazának

megirtózzanak : annakokáért in perpetuum az német

nemzetet és annak birodalmát vigore praesentis arti-

culi ejuráljuk, sub anathemate ; hasonlóképpen hogy

az Deputatiónak emlékezete is többé ne hallattassék

ez hazában : egész országúi, három nemzetül végez-

tük, kegyelmes urunk.
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Articiilus 15.

Az n r 11 n k ö N a g y s á g: a hadainak lakhe-

lyeknek m e g i g í r é s e k r ö 1.

Nagyságod kegyelmes propositiójából alázato-

son értjük, liogy az Nagyságod mellett sokat szenve-

dett vitézeknek lakásokra illend hely rendeltetnék

az nemes országtól, kik is jövendben az hazát és

méltóságos fejedelmeket fegyverekkel szolgálnák
;
mi

is, kegyelmes urunk, igen méltónak Ítéljük. Kiknek hol

adattassék hely, az következend országgylésire hogy

haladjon, Nagyságodnak instálunk alázatoson.

Articulus 16.

Az székelység gratuitus labor alól való

subleváltatásáról.

Kegyelmes urunk, hogy Nagyságod kegyelmes-

ségiböl az székely natiónak szabadságában való meg-

tartását, annálinkább hogy gratuitus laborral és egyéb

szabadságok ellen való dologgal akárkiktl is, úgy

f- és viee-tisztektl ne terheltessenek, meg nem en-

gedi, arról való kegyelmességit igéri, — alázatoson

megszolgáljuk Nagyságodnak, mint kegyelmes urunk-

nak. Könyörgünk igen alázatoson Nagyságodnak : az

vármegyék kegyelmek is élhessenek Nagyságod

ezen kegyelmességivel,

Articulus 17.

Az székelység adajának leszállításának

jó reménség alatt való megigírésirl.
Mivel kegyelmes urunk, Isten kegyelmességiböl

az boldogemlékezet kegyelmes fejedelem Bethlen

Gábor idejebéli adóra szállította Nagyságod az ne-

mes ország adaját, és mostan az székely natiónak

igiri, hogy jövendben kegyelmes reflexiója lészen

adójoknak leengedése felöl, minthogy az akkori id-
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ben az adózással nem terheltettek : alázatos hség'o-el

meo-szolgáljuk Xagyság'odnak, mint kegyelmes urunk-

nak, — várván ezen dolog felöl továbbra Nagyságod

kegyelmesség'it.

Articulus IS.

Hog'y az székely natio, ö kegyelmekfö-
tisztcken és székeken kívül, reg'álissal

ne liivatassék, ig'írtetik.

Hogy Nagyság-od, kegyelmes urunk, kegyelmesen

Ígéri eligazítását az székelységen az reg'álissal hiva-

tandó privatus atyánkfiainak dolgokat : az Nagyságod

kegyelmességét alázatoson megszolgáljuk Nagysá-

godnak, várván továbbra is Nagyságod kegyelmes-

ségit.

Articulus 19.

Az szász natio ö kegyelmek privilégiu-

mok tartása i g í r t e t i k.

Az universitas postulatumira hogy Nagyságod

az régi boldogemlékezetü királyok és fejedelmek pri-

vilegiumit in omnibus clausulis megtartani igéri,

alázatoson megszolgáljuk Nagyságodnak ; mi is egész

országúi, hogy azok megtartassanak, communi voto

et suftragio concludáltuk.

Articulus 20.

Az uni V ersitason való borfoglalás dol-

gáról.

Az universitason az borfoglalás idején nem kevés

abususok jöttének volt bé ; mellyek hogy tolláltassa-

nak, Nagyságod kegyelmesen igíri, hogy az elfoglalt

boroknak illend árok megadassanak , és mások az

Nagyságod borai mellett magoknak borokat ne fog-

lalhassanak,— alázatossan megszolgáljuk Nagyságod-

nak, mint kegyelmes urunknak ; mi is egész országú
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approbáljuk, Jovalljiik, conimiini voto et siiífracrio con-

chidáltuk.

Artlculus 21.

D a c z ó J á 11 s atyánkfia s z e m é 1 1 y e é s j ó s z á-

ginak nóta alól való felszabadításáról.
Kegyelmes urunk, Nagyságod kegyelmes propo-

sitiójából alázatosan értettük, hogy Nagyságod Daczó

János atyánkíiának megnotáztatását, Nagyságod és

az fényes portához való hségéért agnoscálta lenni

:

kegyelmesen kívánván Nagyságod, hogy minden jó-

szági és személlyé, cum restitutione honoris, azon nóta

alól felszabadittassék ; mi is annakokáért egész or-

szágúi, három nemzetül , Nagyságod kegyelmességit

elttünk viselvén, és némely nagyrend emberek in-

directa dispositiojókból löttmegnotáztatásának tudjuk

lenni, — az nótának sententiája alól, cum restitutione

honoris, ö kegyelmét és minden jószágit felszabadít-

juk és azon sententiát annihiláljuk , cassáljuk cum

totali executione, in omnibus punctis, clausulis, et ar-

ticulis, úgy hogy mox et defacto minden jószágihoz

az jelenvaló fructusival együtt hozzányúlhasson, nyu-

lathasson. Az mely bonumok pedig és res mobilisek ak-

kor találtattak, mikor az temporaneus possesorok ké-

zihez ment az ö kegyelmejószága : azokról az posseso-

rok plenaria contentatiót tartozzanak tenni, melyet ha

posthabealnának,— az tisztek, ha külömben nem lehet,

etiam cum brachio azon possesorok jovaiból, az hol

és az mi találtatnék, plenaria satisfactiót tartozzanak

tenni és tétetni, — közönségesen concludáltuk.

Articulus 22.

Kegyelmes urunk, azmostani szükséghez
képest százezer számú hadak susten táti 0-

jára negyven napig való élést vetettünk.
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Búzát cub. 32000, melyben kapuszám után esik cub. 8.

Az SzékelységTe közönségesen . . cub. 3000

Fog-arasföldire cub. 1300

Szász papokra - . cub. lOOO

Oláh papokra cub. 400

Hét birák jószágira cub. 400

Máram-^rosra in universum . . , cub. 1500

jRovatlanfaluk2,personaell.cub.3

Fejérvármegyébeu/Eg-y házhely nemesség, rá-

^czokkal együtt pers. 465 cub. 116

T^... ..,,„1 / Rovatlanfalu6,personae 35 cub. 8
Kukollüben} .^ , ^r. i ,^

\ ^^emesseg personae 50 . cub. 12

_,. ^,^ } Rovatlan faluk 6, personae 11 cub. 17
Thordában ^. , . ^ .,

^ rsemesseg 167 cub. 40

1 Rovatlan faluk 12. personae

Hunyad vármegyében) 70 .... cub. 15

) Nemesség pers. 516. cub. 100

Dobokában nemesség personae 28 . . . cub. 6

T5 , „ c, ,, ,, /Rovatlan faluk 2, pers.23. cub. 5
Belso-SzolnokbanU. . .^^^Nemesség personae 126. cub. 30

Fiscalis udvarbírák adjanak :

Fogarasi cub. 3

Kománai cub. 3

Porumbáki cub. 3

Küköllövári . . . . cub. 3

Fejérvári cub. 3

Balázsfalvi cub. 3

Vinczi cub. 3

Hunyadi cub. 3

Hlyei cub. 3

Dévai cub. a

Radnóthi cub. 3

Ebesfalvi cub. 3
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Görg-ényi ciib. 3

Szamos-Újvári . . . cub. 3

Kvári cub. 3

Kezdi-Vásárhelyre esik . . cub. 25

Bereczkre cub. 15

Szeiit-Györre cub. 15

lUyefalvára cub. 15

Csík-Szeredára cub. 15

Abrud-Bányára cub. 10

Zalatnára cub. 10

Hunyadra cub. 40

Haczágra (Hátszeg) .... cub. 40

Csíki és gyergyai örményekre cub. 10

Fejérvári görögökre, alsó-majorbe-

liekkel cub. 10

Tészen in summa cub. 8210

Az 3000 kapu számára cub. 24000

Totál summa cub. 32210

Székvárossára . . . cub. 25

Kolosra cub. 25

Ezzel együtt tészen in summa cub. 32260

Ezeken kívül Krarasznavármegyében,Közép-Szól-

nokban, és másutt is az holdoltságon felényivel tar-

tozzanak, mint az vármegyéken, az kapuszám után.

Az molnárok pedig az ottvaló tisztek limitatiója

szerint az szegénységet subleválják.

Zabot azon hadak szükségére vetettünk cub. 100000.

Melyben kapuszám után esik cub. 24.

Kvár vidékire . . . cub. 2500

Székelységre . . . cub. 8000

Máramarosra . . . cub. 3500

Fogarasföldire . . , cub. 5000

Szász papokra . . . cub. 4000
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Oláh papokra

Kézdi-Vásárhelyre

Bereczkre

Illyefalvára ,

Szent-Györre

Csík-Szeredára .

Udvarhelyre

.

Fej érvárra .

Abrudbáiiyára .

Zalathiiára .

Hiiiiyadra

Haczokra

Székre

Kolosra .

Az fiscalis tisztekre sigillatim ciib.

mely tészeii. . cub.

Hét birák jószágira . cub.

/ Rovatlan faluk 3.
Fejér vármegyebeli

eub.
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A hol pedig" zabot nem adhatnak : egy véka rozs.

búza vagy árpa. két véka zabért acceptúltatik.

Vágómarha is kiváiitatván azon hadak siisten-

tatiójokra, vettetik fel ez szerint

:

Kapuszám után vágómarhát . . . Numero 6

Székelységre Nr. 1500

Fogarasföldire Nr, 1000

Máramarosra Nr. 600

Kvár vidékire Nr. 400

Szász papok Nr. 400

Oláh papok Nr. 300

Kézdi-Vásárhely Nr. 4

Bereczk Nr. 2

Illyetalva Nr. 2

Szent-György Nr. 2

Udvarhely Nr. 2

Fejérvár Nr. 3

Abrudbánya ........ Nr. 6

Hunyad Nr. 2

Haczok Nr. 1

Zalakna Nr. 2

Szék Nr. 2

Kolos Nr. 2

Vizakna Nr. 2

Az vágómarhát az ki meg" nem adhatja . egy

marháért négy berbécs vagy juh acceptáltassék.

Az oláh papokra esett mindenféle victualékat az

ö kegyelmek püspökje felszedesse és administráltassa

fogyatkozás nélkül, valahova disponáltatik.

Vaj az egész országban disponáltatott ez szerint

:

Kapuszám után justae Nr. 3

Székelységre urnae Nr. 350

Fogarasföldire urnae Nr. 200
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Máramarosra urnae Nr. 200

Kvár vidékire urnae Nr. 100

Szász papokra Nr. 50

Oláh papokra Nr. 70

Kezdi-Vásárhelyre urnae Nr. 4

Bereczkre Nr. 2

Illyefalvára Nr. 2

Szent-Györre Nr. 2

Udvarhelyre Nr. 2

Fej érvárra Nr. 2

Abrudbányára Nr. 3

Huuyadra Nr. 2

Haczagra Nr. 1

Zalaknára Nr. 3

Székre Nr. 4

Kolosra urnae Nr. 4

Mézet hasonló limitatio szerint.

Bor, azon hadak számára disponáltatott vasorum 55

ez szerint

:

Kapuszám után esik urnae Nr. 4

Szász papokra vasorum Nr. 25

Mellyet az ö kegyelmek püspökjek disponálván,

haladék nélkül igazítson fel, és administráltasson az

hova kivántatik, úgy minden ö kegyelmekre esett

victualékat.

Mindezeket pedig, az victualékot az vármegyé-

ken, székeken és városokon, rovatlan helyeken, egy

házhelyü nemeseken fö- és vice-tisztek fogyatkozás

nélkül tartozzanak felszedni és administrálni mox et

defacto , valahova fö-commissarius atyánkfia paran-

csolja ; és az mely helyeken az fö- és vice-tisztek ers

helyekben recipiálták volna magokat : az ollyan helye-

ken f-commissarius atyánkfia authoritásában álljon.

6*
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kinek fog- disponálni felszedése és adniiiiistratiója fe-

löl. Ha kik pedig- ad diem et locum ez megirt victua-

lékat nem administrálnák, vagy az tiszteken múlnék

el : az ki miatt az fogyatkozás lészen, cum diiplo, mili-

taris executio peragáltatik ellenek irremissibiliter.

Nos itaqiie praemissa Supplicatione Fidelium

nostrorum Dominorum Magnatum et Nobilium Trium

Nationum Regni nostri Transsylvaniáé et Partium

Hungáriáé eidem annexariim exaudita et admissa,

praescriptis universis et singnlis Articulis nobis prae-

misso praesentatos, praesentibus Literis nostris de vér-

b ad verbum, siue diminutione et augmento, vei varia-

tione aliquali, inseri et inseribi facientes, eosdemque

et omnia in eisdem contenta, rates, grates et accepta

habentes, acceptavimus, approbavimus, ratificavimus,

et confirmavimus, offerentes nos benigne, quod prae-

missa omnia in omnibus punctis, clausulis et articulis,

tam nos observabimus, ratificabimus et confirmamus,

quam per alios observari facimus, harum nostrarum

vigore et testimonio Literarum mediante. Dátum in

praedicta possessione Keresztény-Szigeth , Die 29

Mensis Septembris Anno 1690.
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TOKOLY IMRE

LEVELESKÖNYVE

az 1694 ik éyröl.





III.

TÖKÖLY IMRE FEJEDELEM

LEVELESKÖNYVE
HZ 1694-ik évrl.

Pária Lilerarum Secreliorum prü Anno Domíni 1694.

Die 1. Januarij.

Díe 7. Januarij ivatott Sámlor ('ásjidr uramnak.

Miólta kegyelmed tíillüiik elment, eddig Cseruecz-

tül és Biikurestrül öt leveleinél többet nem vettünk,

adjuk értésire. Kedvesen olvastuk az Bukuresten vég-

hez ment dolgokat, melynek confirmátiója függSkerlet

és Janaki uramék mennyiben fogják a portával is

megismertetni, és kegyelmeddel és egyéb ott lév hi-

veinkkel is megtartani ott az coníidentiát ; az mi ré-

szünkrül ezután legkissebbik ok is nem adatik az

diffidentiára. Küldöttük újobban embereinket Buku-

restre, adván értésire az vajdának Vidinbe való me-

netelünket, és Isten segítsígibül oda mikorra való ér-

kezlietísünket, valamely vásárlásokért is küldvén leg-

inkább , kik vidini telelísünkre deserviálnak ; mely

emberink is tegnap együtt indultak meg Madács Pé-

ter urammal , ki is (minthogy Vidinben az szerdár

agája jó rendbe vette az dolgokat) holmi impedimen-

tuminkkal praemittáltatott ; az mi szállásunkat és

azonkívül is hét szállásokat Vidinbe az mi emberink
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kézihez bocsátották , és holmi provisiók szerzisihez

hozzá nem fogtak Oblaczkiék ; mi penig az portai

dolgok felöl az sok egyveleges hazug hírek között

mégis várnék a kegyelmed informátióit magunk igaz-

gatására, máskínt is ha gyelmed újabb fermánt nem

szerezhet a Vidinbe lívö császár élisire, és fa s széna

hogy pínzünkbe ne teljík, rendkívül való költsíget

látnánk ott való lakásunkban
;
noha mindennek ott

az tájjon olcsósága lívín, mindent kaphatni, a mint

embereink recognoscálják, és így mindaddig fogyat-

kozással is itt oturálunk, míg az oda való dolgokrul

bizonyos informatióját kegyelmednek nem veszszük,

kiket impatienter várunk.

Az mint megírtuk vala ezeltt is, a mely Názer

török a vidinyi házunkat bírta, a mind házat, mind a

benne lívö ílíst árossá tette , és ha a porta grátiája

nem járul, hogy a háznak az árát megadassa, és az

ilís iránt is ha ottan az császárnak ílíse nem volna,

kíntelenek líszünk magunk pínzén is megvétetni, ha

ottan leszen telelísünk.

Megírtuk volt kegyelmednek Gyulára s Bujur-

delemben expediált hadaink dolgát is; a Bujurdelembe

lívök már az Száván túl kétszer is próbáltak, és jó

nyelveket fogtak, Gyulárul penig még semmi hírünk

nem jött, minthogy az ellenség postáinkat két ízben

is felvervín, az leveleket is elnyertík ; els úttal az

Gyulára és Tömösvárra szólló levelekkel Kos Mihályt

is elfogták és Lugosrúl Veterányihoz vitték. Pancso-

váu is 50 lovasunknak adatván helyt az landor-fejír-

vári szerdár, és lovok s magok tartására ílíst is ígír-

vén, oda Baí Lászlót küldöttük ötvened magával.

ügy adatott értísünkre, hogy Macskási uramék
erdélyiek részérül való tolmácsa jó, szolgálatra való
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ember volna, és németül is tudna: kegyelmed expe-

riálni igyekezzék, mire való ember, minthogy Madács

uram a mint mondta, insiunálta is magát
;
jó remén-

séget nyixjtván neki kegyelmed, ottan kegyelmednek

és a mi kapithiháinknak egyik szeme s füle lehet, ki-

vált az erdélyiek dolgaiban.

Sem Bai András, sem Marchio Lóra uram borbélya

eddig nem compareálának ; tovább is azon borbély

telkerestetísit azért, szolgálatunkra való kötelezísit

és udvarunkban való expeditióját kegyelmednek spe-

cialiter recommendáljuk.

Madács uram az 10 erszény pénzt leváltván, hogy

jobb pénzt vehessen fel. 330 tallér kárral vette fel.

de mégis az szák-parák közt is elíg csuruk-para va-

gyon, kz mint kitelhetett s juthatott, kiosztottuk, sen-

kit az hópínzes és cantoros szolgák közül a nélkül

nem hattunk, de egy hópinznél több nem juthatott, az

cantoros szolgáknak penig kinek egy, s kinek fél-

cantor, kiszebbek levín mindennapi költségünkre is

a landor-fejérvári jancsártisztektül valamely száz

tallért felvenni ; azért minthogy csak a mostani Buku-

restre és Vidinbe való expeditióink is sok költségünk-

ben állanak, in spe et patientia várnók a vezér obla-

tióit, és az franczia succursust is, kirül való informa-

tióit kegyelmednek annálinkább várjuk , hogy ma-

gunkat hovatovább jobban fogyatjuk, és kívánnánk

magunkat az oda való dolgoknak circumstantiáihoz

és az idhöz moderálni.

Madács uram ezen úttal divertálni fog Cserneczre

is, és vitt is magával annyi vitézl rendet, kikkel az

onnan administrálandó 300 marhát ide kísírtethesse.

Megküldöttük kegyelmednek az eselédcs kurucz-

bék lajstromát is, hogy ha illendnek látja : azoknak
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nevekkel m adjon be egy supplicatiót, minthogy ma-

gokat is nehezen tarthatjuk , talám ílödísekre vala-

mely költsíget és ílíst is szerezhet kegyelmed az portán;

közönsígessen busittatiink tííllök, söt sokaktúl így is.

hogy bocsássuk cselédekkel együtt hazájokban ket, és

ha magokat nem is, legalább cselédeket: ne kínszerí-

tessenek éhei meghalni.

Galambvárábúl is elszökvín az török, és az bék

szeményei is: az oda való praesidiumot is szaporítván,

Décsei Andrást rendeltük az odavaló kapitányságra;

ha idejit s alkalmatosságát látja kegyelmed, az oda-

való béksígre Muharim agát vagy Halil agát recom-

mendálja ; de az béksíget is úgy viselhetik, ha azzal

együtt készeket vagy monczupot adnak nekiek, mint-

hogy a Galambvár körül való faJukot és az szigetbe-

lieknek is nagyabb riszít levittik a törökök hajókon,

bék s kapitány uraimék ottan rosszul élhetnek ; hogy

így elvigyék penig az föld nípít, arra adott-é szabad-

ságot a vezér? ottan mehet végére. Kulicsnál is va-

gyon százig való ház, kiknek is nagyubb rísziben az

Poserolcza vidíki emberek laknak ; ez ily más helyekre

magokat recipiált emberek iránt, minthogy nagyubb

rísze Vetiszlán táján lév Krajna vidíkin és az szi-

getekben telepedtek meg : örömest értenénk a vezér

dispositióját,— ezután is mi az szegénység eloszlásával

ne okoztassunk, az tatárok is elég kárt töttek bennek,

azután annál többen oszlottak széllyel.

Megvalljuk, most osztván szinte pro Januario

mindenféle rendeknek az egy hónapi ílíst, csak elijje-

dünk rajta, hogy ad Februarii erogationes mely kevés

ílísünk maradhat; ez Idnszerítene egyik az Vidinbe

való menetelre is, hogy az kiket magunkkal elvin-

níuk, azoknak ílísek maradhatna az itt maradóknak
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Bzük&ígekre ;
de más, konyhatartásra való alkalmatos-

ságokbúi is szinte kifogyunk, azért ha eddig kegyel-

med az ilís dolgát nem urgeálta is, ezután illend

liszen, mert azt választ sem várhatjuk in Januario, s

még kézhez vítelihez is idö kell, annálinkább ha Vi-

dinybül rendeltetik ; megijjödtünk annál is inkább, ha

az Gyulára és Bnjurdelembe küldött hadaink is kín-

szeríttetnek visszajtíni reánk, mivel már is közönsí-

ges hirfolyás szerint aligha már Gyuláriíl az nem-

ílödhetís miatt vissza nem kínszeríttettek fordulni.

Bujurdelembtíl is vissza kínszerítettek az zászlók

jünni , ott is az nem élhetíst és lovoknak elveszísi't

causálván, hanem osztán Petróczi István uramat kül-

döttük közikben, megküldvén az hópénzt is nékik,

és másik hópénz gyalánt a szabadkai kapitánt is né-

kik ajándíkozván, ha mit rajtok vehetnek ; az szerdár

is tizennyolczezer oka kukoriczát igírt lovok tartá-

sára az Szerémségbul adatni ; mi karba hagyja az úr

dolgokat ottan ? ezután válik meg.

Az erdélyi atyafiak mint viselik ottan magokat

és az zofiai quártélyokrúl is azután mennyiben töttek

dispositiót : örömest értenínk, és el is várjuk kegyel-

med ez iránt való tudósítását.

Gyakran esvín Írások s expeditiók, kívántatnék

az jó író; Székely Zsigmond felöl tudja kegyelmed

mint disponált, ha hamar várhatjuk, többre szüksé-

günk nincsen, ha penig úgy kívánja a dolog, hogy

oda hagyattassék, és úgy is disponált kegyelmed fe-

llié, ín talí casu Gyárfás Tamásrúl és Donát Pálrúl

tegyen olyan rendelést, hogy jüjjenek udvarunkban.

Az jöv póstáktúl egynehány czítromot s naran-

csot küldjenek onnan, ha csak a tarsolyában is, de jó

gondviselés alatt hozzák, hegy meg ne fagyjon ; ha
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penigSárkíí felé esik útja az postának : mindenik posta

egy vag-y fél-tallér ára birsalmát hozzon, mivel or-

vosságnak kivántatik,solnil szerit nem titetlietjük, de

ott, a mint Madács uram mondja, eleget kaphatni.

Ha pedig kegyelmed egészségünknek mostani

constitutióját kivánja tudni: Istennek hála, kegyelmed

elmenetele után jobban voltunk, és a palotára ma-

gunk erejivel is kimehettünk, az lúra is felülhettünk

:

de az idö változásával változást és nagyubb ertlen-

séget érzünk lábaink inaiban és ereiben, és ha vala-

mennyire megterhelödik is az gyomrunk, akkor is ; ha

penig megerltetjük lábainkat, az boka körül való

rísze lábunknak meg is dagad ; fílünk az tavasztúl,

praeveniálni kivánnók. Ha itt volt volna a francziai

borbíly, nímelykor érzett alteratióinkhoz kípest íltünk

volna valamely laxativummal és érvágással, de embe-

rünk arra való nincsen ; recommendáljuk azért iterato

is felkerestetísít ; kegyelmed tudósítson arrul is, mit

mond ezekhez az doctor ? Nékünk úgy tetszik, csak az

cai theumot kellene megcsináltatnunk, és annak

alk Imatosságával azoktúl az nedvessígektül mene-

ke(ilietnínk meg, mindjárt jobban lennínk.

Ha az vezér az élís iránt újabb rendelést tenne

:

az riskását se felejtse el, mert eddig minden eszten-

dben kiadták, de most elmúlt a vezér Landor-Fe-

jérvárnál való lítiben ; ha penig valamely pénzt depu-

tálnának : ezer tallérig, a hol olcsóbb, árpát vásárol-

tasson kegyelmed rajta, és szerezzen oly fermánt,

hogy a hol vásárolják, tartozzék az kadia elküldeni

béres lovakon, mert ez idén érette nem küldhetünk.

Isáki Jánost Jeni-Palánkon az törvíny, lívín

oka az hadak oszlásának és nímely confusióknak,

személyünk ellen is nyelveskedvín , nyelve kivága-



93

tásra, és karólba való voiiatásrii ítíitc : de praedikátor-

ságra declarálván uiagát, én arra való tii(l(niiúiiyát is

esmérvíu, elbocsáttatott szabadon, és már ezután itt

is praedikálni fog". Kovács Gergelyt penig megétet-

vin Ancsó, és abban Csizmadia Márton is vele egyet-

értvén, és amannak életében egymásnak hitet is ad-

ván, liogy Kovács Gergely halála után öszvckelnek

:

minthogy Kovács Gergelt megöltík, az törvíny kezek

elvagdaltatására és lúfarkon való meghiirczoltatásra

itílte; ma azért executiójok ltt, sokaknak irtóztató

példájokra. Ezeket kegyelmednek csak in parentesi

kívántuk értésire adni.

Veterányi levele is szinte ma érkezvíu, Márton

deák volt ki küldötte, harom-nígy nap alatt itt líszen.

Szamárosi is megszabadult, 200 tallért adtunk érette.

Ira!ott az fvezér Musztafa passa t'ihájának^

11. Janufirii 1694.

Az hatalmas vezér levelit vévén, kiben szabad-

ságot adott, hogy a feleségem maga dolgai végett

Erdélyben küldhessen : az ö nagysága kegyelmessé-

giért feleségem az hatalmas vezérnek kezét csókolja;

de talám az iró-deák fogott vétkezni, mert az én fe-

leségemnek Erdélyben semmi dolga sincsen, hanem

az mennyiben 3 esztendóbeli obsidio után Munkács

várát az német császár bitire feladta, nem tarthatván

tovább: akkor voltak az vár feladásában valamely

conditiók, az kikre az vár feladásában az feleségem-

nek az német császár magát kötötte, és hogy már

most idejött az hatalmas császár szárnya alá, most

már az bécsi udvar abban-hatta. Azért nem Erdélyben,



94

hanem Bécsben volna dolg-a, mind az feleségem fia s

leánya rabjai lévén, s mind penig az én egy testvér-

atyámfiai arra felé lakván : talám ezen alkalmatosság-

gal azok felöl is valami bizonyost érthetnénk, és az

odamenendö ember valamely dolgokot tanálhatna is

olyakat, az kikkel hatalmas fvezérnek is kedvét

tehetné, és tudások s kitaniilások az hatalmas császá-

runk dolgainak is hasznára lehetne. Az fvezér leve-

lit azért kegyelmednek visszaküldöttem. Az tovább

való fermán azért nagyságáé ; az én feleségem az

hatalmas császár s az fvezér árvája, velem együtt,

de míg újabb levele nem érkezik nagyságának

:

tudván azt, hogy az kapukon jóakaróink is s gonosz-

akaróink is sokan vadnak , addig emberit Bécsben

nem meri küldeni az én feleségem. Kegyelmed ezen

levelemre való válaszát elvárom.

lUiz effevdinelx. eodeih die.

Édes régi meghitt jóakaró nram, kegyelmed le-

velit nagy szeretettel vettem
;
hogy az régi barátság-

rul kegyelmed el nem feledkezett, és valamint elsben

úgy ezután is az én dolgaimnak javára fáradozik s

igyekezik, Isten annyi ezer jót adjon kegyelmednek

érette ,
— a mennyi jót énvelem cselekedni kivan.

Gyermekségemtül fogvást nagy dolgokban forogván,

mind magam kárával s mind magam hasznával sok

jó dolgot és sok rósz dolgot is értem ; meg kell gon-

dolnom, hogy ez világ dolgai állhatatlanok és válto-

zással teljesek, az mint én rajtam is történt ; meg kell

azt is gondolnom, hogy egyik idÖ a másik ellensége.

Hogy kegyelmed énnékem kedves és szép leveliben
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azt kivallja, iioo^y hatalmas császárom szolgalatjában

tanáltatván, Isten ciií^em tégyeu nagygyá : az a jó

szívtül és júakarattul vagyon. Isten áldja meg kegyel-

medet érette. De édes régi inegliittjóakaróm, az hatal-

mas császár sz(»lgálatjáhan az tanáltathatik, az kinek

az ura szolgalatjával akar élni: én penig noha szívem-

mel, lelkemmel, fejemmel kivánnék szolgálni az én

uramnak és hatalmas császáromnak, de sok ideje nem

szolgálhattam iigy,azinintén kívánnám. Engem az nagy

uraságra hatalmas császárom nagy hatalma s méltó-

sága vihet, magam ükrivel én nem szánthatok, és az

mennyiben szántottam is : a szántóföld igen kemény-

nyé. az ökreim pcnig elertlenedtek. Ügy látom, az

inglízek, íilementek. németek között, és Erdélyben s

Magyai-országban is sokféle rósz hirek folynak felö-

lem, az kik Drill ápolybl terjedtek ki ; de bizom az

én uraimnak kegyelmességiben , hogy engem nem

hadnak, és ha nem az én régi szolgálatomért is. de

az magok becsületiért engemet sem felejtenek el.

Egyéb dolgokrúl nem akarván s<.>k Írással kegyelme-

det terhelnem, ottan lévén az tihám, irtam nékie, ha

kegyelmed véle szemben lesz, meg tudja kegyelmednek

mondani.

Tatár hámnak eodem die.

Hogy nagyságod én felölem. régi szolgájárul el

nem feledkezett és szép levelivel megvigasztalni is

méltóztatott : Isten áldja meg nagyságodat érette

;

ebben az idben sok busulásimot nem tagadhatom,

de mikor nagyságod levelit olvastam : úgy tetszik, min-

den búmot elfelejtettem. Ha azzal nem biztatnám ma-
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g-amot, hogy nagyságod Driiiápolyban vagyon hatal-

mas császárunknál, és azokot az szókot, az kiket

hallottam az nagyságod maga szájábul, nem hallottam

volna: talám kétségben kellenék esnem, hogy minden,

gyermekségemti fogvást való szolgálatim ennek az

török nemzetnek szolgálatiban haszontalanokká let-

tek ,
mivel az küls országokban, kivált az erdélyi

fejedelemség dolgában sokféle hirek folynak felölem,

az mint jóakaróim adták értésemre. De minthogy

kegyelmed köntösit megfogtam, és annak hire vagyon

az egész világon : nem kételkedem benne, hogy nagy-

ságod az maga hitiért s becsületiért engem el nem

felejt, és ha mások becstelenségemre, gyalázatomra

igyekeznének is, nagyságod pártomat fogja ; kit adja

Isten, én is nagyságodnak alázatos szolgálatommal s

hségemmel szolgálhassak meg.

Zulficar cffendiaek eouem dic.

Édes jóakaró uram, kegyelmed levelibl meges-

mértem, hogy Landor-Fej érvára tt lév szíp szavaihoz

s barátságos beszédihez képest engem szivibl ki nem

vetett ; Isten áldja meg kegyelmedet érette, adjon Is-

ten nékem is olyan idt hatalmas császárunk kegyel-

mességibül, hogy a barátságot necsak megtarthassam

kegyelmeddel, hanem annak jelét is adhassam. Az én

szivem gyermekségemti fogvást, miolta emberkort

értem, az hatalmas császáré és az török nemzeté volt;

mind éjjel, mind nappal most is azon gondolkozom :

miképpen az török nemzet szolgalatjában tanáltat-

bassam ? De erm az szolgálatra most úgy nincs, mint
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ezeltt; az szolgálatra való akarat megvagyoii, de az

tehetség' kicsiny. Azonban a mely szolgálatiban szol-

gálni tudnék is az én uramnak. La abban a szolg-á-

latban engem nem szolgáltatnak : mit tehetek róla I

Övék a termán : azért édes jóakaró uram, ha kegyel-

med énnékem szolgál és jó szívvel lészen mostani ál-

lapotomban, Isten életben megtartván, annál többel tar-

tozom érette, mert embernek jóakarójának embersége

s barátsága szükségiben, boldogtalanságában böcsös-

sebb s nagyobbra méltó, mint boldog állapotjában.

Az Reiz effendi (U Zidficár effendi levelihez tartozó indusa
,

eoJem die.

Édes jóakaró uram. nem tudom mire kell gon-

dolni, hogy Erdélyországát vagy az erdélyieket illet

dolgokban az hatalmas vezér, a mely erdélyi bégzá-

dét a kapitihaságra felkaftányoztatott : más erdélyiek-

kel együtt eleiben nem hivatta, és semmi dolgokat az

erdélyiek véle nem közlöttek, — igy adta tudtunkra

;

mind az én fejedelemségem s mind azon bégzáde dol-

ga mind a vezér kegyelmességiben áll, igaz, de az is

igaz, hogy az én gyermekségemtül fogvást való igaz

szolgálatom a török nemzethez ez egész világ eltt

nyilván vagyon ; és jámbor szolgálatomért . és hogy

erdélyi fejedelem nemzetibl való vagyok, adatott né-

kem az erdélyi fejedelemség. Kegyelmedet mint jóaka-

rómot kérem, tudósítson ezen dologrúl, és kellé ottan

erdélyi kapitihát tartanom ? mert ottvaló tartása költ-

ségemben vagyon.

XtONfMEXTA HUNG. HIST. SCKIPT. XXriI.
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Die 11. Januári]. Íratott a francziai oratornak.

Epistolam Excellentiae vestrae sub dato 24.

x-bris Adrianopoli ad me exaratam die 8. Január ij

aiini praesentis me aceapisse sig'iiifico, légi eam per-

grate, quando coiifidentiam Excellentiae vestrae ex illa

cum Dominó Sándor antiqnam et iteruni renovatam

intellexi, et quod inter praecipiias occnpationes suas

anniimeret Excellentia vestra qniquid in illa Porta

reriim mearum siistinendarum gratia fecit et faciet.

Fatendum est Excellentissime Domine, me non esse in

eo statu, ut favorem et gratiam curamque Excellen-

tiae vestrae in negotiis meis sustinendis, non modo re-

muiierare , sed vei de iis sufficientes gratias agere

possim ; tanto magis, quod de restauratione sanitatis

meae gaudeat, et illám cbarissimam sibi habeat, Deus

haec omnia retribuat Excellentiae vestrae, Annumque

praesentem nóvum ita prosperet, ut omnia vergant in

glóriám et aemolumentum ChristianissimaeMajestatis,

et augmentum familiae, reputationemque majorem in

aula Ohristianissimae Majestatis, Excellentiae vestrae.

Deus secundet indefectos labores et conatus Excellen

tiae vestrae, quibus semper pro servitio et glória suae

Majestatis Ohristianissimae incumbet ; faxit Deus ut

per assistentiam et protectionem Galliae, medio et

opera Excellentiae vestrae videam me tali statu esse

constitutum, ut me utiliorem quam nunc sum, et co-

ronae Galliae, et ejus ministris reddere possim.

Die eodem Bai Mihály aramnak.

Drinápolyba való érkezésirl irott levelit kegyel-

mednek vettük, kiben Sándor és Orlai uraimék infor-
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matióira relegál ; nem mulatták el az tudósítást ö ke-

gyelmek, meg'küklviii a diariumokat is, de Oriai uram

csak az Sándor odavaló érkezésiig valót, kivel con-

tentusok nem lehetünk, hanem mint kapitiliáinktúl, az

mindennapi occurrentiákrúl az mennyiben az dolgok

nak tudásába van , megkivánjuk s el is várjuk az

diariumot, és külömben kedvessen sem veszszük ; azonr

ba Sándor uram prostitutióját távoztatni, és hol egyik,

hol másik kegyelmetek közül a^ kapukra való járásban

az industriát elkövetni igyekezzík; az aprólékos dol-

gokban való solicitálás, vagy van vagy nincs dolog,

az kapukra való feljárás kegyelmeteket illeti, mint

residenseket ; Sándor uram minden kicsiny dologért

magát az kapukon mindennapivá nem teheti, hanem

az mely dolgokban tllünk vagyon vagy líszen in-

structiója, vagy ha hivatják, annak tractálása ö ke-

gyelmit illeti. Elhittük, ö kegyelme megtartja kegyel-

meddel is a confidentiát, és úgy mint residensinknek

kegyelmeteknek tudni szükséges dolgokat , ha mi

olyak occurálnak az ö kegyelme által folytatandó dol-

gokban, kegyelmeddel is közleni fogja. Méltó, hogy

az vezérnek a Fejírvárnál megigírt praevenda-pínz

iránt supplicatiót adjon, és a vezér tiháját s más mi-

nistereket is megkeressen, hogy ha ez iránt az teífte-

dárral véget nem érhetne, kirül bennünket informál-

jon , hogy mi is a szerint tudjunk kegyelmetekrül

rendelést tenni. Minthogy a lú tartása, az mint értjük,

felette drága : azért, a mint ezeltt is practikáltatott,

jobb az lovakban eladni vagy kiküldeni, itt kitelel-

tetjük, mintsem azzal is a költsíget szaporítani. Buk-

kennel lett beszélgetisit az mi illeti kegyelmednek, jól

cselekedte, hogy szavairúl tudósított ; az franczia ora-

tor embertelensíge csnk abbúl is kitetszik, hog} in

7*
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ratioiiem peiisionis futurae mihi adrainistraiidae Sán-

dor uram reqiiisitiójára nem ada csak egy erszény

pínzt is, söt talám ö verte le Fornetot is, hogy ne ad-

jon, holott már igért volt, a mint Sándor uram irja

;

de az francziai királynak egy oly ministere lívín, és

kétségkívül az udvarba nagy patronussi is vadnak .

nékünk disgustálnunk nem leliet, sem penig vádolnunk

az francziai udvarnál, hanem nem kítljük, Bukken és

de Lóra alkalmatosságával bemennek az dolgok ; és

meg is irja kegyelmed Bukkennek s megmondja Lo-

rának is : abban az opinióban vagyunk, liogy az mi

dolgainkrúl az francziai udvart orator uram nem syn-

cere informálja, mert ha igy tudná a dolgot az udvar

a mint van : talám mifelölünk is máskípen disponálna.

Tartunk attul is, hogy a portai miuisterekkel sem oly

syncere és fervide tractálja az mi erdélyi fejedelem-

ségünk birodalmában való intentióját az franczia ki-

rálynak, söt talám inkább némely szavaival a portai

ministerek eltt az elméket ttíllünk idegeníti, az mint

ezt nímelly portai ministerekrül kezdjük experiálni.

Az királytúl rendelt pensiót is nem tempestive s oUyan

idben, a midn mi azt nagyubb szükségünkben (a

minem a telelís dolga) magunk és hiveink szüksí-

gire fordíthatnék, administrálja, és mindent most fél-

annyi áron minttavaszszal, lehetne megszerezhetnünk,

hanem olykor adta meg eddigis , a mikor duplás s

triplás volt az költség: holott az szüksígtül kinszerít-

tetvén, ilyenkor intereses zálogunkra pínzt kínszeríte-

tünk felvenni, s liolmi mobiliáinkat nem illend áron

elvesztegetni , és akár ílíst , akár hadak szüksígíre

való egyéb vásárlásokat, az mit most egy talléron

megvehetni Szilisztriában, s congeráltatni kellene,

ideje s csendessége lívín most reá az embernek : azt
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tavaszkor két áron kell megvenni, írtiiiik nii is Buk-

kennek, egynihány szóval megköszönvén jó aíFectióját,

de csak relegáltiik kegyelmedre ;
azért bizonyos alkal-

matossággal kegyelmed írjon ezekrl nekie, de úgy,

hogy az orator kéziben ne akadjon ; s az ily speciali-

tásokat inkább egy complementizáló levélben indu-

sául tegye kegyelmed, s kírje én nevemmel, hogy

ezeket adja értísül az francziai udvarnak. Járul ez

is éhez, hogy mind ö általa, midn Drinápolyban hoz-

zánk jártatta, mind azután sokszor, nem tudjuk mi

végre, desperatusokká kivánt bennünket tenni az ora-

tor a portai ministerek iránt- és olly formába níha,

hogy ha életünket nem conserváljuk más úton, el kell

az törökök miatt vesznünk. Elbbe talám az oratornak

titkos practikája lehet, hogy ezen az úton zzön ben-

nünket vissza a német császár grátiájára , és sza-

kaszszon el az portai és francziai protectióktul. Ha
kegyelmed Lorával szembe lehet : ezen levelünk mel-

lett adja jól eleiben ezeket, és kírje, hogy repraesen-

tálja a mi nevünkkel az udvarnál , hogy ha mihoz-

zánk az franczia király kegyelmességét akarja mutatni,

folytassa más ministere által az mi dolgainkat, mert

ha máskípen nem disponál : úgy látjuk, hosszas bujdo-

sásinknak és ennyi esztendöktül fogva való francziai

király protectiójának rósz és veszedelmes vége le-

szeu. Hogy penig jövendben is ezen levelünkkel ne

kereskedhessenek : kegyelmed Lóra urammal vigezvín

beszídit, és irván Bukken uramnak is, igesse meg, s

tudósítson bennünket. Még sem Szalontai uram és

egyéb Bukurestre küldött embereink, sem Hadnagy

Márton felesíge s öcscse nem érkezínek ; calendariu-

mot mégeddig udvarunkhoz nem hoztak, ha hoznak,

riszt teszünk kegyelmednek is. Vidinbe való menete-
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lünk Hindink függ az onnan való Vija]>l) informatióktul

;

(le La oda tanálunk memii : az asszont kegyelmed fele-

sígit sem hagyja el felesígem magátul. Noha itt való-

ba nehíz és költsíges az ílís, de Vidinbe is cura re-

putatione et integra seeuritate kívánunk menni , ha

megyünk ; talám azomba változik Vidinbe is az apát-

úrság, és olly apát-úr lehet, a ki a mi reputatiónkat

is jobban curálja. Alig várnók, érthetnök : az constan-

czinápolyi és császár mellett lívö kajmekámok kik lesz-

nek, és mire megyén a lengyel követ dolga? Bár

Sándor uram minden occurrentiákrul benuünket tudó-

sítani maga oblígatiójának esmérje : de kegyelmedtül

is megvárjuk , a miben kegyelmed tudós, az ö ke-

gyelme informatióira bennünket ne relegáljon, és az

írást ne restelje, és az Bukkennel s Lorával lejendö

ezen negotiatióját másokkal ne közölje, és kírje ket

is, hogy másokkal ne közöljik.

Die eodem Orlai Miklós uramnak.

Vettük kegyelmed levelit, együtt az annectált

diaríummal : de mi nemcsak az Sándor Gáspár uram

oda való érkezísijig, de ö kegyelme ott laktában is

megvárjuk az mi residensinktül a diarium-irást, mind

penig az kapuk járását hogy vagy kegyelmed, vagy

Baí uram mindennap elkövesse, mert residensí köte-

lessége is azt kívánja. Instructiója szerint, elhíszsztik,

mint régi, megismert és dolgainkat tudó hívünk, Sán-

dor Gáspár uram is maga kötelességinek megfelel, és

az nyughatatlanságot nem sajnálja : de magát minden

aprólikos dologban nem prostituálhatja ; az solicítálás

az aprólikos dolgokban, és mindennapon való maga
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bémutatáfea az kapukon, kegyelmeteket illeti; kirül

Sándor uramnak is irtunk, mennyiben moderálja ma-

gát. Ertjük kegyelmed kedvetlensígit, az atyafiakkal

;

de a közönsíges jóért s a mi hsegünkért, az ki nékünk

igaz hívünk, tartozik az illys nagyobb difficultásokat

is superálni, és tempore temperare tempóra, principá-

lissával együtt. Egyébiránt kegyelmed praejudiciumát

magunkénak ismerjük ; az idö mindeneket megröl és

meg is érlel; Istentül s idötül kell várni. Irtunk né-

melly confidensebb jóakaróinknak az portai ministerek

közül, megismerjük a válaszbúi : a vezérnek-é vagy

másnak kell az illy dolgokat imputálni? Máskínt ma-

gunk is helybenhagyjuk, hogy illyenformán kegyel-

medet ott tartanunk sem illend, sem szüksíges, és

inkább revocáljuk udvarunkhoz ; de vagy csak addig

is, míg ezen materiában válaszunk jtí, és az lengyel

s Bécs felöl oda men követek érkezísivel a dolgok

mint menendk lesznek, nem látjuk, és Isten Sándor

uramat is vissza nem hozza, légyen patientiával ; lé-

gyen seríny s vigyázó dolgainkban , éljen barátsá-

gossan az atyafiakkal, et politice, ha az id és az szük-

ség úgy kívánja. Tartson barátságot és confidentiát

Janakival és az franczia doctorral, mert a gyakor

conversatióval azoktul is eleget tanúihat. Ezeket kö-

vetvén : így demereálhatja az mi nagyubb kegyelmes-

ségünket is. írja kegyelmed, hogy Újlakit valamelly

törökök eltt való fecsegísire nézve váltotta ki, de

nem világosítja ; azért fellié tudósítson, mert Fejír-

várnál lítünkben is elégszer busítattunk tülle,— de nem

tartottuk érdemesnek az reá való költisre.
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Íratott i'^áiuioi' Gáspár iiramri'ik I J . Januarij.

Megérkezék Hajvász kegyelmed paclietáival die

8. praesentis, szinte olykor, midn a sok hazug hirek

között, kik Vidinbe és Fejirváratt folytak, eligazodni

nem tudván, (holott már a fejírvári szerdár is a vezér

változását és a császár Coustanczinápolyba való me-

uetelit elhitte volt) bizonyos emberünket akartuk ke-

gyelmed után expediálni, az mint megláthatja die 7.

praesentis datált levelíinkbl, mellynek némely czik-

kelyeire ezen alkalmatossággal kegyelmed meg is

felelt ; csak az mennyiben most értjük Libertás halálát is,

ahoz már nem bizhatunk : de hogy ne láttassunk dup-

plicálni a munkát, azon levelünket is most kívántuk

megküldeni ; abba lév némelly informatiókra nézve,

a Gyulára küldött hadak és az Erdélybe s Magyar-

országban küldött exmissariusink hireirül is semmi

bizonyost nem Írhatunk, mert ha valakik érkezhettek

is Palánkra: az Dunának egy héttül fogva tartó zaja

miatt senki által nem jöhetett. így Márton deák cselé-

dit is noha Veteráni Erdélybül kiküldte, de mégeddig

ide nem érkezett ; talám a nagy havak impediálhatták.

Az mint kegyelmed a másik levelünkbi is megért-

hette, minden dispositióink, hogy Vidinben menjünk :

még csak holmi magunk alkalmatosságára való álla-

potokat s impedimentumokat is, kik telelésünkre szük-

ségesek voltak, praemittáltunk valaMadács urammal,

és két forgó-taraczkot is, hogy szállásunkat muniálja.

és egy mozsárt is azon úttal, xilipassa kívánságára, s

ezer forintig való költséget is, kin Vidin táján és Ha-
vasalföldiben holmit vehessenek ; de kegyelmed ínfor-

matióira és azokban lév ratióira nízve, az sok alkal-

matlanságokkal és itten való nehéz telelíssel sem gon-
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dolván, suspeiidáltiik oda való mcnctclüiikcí s diíTe-

ráltuk eiTl azholnaprúl, várván kegyelmed újabb in-

forma tióitiil ; lígy folytatván mindazáltal itt, mind a

szerdár, mind magunk emberei eltt a dolgot, hogy

a nagy havakra és téli kemény idre nízve diíferál-

juk utunkat, minthogy szekerekkel utazni absohite

nem is lehetne ; hanem kegyelmed informatiója érkez-

vén, tudósítottuk mindjárt Madács uramat: mihez al-

kalmaztassa magát ; és Mahmut agának is szép leve-

let Íratván, megválik : azon agát mi véggel küldte a

vezér oda? Annak miinkáibúl és Madács uram oda

való meneteiivei lejendö informatiójibul, mint alkal-

maztatják magokat hozzá a törökök ? csinálhatunk

consequentiát az tovább való dolgokrul is. De ut ut

sit, megyünk Vidinbe vagy nem, és akármely nyomo-

rultul teleljünk is itten : de jövendre nízve az vidinyi

szállást ugyan csak manuteneálni, és azt az opiniót,

hogy felesigemet odaviszszük, az emberek eltt manu-

teneálni kívánjuk ; és ha külömben nem lehet azon tö-

rököt kitudni azon házbúi, quoquomodo pínzenismeg-

veszszük, resolváltuk magunkat. Az melly híveinket,

szolgáinkat leküldöttünk is Vidinbe : míg már az id

meg nem enged, vissza nem hozathatni; hanem ha Bai

Andrástúl küld kegyelmed valamelly költséget, ugyan

azon személyekbül , a kik már Vidinbe vadnak, kí-

vánunk deputální a jöv campaniára szüksíges mé-

diumoknak megszerzísire. Azért kegyelmed is erre az

végre czilozván, mind maga opiniójárul, mind az oc-

currentiákrúl, ha lehet, gyakrabban tudósítson, hogy

magunk és híveink conservatiójában és dolgainknak

folytatásában magunkat jobban moderálhassuk ;
mi is

kegyelmedet innen minden occurrentiákrúl tudósítjuk, s

nem is azért iratunk minden aprólékos dolgokrul, hogy
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miiideiiike repraeseutálta&sék, ^miiit a miiia[) Palaiik-

rúl elszökött 80 liajdukriil is irtunk volt), hanem hogy

kegyelmed minden törtínt s törtínhctö állapotokrul

informatiis legyen, és az ministerek eltt folytatandó

dolgokban magát ahozkípest moderálhassa. Úgy tudja

kegyelmed , hogy a landor-fejírvári szerdárral in

optima forma et integra coníidentia vagyunk ; az

mennyire csak lehet, kedvét is kérésük, és újobban is

egyik nap elfordulunk hozzá s favorát manuteneálni

kívánjuk. Kegyelmed levelibtíl kedvesen olvastuk fe-

lesígem Bécsbe küldend embere iránt az vezér an-

nuentiáját ; sed vei est error scriploris, vei malitia et

practica Turcarum, hogy jövendben embereinknek

Bécsbe való járása miatt belénk garázdálkodhassanak :

de sem a nékünk, sem a havasalföldi vajdának irott

vezér leveleiben Bécsrül semmi emlékezet nincsen

;

kire nézve mit irtunk a vezér tihájának : több concep-

tusokkal együtt annectáljuk ezen levelünkben. Vissza-

küldöttük azomba a vezér levelét is ; azért kegyelmed

Írassa újabb és jobb formában. Az én felesígem Bécs-

be s nem Erdélybe kivánt engedelmet embere küldi-

sire ; ha azért ezen annuentiája iránt a vezér concep-

tusa meg nem változik : kegyelmed a maga privátu-

miban is írjon nekünk büvebben, és egyszersmind

opiniójárul is, kit javall odaküldeni, et qua methodo ?

etc. etc. Clavissal irjon ezekrül. írjon az érseknek s

Eszterhás Pálnak is, s maga felesíginek és más confi-

densinek, — kegyelmed dolgát mi magunk dolgának

tartjuk, abba megnyugodt elmével lehet. Iratunk azom-

ba, míg ezen dologra való kegyelmed válasza elérke-

zik, Veterányinak is, és felesígem neve alatt Kincz-

kiiiek is; az passusba, ügy hiszszük, nem lészen fogyat-

koz Isten talám ezeu delatiót is jónkra adja ; mert
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oda is Viiiv küldlietünk JohlKiii, mikor a lengyel kö-

vet dolináiban és aziránt való elméjibeii a portának,

és a drinápolyi dévánkozások is ad paccm ne, vei

ad contimiationeni belli tendunt az dolgok , ezekrül

bizonyossabbat érthetünk, és mindezekbe kegyelmed

vagy Bai András által, vagy ezen leveliinkre való

válaszadása alkalmatosságával bennünket tudósíthat,

lm , a lengyel követnek Jablanovszki uramnak , és

Lengyelországban lívö francziai oratornak mit Írat-

tunk, a levelekkel együtt az párokat is annectáljuk

ezek mellett, pro dexteritate et experientia sua ;
a

mennyi Lengyelországban való dolgainknak minden

folytatását szintén mint magunk, úgy tudja : elég me-

zeje lehet az követtel való discursusokra, és remínl-

jük, confidentiáját is assequálhatja a mi credentioná-

lisunkkal, és Jablanoczki uramnak, úgy a lengyel-

országi francziai oratornak irhát confidenter, s corres-

pondeálhat véllek, a maga reputatiójának is elöttök

való nevelísivel , élhetvín ebben a követ jóakaratjá-

val, és beküldend levelei s postái alkalmatosságával.

Az hadak cselédi is itten már égiszen reánk szorul-

ván, revideáltattukállapotjokat; éhei s hideggel vesz-

nek el, ha nem könyörülünk rajtok. Adjon Isten ert s

tehetséget az sok difficultásoknak s bajoknak supe-

rálására! Megküldöttük his annexis mind a hadak

cselédinek, mind az elmúlt esztendben a komornyi-

kok kezek között forgó költségeknek és egyéb szol-

gáink számadásoknak extractusát ; tegyen kegyelmed

itíletet: ezen summában mennyibe segítdtünk az

francziáktúl és a portátul, és hogy kegyelmed meg-

téríse ntán, a mennyiben hagyja ott az dolgokat, az

idhöz s a dolgokhoz kívánjuk magunkat accomo-

dálni. Orlai és Bai uraraiéknak megírattuk : mennyiben
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feleljenek meg kötelességeknek, de az illy ö kegyel-

meknek adott intiraatión kivül is élhet s éljen is ke-

gyelmed maga authoritásával , s magát a kapukra

való gyakor járással ne prostituálja s quotidianussá

ne tegye, hacsak meg nem érdemli a dolog, s nem

hivatják.

Az francziai oratornak és Lóra uramnak meg-

látja mit irtunk, az párokbul ; minthogy Constancziná-

polyban megyén Lóra uram, ö kegyelmének recom-

raendálhatja, és Fabri uramnak is irhát az 300 tallér

írö confectumokrul, és a következend campaniához

szüksíges állapotokrúl, kikrül köztünk s kegyelmed

közt szó volt. Kireti kegyelmedet felesigem, azon

300 tallér közzé involválja egy gazdaasszonynak

való cserépedínyeket : apró csuprokbul, mélly fenek

tálakbúi és sziles szájú korsókbul etc. állókat, kik-

rül való jegyzés kegyelmednél is van ; gy réz és vas-

serpenyöket : két okásokat, egy okásokat és fél-oká-

sokat, ha csak egy-egy párt is. Ha ezen vásárlásokra

a 300 tallér mellé még száz tallér elmígyen is, nem

gondolunk vele, csak lehessen ez iránt felesígemnek

contentuma; és ha ezen az úton meg nem szerezhetni,

csak kegyelmed tudósítson felölle , kíszek vagyunk

bizonyos embert Constanczinápolyba is elküldeni, mint-

hogy ezen alkalmatosságokra régtül fogva vagyon

felesígemnek vágyódása. Hadnagy Mártonra úgy is

lett volna szüksígünk, -— annálinkább ,
hogy azok a

dolgok involválódtak dolgában, kikrül kegyelmed ir

;

ha szinte még ott volna is , els alkalmatossággal

küldje udvarunkhoz. Az kegyelmedre bizott vásárlá-

sokban mit kaphatni ott, s azonkívül is a boltokban

mit s mi áron ? kegyelmed tudósítson ; úgy az harács-

czédulákrul is volt-é szó azután, s miben maradott?
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Nincs semmi kár benne, ha az campániálioz szüksíges

requisitumok vásárlása továbbra halad is; lássuk

quid pariét Februarius, et qiio nos fata trahent, etc.

Níraelly török uraknak irott leveleinkben tettünk szót,

micsoda hirek folynak az idegen országokon fell-

iünk és az erdélyi fejedelemség felöl ; hihet, tavaly

lehetett még olly munkája a havasalföldi vajdának,

az erdélyieknek és németeknek , kinek hire kiljebb

is elterjedett, mert ha van valami szívekben : annak

elhiresedísínek ideje még nem volt ; még a magunk
atyafiait is elhitettík, hogy a porta megmásolta irán-

tunk, az erdélyi fejedelemség iránt való collatióját, s

errtíl az német udvar is assecurátus volna. Ha kegyel-

med sokáig nem múlat, élhet az havasalföldi páterek

szolgalatjával, mert újabb embereinket is küldöttük

Bukurnstre, felesígem iterata requisitiójára nízve. Az
80 kuruczok Palánkrul való elszökísek után az kuru-

czok jobb idt várván, — megint megcsendesed-

tek. Székely Zsigmond dolga miben legyen ? várhat-

juk-é onnan, vagy nem'? tudósítását kegyelmednek el-

várjuk
; és az melly orvosságokat most a doctor kül-

dött, azokat mi formában küldte, vagy mire aestimálja ?

mert ha szinte ex discretione küldötte is , discretiót

kell várni érette. — Magunk és felesígem állapotjá-

rul penig Orlai uramnak büvebben irván, eziránt ma
gunkat kegyelmire relegáljuk. Gürcsi Mehmet pas

sának mit Írattunk, az conceptiisbúl meglátja kegyel-

med
;
levelünket ha lehet maga adja meg kegyelmed

néki, mivel ha nekünk szolgálni akar a nagyubb
helyeken : arra azon levél mellett vehet is alkalma-

tosságot; méltó manuteneálinink, ha confidentiáját

látja: de fíltink ti ttille is, quod ne possit mutare na-

turam, quia est Turca, etc. Füredinrtil ha a portát
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meg kellene is találnunk , most non est pro tempore

;

ha a török praesidiuma nélkül ollykor lakbatník ott

felesígem, a mikor Erdélyre volna velünk együtt a

vezér operatiója : akkor nem volna alkalmatlan, mert

a pandiiroktül is ott nagyubb securitása lehetne. Az

vár körül is egy jó sánczot lehetne építeni, felesígem-

mel maradó emberek, cselédek s impedimentumok

szüksígire ; irunk Madács uramnak fellié, revideálja

mi karba van? Márton deák értetlen szavait nem ap-

probálhatni, mivel admoneáltatott, mint viselje magát

az erdélyiek iránt ; nagyubbnak tartjuk azt, annál is

inkább , ha minket is így kívánt prostituálni , mert

egyszeri praevendájok iránt való determinatiónkon

kívül az erdélyieknek, mi tüllünk bizony ellenkezt

nem hallott, st mindenkor azt inkább, quod ex nobi-

litate constent et statum repraesentent, ha másoknak

fogyatkozások lesz is, de ö nekiek kiszolgáltassák al-

kalmatosságokat tiszteink ; azért a kik kegyelmednek

azt mondták felölle : megkívánjuk , hogy kegyelmed

azoktul ez illy szavairúl fide mediante, testimoniálist

extraháljon. Az mi azBudárul jött követ dolgát illeti,

ha lesz is valaki ; mi csak egy levélhozó posta angliai

király emberinek gondoljuk lenni ; vadnak mindenfelé

exmissariusink. Xz kuruczok által szabadított rabok

saczának (sarczának) is újesztend volt terminussá,

de onnan sincs még semmi hirünk : de mindenfell

várhatunk az jöv holnap elein, vagy ennek is vége

felé, és tudósítjuk a portát bizonyos ember által, és

az inshuiált dolgoknak ^izsgálásában igyekezünk, any-

nyival is inkább, a mennyiben a vezér tihájátul re-

commendáltatnak. Kegyelmed intimatiója szerint a

liadak nevível a vezérnek, tihájának, és Skerletnek

írattunk egy sok-pecsétü levelet , mellynek is páriáit
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kegyelmednek megküldi Komáromi uram. Az szerdár-

hoz is elfordulván : egy hét alatt elliiszszük, hogy az

ö recommendatoriáját is obtineáljuk, azért lássa ke-

gyelmed, ha az említett leveleket azon recommendato-

ria nélkül praesentálja-é, vagy nem, avagy magánál

tartja csak a szerdár obtineálható recommendatoriá-

jának megküldísijig? Talám az másodszor küldend

posta alkalmatosságával nemcsak a szerdár levelit

küldhetjük meg, hanem a várt liirek is beérkezvén,

a portának is eziránt contentumot tehetünk. Skerlet

uram az midn Orlai uram a maga dolgában aggre-

diálta, mit felelt, és ha az elrabolt kuruczok cselédi-

rtil volt-é szó azolta az kapukon '? örömest értenök
;

bárcsak, a kikrul szó volt, három vagy nígynek cse-

lédire fermánt nyerhetett volna kegyelmed a tatár

hámtul a kuruczok contentatiójára. Hogy Macskási

és Inczédi uramékkal kegyelmed barátságosan él,

igen jól vagyon ; meglátja, magunk is mit irtunk né-

kiek, azért ahoz kípest az mint köztünk is szó volt,

moderálja véllek való dolgai folytatását pro dexteri-

tate sua. El kellett magunkkal hitetnünk, hogy eddig

a vezértül igírt pínzben kegyelmed valamelly quan-

tumot vehetett kézihez ; ha keveset adnak is, de nem

diflferálhatják már tovább illy szemtelen és nyilván-

való hazugsággal. Valamint mi, kegyelmed szinte

úgy tudja a mindennapi sok költsíget, azért ha Bai

Andrást kegyelmed azzal a költsíggel nem expediál-

hatta : elhiszszük, irása szerint az orator által is ag-

grediáltatá, és abbul a maga és Haszán aga conten-

tatiójára is szakaszt el valaraelyet , kivel a szüksíget

beérhesse ; ha penig a vezér megmásolná, és tovább

is bennünket semmi költsíggel segíteni nem kíván,

annál bizonyosabb hát a consequentia
; jobban is
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exteniiálni kíváu bennünket ez a porta , és arra jut-

tatni dolgunkat, hogy mind badainktul, mind szolgáink-

tul megváljunk , avagy hogy propter politicam suam

quam ipsi sciunt, avval juttasson magunk alatta-valói-

val is bennünket nagyubbconfusióban. De ut-ut sit, ha

szinte arra megyén is a dolog : magunk fogyatkozá-

sánál nagyubbnak tartjuk kegyelmed és más ottan

szüksíges hiveink fogyatkozását. Talám ha az fran-

cziáknál nem is, leszen Skerletnél, vagy Janakinál,

vagy ha másutt nera,azReiz effendinél kegyelmednek

annyi tekinteti, adnak kölcsön 100 vagy 200 tallért;

mihelt kegyelmed tudósítását veszszük, ottvaló mu-

latásának tovább való szüksíges voltát látván, innen

is bizonyos szolgánk által költsíget küldünk kegyel-

mednek. Kegyelmed ratio és consideratiói mind he-

lyesek, de nem multa még idejit ; ha szüksíges líszen,

küldhetünk még valakit híveinkben, hadd térjenek meg

exmissariusink is ; várjuk még el Januariust, lássuk,

mivel jü az lengyel követ, s mint megyén dolga, mint

s merre bocsátották el Hemskereket. Videamus quid

pariét Januarius. Kegyelme;ltül is újabb dolgokkal

jöhet Bai András, és a megtörtínt száma nélkül az

mi idnkben , hogy mind ezen a portán , mind más

országokon való dolgainknak folytatásiban , egyik

posta által való informatiókka] az második hozta hí-

rek ellenkeztek ; és így a mostani világban méltó

mindent considerálni, valami megtörtínhetik : de con-

fundálódni nem jó nagyra-született embernek. Egyik

idö az másikának ellensíge. Qui vult finem, dabit et

média ; mutat Isten, akármelly felé forduljanak is a

dolgok, conservatióukra való alkalmatosságot s utat,

ád észt s tanácsot is , nem szüksíges a vigasztalás,

mert nám, commoveálódtunk nagyubbakba is, s bizony
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nem is búsulunk, st jó kedvünket mostani vékony

eg'észségünkliez kípest exijeriiilhutná kegyelmed is,

experiálják mások is, kik mellettünk laknak. P^gyéb-

iránt, hogy kegyelmed ottan való experientiája szerint,

minden experiált dolgokat diariumába feltegye, és az

ki clavist érdemel, azzul tegye le: megki\ánjuk,s azt

is köszönjük meg kegyelmednek. Orlai uram tudva

tartatik ; többen is vadnak ollyak, de pro directione

jó tudni az illy szókat. Hihet, fog lenni praegustusa

azokba a hírekben, kiket nekünk Horvát Mátyás adott

értísünkre ; azon hirekrül hogy Káinoki uram Írhas-

son Macskási uramnak, megengedtük ; elhiszszük, ke-

gyelmeddel is in coníidentia közleui fogja. Sót Vete-

rányi mondott e napokba ollyat is : Az midn Isten

valakit meg akar verni, akkor veszi el az eszit ; most

látom, úgymond, hogy Isten végképpen elvötte eszit

Thökölyinek : azért meg is akarja büntetni, mert nyil-

ván tudja maga is, hogy a török csak politice agái

vélle, s nem is patrocinál úgy néki mint azeltt, és

másokkal tractál az erdélyi fejedelemségrül, — mégis

vult esse princeps, cum non de principatu, sed de vita

et perpetuo ejus exilio agatur ; holott ö felsíginél nem-

csak maga jószágit, de több kegyelmességét is asse-

quálhatta volna, et principis nomine posset gaudere.

Ha valamely ember tanál Buda felül jüni : igyekezünk

tülle amit lehet, kitanulni, hogy az francziai oratornak

eziránt contentumot tehessünk.

Kegyelmed diariumába van emlékezet, Skerlet

uram mondotta volna die 17. x-bris : Quod bellum in-

feretur cruentum, et ultra Belgradinum, seu sit pro

bono seu pro malo hujus Imperii ; és azon napon In-

czédi uram is jelenté, hogy a vezér dolga complaná-

lódott udvarnál, de úgy, hogy Erdélyt recuperálja, et

MONUMEJÍTA HÜNG. • fiCKIPT. XXTTI. 8
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qiiod sit conditio sine qiia non : ha fegyverrel akarja

a porta Érdéit occupálui, defensive viseli akkor ma-

gát Landor-Fejérvárnál, s aujoda megyén a nagyubb

ervel; kettre nem érkezik, hogy Váradint s Eszéket

is occupálhassa, mert a nimet császárnak sem vertik

meg a török ellen való hadát sohnl, és Hollandiában

s Flandriában is a confoederatusok hada veszett csak,

s nem az nímet császáré ; lesz hát hada a nímet csá-

szárnak. Kívánnánk ebben elmíjit Skerletnek, ha ke-

gyelmed ezen replicánkat neki megjelenti. Az Impe-

rialis statusok az tartozó qvottájokat csakugyan meg-

adják a törökök ellen, ha amott compescáltatnak is,

és így nem kissebb armadáját reménlhetni ez idén is

a német császárnak, mint tavaly ; Horvát- és Magyar-

országokbul is a német császárnak elíg hada lehet ; ez

iránt Janáki is micsoda ítílettel legyen, örömest érte-

nök. Ugyan dielö. x-bris van emlékezet, hogy a Reiz

eífendivel szembe volt az orator, és hogy mint alte-

rálódott a déványban az erdélyi fejedelemség dol-

gába, és hogy diíFeráltassék adeliberatió, véghez vitte

etc. Ez a dolog vagy az francziai orator inventiója

csak, vagy valóságos dolog ; azért vagy oífendáljuk

vélle,vagy nem : deillyen idben ezt egyáltaljába tud-

nunk szüksíges, mert úgy tehetünk a többirül is itíle-

tet. Az mikor azért kegyelmed levelünket a Reiz ef-

fendinek megadja, szóval is nevünkkel köszöntvín,

mondja meg : azon levélírásra adott nekünk okot, hogy

esett értísünkre, már is a török urak között forog dé-

ványokban, ki legyen kívülöttünk erdélyi fejedelem,

és hogy tavaly is azért hagyott volt el magátul a ve-

zér (novellákban forog), hogy mást constituáljon he-

lyettünk fejedelemnek ; azomba ítílje meg, micsoda

comparatió van az erdélyiek és a magunk mellett lívö
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mao:yarországiak között : micsoda quártéllya, telelíse

comparative a kuruczokiiak, kik véreknek kioiitásával

szolgálják a császárt, az erdélyiekéhez képest ; aiiiiál-

inkább , hogy az erdélyi kapitiha, ki felkaftáuyozta-

tott, nem applicáltatik, et est in contemptu coram ve-

zirio, mit tud itílni egyebet a gyermek is ! De járul az

is hozzá, hogy az erdélyiek sokat fecsegnek mind ott,

s mind Zophiában, a kit nekünk magunk közül valók

adtak értísünkre, biztatván az alábbvalókat is elle-

nünk, s annál is többet izenvín Erdélyben. Ezeket

kegyelmed kötelességére is kínszerítjük, mind a Reiz

effeudinek in confideuti occasione, mind Zulfikár effen-

dinek, Skerletnek, csauz-passának, az tatár chámnak

vagy legalább bas hasznadárjának megmondja, és

mindenikének szavairul bennünket circumstantialiter

tudósítson, mert ugyanis elvárjuk Januariust, quid

pariét : de vagyon egy reservátánk, micsoda formába

aggrediáljuk a portát,— mert ezt a politikát az erdé-

lyiek dolgában Januariuson túl így nízni lehetetlen.

Ha az említett conceptusunkba is succumbálunk : ak-

kor erdélyi uraimék lísznek a partes superiores, et

sic fato et fortunae cedendum érit ; és minekeltte

arra fokadnánk, szüksíg, experiálja kegyelmed mind

ezen az insinuált utón, s mind prudentia sua más uta-

kon, mert igaz, hogy az erdélyiek felöl rendelíst te-

gyen a vezér, azon mi instáltunk : de nem cum prae-

judicio dipplomatis mihi dati etjurium meorum
;
egyéb-

iránt fáma et vita pari passu ambulant apud honestos,

nec fáma et fides patitur jocum, sed bene aliquando

necessitatem, etc. Jó líszen, ha az erdélyiek tolmácsá-

val is kegyelmed pro informatione beszíll, a mit eltte

az Muzul aga mondott. — Az melly rísze kegyelmed

diariumának clavissal van irva, az francziai oratorval

8*
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való beszílgetíse felül, pro liic et iiiinc nékük csak az

is elíg, hogy csak ennyiben is vehette elméjit azon ma-

teriáhan, jövendre penig mit ád Isten, s mit rendelt?

meglássuk. Könny a francziai oratornak az tanács-

adás, de úgy látjuk : nulla discretio még csak abban is,

az kivel tartozik, holott azt irja Lóra uram :
jött már

udvartul ordója a nekünk adandó gratificatio felöl
;

abbul lehetne kegyelmednek az anadoliai kazaszkert

is valamelly kedveskedíssel devinciálni; de hiszem

ha valamit deliberáltak, és afranczia király tekínteti-

ért valamit nem cselekesznek a portai ministerek : bi-

zony, száz annyi honoráriumért sem. Az Francziába

dupplicate irt leveleket Komáromi uram maga fasci-

culusában küldi meg kegyelmednek ; egyiket az len-

gyel követ postája alkalmatosságával expediálhatja;

az dupplicátát Lóra uramnak recommendálja pro

transmissione, minthogy neki is recommendáltatott.

Az galambvári beknek szólló leveleket két palotásink-

tul magunk megküldvén, maga jött ide, azon levelekre

nízve; meghadtuk a postamesternek, ezen alkalmatos-

ságtul az ö levelei se maradjanak el. Azhódulás felöl

Debreczenre s több hajdu-városokra in patenti forma

küldvén egy levelit hozzánk a landor-fejírvári szerdár,

a váradiak instantiájára nízve, szinte most akarjuk

azt is expediálni, tanáltatván már ollyan emberek, kik

elvitelit magokra vállalták. Az lengyel követ odaér-

kezvén , talám kegyelmed vehetni fogja ottan most

körülötte az lengyel posta szolgálatját is. Vagy két

tallér ára spanyorviaszat és porozót is küldjön ke-

gyelmed els alkalmatossággal. Finis.
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Íratott Orlai uramnak die eodem.

Az nielly levelit az doctoriiak liozták vala, nem

értlietvéii minden termintisit jól, bánjuk hogy azokrul

kegyelmeddel is nem conterált, hogy kegyelmed leveli-

ben világosítliatta volna elméjít. Bánjuk annyival is in-

kább Libertás halálát, mert csak az érvágásba is nincs

magunkat kinek concredáljuk, hacsak kegyelmetek ott

valami jó franczia borbílynak szerit nem teheti ; ha

azért kegyelmetek ollyan alkalmatos borbílyra akad-

hatna ottan, azt is cl kellene vélle végezni : esztendeig

vagy holnaponkínt mit kivánhatna ? lm azért a doctor

levelinek magyarázatját visszaküldöttük ; azmelly ríszít

lineákkal subducáltattuk , hacsak kegyelmed eltt

nem világosítja, nem elíggé érthetjük : azért az újabb

informátióját kegyelmed által elvárjuk ; avagy csak

ezért is nem volnánk idegenyek, hogy kegyelmed az

residenssígtül megválljíkjiogy ez ily dolgokban ílhet-

nínk szolgalatjával. Minthogy penig némely dolgokba

a doctort kegyelmedre relegáljuk , írhatjuk kegyel-

mednek, hogyamelly terpentina- olajat javallott, azzal

éltünk, és a mely palaczkban sürübb volt, az már el

is költ : kárát sem, de igen sok hasznát sem experiál-

tuk. Szalontai uram sem lívín itten, nincs kivel meg-

csináltatni : lábainkba mindazáltal van annyi ernk,

hogy e napokban kétszer is ülhettünk fel a lúra, de

ha megerltetjük, mingyárt dagadását és nagyubb fáj-

dalmát érezzük,— de megint elmúlik az dagadás a

sáfrányos téj s kenyírbél-kötís alatt. Azt is experiál-

tuk, csak miolta kegyelmed elment is tüllünk, hogy

kicsintül is gyomrunknak aggravatióját s azzal az

tagokban való nehézsíget érezzük, és az egy holnap

alatt kétszer is jött az jobbkezünk fejíben fluxus vagy
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dagadás, de harmad napok alatt feljebb nem menvén,

megint elmúlt. Ezekre nízve mind a purgatióval s

érvágással való ílíst, ha javallja a doctor, elkövetjük,

nem várván az tavaszi idt ;
de bár a praescriptiót és

megcsinálásának methodiissát itt hadta légyen is a

doctor : de felesígem nem mér vagy nem akar hozzá

nyúlni, és igy ebben is újabb világosítás kívántatik,

és ngyan magyarúlsjó világosítással. Máskínt, Isten-

nek hála, semmi alteratiónkat nem érezvín, jó appetitu-

siink vagyon, dolgainkhoz is láthatunk ; hanem azt

meg kell vallanunk , liogy ritkán van olly íczaka,

melyben a görcs lábainkban bele nem állana, de azt

is ha jól megszorongatlak, mingyárt elmúlik ; az meny-

nyire lehet, a hidegtüí és gyomrunknak megterhelísí-

tül oltalmazzuk magunkat. Az mi felesígem állapotját

nízi : az jövendnek Isten tudója, mire mígyeu dolga,

de az tagadhatatlan, hogy vastagodik, és olly alterátió-

kat érez níha asztal felett, hol tüzesedíst, s hol szé-

delgist, hol émelygigt, az kik jó jelek lehetnínek, és

van is az mint látjuk olly reminsíge, quod sit praeg-

nans. Az tabellákkal élni nem tud, míg nem világosit-

tatik,de azKinderbalsamummal szokott mindenkor élni,

az ki most nincsen, tavaly más asszonyokra elfogyott,

s mással sem kíván élni ; ezen Kinderbalsamumot penig

minden patikákba s doctoroknál közönsígesnek mond-

ja lenni, a minémüvel afféle asszonyok szoktanak élni;

ím egy kis ivegecskében azonKinderbalsamumnak mus-

tráját felesígem megküldötte kegyelmednek : illyennek

kellene lenni, melly is olcsó. Az melly elixie proprie-

tatist penig a doctor küldött, az felöl azt mondja: nincs

semmi hire benne, ü nem kírette ; azért kegyelmed

menjen vígíre : ki kírte, s ki szavával ? és tudósítson

arrul is, mikíppen kell vélle ílni ? mert ez is akit most
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hoztanak, elomlott, rósz goiidviselissel hozván, alig

maradt meg benne egynihány csepp. Hogy penigmég

is jobban világosítsuk az bolus praescriptiója dolgát,

a kivel nékünk a doctor javai Ija hogy éljünk : egyál-

táljában reá nem meri magát venni felesígem, hogy

azokbiil az orvosságokbul csináljon nekünk piirgatiót.

félvén attul, hogy ha valamelly alteratiónk következ-

nék, doctor nemlítíben nem tudná azt csendesíteni,

vagy más orvossággal segíteni az olly törtínhetö vál-

tozást; hanem foliasenébül, rebarbaruraból, jalapábiü

és cremor Tartaribul, mint megesmért orvosságokbul,

nem tartaná károsnak s félelmesnek : minthogy hiti is

tartja felesígemnek , hogy azokbul a speciesekbül

doctor nemlíte nélkül senkinek orvosságot nem csinál.

Az doctor itthagyott praescriptiója szerint való czédu

Iában azon bolusnak megcsinálása így következik

:

Rp. Mercur. dulc. gr. XV. diagrid. et resinae

Jalap. gr. VI. antimon, diaphor. gr. V. cum drach. I.

confect. hmen fiant morsuli duo, quos capeat in vino

pane hostiario involutos, mane, cum custodia.

Asszonyunk neve alatt az franczia királynak. *)

Christianissime Rex, Domine Domine mihi cle-

mentissime I Ab Illustrissimo Dominó Marchione de

Feriol intellexi beuiguam Christianissimae Majestatis

vestrae annuentiam, quod in casu extremo, in Gallia

asylum et receptaculum sperare possim ;
Deus opti-

*) Ezen levél és hz utána következ három, Komáromy Já-

nos — Tököly titkárja — kezével van beírva a pariás-könyvbc.
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nius mille módis recompenset tantam propensionem

Cliristianissimae vestraeMajestati. Debeo submisse fa-

teri, qiiod mente revolvciis Regiam Cliristianissimae

Majestatis vestrae clementiam, familiae qnoque meae

antea praestitara ac snperantem phires Coronas magna-

nimitatem, sum indueta, nt ipsa etiam Celsissimo meo

Marito jímcta clementer Cliristianissimae Majestatis

vestrae protectionem in Hungária amplectarer, imo

et Vienna egrederer, has terras ignotas ac desertas sub

spe tantae considerationis inhabitatura. Plurimum ita-

qiie confido, quodChristianissima vestra Majestas tan-

tam meam íiduciam ac devotionem dubiamqiie in hoc

exilio vitám, et statui meo miniis commodam, clemen-

tissime sit respectatura, et me sua Regia gratia et

provisione consolatura. Servet Deiis vestram Christia-

nissimam Majestatem quam diutissime incoliimem et

felicissime regnantem.

Posarovicae, 11. Januárij 1694.

Christianissimae Majestatis vestrae

hiimillima ancilla

(Zrínyi Ilona).

Urunk nevével azon királynak.

Christianissime Rex, Domhie Domine mihi Cle-

mentissime! Gloriosae Christianissimae Majestatis

vestrae victoriae, qiiae nunc totum terrarum orbem
feliciter circumvolant, me qiioque, hiimillimiim síuim

clientem, non parvo repleverunt gaiidio. Dominiis

exercitnnm plures etiam snperaddat, ac desideratam

partis benedictionibus accumulet felicitatem. PostDeiim
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magiuim in gratia et protectioiie Christianissimae Ma-

jestatis vestrae repoiio fiduciam, iit occasioiie iilterio-

ris progressiis tantae felicitates armoriim suoriim, mihi

qiioqiie tot mala in deserta liac Patria patienti, vestra

Christianissima Majestas meliorem statum sit clemen-

tcr suppeditatura et interea benignam mei curam lia-

bitura. Quare me Regiae Christianissimae Majestatis

vestrae gratiae in perpetiuira cum omni submissione

recommendo et maneo

Christianissimae Majestatis vestrae

hiimillimns servus

(Tököly Imre).

Excellentisshne Domine l

Dum snbmissis labiis purpuram Christianissimae

Majestatis Regiam per humiles inclusas deosculor,

obligationis ofíiciiim duxi vestrae qiioque Excellentiae,

tamquam faventissimo meo patrono,decentem honorem

exhibere, coníidenter rogans submissas meas literas

in confirmationem constantissimae devotionis scriptas

dignetur vestra Excellentia Siiae Christianissimae

Majestati humillime repraesentare, mihiqiie in perpe-

tuum favere ac patrocinari, ut tanto Excellentiae vestrae

ministerio et favore semper possim gloriari.

Excellentiae vestrae

servitor obligatissimus

(Tököly Imre).
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Lóra uramnak^ asszonyunk nevével.

Illustrissime Domine ! Fecit milii magnam gratiam

vestra lUiistritas, dum peiies Iioiiestas siias responso-

rias, gTatiam Christianissimae suae Majestatis, in ex-

tremo scilicet casu in Gallia receptaciiliim habendi,

per Excellentissinnira Dorainum Supremiim-Ministrum

nberius confirmatam, ad notitiara dedit. Faxit Deus, iit

tam siiae Christianissimae Majestati qiiam Dominó

Supremo-Ministro, etiamque vestrae llhistritati, cum

omni honore et devotione possira demereri. Per liumi

les tamen literas, suae Majestati Christianissimae pro

tanta clementia gratias egi. Rogo vestram Illustritatem,

ne gravetur in Aulám altenominatae suae Majestatis

transmittere, mihique et ulterius favere et patrocinari.

Benevolentiam Illustritatis vestrae condigno honore

recolere non intermittam.

Illustritatis vestrae

observandissima

(Zrínyi Ilona).

Doctornak^ eodem die.

Accepi epistolam Excellentiae vestrae die 24.

x-bris Adryanopoli datam, ex qua continuationem

amicitiae ut consilia ejusdem ad directionem meam

ulteriorem, necnon etiam principissae meae , bene

percepi; pro iisque gratias illi refero, tantomagis,quod

in conclusione epistolae suae promptitudinem suam

Excellentia vestra mihi oíferat ; nec in me contraria

iis experietur in omnibus occasionibus, de quibus ali-

quando Excellentia vestra hic praesente sermonem
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habuimus. Habeo fideles meoe mihique satis coníiclen-

tes in iirbe ista, ubi Exccllentia vestra modo moratur,

sicut est Domiiius Sándor, üominus Orlai et Bai : qui-

bus si vestra Excellentia confidenter utatur, et syn-

ceritatem suam in iis, quae fuse occurrent, contestetur,

ne in futnrum tanto magis ad officia sua obiigabit.

Ago etiam gratias pro transmissis medicamentis ; doleo

mortem Domini deLiberta; simihi aliquum Chiriirgnm

Gallum expertum Excellentia vestra recommendare

posset, uterer libenterillius opera; meis enim Himga-

ris nec ad venae sectiones confidere possum, quae ta-

men aliqnando in constitutionenieaintervenire debent.

Oleo terpentinae usus fui hactenus frequentius, et

agnosco, quod aliquid eonferat, sed parum ; unnm jam

vitrum ad talem usnm consumpsi,ntor sequenti, verum

in primo fit densius. Deo sint laudes, etiam in pedi-

bus tamen május robur sentio, ita ut ex uno bypocau-

sto in alterum bene etiam sine alterius adjutorio ince-

dere et deambulare possim, et etiam quandoque equum

ascendere propriis meis viribus probaverim et po-

tuerim proximis diebus , tamen alterationes aliquas

quandoque sentio, etideo purgationis usum quem raihi

Excellentia vestra suadet, necessarium judico. De his

omnibus circurastantialem et fusiorem dedi informatio-

nem Üomino Orlai, qui de bis cum Excellentia vestra

discuret et explicabit fusius, de quibus novam Excel-

lentiae vestrae informationem praestolaudo, prima cur-

soris mei occasione etc.
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Lóra uramnak.

Dupplices Illustritatis vestrae gratissimas ad

me perveiiisse eirlem sig'iiifico , iiimiriim sub dato

23. 9-bris et 8. x-bris, ex qiiibus antiqiiam syii-

ceritatem et coiitiiuiatioiiem amicitiae pristiiiae aiiim-

adverto, gratiasqiie maximas refero Illustrissimae Do-

miiiationi vestrae
,
qiiod mea negotia in omni occa-

sione promovere iiitendat, miiltnm debeo esse obliga-

tiis pro taiito aífectii , et quamvis iiti seribit in se

siisceperit omnia iiegotia Domiiiiis Orator : tamen eo

consilio et re multiim me Illiistrissima Domiiiatio ve-

stra j IIvaré potest, fideles eiiim et reales informationes

ejusdem miütiim mihi prodesse possiint. Certiis ami-

cus in reincerta certiorem, et ex fructibus cognoscitur

actor ; scripsi de aliquibiis Domini Michaeli Bai, quae

Illustrissimae Dominationi vestrae proponet , dabit

itaqiie fidem illi. Fatendum est. qiiod merita isto tcm-

pore nulla liabeamus, nisi magnanimia suae Majesta-

tis Christianissimae superet nostrum meritum, habeo-

que clementem reflexionem eorum quod constantissi-

mum et fidelissimum sibi Corona Galliae me semper

experta est, et quando modum et média serviendi lia-

bui, nihil intermisi pro servitio Gallico. Non medicam

tamen arripio consolationem exvictoriis maximis quas

reputavit ab inimicis suis Christianissima sua Majes-

tas et animum mihi addit
,
quod ex magnanimia et

reputatione sua tantus Monarcha pluribus benefecit,

ne etiam in Hungária sub protectione sua habuit, in-

tertenuit, nec me adhuc derelinquet. Rescribit Illustris-

simae Dominationi vestrae principissa mea, et recom-

mendanter tam meae quam etiam ipsius ad aulám so-

nantium. Interim audio Illustrissimam Dominationem
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vestraiii Ooiistaiitiiio})oli vclleiiioficisci. et ibi aliqiiod

tempiis moruri, non gnivabitiir Dominus Fabre iiieo

noniiiie salutare, et ipsi sibique recorameiidare aliquas

res procurandas pro fiitiira carapaniae necessitate,

quae ad parvam summám se exteiidiint, et in his Do-

mijio Sándor dederam iníbrmationem, quam primiim

de his eertior faetus íiiero, eiim gratiariim actione ta-

lis peeiinia per meos liomines Adrianopoli deponenda,

et refundenda,anteqiiam cnm castris OttomannicisSup-

remiis Vezeriiis moveret , cnm occasione et molione

castroriim Ottomanicorum, tales res ad me coramode

perferre possent. Quod in his Illustrissimam Domina-

tionem vestram molestaverim, ignosci peto, confidentiae

tribuat etc.

Skciitt ura/iimak,

Pervenerunt ad manns measliteraelllustrissimae

Dominationis vestrae, in quibns familialiter aliqua

mihi exponit, et de continnatione amicitiae snae tam

mea qiiam principissae meae negotia concernentibns

me certiorem reddit. Referrimus itaqiiae grates uter-

qiie pro isto promptitudine qiia semper nos frui posse

existimamus , et lUiistrissiraae Dominationis vestrae

divinam benedictionem, et prosperrimos in omnibus

rebus suis successiis praesenti moveute anno iina cum

charissimis suis domesticis apprecamur. Interim in

aliis me ad Dominum Sándor refero, qui uberius Illust-

ritati vestrae omnia referet, neonon eiiam causam

remoustrabit, quare principissa mea expressum suum

hominera in negotiis suis Viennam mittere distulerit,

in quo porro se favori vestrae lllustritatis recom-

mendat.
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Francziai oratornak.

Epistolam Excellentiae vestrae sub dato 24.

x-bris Adryanopoli ad me exaratam die 8. Januarij

anni praesentis me accepisse sigiiiíico, légi eam per-

grate
,
qiiando confidentiam Excellentiae vestrae ex

illa cum Dominó Sándor antiqiiam et iterum renova-

tam intellexi, et quod inter praecipuas occupationes

suas annuraeret Excellentia vestra quicquid in illa

Porta rerum mearum sustinendarum gratia fecit et fa-

ciet. Fatendiim est, Excellentissime Domine, me non

esse in eo statu, ut gratiam et favorem curamque Ex-

cellentiae vestrae in nogitiis meis sustineri nonmodo

renumerare, sed vei de iis sufficientibus gratias agere

possim, tanto magis, quod de restauratione sanitatis

meae gaudeat et illám cliarissimam sibi habeat. Deus

haec omnia retribuat Excellentiae vestrae, annumque

praesentem nóvum ita prosperet, ut omnia vergant in

glóriám et emolumentum Christianissimae Majestatis

et augmentum familiae, reputationemque majorem in

aula Cbristianissimae Majestatis, Excellentiae vestrae.

Deus secundet indefessos labores et conatus Excel-

lentiae vestrae, quibus semper pro servitio et glória

suae Majestatis Cbristianissimae incumbit ; faxit Deus
ut per assistentiam et protectionem Galliae, medio et

opera Excellentiae vestrae videam me tali statu esse

constitutum, et me utiliorem qui nunc sum et Coronae

Galliae et ejus Ministris reddere possim.
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Die 13. Jamiarij expediáltatváii , a lengyel posta Dri-

ndpolyban, vitt el Hlyen leveleket :

8,

9,

10

11

12,

13

Sándor Gáspár uramnak szólló két rendbelit.

Fvezér tiliájának, tatár hámnak, tatár hám bas-

hasznadárjának, Reiz eífendinek, Sufikár efifendi-

nek és Gürcsi-Mehmet passának szóUók.

Orlai és Bai Mihály uraméknak szollók.

Az hadak, cselédek lajstroma, és a költségrl való

extractus.

A fvezér urunknak irott levelit.

Az hadak tiszti és frendek nevek alatt irott sok

pecsétü levél, a vezérnek, libájának és Skerletnek.

Nemes Jánosnak, Bai Andrásnak, Ducsányinak,

Haszán agának, Macskási és Inczédi uraméknak

szóllók.

Francziai oratornak, Lóra uramnak, a doctornak

és Bukken uramnak és Skerlet uramnak szóllók.

A lengyel követnek szólló.

Asszonyunk neve alatt de Lóra uramnak és a

francziai királynak.

Jablonovszki uramnak és Lengyelországban lev
francziai oratornak.

Maga neve alatt duplicate, urunk a francziai ki-

rálynak és fministernek Crojcsi úrnak, Jablo-

novszki és Lóra utján.

Mindezen leveleknek conceptusi s páriái Komá-

romi uram leveliben vadnak includáitatva.
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Áz fvezérnek Musto.fa passnak íratott

20. Januarij 1694.

Hatalmas császárom szolgalatjában telelö-lielyt

iiékiek nem mutathatván, küldöttem volt nagyságod

Fejírvárrul való elmenetele után egy kapitányom ot

Tömösvár és Gyulára, hogy a míg ott a tájon sub-

sistálhatnak, az ellenségnek ártani és hatalmas csá-

szárnak végházaiban, császárunk szolgálatiban igye-

kezzenek tanáltatni ; de az nagy tél és szükség miatt

az kapitán, több hozzávaló tisztekkel együtt, kínszerít-

tetett visszajunni Jeni-Palánkhoz , egy ics-agámot s

két hadnagyimot bizonyos-számú vitézekkel hagyván

Gyulában. Az hadakban is ezen szolgálatban elég kár

esett. Mindezekrül s mind penig az arrafelé való ha-

talmas császárnak végházai állapotja felöl az tihám-

nak bvebben irtam, nem akarván nagyságod méltó-

ságát sok Írásom olvasásával terhelnem. Méltóztassék

nagyságod a tihámot maga méltóságos személye elei-

ben bocsájtani és tüle minden dolgokot meg fog érteni.

Nagyságodat csak azon kírem, mint uramot, engem

szívibül ki ne vessen, és gondviselésem alatt lév

szegény hadaimot nézze jó szemmel. Lám, hatalmas

császárom szolgálatiban velem együtt szívekkel, lel-

kekkel igyekeznek, sem életeket, sem vérek kiontását

a császár szolgalatjában nem szánják; mutassa ke-

gyelmességít, mert ha kegyelmességít nem mutatja: a

többi is kínszeríttetik eloszlani ; a kik visszajöttek is

Gyulárul, nincs hova tennem
;
a kik mellettem vadnak

is, Isten tudja mely nehezen tudom tartani és élödtetni.

Nagyságod kegyelmességíbül rendelt ilísünk is míg

ezen posta bemegyen, elfogy; az Landor-Fejírváratt

lev hatalmas császárnak vezírje Csafer passát tanáltuk
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meg, (le az ö kczíhcii is nincseii iia<ivság(Hl fennánja

nélkül, (xyulánil visszajött kapitányom késérté Jeni-

Palánkig- a tömösvári és gyulai agákot, és milient a

Dnnán általtétetheti ket : a jeni-palánki kapitányt

nagyságodhoz elküldöm.

Hatalmas vezér, ha nagyságod én mellettem

ezeknek a hadaknak szolgálatjokot hatalmas császár-

nak hasznára való dolognak látja, kérem, ne vegye el

szemeket róllok, viselje gondjokot ; Gynlán maradott

embereim is azon könyörögnek nagyságodnak : küldjön

egy fermánt, hogy a császárnak ottan lév élésíbül

tartsák ket, — máskínt ottan nem subsistálhatnak, el

kell onnét jüni azoknak is , mert pínzeken is ottan

ilíst nem kaphatnak. Ha ott lehet egynihány emberem-

nek lakása, élése nagyságod hegyelmességíbül : én is

gyakrabban bizonyossabb hirekrül tudom nagyságodat

tudósítani arrul a földrül ; a termán a nagyságodé.

Heiz effev dinek, vezér tihájdnak eodem die.

Horvát Ferencz nev lovas kapitányomot kül-

döttem volt Gyula s Tömösvár felé hatalmas császá-

runk szolgalatjában, és azért is, hogy ezen a földön

telelésre való helyek nem volt, mert a mely helyekrül

úgymint : Szreberniczárul és Zvornikrul hatalmas ve-

zért megtanáltam vala, oda Csáfer passa kegyelme

nem bocsájtotta ; úgy kellett osztán Gyula felé külde-

nem, ha telelhetnek is, ha nem is. De ezekben a ha-

dakban ebben az útban sok kár esvén, és Horvát Fe-

rencz kapitányom tovább ottan nem subsistálhatván,

az hozzá való tisztekkel és valamelly katonákkal

MONUMENTA Hr\G. HTST. bCKlPT. XSIII.
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visszajütt és tegnapi napon, a <>'yulai és tömösvári

agákat is magamellé vévén, Palánkhoz érkezett, Gyu-

lán is hagyván embereimet. Az vég-beli agákat a

gyulai és tömösvári agálc a vezérhez küldöttík, de az

Dunának nagy zaja miatt a jeni-palánki kapitány

nem tétethette által ket; igyekezem benne, ha az id
meglágyul, vagy megfagy jobban, hogy általtétetlies-

sem, és a fényes portára elküldhessem ; addig is penig,

míg az említett agák odaérkeznének is, kívántam egy

órával elébb bizonyos postám által a hatalmas vezért

az arrafelé való végházak állapotjárul s dolgokrul

tudósítani. Azonban mint jóakarómot kírem kegyel-

medet : a hatalmas vezér eltt ne szánja szíp szavait

tlünk, mert ha a hatalmas vezér kegyelmességit

nem mutatja: sem a Gyulárul visszajütt hadamnak,

sem a többinek gondját nem viselhetem ; el kell osz-

lani a többinek is, ha a vezér kegyelmességgel nem

lészen. Csáfer passa ö kegyelme küldött levelet a

vezérnek mellettünk, mert fermány nélkül kegyelme
is semmit nem cselekedhetik.

Tatár chámnak eodem die.

Édes nagyságos uram, az én lovas kapitányom

és hozzátartozó tiszteim a tömösvári és gyulai agák-

kal érkezvín Jeni-Palánkhoz , minthogy egynéhány

napig a Duna miatt esik mulatások : nagyságodhoz

való kötelessígem szerint az arra felé való híreket,

dolgokot nagyságodnak kívántam tudtára adni. Az
hadaimban, az kik arra felé voltak, elég károm va-

gyon
;
de csak Isten nagyságodot s hatalmas császá-
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ruiikot éltesse ; az ily dolgok avval júriiak. De úgy,

hogy ha nagyságod s hatalmas vezér kegyelmességit

nem mutatja : a több hadaimnak is dolgok arra me-

gyén, el kell oszlaniok magok életek keresésire. Az
kiknek penig lovok van szolgáink és hadaink közül,

azoknak is lovok elvész, minthogy a mely quártélt

kívántunk volna hatalmas vezértül és szerdártul te-

lelésünkre, a nem engedtetett ; magamot is a nagy tél

havában itt szorítottak , Vidinben sem mehettem.

Nagyságod kegyelmességit várom, méltóztassék egy-

két szót szólni s emlékezni felölem és hadaim felöl,

hogy nagyságod és hatalmas esászárunk szolgalatjára

maradhassunk meg.

Az franczia oratornak eodmt die.

Excellen tissime Domine

!

Per reduces oftieiales meos ex continiis Ottoma-

nicis Gyula et Tömösvár eum aliqua Excellentiae

vestrae scitu necessaria ex illis partibus obtinere po-

tuerim, dedi in mandatis Dominó Sándor, ut haee om-

nia fideliter Excellentiae vestrae repraesentet. Audiét

jacturam Excellentia vestra in isto servitio equitum

nostrorum propter non dátum quartirium ; siquidem

expeditio ista necessitate ductus debuit íieri,cum sub-

sistentiae locum equitatus iste non habuerit, nec scio

quid mihi sit faciendum, cum nec nos qui jam in di-

versa coníinia et palankas destributy^mit, tanto mí\.

nus qui nunc revertuntur vei adhuc^^^^tentur aleré

et conservare possim, nec aliud fii8l>§ii<í?"e debeo,^

quam quod tali modo ministri Otto&Tüir^i, ^e á mííi^
^

tia et hominibus meis privare et se^ítb. expensk^^^
'

9 *
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talif^ militiae coiiseiN atione et vectione liberare tota-

liter velint. Vibebit vestra Excellentia qid praesens

mea epistola et recommendatio BelgTadieiisis Passae

pro me et militibus meis facta, obtiiiere possit apud

Supremum Veziriiim ; et si videat necessitatem, non dn-

bito, quod aiithoritatem etiam snam interponat in

Porta ista pro me et neg-otiis meis, pro qiio Excellen-

tiae vestrae favore babebit et me, et omnes mihi ad-

baerentes perpetuos sibi oblig-atissimos. Interim maneo

Excellentiae vestrae addictissimns.

íratott Sándor uránnak dk eodem.

Az nagy havak és rendkivül való tél miatt mos-

tani jó egészségünk bontakozódásátnl is félvén, és a

landor-fejírvári szerdárlioz nem mehetvín, küldöttük

volt levelünket nekie; kire mi válaszunk jött, és a ve-

zérnek is mi formában irt, a levélnek értelmét meg*-

küldöttük; a nekünk irt levelét is in originali an-

nectáltuk, a vezérnek szólló Csáfer pa>ssa levelét pe-

nig Skerlet uram leveliben includáltuk, mint azt a

neki Írott levelünknek conceptusábul megláthatja

kegyelmed. Az fvezérnek , Reiz eífendinek, vezér

tihájának és a tatár chámnak szólló leveleink concep-

tusitisannectáljuk, kik mellett kegyelmed pro ratione

temporum et statuum többet szólhat, és az alább (irt)

dolgokat is, vagy a kik a Hajvász által küldött dolgok-

ban elmaradhattak volna, repraesentálhatja
,

pro

discretione sua, legalább hogy a Horvát Ferencztül

elszakadt katonáknak dolgát (ne a kuruczok állha-

tatlanságának, hanem hogy a porta quártélt nem ad-
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váll. élések megtartására s kenyere keresisíre maga

kíiiszeríti.ésmaga száiitszáiulíkkal elzi) nem nekünk

hát. hanem magának tulaj eh »nít!>a ; convietiójokra való

dolgokat eleget tanálliat kegyelmed. Az szerdárt nem

okozhatni, mert lám a mit eselekedhetik eleget cse-

lekszik, de azt mondja, ha nem háziul, hogy hatalmá-

ban nem volt : Szreberniczet s Zvornikot qiiártélyiink-

iiak rendelhesse, annálinkább. hogy a fejírvári ham-

bárokbul élést adathasson ki ; elég nyomorultul élnek

mind a Bujurdelembe s Pancsován lívö hadak az egy

párájával (?) ; declaranduin est telarum necessitas.

Sóra való pénzt is, és a pancsovaiaknak valamelly

senisre való pínzt küldöttünk ; minden szemílyre egy

holnapra egy-egy oka sót kelletvín adni: csak az is

sokra megyén, máskínt is már az ususban ment. s

megváljak. Mit Írjanak a tömösvári passák, in specie

azt is megküldöttük.úgy az tömösvári .'^laj-bék és déz-

mások leveleinek is magyarázatját, a végre . hogy

Orlai uram azon adósságot ottan contrahálván, arra

gondoljuk, magát nem obligáttá, hogy mi zessünk

meg érette ; azért ha obligáttá magát : úgy kínteleiiek

vagyunk megíizetni , ha penig máskípen végezett.

szerezzen egy cautiót az alaj-béknek és a dézmások-

nak Skerlet uram által, vagy a tefítedárnál procurál-

hatja, és így minket is megment az lo5 tallér íizetís-

tül. Ugyan a tömösvári alaj-bék a mi ott lívö rab-

jainkbul kér egy lippai rácz rabot, mintha Orlai uram

ajándékozta volna neki a húga szabadítására : már a

húgát kiadnák, s kírik érette a ráczot. Ezeket azért

kegyelmed Orlai uramnak megjelentvín, ö kegyelme

maga tudósítson ezen dolgokrul. Horvát Ferencz mi-

csoda hírekkel érkezett, és Váradi is postáit küldvín

ki. micsoda dolgoknak mehetett végére : ím egy ex-
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tractiisbaii nzt is letöttük. Váradiiiak s^ vélle ep:y lo-

vas hadnagynak ottvaló lakása szüksi.ííes volna, mert.

nemcsak Debrcezenhe, arra rlispositns emberekkel, de

a Hegyaljára is. ott lakván az an^^ja, jöhetne s me-

hetne embere, és minket is újabb-iijabb hírekkel, s mi

is az portát tiidósíthatnók. — de ott nem snbsistálhat,

hacsak a császár ottan lívö élésébííl nem tartják
;

bár csak tavaszig harmadmagával lehetne ottan siib-

sistentiája, ha a katonáknak el kellene is jni onnat.

Horvát Ferencz a melly lovasokkal jött, mindinkább

tisztekbül s nos katonákbiil állanak. Újvárosit egy-

nihányad magával Váradival hadta ; Török Mihályt,

Jaxát 60 lovassal a nagy árvíz a Körösök közé szo-

rította ; labanczságtnl nem félti, hanem az ellenségtül.

Ballá György s Kaszás Pál mintegy 20 lovassal ex-

missáriusok , épülni mentek ; valamint állhatja a sze-

gíny lélek ; ott is — elhiszszük — elmondatják véllek a

hitet. Monorit is az apja mellé bocsátottuk. Kis Mis-

ka az ellenség fegyvere miatt veszett el ; a bátori és

jenéi hajdúk Dékánt vagy Sztícs Istvánt kívánják,

küldjük pro capite ; már Kis Miskának küldtek volt

hitet: milient az hó elvész, melléje kijünek. El is fog-

juk egyiket küldeni, minthogy mind a kett feleséges,

ha az hó elvész. Horvát Ferenczczel való hadakban

csak a kit tud is, vagyon százig való kár benne

;

olyan itílettel van. hogy aprónként be fog szivárkozni.

Tömösvári, gyulai törökök is jöttek 15 lúval vélle,

de a nagy zaj miatt az Dunán senki nem járhat, míg

már vagy meg nem fagy, vagy az idö meglágyulván,

a Duna megtisztul a zajtul ; nagy veszedelemmel egy

csolnokon tegnap estve tétette által Fekete Jánost a

levelekkel Daróczi uram. Nem tudjuk, arra micsoda

idk járnak, de a Poncsa és Bánva felé küldíitt lova-
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siuk vi&szatérviii, azt moiidiák : a iiu'irr utj(»k ltt

volna, az hegyek közt eg\v kópiányira való havak is

vadnak, lehetetlen járni embernek. Madáes uramtiil

sem jöhet senki. A mely marhákot Havasaiföl dibül

kézhez vettek is . inkább hiszszük. mind odavész,

mert a hegyek kiizé szorultak, és mindennap veszte-

getik az érette küldött hajdúk is. Patientia.

Horvá Fcrcncz kapitány ho'Jn e> Vúvidi István k'úldte

inforirialiók.

{.)Áz tömösvári marhákban le akarván vágni a

katonák, és a törökökben is fosztogatni akarván

;

fíltvin mind magát, mind minket a busulástiil Horvát

Ferencz, kemínykedett. és liogv Tömösvár körül va-

lamely kár ne essék: igen alkalmatlan idben csak (
]-

vitte a hadakat
;
ruhátalan s rongyos lívín a hadnak

nagyubb rísze. okozta ezen confusiót mind a kapitány

keminysíge, mind a hadnak riihátalanságához kipest

az alkalmatlan idben való vitele : minthogy a Maro-

son akármely nagy lúnak a nyereg-szárnyát érte a

víz, — a Marosnál maradt el egy rísze.

2.) Az több ríszivel a hadnak bémenvin Gyu-

lára Horvát Ferencz , messze kellett kijárni zsák-

mányra, ki miatt sok kárt vallottak : mert többi kö-

zött Váradi István bejárónk is öt lórul egyre szorult,

a többit a labancz vitte el szolgástul az zsákmánybul.

De ugyan csak próba nélkül nem kívánván Gyulárul

megtérni: 12. x-bris kiindulván Gyulábul Szeged felé,

Gyr nev falunak felverísíre, ki is a Tisza-parton,

túl van a Tiszán, lovon által nem mehettek, hanem

csolnokokon gyalog, felesen; éczaka a falut felvertík,
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8 által is jöttek, uolia a szegedi !>erog is, milieiit mcg-

viraclott, odajött a révbe : de már ezek általjöttek

volt, és a praedával s valamely marhákkal Gyulára

bejöttek. Az gyri emberekben is egyniháiiyat magá-

val elhozott Horvát Fereiicz, s a gyulai tömlöczbe

tétette, postát küldviii vissza, hogy addig el nem bo-

csátják ket, míg Gyulára élést nem hoznak bé, s ki

is fogják ükét élésen váltani. Azért is hadta Újvárosit

Váradi mellett, hogy a Körösök befagyván, a Körö-

sön túl való emberekben is hozzon el, hogy onnan is,

ha lehetne, élést szerezhetnínek a végházba
;
postáit

is három-négy felé küldötte, és ugyan fegyverviselö

embereket is, parasztgunyában. Visszajövet a Maros

jegín jöttek által.

3.) Minekeltte a török tábor kijüne , az ellen-

ség igyekezik Gyulának s Jeni-Palánknak elfoglalá-

sában
;
félnek a nagy árvizektül, hogy a fogja impe-

diálni, s intentiójokot protraháltatni.

4.) Az franczia nagy hostilitásokat követ most

is az ellensége földin: mert az megvett és egyéb vég-

helyeiben is nagy praesidiumokat tétetett, excursiókat

tétet, pusztíttat, égettet a praesidiarius helyekbül

;

mind ^ spanyor, mind a német igen utána van, hogy

megbékélljék vélle. Vagyon ollyan hire is, hogy Ja-

cobus declarálta volna magát ad monasterium, és Vil-

helmus is megígírte volna Jacobus fiának a suc-

cessiót.

5.) Kis Miskát Mósik nev labancz hadnagy ölte

meg. Kos Mihály hihet, szántszándékkal fogatta

el magát : mert szabadon látta a mi emberünk mind

Debreczenbe, s mind Szent-Jóbon
;
beszílte, hogy a

vezér tet meg akarta fogatni, a debreczenieknek s

annak a földnek \^irág Gáspár által való híradásáért.
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6.) Az debreczeiiiek í> máí^ helyek Í8 kívánnának

hódolni, de a német tilalmazza ; e \ ég're Débreezenhe

eg-y H(tland nev német j>'enerált rendeltetett, ki mellé

Kassa, Szathmár s Máramoros tájjáriil más hadak is

érkeztek ^'olt. de megint eloszlottak, maga penig Bo-

land egynihány század magával Debreczenbe van.

Magyar lovas hadak is rendeltettekDebreczen tájjára

quártélyban.

7.) Az egri eommendáns öcscse az bátyjához

akarván menni Egerben, valamely németekkel : labancz

katonák felverték és magát a hintóban megöltík
; kire

nízve a német persequálja ket, hozzánk is gratiáért

folyamodnak,— Fekete-Bátorbnl is hasonlókípen vala-

melly hajdiik.

8.) Tömösváratt semmibül szüksíget nem mon-

danak, mivel igen behódol a szegénység. Gyulát

sem mondják szkösnek húsbul és pásztormánybul

:

az tatároktul sok marhát szerzettek volt, és jövendö-

tül félvén, felfüstölték, de kenyeret pinzen sem árul-

nak
; a passának, mondják, feles élése van in reser-

vata. A jancsár-agátul vett Yáradi kölcsön két zsák

búzát, hogy búzájul megküldjük in dupplo.

9.) Az melly követnek Bécsbül kellett volna jni

:

az a hire, addig alá nem j, míg Drinápolybul embe-

rek, a kit várnak, nem j Bécsben.

10.) Az melly kuruczok eloszlottak, azokat a

labancz végházakban megárestálván, addig el nem
bocsátották : míg arra nem ajánlották magokat, hogy

e tavaszon több német császár hadaival a franczia

ellen felmennek ; nem hisznek nekiek, ollyat gondol-

ván az németek, hogy a mi hírünkkel mentenek el,

csalárdságot gondolnak bennek.

N. B. Sándor uramnak íratott leveliben egyni-
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liány meiizil fermányok extraliálása felöl is, minthogy

már egynél több nem maradott.

Skerlet uramna': die eodew.

Conditionem et statum nostram praesentem,

qiiandoquidem Vezirius Belgradiensis i]xcellentissi-

mus Domiiiiis Csafer passa cum bene qiiotidie videat,

servitia qiioqiie nostra si non miiltiim aestimanda.

tamen qiiotidiana etsyncera in confiniis istis potentis-

simi nostri Imperatoris agnoscere debeat, nec se habere

authoritatem (ut praeter expressum mandátum aliqiiid

vei in administranda nobis annona, vei in assignan-

dis aliqiiibiis melioribiis qiiartiriis iibi subsistere et

hybernare miles commode posset) absoliite mihi decla-

ret ; rogatus itaque nt ad minus recognoscat et

reeommendet supremo ministro peniiriam et necessi-

tates nostras, fecit hoe libenter ; confidentia itaqiie

omni ductus erga Illustritatcm vestram, his anneeto

tam meam qiiam ipsius ad excelsum siipremum mini-

strum sonantem epistolam, rogando eandem enixe, ut

resoliitionem siiae Celsitiidinis , secundum amicitiam

suam, interpositione etiam sua promovere et ad ma-

niis meas qiiantotiiis transmittere dignetur. Cum in

confiniis inimicis varié loqiiaebantur, pro confirman-

dis animis Gyiilaiensium, miseram cum 300 equitibus

capitaneum meum Dominum Franciscum Horvát, ne-

cessitate etiam aliqua ductu, quod praescriptis 300

equitibus desideratum quartirium Szreberniczense

vei Zvornikiense, Dominus Csaífer passa abso-

lute denegaverit, nec in Bujurdelem et Pancsovam

actu quam qui sünt, plures in hyberna collocare po-
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tiierit, capitaiieuft iste Bupcrntif^ pliirimis difíiciiltati-

biis qiiaí=^ vol in primis propter Tna.xinia frigora ot iii-

rlonieiitiam ac'ris, Incor et uudiis milcs siiífeiTo flefiiit,

mag:iia militum jactiira ct medietatis fermc dissohitio-

iie, tameii servitium hoc praestitit, intravit Gyulám,

cxpedivit cuiTeiites literas ad diversos Comitatiis et

oppida, fecit cxciirsioiicm versiis Tibiscum, et ipsum

Tibiscum aliqui ex militibiis nostris superariint, prae-

da aliqiia facta. iteriim Gyulám reversiií^, ibi aliqiios

dies commoraiido, cimi ibi ultra síibsistere non potiiit,

et qnotidianam eqiiorum et hominiim jacturam, prop-

ter pabulationem necessariam expertiis fiiisset, Gyii-

laienses et Tömösvárienses ágas sibi associando, qui

exconfiniis istis ad siipremiim ministrum sünt expediti.

concomitatus est ipsos usque ad Jeni-Palankam, unum

ex aulae meae familiaribus
,

alium ex ductoribus

equestribus cum aliquibus militibus reliquit Gyulae

ad ulteriores meos ordines, verum nec isti ibi subsis-

tere possunt, nisi ex aniiona Imperatoris ibidem exi-

stente ipsis panis adfiiinistretur, cum nec pecunia ibi

panis reperiri possit ; rcquisivi in lioc puncto Domi-

num Csaffer passam, scripsi etiam supremo ministro,

si pro servitio istius confinii iitilitas et subsistentia

meorum liominum ibidem agnoscatur : dignetur cle-

menter de victu et subsistentia illorum sua Celsitudo

disponere.Timeo, ne propter constitutionem modernam

Danubii pluret? dies deberunt morare Jeni-Palancae

praescripti c<»iiíiiii{irii, tamen laborabo in quantum

íieri potest , ut transire et quantotius ad fulgidam

Portám penetrare possint ; donec tamen suis equis per-

veniant, idoneum judicavi de scitu necessariis in ante-

cessum etiam suam Celsitudinem informare: íiise ita-

que dv biis cmnibuí? fccribo Dominó Hándor. qui tídeli'
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tci" vt circumstíiiitialilcr Tlliistrati vestrae referet.

Cousiderabit Illustritas vestra ex relatione illiiis, iiisi

praecoiicepta iiiimicoriim iiiteiitio a fiilg'ida Porta

])raeveiiiatur, sccuiulum (lisciirsiuu iii ultiina aiidieii-

tia mea factiim suae Celsitiuliiiis, veiiiaiit quam solebaiit

matiiriiis Tartari, acceleretqiic expeditionem siiam

solito citiiis classis iiavalis : certe actiim érit de Gryula

et Jeiii-Palaiika
;

ai autem iiiteiitio supremi ministri

milii ad Belgradum declarata, ita coiifiiiidemus iteriim

dispositiones inimicoriim, et si illiim in operationibus

praeveniamus, ita ad honestiores etiam pacis condi-

tiones cogemiis. Tanta multitiidine et congerie niviiim,

certissimam exundationem aquarum circa finem Feb-

ruarij, et in Martio, Aprilique augurari possiimiis, et s

classem navalem isto tempore bic habeamiis : certe

Tétel, BccBe, 8zente (Zenta), cum tota Bácska praeda

nostra érit, dignetur tamen augere peditatum sua Cel-

sitiido in Belgrád, pro tali expeditione, cum equites

in tali tempore niliil facere possint. Bokcsa etiam per

ordines suae Celsitudinis facile recuperari posset, et

esset necessaria istius palancae recuperatio. Ego ex

mea parte nihil intermittam, liabeo cor et animum

totum dispositum pro servitio istius Imperii : sed non

sum in statu augendi, imo nec bos conservandi quos

babeo, nisi clementer et benigne disponat tulgida

Porta.

Görög Miklós 21. Januarij expediáltatván, vitt el Hlyen

leveleket Drinápolyha.

1.) Vezérnek, tatár diámnak, Aczér tibájának, Reiz

effendinek szólló török levelek.
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2.) Skerlet uramnak íszólló deák levél, és abban iu-

clusive az landor-fejírvári szerdár a vezérnek

szólló levele.

3.) Az francziai oratornak szólló deák levél.

4.) Az tömösvári Topaly-Hnszain passa és Omer

passa levelei, niagyarázatjokkal együtt.

5.) Az tömösvári alaj-bék és dézmások leveleinek

magyarázatja.

G.) Sándor uram levele, és abban inchisive az feljebb

irt ministereknek conceptusi, és Horvát Ferencz

hozta s Váradi irta hirekrül való extractus.

7.) Egy menzil-t'ermán, három lóra szólló.

8.) Az nisi jancsár-agánakésressovai agának szólló

levelek.

9.) Az maga instructiója.

10.) Hopmester uram Nemes János uramnak irt levele.

Sándor Gdsjár uramnak Íratott 29. Janarij 1694.

Adjuk kegyelmednek tudtára, hogy sub dato 12.

praesentis, Csáfer passa agája által küldött levelit

kegyelmednek az inclusákkal együtt vettük
;

Csáfer

passa maga küldötte meg kezünkhöz. Miolta ezt a por-

tát szolgáltuk, mind kegyelmed idejiben, miolta mel-

lettünk lakik, mind annakelötte sok változó állapo-

tokot, difficultásokot kellett experiálnunk és superál-

nnnk : de az tavaszi idö az kijöv zöldell füvekkel

újabb állapotokot, és a téliek ellenkezököt értettek

sokszor velünk; azértjó reménség alatt durabimus ad-

huc, várván kegyelmed megfordulásával az ervende-

tesebb híreket. Egyébaránt , hogy az igírt hurinlik
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is qiiártély abban a matériában, hogy snbsistálhassa-

nak, nem adatott : könny általérteni, mire való ; de a

mi dolgunk patientia. Elliiszszük, kegyelmed is az

idhöz kípest íbgja magát contbrmálni, és quo-qiio

modo ottan subsistáliii, és végit várni: mire fakadnak

a dolgok ? ámbár vissza kivannak is küldeni kegyel-

medet. Micsoda terminusra nézve vett kölcsön pínzt

a franczia doctortul : benniinköt tudósítson, és maga

ottan tovább való subsistentiájára nézve ha megfo-

gyatkozik, tovább is igyekezzék kírni, bár interessel

is, hogy a költségnek nem-léte idnek eltte ne kínsze-

rítse a visszajövetelre, ha szintén vissza kívánnák is

küldeni ; míg már a fenforgó dolgok egy felé fordul-

nak, nem illend s nem is tanácsos addig visszajönni

kegyelmednek. Hajvász és Görög Miklós által kül-

dött levelekre való replicáját kegyelmednek szivessen

várván, etc.

P. S. Az tömösvári passa embere Jeni-Pa-

lánknál az Duna befagyásával jülietett által, ki is

egy tatár agát fog visszaküldeni; irjon általa, és élhet

conlidenter véle, az kapukon is eleget érthet. Gö-

rög Miklós elmenetelitül fogva semmi újabb dolog

nem occurrált. Székely Zsigmondnak Írattunk Komá-

romi urammal : tovább való dispositiónkig helyben

subsistáljon, s kegyelmed dispositiójához conformálja

magát. Stefánt ne késsék elküldeni az informatiókkal.

Sdu'Joi' Gáspár uramnak 2. Februarij.

Ezeltt egynihány nappal az tömösvári passa

embere által, s azeltt penig egy héttel Görög Miklós
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altul bíivt'bbcíi irtunk ke«»,yeliiic(liick az occiUTentiák-

riil. Érkezvén újobban Gyuláiul c*>y a^a másod-ma-

gával, az mely hírekkel jött, sietve küldöttük Laudor-

Fejírvárrá, o-ondolváii : ezen hírekkel emberit fogja a

portára küldeni a szerdár; nem kítljük, ezen levelün-

ket meg fogja kegyelmednek küldeni. Megírtuk vaUi

kegyelmednek : Boland generál Debreczenbe érkezett

;

igaz, Debreczenbe csak egynihány század magával

maradt volt ben, de az elsben mellé gyülekez ha-

dakat is, a mint híre volt elsben, a Tiszán által nem

küldötte, hanem Sza])olcs vármegyébe telepítette meg
;

és a volt híre, hogy mozsárokat is hoznak Debreczen-

be, és a mint megírtuk vala, Gyulára igyekeznek

;

hihetni-é, nem-é, hogy e télen jégen megpróbálják ?

azoknak hagyjuk itiletíre, a kik Gyulának dolgát

jobban tudják. Horvát Ferencz onnanvaló eljöveteli

után portása voltugyan ott az ellenségnek, a mely is

a fáért kijáró törökökben kárt tett. Az Karán-Sebes-

re, Lúgosra s Bokcsára járt Daróczi uram emberi

újobban is coníirmálják : közönséges szó az ellenség

között, hogy Jeni-Palánkot is, minekeltte a víz meg-

ersíthetné, megpróbálják, mivel az árvíz alkalmatos-

ságával supponálják, hogy Jeni-Palánknak nem árt-

hatnak. Értésére adtuk a szerdárnak is : ez illy hirek

között kívántatnék a had, ha volna, etc.Váradí tized

magával Mocsárival még ben van Gyulában : de azok

is gyalog, a többi peníg a nagy szükség miatt eloszlott.

Nem tudjuk a portán mint készülnek a hadakozáshoz :

de a németek mind erdélyi s magyarországi quárté-

lyokban valóba kíszülnek, s úgy látjuk, a tavaszt sem

várják az operatióban. Ezen Gyulárul jött török

desperate beszéli Gyula fell, semmirekell embernek

mondván az ott való passát, és hogy akármikor sem
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ártlmtott jobbíui Gyulának, mint niostíiz J(\i2,"('ii ; kevós

török lévén benne, mikor ellenség- nem ment is alá: az

árka jeg'elísit is alig gyzték. Az mostani próbája al-

kalmatosságával az ellenségnek, 37 törökkel kevese-

llett az ottvaló praesidiiim. Az melly tiszamellyéki pa-

rasztembereket a mi katonáink vittek volt be Gyu-

lába, most is az tömlöczben vadnak
;
póstájok jüvín,

az szegedi commendáns saczon s pénzen való szaba-

dulásokat nem ellenzi : de élést, lia a tihiilik'zben vesz-

nek is, nem enged bevinni.

Die 14. Februarij. Íratott az franezia oralornaJc.

Ex Epistola Excellentiae vestrae intellexi, quod

cum magno-vezirio loqunta fuerit, in qua collocutione

agnoverit apud se illum statuisse hunc annum belli

cum non elapsurum indomita Transsylvaniáé, taxit

Deus, ut ista intentio quotius conjuncía sit cum inten-

tlone et interessé Christiaiiissimae Majestatis, Domini

mei clementissimi. Bene animadverto titubationem et

levitatem ministrorum istius portae, quod meam perso-

nam et accomodationem, quamvis mille vitae meae

periculis , et ferme perditione , constantem meam
lidelitatem et satis proticua servitia illis comprobavi,

et nisi haberem reflexionem, quod collatio principatus

Transsylvaniáé fuerit facta ex respectu et interposi-

tione Christianissimae Majestatis, et qui me in pos-

sessione illius provinciáé non tantum promovere et

manutenere, sed et authoritate et majestate sua ad

liaec Turcas etiam cogere, et me ad majora etiam

applicure poterit, despondere certe animum deberem,
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et iiianem fuisse taiitoruiii aiiiiuruni et tot iiiiseriarum

operám. Vivát Christiaiiissimiis Ludoviciis, Dominus

meiis Clemeiitissimiis, cui et vitám et omnem meam fortu-

ram debeo. Vivát vestra Excelleiitia cum omiii foelici-

tate, pro cujus laboribus et indefesso stiidio quae ibi

exercet, im perpetuum me obligatiim seiitio, etmeejiis-

dem favori et gratiae prorecommendo. Habeo exmis-

sarios in Hungária et Transsylvania, misi etiam ex-

pressos homines meos ad sorores meas, nnde certissi-

mas praestolor informationes, de quibns Excellen-

tiam vestram informare non intermittam. Interim

rogo de conchisione oratoris Poloni, quid inde speran-

diim, me informare et memóriám mei habere dignetur.

Interim maneo, etc.

Az fö jancsár-agának ivatott 14. Fehriiarij 1694.

Nagyságod levelit igen kedvessen vettem ; liogy

engem szívibül ki nem vetett, és a fvezér eltt is

fellem jól emlékezni méltóztatott, Isten áldja meg

nagyságodot érette. Hatalmas császáromnak és a tö-

rök nemzetnek szolgállatiban, a mint eddig, ezután is

én is tanáltatni kívánván, hála Istennek, afö-jancsár-

agák is mindenkor énnékem jó uraim voltának, nagy-

ságodtúl is minden jót várok, kérem is, ezután is ró-

lam el ne feledkezzík ; és most ott lévén a tihám is,

ha vagy ö, vagy más ottan lév kapitiháim valamiben

nagyságodot megtanálják, légyen jóakarattal és se-

gítséggel hozzájok.

MONTMENTA HUNG, SCRIPT. XXIIÍ, 10
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Az seh-iszlámnak eodem die.

Adta értésemre a tiliám, hogy nagyságod kön-

töse csókolására elment volt, és nagyságod jó szívvel

látta, és hozzám, szolgájához, minden kegyelmességit

igírte. Isten nagyságodnak ezer annyi jót adjon, a

mennyit én velem kíván cselekedni ; nagyságod a tö-

rök nemzetnek és hitnek az egyik föoszlopa : én is a tö-

rök nemzet szárnya és protectiója alatt lévén, nagy-

ságodtul mint uramtul legtöbb jót várok. Isten nagy-

ságodot az én szerencsémre sokáig éltesse, és minden

dolgaiban boldogítsa.

Az iirumelli kazi-eszkernek. Die eodem.

Az én tihám mostan adta értésemre, hogy nagy-

ságod köntöse csókolására is elment volt, és a mely

szókot nagyságod eltt mondott, azokot is értésemre

adta ; nem kételkedem benne, hogy nagyságod is, mint

ennek az Imperiumnak egyik bírája, és okos s eszes

ember, az én tihámnak szavait elméjire vehette, és mint

igaz biró tészen mindenekriil itíletet. En az én szol-

gállatimot nem forgatom
; az mikor nagyobb volt mód

kezemben, többet szolgáltam. Nemcsak szerencsés id-

ben : de szerencsétlen esztendejiben is a török nem-

zetnek állhatatos szolgája voltam. Az szívem minden-

kor a török nemzeté volt, több nrat a török császár-

nál nem is tudtam. A török nemzet hire , becsületi

mire bocsájtja? és ezután én velem mi jót akarnak

cselekedni ? nagyságtok kegyelmességiben áll ; az én

dolgom csak az, hogy Istennek imádkozzam az uagy-

ságtok boldogulásáért ; elhiszem, a nagyságtok szár-
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nvai alatt én is elélhetek. Ez világnak mindenkor

olyan dolga volt, hogy a nagykapukon jóakaróji is, s

gonoszakaróji is szoktak lenni, s mindenkor voltak

is. Nagyságodot csak azon kérem : egyik füle enyim

is légyen, és ha én érettem nem is, Istenért s a maga
hitiért én rólam se feledkezzék el.

Az reiz-effendinek eodem. die.

Kívántam ez levelem által is kegyelmed kézit,

mint régi jóakaró uramét, csókolnom ; sok országos

nagy dolgait kegyelmednek tudván, kérdezem, mint

vagyon ? Kegyelmed sok szép szavairúl , és eleitül

fogva hozzám mutatott jóakaratjárul megemlékezvén,

kegyelmedért éjjel-nappal Istent imádó szolgája va-

gyok
;
kérem is kegyelmedet : tovább is rólam el ne

feledkezzék, és ott lévén most a tihám, ha szinte nem
Írna is, valamely örzendeztetö hírekkel általa megör-

vendeztetni méltóztassék.

íratott Sándor Gáspár uramnak 14. Fehruarlj.

Az tatár posta kegyelmed 30. x-bris datált leve-

livel megérkezvín, sok nyughatatlansággal teljes gon-

dolkodásinkhoz kípest kegyelmed tudósítását nagy

contentumunkkal olvastuk, betegeskedésít penig szá-

nakozva értettük. Isten kegyelmedet gyógyítsa s er-

sítse, s adjon nekünk is olly idt érnünk, hogy ke-

gyelmed sok szolgálatit, s szíves fáradozásít érdeme

szerint jutalmaztathassuk meg. Hajvász s Görög Mik-

lósék által küldött levelinkbül megérthette függbe
10*
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livö elménket; melyekre nízve, noha mind Erdélyre,

mind Magyarországra az rabok szabadulása végett

kezünknél vadnak a passnsok : de embereink expedi-

tióját halasztottuk, azokba a dolgokba való kegyel-

med informatiójához képest reguláihatván magunkat

azoknak az embereknek azokba az dolgokba való in-

structió-adásba ; eddig az rendkivül való tél impediál-

hattak bennünket ez illy expeditióktúl. Az seislámnak,

urumelli kazaszkernek, jancsár-agának, reiz-eífendi-

nek, teíftedárnak irott leveleink pariáibul : mit irtunk ?

megláthatja kegyelmed, és maga vélek való discur-

susit s negotiatiójit ahoz képest reguláihatja. Ügy
látjuk, eddig a nagy havak és kegyelmedtül vett inti-

matiók, és ezután az árvizek , a tavasz érkezisivel

penig az újabb-újabb dolgok aligha bennünket a Vi-

dinben való meneteltül égiszen is el nem fognak. Ta-

gadhatatlan, hogy mindenbül igen megszkültünk, de

determinative semmit nem Írhatunk, tovább mi tivök

leszünk? mert a mint Madács uram irja, minden igen

megdrágódott Vidinbe is : a törökök foglaltak mindent

el a szegénységiül pénzen, hogy a kuruczoknak két

áron adhassák, s nyerhessenek rajtunk. Patientia fe-

rendum est, quod mutari non potest. Megküldtük ke-

gyelmednek Madács uram extractusát; vidinyi szállá-

sunk gazdája mennyibe tötte árossá az házat, és

benne lívö élését. Landor-Fejírváratt már 13 s 11

okája jár a lisztnek s búzának egy talléron ; de azon

vidinyi vásárlásra sem fordíthatjuk addig elménket,

míg már Bai András s Márton deákék az várható

pénzzel el nem érkeznek, és kegyelmed opinióját is

nem veszszük. Azért, minthogy mind a vitézl rendtül,

s mind magunk szolgáltul búsíttatunk, és a minden-

napi szüksíges költsígtl is szorongattatunk : az melly
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ezer tallér felöl kegyelmednek irtunk volt, liogy abára

fordítsa, azt se hagyja már ottan, hanem küldje el a

többivel, a midöre megveheti azt az háromezer tallért;

ha Vidinbe tanáhink penig menni, mind Mahmiit agá-

nak complaceálni, s mind penig minden legkissebb

panaszra való alkalmatosságot eltávoztatni igyeke-

zünk. Az Landor-Fejírvárra szólló leveleket megkül-

döttük, ha a vezér élést adatna. Vidinbe elég élése

van a császárnak, azt irja Madács uram : minthogy

a Vaskapunál és Pancsovánál lívö éléses hajók Vi-

dinbe mentek telelni, ott rakták ki házakhoz, s az az

ordinantiájok, hogy mihent a Duna jege felbomol, fel-

induljanak. Nékünk a volna contentumunk, hogy ke-

gyelmed martiust és áprilist odatöltené: talám pro

campania futura in Aprili szerezhetne valamit hadaink

és magunk szüksígire ; ha szolgáltatni kivannak ve-

lünk, s annálinkább, ha magátul el nem hagy az vezér,

nem denegálhatják, hogy a tavalyi, s elbbi esztendö-

beli modalitás szerint valamit ne adjanak. Igen akar-

juk, hogy az erdélyiekkel jól alkuszik kegyelmed;

Márton deákot, megirtuk vala, amoveálja kegyelmed

onnan, s küldje ide , hogy már in favorem ipsorum

;

megvetjük mesterségünket,kitanulhassuk : az erdélyiek

s a porta is micsoda insinuatiókat tettek Erdélybe ? s

errül kegyelmedet is tudósítjuk. Durcsányi penig Zo-

íiában a mi engedelmünkbül egy óráig sem lakott,

sem penig reá egy pínz-írö dolgot sem biztunk, — úgy
tudja kegyelmed ; hanem megnyomorodását és olly

nyavalyáját insinuálván iteratis vicibus, a kire nízve,

ha nem orvosoltatja magát, el kell miatta veszni, és a

doctorhoz, úgy Orlai uramhoz való bocsáttatáeárul

instálván : úgy bocsáttatott volt el itt ; az ki mint eszik,

úgy iszik is reá. Hanem vadnak s voltak magok közül
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való correspondensink is, kik szolgai kötelességünkbe

is nincsenek, kikrül kegyelmed is tehet itíletet. Eny-

nyiben expectorálván magokat az francziák, nem illik,

hogy kegyelmed többé búsítsa ket ; mit irtunk most

az oratornak is, megláthatja az párbiil. Nálluuk az ér-

telem, seisláramal való discursusiban és egyebekbe is;

a miknek titokba kell lenni, titokba maradnak. Az

melly authort nekünk Skerlet uram adott, kegyelmed

küldje el Bai Andrástúl. Istennek hála, mégeddig az

ittvaló aér minekünk szenvedhetöképen szolgált; nem

tudjuk, már a tavasz mennyiben faveál ? Szinte most

megyünk ki lovon is,— mindazáltal az insinuált dolgok-

ba várjuk az Orlai uram tudósítását, és a doctor opi-

nióját. Nem tartottuk károsnak Inczédi Mihály uram

lengyelországi diariumának egy darabját lepariáltatni

;

minthogy maga is ott van ö kegyelme, s ha jónak

látja, és bizhatik coníidentiájához : magával tétethet

relatiót a követ eltt az király akkori resolutiója

iránt ; kivált ha re infecta kellene megfordulni a kö-

vetnek : renoválni kellene azon dolgot, ad utrumque

easum, közelebb lívín nekünk a lengyel barátság az

anglusénál, etc. Ezek bízatnak kegyelmed prudeutiá-

jára, a mint elméjit veszi a követnek mind a mi sze-

méllyünk, mind a békesség dolgában. Egyébiránt al-

kalmas lument vehettünk a követnek Jászvásárrul

irt és a mellé annectált Jablanoczki uram és a Len-

gyelországba lívö francziai orator levelibl, kiknek

páriáit pro directione kegyelmednek megküldöttük

;

azon leveleket Stefán hozta, de Jászvásártt 1 napig

várakoztatták, és a nagy havak is akadályoztatták jö-

vetelit. Tudhatja kegyelmed, Castaneur uram érkezíse

eltt vött volt minket eszközül a porta a lengyelek

dolgában ; adná Isten, folytathatná úgj ott kegyelmed
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ezen dolgokat, hogy a követ a fraiicziai orator is

ottan esmerlietnck meg a portai ministerekkel a mi

Lengyelországba való tekintetünket, és a porta is az

lengyelek eltt creditumunkat ; azzal a mi opiniónk is

nevelkednék. Azért lássa : ezen Lengyelországbul jött

levelek páriáit közli-e a portai ministerekkel ? Az ori-

ginalísokat nem szerencséltethettük, de azt mindenkor

nállunk megtanálják. Volt egyszer szó szegíny Les-

senyei Nagy Mihály uram idejíben Lengyelországba,

hogy azt a házat, kibe most a passa lakik, nekünk

conferálnák a lengyelek, restituto Kameneko, pro ae-

terua memória, és az indigenatussággal egy sztarosz-

tiát is, etc. Székely Zsigmond Komáromi uramnak irt

levelibül megérti kegyelmed, mint impediáltátott az

correspondentia — de már azon tiíl vagyunk— kegyel

raed Bukurestre való járása alkalmatosságával ; most

közelebb megbizonyította a havasalfölbi vajda, nem

impediálta ezen leveleket hozó postánkat. Hozta Ste-

fán a moldvai vajda levelit is, kiben martiusig kívánja

várakozzunk a marhák után. Mihelt a jég a Dunárul

elmegyen, azon marhák dolga végett bizonyos embe-

rünket küldjük a moldovai vajdához válaszunkkal,

kit megmondhat az moldovai vajda kapitihájának is,

akkor dispositiót teszünk Székely Zsigmondrul is : ö

maradjon-e ott, vagy más ? de mind a lengyelek, mind

a francziák úgy kívánván : a moldvai vajda udvarát

bizonyos emberünk nélkül nem kívánjuk tartani
; jó

volna mindazáltal, ha a francziai orator, ajánlása sze-

rint, küldene néki valamely költsíget,— kinek is meny-

nyiben terjed discretiója iránta? kegyelmed válaszát el-

várjuk. Elhittük, vette kegyelmed Topaly-Huszain

passa agája által irott levelünket, melynek is recipis-

séjirül a tudósítást elvárjuk. Miolta Horvát Ferenczék



152

megjöttek, semmi liirünk onnan nem jött; a labancz

végházakban és a Dunán túl lívö földnípe között foly

a hire, liogy az ellenség Gyulát oblocálta volna, s be

is szállott a várossába és bombardizálná is. E napok-

ban 30 lovast küldtünk volt által a Dunán : egy bok-

csai rácz katonát hoztak, kit a szerdárnak is elkül-

dÖttünk ; egyebet nem mond, hanem hogy Bokcsán a

kastély töviben újabb sánczot csinált Antoni , van

ezered magával, Karán-Sebesbe 500 német vagyon.

Gyakran csalogatják a labancz tisztek magokhoz a

mieinket is, és a ki oda-szökik, extraordinarie acco-

modálják ; s nemcsak azokat, hanem a ráczoknak is

bü quártélyok és oly accomodatiójok van, a ki még

eddig nem volt. Azon nyelv mond ollyat is, hogy a

melly kuruczok az labancz végházakba szöknek, azt

mondják, azért mennek oda, hogy az törököt illyen

nyomorúsággal szolgálják igazán : mégis jámbor szol-

gálatjokra és közönségesen megtanalván a vezért,

apjokat, anyjokat, felesígeket, gyermekeket elrabol-

tatta, s vissza nem adatta. Antoni váltig kíszül Pa-

lánkra : de mi is vigyázunk ellene ; vagyunk ollyan

reminsíggel, ha mit akarna, nem hirdetné. Az Palánk-

hoz holdoló falukat az ellenség teljességgel el kivánja

pusztítani ; most újobban Vajvodincza pusztán hadta

helyit. Szoboriczán is helyeket pusztán akarják hadni,

annálinkább elszéleszti ket az harácsszedö. Tegnap

jött ide a váradi alaj-bék, a szerdár fermánjával, Pa-

lánkra akar menni, hogy a császár harácsát meg-

szedje azokon a falukon, non obstante eo, hogy 3 esz-

tendre való szabadságot s fermánt nyertünk volt ne-

kiek Ali passa fövezértül. Irtunk ezen dologrul a szer-

dárnak is ; megválik, mi választ ad reá. írja Szent-

Andrási : estek a szerdárnak ollyan szavai , hogy a
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kuriiczok állhatatlanok, más egyéb elleiiségö^el Gyula

alatt is kárt töttenek a törökökben. Nem gondolják penig

azt meg, hogy eselédeket raboltatják, nem fizetnek, s

qiiártélt sem adnak nekik : aminthogy mind afféle cse-

lédekért disgiistatus katona s hajdii ment el, a ki el-

ment. Nem disputálhatunk véllek, de valljon a magok

nemzete szenvedett-e, vagy szenvedne-e annyit, mint a

kurucz? Az fvezért a sajkák felöl megtanáltuk volt

Fejírvárnál, azért kegyelmed is tanállja meg : a mi

dispositiónk alá parancsoljon egynihány sajkát Pa-

lánkhoz , Ali passa felérkezésíjig ; legyen olly fer-

mánjok, hogy a mi vitézinkkel együtt jíijjenek-men-

jenek, mert az idö felnyílván, majd elég tolvaj le-

szen a Duna mellett ; de Jeni-Palánk is akkor igír-

hetne nagyubb securitást magának ,
— mert nekünk

minden hajóink elvesztek, ha innen valamelly segít-

síget akarnánk is küldeni Palánkra, nincs hajó, a ki-

ken succurálhatnánk azon végháznak. Az régen kí-

vánt mappárul el ne feledkezzék kegyelmed, úgy a

franczia király és delphinus (dauphin) kípét is ha va-

lami kereskednél megszereztethetné kegyelmed, igen

kedvessen vennk.

Az fö-tefftedárnak ivatott 14. Fébruarij 1694.

Nagyságod méltóságos tisztiben való megersö-

dését örömmel értettem ;
remélvén, több szolgái s jó-

akarói között engem sem vét ki szívibül nagyságod

:

kívántam ez levelem által nagyságod kezét csókolnom,

és kérem , Belgrádnál tött szavaihoz képest engem,

szolgáját, se felejtsen el, — tudván nagyságodnak a csá-

szárnak szolgállatjában másoknál több és sok dolgait.
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Ha Isten adja, liogy én is ennek a török nemzetnek

szerencséjiben oly idt érhetek, kiben nagyságodnak

jobban kedvét kereshessem: el nem feledkezem nagy-

ságod jóakaratjárul, tudván azt, nagyságod egy sza-

vával többet szolgálhat a fvezér eltt , mint mások

százzal. Mostani boldogtalan állapotomban és bujdosá-

somban nagyságodnak egyébbel nem szolgálhatok,

hanem Istent imádok nagyságod életiért és szeren-

cséjiért.

Az reiz-effendinek Íratott 20. Mártii 1694.

Kegyelmed barátságos és igaz szívbl irt levelit

a midn a tihám megadta, nagy vigasztalásommal, és

sok búsulásim között elmémnek csendességivel olvas-

tam ;
kiért a nagy Isten kegyelmedet áldja meg, és

szívinek minden kívánságát töltse bé,hogy én fellem

nem feledékeny ; tovább is kegyelmed köntösét nem

hagyom, úgy megfogtam, élnem bocsájtom holtig ; tud-

ván kegyelmed mind Istenét, mind hitit sokaknál job-

ban: tudja az mit kívánjon az egész világ eltt kiter-

jedett török nemzetnek becsületi; és hogy én az hatal-

mas török császároknak s ennek az iszlám nemzetnek

árvája vagyok, azt is kegyelmed sokaknál jobban

tudja, mint a kinek Isten nagy okosságot és értelmet

adott, s ez világ dolgait is jobban tudja. Édes régi

meghitt jóakaró uram, most erre a félre való hirekrül,

az ellenség készületirül egyebet nem irhatok : a vezér

nagysága parancsolatja szerint, a kiknek lovok ta-

náltatik embereimben, mihen Ali passa érkezik, a ti-

hámot elküldöm ; az én részemrül kész a szolga, a

szív és az akarat is az szolgállatra ; de hova-tovább
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ertlenségünk nagyobb, ernk nincsen ; a rósz telelés

miatt, rendkívül való nagy tél is lévén itten, az kit

még nem értünk : sokaknak embereim közül lovok

elveszvén, nem tudván mivel tartani , sokaknak, kik-

nek két-bárom lovok volt is, gyaloggá maradt ; ez illyen

szolgállat penig a mirül mostan parancsolatunk jött,

lóval való szülgállatot kíván.

IncliL sája.

Édes jóakaró uram ! Az ellenségnek mind Erdély-

ben, mind Magyar- és Horvátországban nagy készü-

leti nyilvánvaló ; némely kímjeink liozták ; Gyulán

akarnak elsben általesni, és az ellenség dévánjában

Bécsben, mind Tömösvár, mind Landor-Fejírvár meg-

szállása emiékezeiben vagyon; a'rácz hadakban visz-

nek a franczia ellen is vagy kétezerig valót valamely

magyarokkal, úgy vagyon hírünkkel ; a franczia ki-

rály halálának hire foly mind Erdélyben, mind Ma-

gyarországban, és hogy valamely princz Montecuculi

nev embert küldött a német császár a franczia király

fija köszöntésire az atyja halála után. De ha Isten adja,

mindezekrül a feleségem a mely embert felküldött a

maga dolgai végett, a vezér nagysága engedelmébü),

mindezekrül bizonyosabbat fog hozni ; az mikor meg-

érkezik, minden dolgokot s hireket kegyelmednek tud-

tára fogok adni. Itt a Duna mellett is az ellenség a

lármacsinálást elkezdette. Miolta a hó elveszett, a

pusztákot is járja a Tisza s Maros mellett lév vég-

házakban lakó ellenség, az utakot vigyázza,— a mint

ez napokban áltaiküklvén a Dunán, afféle ellenségben
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vertének fel két izben is ; most utolszor egy becsei

hadnag:yot, lovast, hoztak be heted magával vitézeim.

Most készítem gyalog hadaimot, hogy Poricsa felé

küldjem : csak Csáfer passátnl várok, hogy onnét is

küldjenek valamely hadakat, minthogy a poricsai szi-

get elfoglalására igyekezik az ellenség. Most kíván-

tatnék egyszer itt a donanma, az mint errül a vezért

magam is megtanáltam vala Fejírvárnál, és e télen is

Írtam, mert a nélkül a vitézl rendnek is a Duna mel-

lett hasznát nem vehetjük. Úgy tetszvén Csáfer pas-

sának ö kegyelminek, a Pancsován muhafezetben lév

kapitányom, és ott lév muhafezetem mellé 25 lovast

küldöttem, hogy a pusztára inkább vigyázhassanak,

és a pusztán járó ellenségnek árthassanak. Az Isten

tudja az én szívemet, miképpen kívánnám a török nem-

zetet szolgálni : de csak azon fáj a szívem, hogy ke-

vessen tudják az mostan él török nemzet nagy ren-

déi közül az én régi, és eleitül fogvást való szolgál-

latimot; tudtam a török nemzetnek szolgálni, s tudok

most is, ha úgy volna módom benne s erm hozzá, az

mint, volt ennekelötte,— de ezt csak kegyelmednek, mint

jóakarómnak irtam.

A fvezér tíhájdnak eodem die.

Az tihánk megérkezvén hatalmas császár fer-

mánjával és fvezér urunk nagysága levelivel, meg-

adta kegyelmed levelit is ; a parancsolathoz képest

azért a kiknek szolgáim közül és vitézeim közül

arra a szolgálatra lovok tanáltatik — minthogy em-

bereim közül, a kiknek lovok volt is, az szszel na-

gyubb részinek elveszett, a rósz telelés miatt — elké-
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szítjuk és készen tartjuk , liogy Isten elhozván Ali

passát , az Havasalföldibül várható lovasokot , tihá-

mot vélek együtt elküldhessem, és a vezér ö nagysága

rendelése szerint hatalmas császárom szolg'állatjában

tanáltatliassam, azon igyekezem. Az mikor azértatihá-

mot hadaimmal együtt a Dunátúl felköltöm, — akkor

újabb postám által kegyelmedet tudósítom, és akkor

irhatok bizonyossabb választ a vezér ö nagysága né-

kem irt levelire is. Kívántam azt is tudtára adni ke-

gyelmednek : az hó elveszésével már is feltámadván

a sok tolvaj, mind a Duna mellett, mind a pusztákon,

küldöttem csatáimot által a Dunán, kik is, Istennek

hála, szerencséssen járván, az ellenségben felvervén

s levágván : nyelveket is egynehányat behoztak, kik-

nek is szavokot s nyeU^ek vallásokot kapitiháimnak

s Scellet-oglinak is megírtam. Azonban úgy tetszvín

Csáfer passának ö kegyelminek : Pancsován lév vité-

zeimet, azokot a puszták ot s utakot tudó jó kalahuzok-

kal,25 lovassal megszaporítottam, itten lév vitézeim-

bül ; ha Isten adja, ezután ott is nagyobb szolgállatot

tehetnek. A poricsai beknek nímely híreihez képest

arra felé is a Duna mellett gyalog hadaimot bocsáj-

tottam. Minden utakon s alkalmatosságokban azon

igyekezem, hogy mostani hatalmas vezérünk idejiben

ö nagyságának kedve szerint szolgálhassak, és na-

gyobb kegyelmességit érthessem.
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20. Mártii a: réz-effendinek Íratott levélhez való

második Inclusa.

Édes jóakaró uram ! Egy magyar kapitánnak és

a debreczeniekiiek e napokban ide póstájok jött; a

debreczeniek azt izenték : liogy csak a német, a ki

most a városokban vagyon, menjen ki, a holdolás és

adajok végett fogják embereket küldeni ; reménkednek,

addigis a vezér eltt fogjam pártjokat. En ollyan vá-

laszt adtam : lakerdivel ide ne küldjenek, hanem do-

loggal, a kivel én is a vezér eltt szégyent ne vallják;

adajakat, a mint szegénységek engedi, készítsék, és

oly embert küldjenek, a kit én is a vezér eleiben

küldhessek, minthogy az erdélyi fejedelemséghez tar-

tozó város Debreczen ; úgy osztán én is supplicatio

által szolgálni kívánok a vezér eltt nekik. Izenték

azt is: Haizlernállok volt, de mindgyárt postán vissza-

ment Bécsbe ; most a hadak felett a minem költsé-

gek vadnak az német császár részérül, azokban az

tefterdár. Hogy az németeket a télen Gyula felé való

indulásokban az Isten megszégyenítette , az is igaz

;

sok kár volt bennek, csak a hideg miatt is. Mind a

magyar kapitány, mind a debreczeniek izenték: Gyu-

lát idején akarják megszállani ; azért a vezér kegyel-

messége igen jó volna,— a mint nagysága énvelem

Fejérváratt beszéllett : azok a tatár hadaid s egyébféle

török hadak is junének egy órával elébb, hogy míg

az ellenség Gyulát megvenné, foghatnánk valamely

dologhoz , és elzlietnék meg az ellenséget gonosz

szándékában.
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íratott a kapitiháknuk 20. Mártii.

Sándor Gáspár uram megérkezvén, az odavaló

dolg'ok folyásárul s kegyelmetek állapotjárul vettünk

elégséges informatiót ; tött arrul is relatiót, hogy né-

mely dolgokat memóriáiéban hagyott kegyelmeteknél,

kikriil hogy irjon kegyelmeteknek, committáltunk ö

kegyelmének, — azért magunkat azokba o kegyelmére

rel egáljuk.

Az mi a vezér parancsolatját illeti a gyulai ex-

peditio iránt, mit irtunk azon materiában a vezér ti-

hájának : levelünk conceptusábul meglátja; azért mind

a tulajának, Reiz és Zulfikár eífendiknek szólló leve-

leinket adja meg nekik, és mit mondanak, vagy mi

kérdíst tesznek? arrul tudósítson, és ha eddig az élés

iránt semmi dispositiót nem tettek volna: requirálja ne-

vünkkel ket, és a vezérnek nevünkkel arzuált Írasson.

Az szerdárnak csak az a válasza : miért nem hozta Sán-

dor uram az vezérnek vagy tihájának levelit az élés

dolgában! fermány nélkül nem adhat, noha Fejírvártt

elíg vau, s Vidinbül is megindultak az éléses hajók.

Skerlet uramnak is irtunk ezen materiában, kinek,

úgy az francziáknak szólló leveleinknek megadását

kegyelmeteknek recommendáljuk.

Az Gyulára men hadak dolgában is Csáfifer

passára hozott fermányba 400 oka lisztrül van emlé-

kezet csak : azért a mellé lisztül vagy peszmegül sol-

licitálja kegyelmetek a tihájánál augeálását, és vala-

mely sajtot s túrót is, a mint eddig practikáltatott

;

közelebb kegyelmed tudhatja Orlai uram, tavaly is

kegyelmed alkalmatosságával mint Kín az expeditio

arra felé.

Az ellenség a pusztákat s Duna mellyíkit már is
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kezdte járni, kire iiízve mi is portásiiikat küldviii ál-

tal : két Ízben két helyen is felvertek az ellenségben;

most utolszor egy becsei lovas hadnagyot hetedmagá-

val hoztanak bé, kiknek vallások az : az Tisza igen

megáradván, most Becse körül nagy árvíz van; miolta

ott tavaly a török próbált , azolta semmi fortificatiót

benne nem tettek, hanem a kapu eltt ersítették. 400

lovas- s gyalogbul álló rácz praesidium van benne.

Mondják : Gyulát nemsokára megszállják. Az mely

rácz generális Bácson telelt, parancsolatja van : 2000

rácz lovast vigyen felafranczia ellen, kiknek is hogy

jobb kedvek legyen, mind fegyvereket, ruhájokat, lo-

vokat megigírte a császár, mint más német hadaknak,

mikor új hadat fogadnak. Mondják : a nagyubb arma-

dárul az a szó, hogy újobban Landor-Fejírvár alá fog

szállani. Az Eszék felé való hirekrül, minthogy a

szerdár, tudjuk, a portát tudósította, arrul irni szüksí-

gesnek nem láttuk
;
hanem az poricsai és hersovai bé-

kék leveleire nízve szinte most készítünk egynihány

zászlóalja gyalogot, kiket csatakípen a Duna két fe-

linek, s szorossaira gyülekez ellenségnek megpró-

bálására expediálunk, errül a szerdárnak is hirt adván,

s azt is neki persvadeálván, hogy a poricsai sziget-

bélieknek segítséget küldjön, minthogy az palánkjo-

kat is elrontotta az árvíz : azon helynek recuperálásá-

ra készülnek inkább. Mi penig itt gyalog hadainkkal

is úgy tehetniük jobb szolgálatot, ha sajkáink volná-

nak, kirül mind az szszel magunk a vezért, mind e

télen leveleink által a portát megtanáltuk vala ; eze-

ket is a hajó nemlíte miatt gyalog kínszeríttettünk ex-

pediálni ; melly hajóbeli alkalmatosság nemlíte miatt

az correspondentia is köztök nem lehet, ha egymást

seffíteni kellene is.
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Az mint az Öszszel a vezérrel való utolsó aiidieu-

tiánkban is volt szó : most volna az ideje a tételi és

becsei próbának is; deczily expeditiólioz annálinkább

megkívántatik a hajó, és ha a fejírvári praesidium is

bosznai s arnolt hadakkal anp:eáltatnék.

Tudósítson kegyelmetek bennünket: a hadak neve

alatt élésekrül , fizetisekrül küldött supplicatiójokat

beadta volt-é a vezérnek ? mert ha neg-ative felelt is a

porta, de közönsíges dolog lívín, urgeálása kegyelme-

teket illeti. Ha szolgálatjokkal akar élni a porta, nem

denegálhatja kegyelmességét. Ezen supplicatiókat

Skerlet uram leveliben includáltuk volt, ö kegyelmé-

nek recommendálván.

Brassai által a minem lengyelországi leveleket

küldöttünk kegyelmeteknek : Sándor uram elötanál-

ván a postát, s kegyelmeteknek azon materiában irván,

elhiszszük,in locis debitis azon leveleinket repraesen-

tálta; melly levelek iránt mit mondottak a portai mi-

nisterek? azon levelekkel együtt az tudósítást els

postai alkalmatossággal elvárjuk.

Ha a vezér boncsokját kiteszik, tegyen újobban

is kérdíst kegyelmetek az franczia orátortul és Lorá-

tul: a szokott pensiót várhatjuk-é mi ? mert annak jobb

ríszit pro necessitatibus istius campaniae vásárlások-

ra fordítanók, kit ott, kit Philippi s Zofia táján, hogy

a vezér kijöveteli alkalmatosságával kihozathatnk

;

kegyelmetek sem indulhat meg onnan, míg költsíget

nem deputálunk kíszületire. Erre mit mond? tudósítson;

ha remínlhetjük, a pénz percipiálására és a vásárlá-

sokra bizonyos emberünket fogjuk expediálni.

Nem kítljük, a tömösvári passa a mit a landor-

fejírvári szerdárnak ir, azt a portának is értísire adja

;

mindazáltal nekünk is mit irt két izben, kegyelmetek-
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nek elküldöttük, a raagyarázatjával együtt, mintliogy

egyikben spccialiter kír, hogy az portának azon híre-

ket értísekrc adjuk ; a másikba penig mennyire dicsíri

Bai Lászlónak és vélle küldött vitézinknek szolgálat-

jókat, megláthatja; ebbül ismeri meg a porta, hogy

nem hijjában eszik kenyereket a kuruczok, és hogy a

jobb accomodatiót is megérdemlenék. Kegyelmetek

azért ezen leveleket elsben is a franczia oratorval

közölje, azután vigye a Reiz-eífendihez, azután penig,

mikor Skerlet uram is jelen líszen, vigye a vezér tihá-

jához, s küldje bé a vezérnek is, hogy ismerjék meg

abbul is Topaly-Huszain passával való jó correspon-

dentiánkat.

Bai Mihály uramnak die eociem.

Az emberek állhatatlanságát s változó elméjit

naponként experiálni kezdvín, kivált ott a tájjon , és

Székely Ferencz munkája is Erdélyben már itt is vi-

lágosodni kezdvín : szüksígesnek itíltük kegyelmedet

errül praemoneální elre, hogy Haszán aga által to-

vább is legyen jó vigyázassál mindennem occurrál-

ható dologban, köszöntvín nevünkkel Haszán agát:

az illy dolgokba való vigyázása, s a látott-hallott dol-

goknak értísünkre való adása nem leszen híjjába; ke-

gyelmed is penig ezzel szaporíthatja maga meritumát,

s nagyubb kegyelmességünket demereálhatja, ki is

általláthatta azt is, hogy nem egyébért tartatik ottan

tüllünk, hanem hogy állhatatosságában megnyugod-

tunk ;
de szükség az is, hogy kegyelmed politicus le-

gyen, és semmi idegeiisígre s fenyegetödzísre való

okot ne szolgáltasson ;
ezek a dolgok megérnek. Ce-
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dendiim est alíqiiid tempori. Nemesáuyi uram megér-

kezvín, tudjuk, sok dolgokba világosittatunk, és Is-

ten a vezért kiljebb bozváu, magunk személlyé szerint

aggrediáljuk ezen materiában. etc. etc. Fonton uram

jóakaratját a házieszközök iránt felesígem köszöni, ö

kegyelmének, valamit reá költ. köszönettel megküldi,

mert aíi'éle edinyekre, miolta idejött, úgy afféle velen-

czei réz- és vas-serpenyökre, confectum csinálására

valókra, szert nem tudott tétetni ekkoráig.

Skerletnek 20. Mártii 1694.

Reddidit mihi confidentem epistolam Illustrissi-

mae Dominationis vestrae Dominus Casparus Sándor

aulae meae praefectus ; in quantum potero, pro augen-

dis coram supremo ministro meis meritis, et contes-

tanda promptitudine enitar, ut ex mea parte mandato

fulgidae Portae satisfiat, nec aliud restat, quam adven-

tus Domini Nicapoliensis Ali passae, pro quo accele-

rando Excellentissimus Dominus Csafer passa, bene-

ficioDanubij expedivit expressum suum hominem. Fa-

tendum est tamen mihi, quod equitatum meum valde

debilitatum et diminutum videam, cum plurimi prop-

ter acerbitatem hyemis et destitutionem pabuli et foeni

equos suos perdiderint ; tamen qui reperientur pro isto

servitio exequendo aptiores, ituri sünt cum Dominó

Sándor, de cujus hinc motione lUustrissimam Domina-

tionem vestram iterum certiorem reddam.

Recordari poterit Illustrissime Dominatio vestra

eorum, quorum in ultima mea apud supremum minist-

rum audientia mentio facta fit ; adveniente jam vére,

11*
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et intervenieiite iminclatione aqnaram, dígnetiir siia

Celsitudo de acceleratione classis iiavalis, et eommo-

ditate Imjus de recuperatione etiam Tételiensis et Be-

cseiensis palancae clementer disponere, ista enim aii-

teqiiam aqiiae discedant et minuantiir, conimodiiis íieri

possent ; dignetiir etiam reflexioiiem habere iiiteiitionis

suae benig'uae pro aedificanda Jeni-Palanca
,

qiiam

magnó laboré liacteiuis, Deo faveiite, ad servitiiim hii-

jiis Imperii conservavi ; nec etiam stipeiidioriim et an-

nonae qiiotidie iiecessariae raiserae meae militiae ob-

liviscatur, cum ii praeprimis,qiiiiiipraesidiis simt con-

stitiiti , majoribus jam inposterum servitiis bellicis

aggravari cogantiir, recomraendaverant siipplicationes

suas vestrae Illustrissimae Dominationi, non tamen in

his adhnc resolutionem Ijenignam fiilgidae Portae ex-

perti fuere : porro itaqiie Eandem, tanquam patronnm

suiim, per me molestare coguntnr, gratiam et benigni-

tatem supremi ministri praestolantur.

Proxime interceptae lingiiae qiüd fateantur , et

ad reqiiisitionem begi Poricsiensis, Gyüvercseniensis

qualem militiam actn expediendam decreverim, haec

et alia, mediantibns residentibus meis, Illustrissimae

Dominationis vestrae fusins innotescunt. Interim prin-

cipissa mea pro honore et consalutatione Illustrissimae

Dominationis vestrae maximas refert grates, consalu-

tat reciproce Illustrissimam Dominationem vestram et

IllustrissimamDominam, < mnemque prosperitatem una

mecum et ipsi et tóti suae familiae apprecatur, ego

quoque ago gratias pro transmisso historico Hunga-

rico. Caeterum maneo.
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Francziai királynak eodeni die.

Irapar siim omiiibus clementiis quibus iiidigiium

suum clieutem Christianissima vestra Majestas liacte-

iiiis qiioqiie clemciitissime proseqimta est. Quia ver
sciam coroiiam tanti Moiiarcliae cxiiberaiitia iiiiiatae

et solitae clemeutiae spleiididiiis coruscari , ciim iii-

dig'eiiatus Poloiiiae milii valde sit necessariiis, humil-

limis labiis deosculor Regiam Cliristiaiiissimae vestrae

Majestatis piirpnram, digiietiir me clemeiitissime pro-

movere, iit propter respectum Christiaiiissimae Majes-

tatis vestrae uiuiqiiam intermorituram , liiimillimis

Christiaiiissimae Majestatis vestrae demereri non in-

termittam servitiis.

Cliristianissiraae et potentissimae Majestatis vestrae

liiiraillimus servus.

Crojsi uramnak^ a föministernek.

Indigenatus Poloniae et facultas possidendi pre-

tio vei cambio aliquorum bonorum, qiiam sit mihi, co-

ronae Galliae infimo clienti necessaria, perspicacissimo

Excellentiae vestrae committo ingenio ; ut reticeam

futuras tantae rei conseqiientias et considerationes,

consultum vei hoc saltem esset et ad interessé suae

Christianissimae Majestatis proficuum, diim in consi-

liis Reipiiblicae, tanquam nobilis Polonus, locum ha-

bens, ea qiiae ad ulterius considerari deberent, pro

ratione status confirmare vei contradicere possem.

Neque tamen Reipublicae deessem, dum ipsi vei per

cambiiim, vei per testamentum in parte aliqua bono-
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rum meorum haereditoriorum in Hungária existentium

complacerem, ipsi enim bona aliqua in Hungária pos-

sidere pro fortuna reputent, sicuti et arcem Lyublyo

et tredecim oppida in Comitatu Scepusiensi oppigno-

rata, non per depositionem quanti, nisi vi armorum

extorta remittere cogatur. Indigenatus serenissimae

Reipublicae genius, annis praeterlapsis non fit nec

modo est mihi quoque alienus. De hac matéria suppli-

cavi humillime Christianissimam suam Majestatem, et

vestrara Excellentiam demisse rogo: dignetur suae

Majestati Christianissimae repraesentare, et pro gló-

ria ac reputatione sua, mihi patrocinari, ut datis su-

per hoc ad Excellentissimum Dominum in Polonia

Galliae oratorem ordinibus, honorem istius indigena-

tus ac facultatis ob respectum suae Majestatis Chris-

tianissimae obtinere possim , — pro qua gratia semper

obiigatus maneo, etc.

Az franczia oratornak 20. Mártii.

Excellentissime Domine ! Redux foeliciter Adria-

nopoli Dominus Sándor, repraesentavit mihi honestis-

simas Excellentiae vestrae literas, et sincerum ejus-

dem erga me affectum, cum rebus quibusdam denun-

ciatis uberius declaravit. Gratissimus itaque inprimis

mihi exstitit tantisper expectoratus Excellentiae vestrae

candor et oblatio in negotiis meis promovendis Ex-

cellentiae vestrae benevolentia, pro qua reciproco

affectu me in omne tempus vestrae Excellentiae oífero

obligatum.

Quod attinet scriptualem meam ad hanc campa-

niam declarationem : quandoquidem vestra Excelleu-
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tia qiiotidiaiiam habeat iii ista Porta omnium rerum

ita etiam apparátus bellici experientiam, sciatque in

qiiantura debeat Siipremiis Vezirius coiifidere resolu-

tioni principis Tartarorum et educendis eorum viribiis,

meutes etiam crga me et intentiones ministroriim Por-

táé ex consiliis eorum cognoscat. poterit sibi docu-

mentum, sumeré quid seilicet siiprerao ac reliquis mi-

iiistris persvadeat de persona mea in Transsylvaniám

introducenda,—- in qua nisi defunctus in tertia campa-

nia Työprilius (Kiiprili) magnam futuram Portae com-

moditatem et utilitatem praevidisset, sine dubio tanto

opere executioni suae intentionis non incubuisset ; tanto

magis siia Christianissima MajestasDominus Dominus

meus clementissimus autlioritatem siiam Imperialem

isti rei non interposuisset, tantaque efficacia Portae

causam meam non recommendavisset. nisi cognovisset

liostem Germanis inplacabilem, et perspicaliter prae-

cognovisset intentionum suarum occasione meam inme-

diatiorem secundationem. Eg'O Portae Ottomannicae a

multis jam annis quam necessariaservitiapraestiterim,

et quales pro ipsius fidelitate difficiütates superaverim?

non est necessum nt vestrae Excellentiae recenseam,

cum vestrae Excellentiae majori ex parte probe constent;

confidenter sohimmodo vestram Excellentiam rogo,

juxta magnam suam dexteritatem etiamque in ista

Porta authoritatem, consulat quam seniori et effica-

tiori modo rebus meis promovendis,utper patrocinium

vestrae Excellentiae. tamChristianissimae suaeMajes-

tati, quam Portae Ottomannicae utilior esse, cum tanta

denique eminentia coronae Galliae coram totó rbe in

perpetuum gloriari possim. Surn obiigatus vestrae Ex-

cellentiae, quod Excellentissimo Dominó legato Polo-

nico indigenatus mei Polonici mentionem fecerit
;
juxta
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iiitimatioiiem vestrae Excellentiae pro eo indigeiiatu

asseqiieiido (qui niihi qiiare sit tam iiecessariiis, Do-

raiiiiis Sándor vestrae Excellentiae detexit) liumilli-

me scripsi in aiilam Gallicam : rogo vestram Excellen-

tiam prima occasione transmittere et mihi ulteriiis

etiam favere et patrocinari non dedignetur, — qui siim

et maneo Excellentiae vestrae addictissimus.

M. Lordnak 20. Mártii.

Ex literis vestrae Illiistritatis Adrianopoli 15.

Februarij datis, recognovi plenam Illustritatis vestrae

confidentiam, et animi integerrimi confirmationem,

pro qiia vestrae lUiistratis reciproco aífectii me polli-

ceor obligatum, lílurimnm coníidens.ut favente Deo ea

in quibiis forte nunc perscripta defecero conversatione

praesentiali in liac campagnia siipplere potero. Rogo

igitur vestram Illustritatem, sit etiam interea in mea

erga se synceritate et coníidentia acquieta, et ante-

qiiam conjungeremiir, per solitiim methodum me suis

certificationibus consolari dignetiir, quod vicissim ex

me candide experietur, siciit hac occasione per infor-

mationem Domini Sándor ad vestram Illustritatem di-

rectam, ad quam me singulariter referó, et maneo.

Jablonovszkij uramnak 20. Mártii.

Redux Adrianopoli Magnificus Dominus Sándor,

supremus aulae meac praefectus, relationem faciens



169

de conimissis sibi iiegotiationibus, iii iis quae legatio-

iiem Püloiiicam spectabaiit, professiis est, qiiod cum

miuistri Portae mentem meara ex ipso perteiitasseiit,

qid scilicet prosvadeam ips's in illa pacificatione,

idemque meo norainc persvasisset eam Portae summe

ntilem et necessariam fre, ideoque non debere prae-

tensionibus Polonicis contrariari, satiusqne esse cum

Camaeneco partém Moldáviáé cedere, ut Polonis a liga

Germanica et Veneta pertractis, divisos facilius ag-

gredi et vincere Germanos possit ; scrupulosi ministri

talibus rationibus convinci nequientes, in me suspicari

coeperunt, quod Polonorimi magis qiiam Portae inte-

ressé conniveam , et propterea non permiserunt , ut

cum Dominó legato Poloniae conferre possit ; fecit ta-

men proficuas in locis necessariis iusinuationes , et

mens Portae qualiter determinata est? ex eodem Do-

minó legato hactenus vestra Excellentia recognovit.

Ego ex magna in serenissimum Regem, Reipublicam

et vestram Excellentiam obligatione nec deinceps de-

sistam, et si quid milii mandaverint, prompto auimo

exequi conabor, et vestrae Excellentiae, notificabo. Mag-

nus vezirius validum pro liac campagnia habebit appa-

ratum, volens maturius oífensive operari, jamque deman-

davit, ut classis navalis per Danubium moveat, et sub

Belgrado pons in Danubio et Szava conficiatur, cujus

intentio hactenus incognita est. Interim maneo in omni

casu syncero corde Excellentiae vestrae addictissimus

servitor.
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Lengyelországban hvÖ franczia oratornok Polignar

uramnak, 20. Mártii.

Excellentissirae Domine! Magniíicus Dorainus

Sándor supremus aulae meae praefectus Adrianopoli

reversus, ciir juxta specialem siiam comraissionem cum

Excellentissimo Dominó legato Polonico convenire

non potuerit: si secretos apud vestram Excellentiam

characteres haberem, syncere detegerem vestrae Ex-

cellentiae ; ne tamen notitia tantae rei praetereat con-

fidentiam vestrae Excellentiae, revelavi Excellentissi-

mo Dominó Jablonovszki castellano Craccoviensi et

Supremo Duci Poloniarum, cum vestra Excellentia sin-

g'ulariter communicandam, mentem ver Portae deter-

minatam vestra Excellentia a praelaudato Dominó

legato Polonico et Excellentissimo Dominó Oratore

Galliarum ex Porta recognoscet. Ego syncera mea

erga SeremissimumRegem, Rempublicam, et Supremum

Ducem obligatione neque deinceps desistam, praeci-

pue si mihi aliquid demandaverint, lucri aestimans, si

rerum tam salutariarum foelix promotor esse potero.

Excellentissimus Dominus Orator Galliae in Porta

Ottomannica existens, iteratam confidentem cum prae-

fato Dominó Sándor habuit conversationem, et reci-

proce, quae Dominus Sándor in Porta rescivit, fideli-

ter cum sua Excellentia communicavit. Intentionera

meam assequendi Polonici indigenatus, ex aliis quo-

que literis meis hactenus cognoscere potuit, qua propter

vestram Excellentiam confidentissime rogo, dignetur mi-

hi in negotio et ad publica et ad privata tam necessario

patrocinari, *Ut assistentia vestrae Excellentiae asse-

qui, et per hoc aliquando suae Majestatis Christianis-

simae intentionibus etiam in Regno Poloniae utilior
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esse possim. Qua iu re cura neqiie antea raens Sere-

nissimi Regis, Reipublicae et Excellentissimi Domini

Supremi Ducis fuerit aliena , tantomagis confido, ut

propter respectum altenominatae Majestatis Christía-

nissimae et patrocinii Excellentiae vestrae me isto

favore non dedignabuntiir. Obiigabit me sibi vestra

Excellentia, si czifras (így) aliquas mittet. quibus medi-

antibus confidentiiis cum ipsa agere possim. In reliquo

me favori et patricinio vestrae Excellentiae enixius

recommendo et maneo, etc.

Az Réz-effendi feleségének^ asszonyunk neve alatt

20. Marta.

Az én uramnak ö kegyelmének a fényes portán

lakó tolmácsa Haszán aga felesége által esett érté-

semre kegyelmed az én uram dolgai felöl és felliünk

való jó emlékezeti és jóakaratja, és hogy teljesség-

gel szivébl ki nem vetett; azért, minthogy magam

személlyében kegyelmednek meg nem köszönhetem :

ezen levelem által kezét csókolom, és Isten áldását s

kívánsága szerint minden dolgaiban boldogságát kí-

vánom. Édes jóakaró asszonyom. Isten sok jót adjon

érette kegyelmed urának, hogy az én uramhoz eddig

jó szívvel volt,— és ugyan mer apja gyanánt való ap-

jának tartja kegyelmét ; én is azért kegyelmedet

mostani bujdosásomban anyám helyett való jó asszo-

nyomnak tartván, kérem kegyelmedet : az ura eltt el

ne feledkezzék felliünk. Isten minket is éltetvén, nem

leszünk háládatlanok kogyelmetek jóakaratjáérti^
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Zidjikáv efféndineli 20. Mártii.

Az tiliára által küldött kegyelmed levelét vöttem
;

kegyelmed szép tanácsát, válaszát, nemkülömben ol-

vastam, mint édes atyámtiil. Azon igyekeztem eddig is,

hogy az én uraimnak kedveket keressem, és igaz

szolgálatommal nagyiibb kegyelmességeket is érde-

melhessem : a minthogy mostani parancsolatjában is a

hatalmas vezérnek, az én kicsiny tehetségem szerint,

eljárni igyekezem. Azt nem tagadhatom, hogy erm
nincsen, mert a mostani telelés miatt is lovas hadaim

megkevesedtek, telel-helyek nem lévén, — el is oszlott

berniek, sok gyaloggá is maradott, akiknek lova volt

;

de a ki megtaláltatik, az én részemrül fogyatkozás

nem lészen. Az mostani idevaló hireinkrül pedig ka-

pitiháinknak büvön irván , meghadtuk nekik , hogy

Haszán aga által megizenjék kegyelmednek, etc.

Hajvász posta expecUáltatvánDrinápolyhan, 21. Mártii.^

vitt el Hlyen leveleket:

1 .) Az kapitiháknak szólló levelet.

2.) Bai Mihály uramnak külön egy kis levelet.

o.) Francziai oratornak és Lóra uramnak szóUókat.

4.) Skerlet levelit.

5.) Vezér tihájának, Reiz-eftendinek , és Zulfikár

effendinek szólló török leveleket, úgy az teffte-

dárnak szóllót.

6.) Az Reiz-effendinek, asszonyunk neve alatt.

7.) Mahmut bég-oglinak szólló levelet.

8.) Az kapitihák leveliben inclusive az vezér tihája
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levelinek és Skerletnek szólló leveleknek con-

ceptiissát, és az tömö.^váriTopály-Hiiszain passa

két rendbeli leveleit.

9.) Sándor nram levelit, az oratornak ésBukkennek

szóllókat.

10.) Ugyan Sándor uram leveleit, Zoüában nímellyek-

nek és az kapitiháknak.

íratott Skerltt uramnak^ 3. Április.

Amicissimas Ilhistrissimae Dominationis vestrae

literas cum honore accepi , ex quibus depositioncm

prioris Supremi Vezirii, ac in locum cjus síiblimatio-

nem Excelsi Ali passae uberiiis intellexi
;
per qiiam

grata itaque mihi extitit tantalllustritatis vestrae con-

fidentiae consolatio , dum scilicet suam Excelsitudi-

nem tanta mansvetudine, liberalitate, ingenio, judicio,

maxima ver agendi dexteritate, pluribnsque virtuti-

bus adornatam, et ab Illnstritate vestra praelaudatam

agnoverim , tantomagis
,

qiiod tempore senioris Vezi-

rii Musztafi passae, favoribns ejiis asseverim, quod et

nlteriorem manntentionem et experimentum, per assis-

tentiam, et mediationem Illustritatis vestrae infallibi-

liter spero, atque utinam per Dei gratiam, et patroci-

nium suae Excelsitudinis, finem tot malorum in hac cam-

pagnia habere possim. Inimicus quandoquidem nullás

intermittit occasiones, rebus suis curiose prospiciendi,

posteaquam perturbationem militiae meae projjter

direptionem populorum certae partis Hungáriáé per

Tartaros autumno praeterito factam (qua scilicet oc-

casione plurimorum familiae et cognati in captivitatem
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aspicieiitibus illis abducti sünt) cognovisset, statumque

eorum miserrimum ac improvise relictnm subrefecisset.

statim suas adhibere coepit factiones, qualiter animos

eorum pecimia corrumpere ac in sni partém pertrahere

posset. Dolenter Illustritati vesti'ae signiíico, quoil in

fine praeteriti mensis peditatus meus Jeni-Palánkien-

sis, inimico vicinior hoc modo corruptus, inColonellum

insurrexit, ennderaqiie ligatnm Palánka deserta et

combiista abduxit, abseute Vice-Colonello, cum aliqua

parte peditatus ejusdem in fidelitate mea permanente.

Neque aliam ab causam praesidium meum castellum

Güvercselin vacuum reliquit, nequiendo amplius susti-

nere miseriarum et dolorum mag"nitudinem,pecunia si-

militer corruptum, quod etiam par erat peditatus Jeni-

Palánkiensis. Recordari potest vestra Illustritas, quan-

tis vicibus tam ego ipse, quam supremus Dominus

aulae raeae praefectus dudum praevisis istis inconve-

nientiis, coram supremo ac reliquis fulgidae Portae

ministris, pro ipsis supplicaverimus, et qualiter protes-

tati fuerimus atque utinam vei saltem ad ultimam eo-

rum supplicationem mediante Illustritatis vestrae

supremo ministro porrectam consolari promissent,

sine dubio ad praevaricationem i&tam animum non

adjecissent; sed nuUo demerito vei saltem responso,

ab omni spe, tam rehabitionis direptorum captivorum,

quam melioris accomodationis exclusi, extremum hoc

tentare coacti sünt; quod factum jam est, infectum

fieri nequit. Ego interim cum nobilitate, capitaneis, et

majori parte militiae, in fidelitate potentissimi Impe-

ratoris, ipsiusque fulgidissimae Portae, superatis tot

difficultatibus permansi, et ad extremumque usque

permanere volo. Sed quoniam bene scio, quod casum

istum praecipue mei malevoli coram ministris Portae
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et praecipue inculpato novo Vezirio oblique interprae-

tabiintur : rogo vestram Ilhisti'itateiii in oiiiiii syuceri-

tate et conficleutia, dig-iietiir juxta praefatas rationes

partém mei et meorum efficacissime iii locis iiecessa-

riis tueri, animos propterea coiiturbatos eí milii caii-

saeqiie raeae forte infensos laeiiire, mihique clemeii-

tiam ac beiievoleutiam fulgidae Portac sic denieriri.

iit (leclinati meorum animi, ea accepta revivescant, ad

iilteriorem fidelitatem accendantur, — iniraiciis ver,

qui exinde iiifallibilem meam confusioiiem sperabat,

coufundatiir. Si per Dei ac potentissimi Imperatoris

gratiam foeliciora assequar tempóra : assistentiam et

pa^-ociiiium Illustritatis vestrae reservire, ac digiia

o-ratitudine recompensari non interraittam. Nova quae

ex Transsylvania expiscare potui, resideiitibus meis

perscripsi, cum Ilhistritate vestra syncere communi-

canda.

Fvanczia oratornak die eodem,

Confirmaverunt pluribus vicibus jamdudum au-

tea cognitam Excellentiae vestrae erga me syncerita-

tem honestissimae ejusdem literae Adrianopoli 17.

Mártii ad me datae, pro qua Excellentiae vestrae

strictissime sum obiigatus
;
neque ulterius dubito, quin

vestra Excellentia omnem industriam in promotione

causae meae ad glóriám Christianissimae Majestatis

Domiui Domini mei clementissimi, candide et efíicaci-

ter sit adhibitura. Dolenter vestrae Excellentiae sig-

nificare debeo, quod in fine praeteriti mensis peditatus

meus Jeni-Palánkiensis, terrae hostili vicinior, in Co-

lonellum suum insurrexit, eundemque ligatum ex de-
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serta ac combusta Paláuka abduxit, absente Vice-Co-

louello, ciim aliqiia parte peditatus ejnsclem in fidelitate

mea permanente. Aliiul etiam praesidium meiim cas-

telliim Güverecselin isto pláne tempore reliquit. Quam

confusionem cansavit perturbatio prius mentis eoriim

propter depredationem popnlorum eertae partis Hnn-

gariae (inter quos plnrimonim erant famíliáé et cognati)

per Tartaros ipsis aspicientibus factam , status prae-

terea miserrimiis, in quo non saltem illos, ver totam

militiam meam depositus Vezirins reliquerat; pro

quoriim medela cum lachrimis eundem Vezirium suppli-

caverant, sed nullám prorsus consolationem vei saltem

solum responsum demereri potuerunt. Inimicus, qui

nullás ad sui interessé praetermittere sólet occasiones,

postquam talem eorum statum cognovisset, eosdem

pecunia corrumpere ac desperatos reddere coepit, et

sic ab omni spe, tam rehabitione direptorum captivo-

rum, quam melioris accomodationis exclusos, ad se

pertraxit; quodfactum, jam infectum fieri nequit. Ego

cum nobilitate, capitaneis et magna parte militiae su-

peratis omnibus difficultatibus in fidelitatae fulgidae

Portae perstiti, bene scio tamen, Excellentissime Do-

mine, qualiter tales casus malevoli mei, coram minist-

ris Portae soleant interpraetari , non consideratis

rationibus etiamque extremitatibus : quid scilicet sit

militi nudo, famelico, insoluto, sine quartirio hiber-

nare , sicque cum periculo vitae quotidie inserviri

debere. Quapropter vestram Excellentiam in omni con

fidentia et synceritate rogo, dignetur ea (quam in ista

Porta habét authoritate) mihi in omni casu patrociuari,

animos contrarios cum praescriptis rationibus convin-

cere, meam meorumque causam tueri, atque clemen-

tiam et provisionem ejusdem Portae mihi demereri,
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qúa connistati et decliiiati meorum animi reviviscant,

ac ad ulteriorem fidelitatem accendantur. Inimicus

ver qui exinde iiifallibilem meam coiifiisionem spe-

rabat, confundatur. Patrociniuni Excelleutiae vestrae

debitis recolere servitiis iion iiitermittam. In reliquo

ine ad meos residentes refero, et maneo, etc.

Lóra uramnak die eodem,

16. Martij datas Illiistritatis vestrae literas cum
honore accepi ; summás gratias ago pro confidentia et

commiinicatis iiovis. Ex tam crebra mutatione Vezerio-

rem ejnsdem et ego opinionis sum , utinam in hac

campagiiia aliter experiamiir. Dolenter vestrae Illustri-

tati sigiiificare debeo. (In caeteriim uti in praecedenti,

Oratori sonantium).

Quapropter vestram Illiistritatem in omni confi-

dentia rogo, dignetur in omni casu,iibi necessum fiierit

patrocinari, animos obliquos praefatis rationibus con-

vincere et meam cansam firmiter tueri, ut potius cle-

mentiam ac provisionem fnlgidae Portae loco animad-

versionis demerendo, contristatos et contnrbatos meo-

rum animos refecillare atque ad ulteriorem fidelitatem

accendere, inimicos etiam qui infallibilem exinde con-

fusionem nostram sperabant, confunderepossim. Faíro-

cinium Illustritatis vestrae debitis servitiis demereri

non intermittam. In reliquo refero me ad meos rési;

dentes. etc.

MONUMENTA HUNa, BCIR?T, XXIII. 12
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JanaJci uramnak^ eodem die.

A meis resideiitibus et maximé Dominó Sándor

supremo aulae meae praefecto recognovi magnam II-

lustritatis vestrae erga me synceritatem et confiden-

tiam,pro qua vestrae Ilhistritati non tenere siim etero

obiigatus. Ea fidiicia diictns, sciens Celsissimum suum

Principem Dominum et Fratrem meiim cliarissimum

etiamque vestram Ilhistritatem in fulgida Porta múl-

túm milii posse valere, Vestrae Ilhistritati dolenter

significare debeo.— (Mint az orator levelében etc.) Qua-

propter vestram Ilhistritatem confidenter rogo, negra-

vetur hoc in casu, ubi necessum fuerit, milii cum re-

spectu et authoritate sua principális patrocinari, con-

trarios animos rationabile convincere et nostram cau-

sam tueri ; benevolentiam vestrae Illustritatis digna

gratitudine demereri non intermittam, etc.

As császár kizlár-agájának 3. Április 1694.

Edes nagyságos uram ! Még a vezér Musztafa

passa vezérségében volt, nem volt annyi bátorságom,

félvén tíille, hogy nagyságodat levelem által meg

merném találni ; de szivemnek mindenkor a volt kíván-

sága , hogy nagyságod kegyelmességében ajánljam

magamat, tudván hatalmas császárunkhoz legköze-

lebb lenni nagyságodat. Azért édes nagyságos uram,

nagyságodat mint uramat kérem : méltóztassék a fé-

nyes portán lév kapitihámat , ki is orta magyarok

részérül van, és ottlévö tolmácsomat Ilaszán agát

maga eleiben hivatni, s megérteni tllök: miben le-
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gyének ideki az dolgok ; talám sem nagyságod, sem

hatalmas császárom ezeket nem tudja. Sem mi reánk,

sem a végliázakra semmi gondviselés a letött vezér-

tül nem volt, ki miatt is hatalmas császárunknak nagy

kára lesz, ha nagyságtok nem orvosolja ; és a mi

Palánkba vagy Galambvárba esett is , azért esett,

hogy az hadak supplicatiókat küldtek be, meg nem
hallgatta, még csak választ sem adott reá az vezér.

Az ellenségnek is nagy készületi van , idején hozzá

akar fogni az munkához s táborozáshoz, — hatal-

mas császárunk hadaiban pedig még senkisem ér-

kezett. Hatalmas császárunk eltt a mikor voltam

Drinápolyban, azokkal a szókkal és kegyelmességé-

vel császáromnak vigasztalom magamat : mert miolta

Drinápolybul eljöttem, mind a mostani Musztafa pás-

sá, mind az eltte való Ali passa vezérek idejében

dolgom s állapotom roszul volt ; Isten tudja , mint te-

leltem e télen is cselédeimmel együtt , hadaim is mi-

csoda nyomorúsággal telekenek már az két télen.

Nagyságod kegyelmességét várom ; Istenért s az maga
hitiért kérem, el ne feledkezzék felliem, hogy hatal-

mas császár kegyelmességét látván hozzám az alat-

tam valók is , annál jobb szivet vegyenek. Hadat

könny volna fogadni, szaporítani, de tudja nagysá-

god, nekem sem országom, sem jövedelmem, sem

manszupom, de csak egy csiflikem sincsen ; nemhogy

hadat gyjthetnék , vagy azokat tarthatnám, az kik

mellettem vadnak : de még csak magam s feleségem

sem élhetünk el, hacsak a hatalmas császár kegyel-

mességét nem mutatja hozzánk. Az fermán nagysá-

godé.

P. S. Ha Isten adja, Fejérvárra jött Szalahor-

Szuleiman agával én is egy értelmes kapitányomat

12*
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kívánom küldeni : ha nagyságod kegyelmessége lészen,

azt a kapitánt is hivassa maga eleiben , az nagysá-

godnak minden ide-ki való dolgokrul s hirekrül bizo-

nyost fog tudni mondani.

Az fíéz-effencJinek és Zuljikár effcndinek^ egy conc-^pttts^

3. Április 1694. de killm levélben.

Mind Fejérvárnál az elmiilt szön, mind az után

hadaim fizetése, élése s quártélya felöl mennyiszer

búsítottam az hatalmas császártul letétetett Musztafa

pasát ö nagyságát : mindazok nagyságodnak is hiri-

vel voltak, és azok is, mi haszna volt sok könyörgé-

simnek, sirásimnak ; reménkedvén azon, ha már má-

sokhoz kegyelmességit nem mutatja is, csak a kik

hatalmas császár palánkjaiban, praesidiumban vadnak,

azokra legyen nagyubb tekintet s kedvezés, félvín

mindenkor attul : a ki megtörtént, az ne essék rajtam.

Nyomorult állapotjok,quártélyok, fizetések, de kivált-

képpen a tatár által Várad tájján elraboltatott cseléd-

jek felöl — kiben sokat kiváltván magok az kuruczok a

tatár kezibül pénzeken : ötven-hatvan asszony s gyer-

meknél nem volt már több oda, a ki a Jeni-Palánkon

lév hadhoz tartozó volt — két rendbeli supplicatiójok

által az hatalmas vezért megtanálták , de meg sem

hallgatta s választ sem vöttek ; nyomorultul, mezíte-

len, és nagyobb része egy ingben teleltek az nagy

télben ; az Dunának a zaj miatt a mikor útja nem volt,

avagy a szél miatt, gyakrabban magoknak fát a pa-

lánkban a hátokon hordottak. A mikor azért látták

:

sem fizetésekrül, sem elraboltatott cselédjekrül a ve-
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zeniek semmi keg-yclmességit nem vehették, megért-

vén a vezér változását is, abbiil azt gondolták, hogy

az új vezér még késre érkezhetvén Drinápolyban is,

hogy kijöhessen ez idén derék táborral, abban mód

nincsen, és azért is küldettetett hatalmas császártiil

kilics-kaftán az szerdárnak, hogy ez idén onnan derék

tábort nem várhatni : annáliukább magok jó állapotjá-

riil kétségben estének, és szintén olykor, midn ma
gam is az végház meglátására, és valamely csatának

Palánktiil való expeditiójára oda akartam volna menni,

hozák az liirt Rámbul, hogy Palánkon nagy puskázás

vagyon, és az Palánk is ég, és az galambvári praesi-

dinmom is az helyt pusztán hagyván, az békét is ma-

gokkal elvitték ; Palánkon is az praesidium , az ki

benne maradott volt, az többi császár szolgalatjában

lévén akkor, az ottlevö kapitánra reá támadott, meg-

fogták és kötözve vitték ki a Palánkbul Bogcsa felé.

Akartam azért nagyságodnak ezen dolgokat, míg má-

soktul nem hallaná, értésére adni, kérvén nagyságo

dat: mindezeket Ítélje meg istenesen, és minthogy ez

ily dologban embernek jóakarói s gonoszakarói is

lehetnek, fogja pártomat. Adjon Isten s hatalmas csá-

szárom eltt számot, az ki az illyeneknek oka ; 80

drám búzát rendelt az vezér egy ember fejében, az

húst Bogdánbul s Havasalföldébül, az kiben még

eddig egyet sem láttunk ; nemhogy az hadnak ltt

volna húsa, vagy egyéb ázalékja az kenyéren kivül,

de Isten tudja mint éltem magam is, ezen az puszta

földön. Magam becsületit féltvén az császár eltt, Vi-

dinben sem mertem menni. Istennel bizonyítok, ma-

gam pénzén is eddig huszonötezer oka búzát és lisztet,

és hatvanezer oka kukuriczát vöttem az ösztül fogva,

mivel sem húst, sem egyéb eleséget nem adhatván
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embereimnek, legalább annyi kenyeret kellett adnom,

az kivel megélhettek. Istennek hála, ha Palánkon így

lttek is ezek az dolgok : az kapum helyben vagyon, az

császár hségében és szolgalatjában ; az nemessek,

frendek, kapitányok, és az hadaknak az java meg-

vagyon ; ha az iij vezér ö nagysága hatalmas császár

kegyelmességével megörvendeztet bennünket, és az

császár hségében megmaradott népnek dolga jobban

lészen az új vezér idejében : 'azzal hatalmas császá-

runk méltósága nevekedik, az ellenség pedig ebben

is meszégyenittetik, az ki is látván, miben legyen ál-

lapotjok
,
pénzzel corrumpálta volt ket. Mind ezen

dolgokrul, mind egyéb hirekrül , az kik Magyaror-

szágbul, Erdélybül kímjeim által érkeztek, az fényes

portát tudósítom, és az új vezér köntöse csókolására

egy értelmes, meghitt kapitányomat expediálom, az

ki mind azokrul, mind egyebekrül világosabban tud

szóUani.

Indusa. Édes jóakaró uram ! Ezt az népet, az ki

hatalmas császárunkat mellettem szolgálja, az nem-

fizetés szüksége nem keserítette annyira meg, mint a

minap szemek láttára rablotta, vitte el a tatár cseléd-

jeket, st sokaknak szemek láttára mocskoson cseleke-

dett cselédjékkel ; ezt mondották : ennyi esztendöktül

fogvást vért ontottunk s jámborul szolgáltunk a csá-

szárnak. A vezért megtalálták supplicatiójok által,

még csak választ sem adott ; ha az tatár kedvét bon-

tani nem akarta volna is : egynehány erszény pénzzel

kiválthatta volna ket, de a kutyánál is alábbvalónak

tartotta ket; mi hasznok volt hát szolgálatjoknak?

Azért ö nekiek is más módjok nincsen, hanem hogy

török sanczábul szabadíthassák ki az tatár rabságábul

cselédjeket, Ez is az szavok mindnyáj oknak: ha a mi
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királyiinkiiak becsületi volna a török nemzet eltt,

neki is kaftánt, költséget, és az hadaknak fizetést

küldött volna a császár ; ihol, most Szalahor-Szulei-

mau aga által mint megbecsülte Csáfer pasát a csá-

szár, más pasáknak is kardot, kaftánt küldött, man-

sznpjok s elég kincsek vagyon : de minket elfelejtet-

tek ; ebbl ismerszik meg, hogy az török nemzetnek

az az akaratja, hogy az többi is eloszoljon, mert gond-

jukat nem viseli. Valamint más vezérek, mikor vezé-

rekké lttek, agájokat küldték hozzám ; ha ez az új

vezér is küldené, és kegyelmességét is mntatná, úgy
tndom, nekem is dolgom jobbra menne, s az alattamva-

lók is nagyobb szivet s kedvet vennének. Az idevaló

hirekrül egyebet mit irhatok az ellenség nagy készü-

letinéi ; némely helyekrül az hadak már meg is indul-

tak, és a Duna mellett jünek lefelé ; Veterani is most

egyszer nagy készületben vagyon. Ide még semmi

had nem jött ; Vidinbül is szintén most érkezett embe-

rem, akkor még oda is semmi sajkák nem érkezté-

nek volt.

Császár mellett lév kajmekdm-passának. 3. Április.

Hatalmas császárunk fermánjával együtt nagy-

ságod levelét mihelt vöttem, az tihámat Csáfer pasá-

hoz expediáltam, és ott az mint a tihám a szerdárral

szót köt, újobban egy meghitt kapitányomat küldöm

hatalmas császár kapujára, mind az ittlevö hireknek

s egyéb dolgoknak informatióival ; most is pedig

megírtam az minem dolgok vadnak, az Réz-efifendi-

nek, Skerlet-oglinak és az kapitiháimnak : ha nagysá-

god méltóztatik ket maga eleiben hivatni , tüllök
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megért mindeneket. Az mellettem császárunk hségé-

ben megmaradott nemességnek, frendeknek, úgy az

magam dolgai is hatalmas császárom kegyelmessé-

gére maradott : kérem nagyságodat Istenért, az maga

hitiért, hatalmas császár méltóságáért, az hatalmas

császár eltt legyen jó kapitihám, szemeit hatalmas

császárunk rúllam el ne vegye ; nagyságod kegyel-

mességéért Isten is megáldja nagyságodat.

Kajmekám-passa tihájának, 3. Április.

Nem mulathattam el, hogy kegyelmednek is ez le-

velem által kezét ne csókoljam; kívánom, Isten kegyel-

medet éltesse. Az idevaló dolgokrul s magam állapot-

járul ha kegyelmed tudakozódik, s a fényes portán

lév kapitiháimat hivatja, meg tudja mondani ; nekem

annyi szerencsém nem volt, hogy Drinápolyba létem-

ben sem az kajmekám-passa nagyságával, sem ke-

gyelmeddel megismerkedhettem volna : de talám még
ád Isten oly idt, liogy a mi jót a hatalmas kajme-

kám-passa hatalmas császár eltt való tekéntetivel

énvelem cselekeszik, mind nagyságának s mind

kegyelmednek megszolgálhatom
; kérem azért kegyel-

medet, szivébül engem ki ne vessen, és levele által

tudósítani méltóztassék.
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Az urumelli kaziaszJcernek, hozzá odván az NB-én nlól

az réz-effendi levelében letölt informatiót. 3. Április

1694.

Az fényes portán orta-magyarok részérül való

kapitihám,és tolmácsom Haszán aga adták értésemre,

hogy nagyságod eltt Aoltak, és Ígérte nagyságod ke-

gyelmességét; az Isten nagyságodat érette áldja meg,

és ezer annyi jót adjon érette, a mennyit énvelem cse-

lekeszik. Isten után nagyságodhoz is bizom, tudván,

hogy nagyságod az török nemzet hitinek egyik nagy

oszlopa, és az török nemzetnek egyik bástyája. Akar-

tam nagyságodnak tudtára adni. NB. ezeket azért

nagyságod megértvén, kérem, Ítélje meg istenesen, és

hogy hatalmas császárunk hségében mellettem mara-

dott nemesség, fö- s vitézl-rendek annál jobb szivet

s kedvet vegyenek, és az ellenség confundálódjék:

egy-két szavát ne szánja, hatalmas császár mind hoz-

zám, mind mellettem maradott hiveimhez mutassa ke-

gyelmességét; Isten engem is éltetvén, el nem feled-

kezem az nagyságod kegyelmességérul s jóakarat-

jarul.

Az sehidiszlámiiak, 3. Április.

Nagyságod kegyelmességét hozzám mind a ti-

hám, mind a kapitihám értésemre adván, s Isten után

nagyságodhoz legnagyubb bizodalmam lévén : az én

nyomorult állapotomrul, és az ide alább való dolgok-

rul nagyságodat alázatossan kívántam tudósítani. Is-

tenért kérvén nagyságodat, hatalmas császár eltt

való nagy tekénteti által, egy-két szavát nem szánván,
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tekéntscn be maga is ezen dologban, és orvosolja dol-

gunkat, liogy az hatalmas császár hségében mellet-

tem maradott nemesség, fö- s vitézl-rendek a császár

kegyelmességét, és reám való nagyubb gondviselését

látván : vegyenek nagyubb szivet, és az ellenség is

szégyenítessék meg. Hogy pedig nagyságod magam

levelébül érthesse meg, miképpen ltt Jeni-Palánknak

és Galambvárnak dolga ? adom tudtára nagyságodnak.

NB. NB. Ez után is letétetett azon informatió,

mely az reiz-efifendi, sehul-iszlám levelében. Conclu-

siója e legyen : Azért nagyságodat , mint az török

hitnek igazságszeret s törvényét tudó oszlopát, alá-

zatossan kérem , Ítélje meg istenesen mindezeket

;

nekem sem manszupom, sem országom, de csak egy

csiflikem sem lévén : ezt az terhet az míg vihettem,

hatalmas császáromhoz való hségemért, és a török

nemzethez való szeretetemért jó szívvel cselekedtem

;

már mindenembül kifogytam. Ha a fényes porta én-

hozzám kegyelmességét mutatja, és hadakra szüksége

lészen : hadat könny szerzeni s gyííjteni, csak legyen

mivel tartanom, s fizetnem ; mert tudja nagyságod,

hogy a szegénylegény sem országért, sem hitért nem

szolgál, hanem fizetésért, s hogy jól éljen, s jobb

állapotot érjen.— Azhirekrül is penig, bizonyos értel-

mes kapitányom által, ki az líj vezérhez menend,

nagyságodat is tudósítom
;
most egyebet nem irhatok,

hanem hogy az ellenségnek mind vízen, szárazon

nagy készületi van, és egy órával elébb kívántatnék

ha mind a donanma , mind hatalmas császár hadai

érkeznének; félek attul, az ellenség bennünket meg

ne elzzön.
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íratott Bai Mihály uramnak die eodem.

Micsoda terminusokban legyen az erdélyiek dol-

ga? Brassai idevaló érkezísc után adtak-é nekik va-

lamit mindennapi élödésekre vagy ruliázatjokra? az

líj vezértül mint tractáltatnak , aiidientiát is mennyi-

ben assequálhatnak Macskási uramék ? együtt Orlai

urammal, vagy különösön? Ezekrül kegyelmed cir-

cumstantialiter tudósítson, Skerlet uram azomba mit

mond , Szent-György nap lívín terminussá, és a már

elérkezett tavasz, liogy újonnan mellénk küldetnek :

vegye ebbe Skerletnek elméjít: azomba a palánki s

galambvári casusokra renddel mit felelnek a ministe-

rek ? arrul is kegyelmed tudósítson. Irta kegyelmed

azomba a Csáífer passa postája által irt leveliben

clavissal : az francziai orator mint volt szembe a letett

vezérrel, és a mi személyünk s accomodatiónk iránt

micsoda oblatiókra fokadott; de talám a clavisban

kegyelmed errálliatott, mert az orator a Brassai által

küldött leveliben a tatár chámmal ltt conferentiájá-

rul emlékezik, — kirül való világosítását is kegyel-

mednek elvárjuk.

Die eodem a kapithihdknak.

Drinápolybul 16, Mártii datált tudósításit ke-

gyelmeteknek vettük, Csáífer passa postája által kül-

dött leveleit is Fejírvárrul kezünkhez szolgáltatták.

Ez illy industriáját kegyelmeteknek a mi állapotunk

is úgy kívánván, kegyeimessen recognoscáljuk ; az

mely pínzzel az ily szükségre vett ló vásárlásában,

vagy egyebeknek is adóssá maradhatott, kirül Sándor
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uramnak is irt : az császár Fejírvárrá jött Sziiliman

agájával küldend megliitt liivünk által megküldjük,

és más, s kegyelmeteket concernáló dolgokban is dis-

positiót teszünk.

Mind a j^ortán, mind a szerdár eltt sok obtesta-

tióinknak, remínkedísinknek haszontalansága, és lia-

dairknak mind elraboltatott cselédek fell, mind fize-

tisek, qiiártélyok, élések iránt ki nem jöhetett vála-

sza, annálinkább a vezér változása hire mennyiben

hozta confiisióban hadainknak egy részét, az ellenség

sem mulatván el az alkalmatosságot pénzzel való

corruptiójokra, ebbe a statusba lívín, Írhatjuk keser-

vessen kegyelmeteknek. Mert száma nélkül búsítván

bennünket elrablott cselédek szabadítások iránt, s

annál többször húsok, ruházatjok s avagy csak tele-

lísekre való valamely hópínz iránt, a midn az nyá-

ron és e télen is egj-egy hópínznél nekik többet nem

adhattunk, nem vévén a portának is nagyubb mérték-

ben kegyelmességét,— e télen is penig nagyubb rísze

egy ingbe s köpönyegben telelvén, és azon télben is a

fának nem-líte miatt ez iránt is a palánki s galamb-

vári praesidium többet szenvedvín, noha ez iránt is a

tiszteknek kedvezni kívántunk : végre a sok szenve-

dís s nyomorúság, remíntelenség, pártolásra s kapitá-

nyokra Daróczira való támadásra fakasztotta ket

;

minden gondolkodásunkon kivül rebelláltak, Daró-

czit megkötöztík, felesigestül magokkal elvitték, az

palánkot felgyújtották, — ott hagyván mindazáltal a

munitiókat ; egyébiránt is nekünk elég kárt töttek, s

az ellenség pártjára mentek ez elmúlt holnapnak vége

felé, egynihány áros törököt is, a kik ott voltak akkor,

magokkal elvivín. Bokcsárul visszaizentek : mint-

hogy ennyi esztendeig való szolgálatjokkal s vérek
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kioiitásával sem gondolván a török nemzet, az kutyák-

nál is alább valóknak tartotta, cselédeket elraboltatta,

és a kiket magok pénzén ki nem válthattak, sokszori

snpplicatiójokra a vezér tüllök a császárnak, egyni-

liány pínzit tüllök kímílte, kivel a tatártiil a még oda

lívö cselédeket kiválthatták volna : kínszeríttetnek

török rab sanczábnl azokat szabadítani. Az mennyi-

ben az mezítelenség s cselédeken való keserség : de

nem kevesebbé szorongatta az koplalás is , mert az

melly marhákat Havasalföldibii 1 s Moldvábul rendel-

tetett is a vezér : még kezünkhöz nem vehetvín, nem-

hogy nekik adhattunk volna húst, de a magunk kony-

háján is úgy fzhettek, íia a vonó-ökreinket vágattuk,

vagy drága pínzen, 36 s 40 talléron vetettük bokrát

(párját). Lisztet s búzát is eddig. Istennel bizonyítunk,

25 ezer okáig, és 60 ezer oka kukuriczát vetettünk,

azzal segítettük éléseket; húsa s egyéb ázalíkja nem

lívín
,

legalább kenyérnek valót kellett bvebben

adatnunk. Hogy a confusio praecaveáltassék , száma

nélkül egyéb rendeket is összegyjtetvín, sokszor

hanták magunknak s tiszteinknek szemekre : mi hasz-

na a császár s vezérek fermányinak, a kik kezekben

lívín, provisiójokról szóllanak, — mert mindazok csak

megcsalásokra valók voltának, mert a mint a letéte-

tett vezér s eltte való vezér Ali passa idejekben volt

állapotjok : nem egyébre czilozott dolgok , hanem

hogy ezt a hadat megunták, s így kívánták tüllünk

eloszlatni s zni, holott Ilitek s törvínyek ellen a csá-

szár kapujához folyamodókat az ellenség közé el

nem zhették volna. Adta volna Isten, ezekrül ne ir-

hattunk volna kegyelmeteknek de, quod factum, factum,

infectum íierinequit. Galambvárát csak pusztán hadták;

abba a lielybe, sem a munitiókban, semmi kár nincsen,
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újabb praesidiummal szállította meg Csáfer passa.

Palánknak és bástyáinak s góréinak nagyubb rísze

most is fennáll, egy rísze égett csak meg ; most a

puszta felöl is úszó-víz vötte körül. Sándor uramat

küldtük a szerdárhoz az újabb praesidium felöl, liogy

azon passus praesidium nélkül ne maradjon : de neki

is liajója nincsen kin épületre való fákat hordathatna

ember, nekünk is egy hajónk is nincs, mert a nagy

szelek nemcsak azokat, de Palánknak is egy darab-

ját a Duna felöl a hab által elrontották ; nulla calami-

tas sola! Eleget remínkedínk tavaly Skerlet által a

vezérnek sajkákrul, liidasokrul, azon helynek manu-

teneálásárul , az hadak jobb accomodatiójárul : de

nem volt haszna ; ezekrül Skerlet uram az új vezér

eltt lelke szerint tehet recognitiót. Isten szeren-

csénkre adta : magunk is által nem tanáltunk menni

Palánkra, mert valamelly hadaknak onnanvaló expe-

ditiója és egyéb dolgok végett is által akartunk men-

ni, de osztán Sándor Gáspár uramra biztuk; ö ke-

gyelme is ha ott hált volna : megesett volna rajta ezen

szerencsétlenség.

Tudván ennek a török nemzetnek rendtartását,

hogy níha ökör alatt is borjut keres, és magokban a

vétket meg nem ismervín, mást okoznak efféle casu-

sokban; tudván máskínt: ez a bujdosó fegyveréserre

való költsíg, kivált az elmúlt két vezérek eltt, unal-

mas matéria volt, és azon a portán a mennyiben jó-

akaróink, de gonoszakaróink is elegen vadnak : szük-

ségesnek láttuk pro ratione temporum et statuum btivön

és circumstantialiter íratni a ministereknek, mind a

megtörtínt s mhid egyéb dolgok iránt ; az új vezért

bizonyos emberünk által fogjuk requirálni s informál-

ni : azért ezen informatiókbul és a ministereknek ir-
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ott leveleink conceptusibiü kegyelmetek elío- instruc-

tiót veliet mind az dolgok repraesentálására, mind az

ministerek convincálására ; azért praemittáltiik ezen

informatiót, netalám mások máskípen informálhatnák

a vezért és portát magok mentsígire. Az császár Fe-

jírvárrá jött Szalahor-Szulimán agájával azért vagy

Sándor Gáspár uramat, vagy Horvát Ferencz uramat

fogjuk expediálni, a mint eziránt ö kegyelme a szer-

dárral végez.

Horvát Ferencz uram mit irjon Fejírvárrul a

szerdár szavairiil, kegyelmetek megláthatja; de míg

már a hadaknak valamely contentuma nem leszen :

török had nélkül neküiv Rámlioz szállani, s Pa-

lánkba is praesidinmot tenni tanácsos-é , nem-é ?

kegyelmetek is megitílheti, — holott a ki még* meg-

van is, mit remínlhet, vagy hozzá mint bizhatunk,

ha ezután is iigy accomodáltatnak mint eddig ezen

dolgok? és a gyulai útnak tractálásáért küldöttük

Sándor uramot a szerdárhoz , és a császár odajött

agájához ; azért mindezek mibe maradnak ? a jöv
alkalmatossággal megérti kegyelmetek.

Már az Szent-György napja is közelít ; a császár

is mostani fermániba mind tllünk, mind másoktul

tábori kíszületet kíván
;
az médiumok, úgy látjuk, más

passákríszirülakafftánynyal együtt megvadnak : min-

ket az iránt is kifelejtettek , nekünk penig manszu-

punk is nincsen, mint másoknak. Tábori kíszületünkre

költsíget nem küldtek, s kafftánt sem, mellyel is nem

kevéssé títetödik desperatussá a mellettünk szolgáló

nép, holott a mikor illyen fermánok jöttek a császár

ríszírül a mint most, — az fermány mellé egyebet is

küldtek, s most elmulatták.

Igen akarjuk, hogy az lengyel originális leveleket



192

és Székely Zsigmond clavisos informatióit kegyelmetek

Brassai által megküldte.

Tudakozik kegyelmetek hol való subsisteiitiánk-

riil? Mi már Madács uramért s vélle lívökért elküld-

tüiik, ide hozatjuk. Az ellenségnek nagy kíszületi

van ; inkább hiszszük, ha a török nem praeveniálja,

idejíben fog az operatióhoz, s talám ugyan Fejírvár

alá igyekezik, a mint a circumstantiákbul látjuk;

azért az egy Isten tudója , hol subsistálunk s mint

maradhatunk. A mutatja meg, ha az interveniált casus

után mint kívánnak minket is accomodálni, és mint,

mikor, s mi formában gyülekezhetnek Fejírvárhoz az

török hadak? mert az ellenség, niihent fu leszen, hozzá

fog az hadi operatióhoz, — úgy tudja kegyelmetek.

Az vidinyi házat, meghadtuk Madács uramnak,

manuteneálja , emberünket hagyván benne , mivel

felesígem törtínhetö alkalmatosságára kívántuk azon

házat ; ha a ministerek favorabiliter szólnak dolgaink-

hoz : míg Szulimán agával bizonyos emberünk menne

is le, szerezzen kegyelmetek újabb fermántazon ház-

nak bírására; egy erszíny pínzen vette azon török

azt a házat, egy erszíny pénz penig a portának nem

e világot teszen : mégis, felesígem törtínhetö szüksí-

gire ottan valamely oeconomiához fogatnánk, s ma-

gának is szükségnek idején a lehetne recursusa, ha

azon házat magáénak tarthatná. Ha penig kedvetlen-

sígeket látja kegyelmetek : hagyja abba, odaküldendö

emberünk oda való meneteléig.

Az portai ministerek közül Írattunk a francziai

oratornak. Lóra uramnak, Skerlet uramnak, kajme-

kám-passának és tihájának. Székely Zsigmondnak és

abba inclusive Lengyelországba is, Janaki uramnak,

Reiz-effendinek , Zulíikár effendinek , seislámnak,
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nrmeli kazaszkernek és kczlár-agáiiak : azért iiiiiid-

ezeket járja meg kegyelmetek, vagy hogy Ha szán

agát, a liova maga nem mehet, ktthlje. Míg az vezér

bejü, talám addig a kezlár-agával is szembe lehetne,

vagy ha abba módja nem volna : ezen ministerck kö-

zül a kivel szembe nem lehetne, a francziai oratort

klrje s leveliinket neki recommendálja, maga tolmá-

csátul küldje meg. Székely Zsigmimdnak szólló le-

veleinket i)enig bizonyos alkalmatossággal küldje meg,

s köszönje meg nevünkkel neki Székely Zsigmond

iránt tett provisióját, kinek most is adtunk, hogy ott

subsistáljon, és az orator dispositiói szerint folytassa

a dolgokat.

írhatjuk azt is, hogy az nagy árvizek Gyulának

most securitást szerzettek ; minden dispositiói az ellen-

ségnek arra czéloztanak, hogy megszállják. Palánkon

is a mikor ezen confusió esett, Cserepi a vice-kapi-

tány ott nem volt, egy-két hadnagyával most is mel-

lettünk van : azomba Lovász Mihály és Nagy István

hadnagyinkat is két zászlóval, század-magával, ezen

confusió eltt Sándor uram az szerémi bekkel és vá-

radiakkal Poricsa s a Vaskapu felé expediálta, kik

után is bizonyos embereinket biztató levelekkel kül-

döttük, hogy amazoknak rósz cselekedetek miatt ne

fíljenek, minthogy ok akkor a császár szolgalatjában

tanáltattanak, mikor ezen dolog esett; nem tudjuk,

már azoknak is mint leszeu dolgok

!

Mi megvallók most is a kárt: pénzünk lívín Da-

róczinál , kit a palánkiak szükségére adtunk vala,

kegyelmed is mondja meg a hol illik ;
azomba mikor

Négyesi a rámi hadnagy általment, a strázsam estere

hatod-magával Rámba maradván, megmaradt hüsi-

günkbe : beteges lívín ; ott a törökök vasban vertík,

MONPMKNTA ÍIUNG. SCKIPT. XXHI. ÍO
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a szerdái- öléssel fenyegeti ; ha g'y tanálna törtínni,

annál nagyabb confusiót cansálhatna másokban is,

— desperatusok és confususok lívín minden rendek.

Eziránt mit vihet véghez Sándor uram, megválik ; de

két rendbeli reqnisitióinkra sem bocsátotta el ket,

holott ártatlanok.

Az nikápolyi passának, az oláh hadaknak még
sincsen semmi hirek ; az árvizek rendkivül nagyok,

kik most, ha lenne is kivel, diíferáltatják — ügy lát-

juk — a Gyula felé való expeditiót.

P. S. Nem tudjuk, az szerdár nem azért csele-

keszi-e, hogy a mi informátiónktul s vádlásunktul

tart, magát akarván igazítani ebben a materiában?

Horvát Ferencz uramat küldvén hozzá, azt insinuál-

tatta nekünk, hogy a jeni-palánkis galambvári casust

a portának értísire ne adjuk, és azzal a ministerek

elméjit ne szomorítsuk ; a mint penig mi bizonyossan

végére mentünk, ö postáját küldötte bé, kétsígkivül

a mi nyakunkra hárítván a dolognak okát. Hogy azért

mi is magunk-menthetetlenek ne legyünk , ámbár ö

úgy insinuálta, hogy postát ne küldjünk, s a dolgot

meg ne irjuk : de jobbnak itíltük kegyelmeteknek

megirnunk, úgy, hogy ha ö meg nem irta a portának,

s kegyelmeteket is érette a ministerek elö nem fog-

ják : csak tartsák titokba magoknál a dolgot, hadd

legyen contentuma benne Csáffer passának, mert örö-

mest nem oífendálnók ; ha peniglen ö megirta, vagy

kegyelmeteket máskípen fogják elö érette : akkor de-

clarálják a dolgot, és leveleinket a hova szóllnak, ad-

ják meg. Ezt a postát penig úgy simulálja kegyelme-

tek, mintha csak Zofiábul ment volna kegyelmetek-

hez, maga dolga végett. Azon legyenek, ha még ott

az dolgot nem tudják, legyen titokba, az feljebb irt
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okokra iiízve ; de az fraiicziai orátortul nem kell el-

titkolni, az levelet megadván nekie, és megmondván

okát, miért kívánjuk eltitkolni, ha a portán liire nincs;

de ötét is megkell kírni : maradjon nálla titokban, —
éljen mindazáltal mindenekben kegyelmetek opinió-

jával.

Brassai 4. Április expediáltatván, vitt el iUyen leveleket.

1.) Az kapithiháknak in genere.

2.) Bai Mihálynak in specie.

3.) Francziai oratornak.

4.) Lóra uramnak.

5.) Székely Zsigmondnak és abban Lengyelország-

ban szólló inclusák, s azon copertában Szabó

Andrásnak is.*)

*) A Székely Zsigmondnak szóló levél íme itt van :

„Ajánlom kegyelmednek szolgálatomat.

Elhiszem, eddig vette kegyelmed az elmúlt holnapban küldött

levelemet, mind az inclusákkal együtt, és hogy azokat is elküldötto,

melyek netalám eltévedhettek : ahoz képest ö nagysága dupplicáltatni

és kegyelmednek megküldeni parancsolta, hogy azokat is bizonyos

alkalmatossággal megküldje. Tudósítson azért kegyelmed mnidenik-

uek recepisséjérül, és azon alkalmatossággal egyéb hirekrül is. Én
kegyelmednek egyebet nem irhatok, hanem hogy az tavalyi tatár

rablása miatt a jeni-palánki hadak is (kiknek nagyobb részént sok

felekezetit elrablották) megszomorodván, és az depositus fvezért

mind arrul, mind pedig hogy ket is igen improvise hagyta volt,

supplicálváu : választ sem adott nékik, nemhogy megorvosolta volna.

Ahoz képest confundálódván, egy része Daróczi uramra támadván, a

palánkot felgyújtván, pusztán hagyván, fogva kivitték. Cserepi uram

egy rész hajdúval szerencsére olt nem lévén, ö nagysága hségében

megmaradott. Ennyiben gondolkozzék kegyelmed Galambvárának

pusztánhagyása fell is, és az dolgot így vélvén, ö nagysága insinu-

áltatja kegyelmednek, hogy rajta meg ne ütközzék ,
annálinkább ö

13*



19t)

6.) Skerlet uramnak.

7.) Az Rciz-effciidiuek, indusa bcnntí.

8.) Zulfikár effendinek inchisájával.

9.) Az kajmckám-pasának és tiliájának.

10.) Az selml-iszlámnak.

11.) Az kizlár-ao-ának.

12.) Az nriimelli kaziaszkernek.

13.) Horváth Ferencz uram nekem irt levele,

14.) Janal^nak.

15.) Mindezeknek conceptusi.

Az kapithiháknak, húsvét els napján. 11. Április..

Elhiszsztik, Brassai által küldött informatióinkezen

levelünk oda való érkezísíjig penetrálliattak kegyel-

metekhez : azért azon dolgokat talám nem is volna

szükséges reiterálni ; de már is a császár útjára feles

tolvajoknak meneteleket értvín, szükségesnek láttuk

az alább megirt alkalmatossággal dupplicate is meg-

küldeni a Brassai által küldött leveleket is kegyei-

nagysága hségében meg ne tántorodjék, liaiicm tovább isott rosideálván,

ö nagyságához való kötelességének feleljen meg, követvén instructió-

ját; és noha subsistentiájárul és abban vt'.ló commoditásrul az fran-

cziai ovator is telt provisiót, (mellyet is mennyiben vehetett kegyel-

med? Ö nagysága tudni kívánja.) mindazáltal ex snperabundanti Szabó

András uramtúl is ö nagysága kegyelmednek száz tallért küldött,

tovább sem felejtvén el. Isten éltesse kegyelmedet I

Posarviezán, 2. Április 1604.

Kegyelmed szolgája

Komáromi János m. k,

P. S. Ugy eonfirmálódik, hog3' pénzzel is corrumpáltattak."

E levél eredetije Székely Zsigmond utóda, Killyéni Székel}'

Gergely hároms/éki orsz, képvisel barátom szives ajándékából jutott

Sz. Zs. több becses correspondentiáival együtt birtokomba. Az
egész levél Komáromy keze irása.
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metekiu'k : elvárván niiiidkét rendbcliiK'k rccipissé-

jérül az tudósítást.

Sándor uram Fejírvárrul megérkezvín , mind a

szerdár, mind Szulimán aga persvadálták etiam impor-

tune, hogy a portának liirt ne adjunk a Palánkon s Ga-

lambváron törtínt dolgok iránt, lianem Palánkra való

újabb praesidium beszállása után k is, mi is irjuk

meg, s mindketten a szerdárral emberünket küldjük

Szulimán agával ; de akkor is ük csak azt irják, hogy

egynihány zorba a kuruczok közt, ezt s amazt csele-

kedte : de azzal a császár szolgalatjában kár nincsen,

mert azon passusok az ellenségtül azzal el nem fog-

laltattak, s a feljöv hajókat is onnan az ellenség

nem impediálja. mivel a szerdár újabb praesidiumot

szállított beléjek. Azért kegyelmetek is éljen eziránt

eszivel s discretiójnval . hogy a szerdár se disgus-

táltassék, ha penii/; a szükség úgy hozza, a portai

ministerek is ezen materiában jól informáltassanak.

Már mi csak Szulimán ciga expeditióját várjuk, vélle

együtt kívánjuk bizonyos hívünket küldeni az új ve-

zér köszöntísíre , s felölünk lejendö díspositióinak

megértísire, mivel a szerdár engedelmíbül a Pancso-

ván s Bujurdelembe Iítö hadainkat is mellénk hozat-

tuk, aMadács urammal lívöket is revocáltuk ; az Da-

róczihoz tartozó zászlók alól is majd mindenik alól

maradtak el, s idejöttek, a kik kivált azon confusióban

jelen nem voltak ; az Daróczihoz tartozó tisztekben

is Cserepi János, a vice-kapitány. Lovász Mihály s

Nagy István hadnagyok, és ugyan Almási s Mezei

vice-hadnagyi mellettünk vadnak : de eo non obstante,

interventa eonfusione , egynihányszori búsításunkra

is nem obtineálhatunk a szerdártul sem élést, sem

valamelly üzetíst , az vezérre relegáltatunk. Azért
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opportuiie, importuiiepiilsaiidum est, ki is bizatik ke-

gyelmetek dexteritására s incliistriájára, addig is, míg

Sziilimaii agával újabb emberünk bémelietiie.

Adjuk tudtára azt is kegyelmeteknek, hogy a

Magyarországban s Erdélyben küldött exmissarinsink

megérkezvín, micsoda dolgokkal s liirekkel érkezté-

nek, Írásban tétettük le : közölje kegyelmetek azért

elsben is az Reiz-effendivel, s francziai oratorral és

másokkal is, a kikkel illend ; vadnak oda más em-

berink is, és az vigyázást s vizsgálódást az ellenség

végházaiban nem mulatjuk el tovább is, hogy ezzel

is a portához htisígünket contestálhassuk, s a vezér

kegyelmességét demereálhassuk. Audita et relata refe-

rimus : de az ellenség dolgát a mikor mezre száll,

akkor tanulhatni ki jobban. Ez a porta úgy consulál-

na magának, ha könny-hadait küldtön-küldené, és

oly corpussal expediálna Tömösvárhoz, a ki Váradig

s Debreczenig penetrálhatna ; vag}^ ha a dunai clas-

sisnak valamely riszit most az árvizeken Becséhez

expediálna, ott mehetne által a Tiszán a könny had,

és a dunai classisban securitását esmervin, Kecske-

métig s Egerig penetrálhatna , az ellenséget praeve-

niálhatná s confundálhatná ; azomban az vezér is a

midn jól hozzá kíszülne, bár kísbben is, jüdögélne

az nagyubb ervel. Mint igaz, és a maga szerencséjit

is ezen operatióval váró szolgájának ennek az impe-

riumnak, ez az opiniója s javallása, akár egyszer s

akár százszor. Isten jóvoltábul már mi is jobb ern-

ket érezvin, a porta szolgalatjában magunk elmene-
teli] ért is szivvel lilékkel igyekezniük. Ezen opinión-

kat kegyelmetek mind az oratorral, Reiz-eífendivel,

seislámmal s kizlár-agával apprehendáltassa, s con-

suláljon annak a három városnak megmaradásának

:
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minthogy mind a birák, mind a papi rendek lelkünkre

kötöttík megmaradásokat, etc. ete. Azért is küldtük

el ezen Szaló János nev debreczeni embert, kinek

is kissebb s nagyubb peeséti alatt Debreczen városa

pro credentia adta levelit, városokban líviu most iís

Boland generál, hogy már saczeza keresíse praetex-

tusa alatt expediálbatták. A társát Újlaki Gergelt,

kit Orlai uram szabadított vala az egri teífter tihá-

játul, visszaküldjük, valamely szabadulandó rabok

praetextusával ; minthogy mind váradi, mind kecske-

méti commendansok levelei vadnak nállok : egy hol-

nap alatt megint várhatjuk.

Daróczitul mai napon érkezett nígy rab , kik

confirmálják : az palánki dologban riszes nem volt

;

azok a pártosok tlle eloszlottak, s magát bevittík

Erdélybe. Mind Daróczi, mind a galambvári bék sza-

badítása végett pcbíát expediáltunk tegnap, és a pa-

lánki Mehmet passával jó correspondentiában lívín,

vigyázunk az ellenség dolgaira, s mind a Dunán, mind

a pusztán a csatajártatást elkövetjük.

Réz-effendinek lU Április, húsvét els napján.

Édes jóakaró uram ! Sokszor jutnak eszemben

kegyelmed atyai és igaz szíbül mondott szavai : vár-

jak Istentül s az idötül ; azért én is minden nehéz

dolgokat csendes szível szenvedtem , várván és re-

ménlvén Istentül oly vezért, az ki, mint Työprili ve-

zér, velem minden jót teszen. Úgy értvén, hatalmas

császár más vezérjének adta a pecsétet : édes apám

helyett való jó uram, kérem, tudósítson, mit reméni-
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liessek ebben az idben? Sok szenvedéssel töltöm

mind magam, mind cselédem idnket ; embereimnek

s hadaimnak is eloszlások amiatt vagyon, hogy meg-

fogyatkoztam, szükségeket nem orvosolhatom, egyéb-

aránt magam becsületiért, mint eddig , az míg volt

kezemet mire tennem, lígy most is bizony ttíllök nem

kémélieném. Értvén, hogy az új vezérhez a szerdár-

tiil egy aga expediáltatott : némely hivekrül kívántam

én is kegyelmedet tudósítani, megírtam az ottan lev

kapitiháimnak ezen nekiek szóUó levelemben ;
kegyel-

medet kérem, hivassa maga eleiben, s levelemet adja

meg nekik.

Inclusa. Édes jóakaró uram ! írtam volt kegyel-

mednek az elmúlt napokban az debreczeniekrül ; két

ember jött újobban onnan; egyiket, az ki ugyan Deb-

reczenbül jöttjDrinápolyba küldöttem
; város pecsétes

levelével jött ; voltak Kecskeméten, Körösön is, on-

nan fordultak Szeged felé, az hol is Tiszára ülvén,

onnan jöttek le Fejérvárra. Mit mondottak s beszél-

lettek itten mindaketten, Írásban tétettük le, s odaküld-

tük kapitiliáinknak ; maga is pedig ezen ember, az

ki oda megyén, meg tudja mondani : mi járásban lé-

gyen ? Az három városban lakó birák s öreg emberek

az Istenért reménkednek a fényes portának általam,

ne engedjék elrabolni a tatárnak, hadd maradjanak

meg és adózzanak inkább a hatalmas császárnak

;

az mint szegénységektül lehetett, adajakat is meg-

szerzettek, s készen tartják. Azért én is kegyelmed

által, mint régi jóakaróm által, ö érettek hatalmas

császárunknak s vezérünknek könyörgök : legyenek ke-

gyelmességgel liozzájok, és ezen embert bocsássa ke-

gyelmed jó válaszszák hadd azok is lássák hatalmas

császáruuk kapuján érettek ltt könyörgésem meg-
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liallgatását. Ha az tatár és török hadak liamar érkez-

nek, bizony, hiszem Istent, az ellenséget meg'szégye-

nítjük, s az ország is meghódol. Adjnk tndtára ke-

gyelmednek azt is, hogy ennek az embernek a társát

visszaküldjük , egy-két rabot is adunk melléje, hogy

bátorságosabban jöhessen-mehessen : hogy már rabok

szabadulásában jár. Ennek a társa Gyöngyös váro-

sátul és ugyan Eger vidékén lakó egy magyar kapi-

tántnl hozott követséget, azomban Szathmár, Szabolcs

vármegyében, az Tiszán innen lev magyarországi

tartománban lakó három kapitányok küldtek hitet

általa ollyan végezessél, hogy öszveesküdtenek (min-

deniknek hada vagyon) mihelt az török-tatár tábornak

s azzal együtt nékem is Gyulához vagy Váradhoz

hallják érkezésemet, mindgyárt a németre feltámad-

nak, fegyvert fognak ellenségemre, minthogy annak-

elötte is, Magyarországban 1aktomban, kapitányim

voltának: mivel az egész föld elhitette magával, hogy

hatalmas esaszárunk Gyulát , Tömösvárat könnyen

nem hagyja, és Váradnak visszafoglalására igyekezik.

Adná Isten, érkeznének hamar a hadak, s foghatnánk

dologhoz ; tiszta szívei-lélekkel igyekezném én is

ezen császár szolgalatjában, mivel az én szerencsém

is öszve van kötve az hatalmas török nemzet szeren-

cséjével, és magam becsüietiért s hasznáért igyekez-

ném fejemmel ez illy szolgálatiban. A franczia király

felöl megint az a hir mind Magyarországban, mind

Erdélyben: igen beteg volt, de meggyógyult, és sok

ers hadait indította az német ellen; de íumgj^^s hire

vagyon, hogy a római pápa és svécMÍ^S^^T^ff^b^

tálják a békességet a német császáu^^^is k'íráíy és'

franczia király között. Az német/sí5aiiil^kát nehéz

addig kitanulni, míg már mezöbeiji^Egt, száll, mert ö



202

practiciis nemzet, nem oda megyén mindenkor az hova

liirdeti. Hidakat is csináltat mind Dráván, Tiszán; Du-

nán való liidja is készen vagyon. Az hidak alkalma-

tosságával akár Landor-Fejírvár felé, akár TömÖs-

vár felé könnyen fordíthatja hadait, ha öszvegyüjt-

heti és táborban szállíthatja hadait.

MagijaTorsz,ghul s Erdéltjbül érkezett exmüsarins'>k

rel'diója.

1 ,) rVz tatár rablása nagy confusiót tett Erdély-

ben, ki miatt nagy gylés volt Kolosváratt; követe-

ket küldöttík a némeí császárhoz, hogy a holdulást

engedje meg.

2.) Ott semmi hire nincs a franczia király halá-

lának, tavaly igen gyzedelmes lévén, noha mindkét

felöl igen nagy vérontás volt. Tregurát akarnak csi-

nálni
; de eo non obstante a magyar hadakat urgeál-

ják felfelé, kirül ezen Szabó János is szemmel látott

dolgot tud mondani.

3.) Az német mind a Dráván, mnid Szegednél a

Tiszán, mind Szarvasnál in confluentia trium íluvio-

runi Keres, hidakot csinál ; ily hir van, hogy ezen

hidak csinálásával confundálja a török elméjét, min-

denfelé készületeket mondván. Az correspondensek

illyet insigneálnak, hogy míg a török tábor kiérkez-

nék, addig Tömösvárat megvenné, ut videantur agere

oífensive tanquam victores. Tömösvár megvételivel

Gyula is elszoríttatnék; a mint ezt conürmálni láttatik.

Váradon feles faltör ágyuji, taraczkjai, mozsárjai,

bombái, és minden munitióji, 1000 hordókkal lisztéi.
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besózott húsai és halai készen vadnak Váradon. Ezek

szemmel látott dolgok. Megvévén Tömösvárat, acco-

modálni fogja magát a török erhöz képest, és a

merre veszi a török az íí operatiójit : Tömösvártnl,

mindenütt hidjai lévén, ha a szükség iigy hozza, Er-

délyt secundálja; ha akarja, Péterváradja felé mehet,

a Tiszán hidja lévén
;
ha akarja, a Duna mellé száll

és oiman constringálja Landor-Fejírvárat az élésnek

elfogásával, és defensive fogja magát viselni , hogy

conserválja armadáját ad futuras campagnias ; redibit

nt victor ciim glória, mert Tömösvárat s Gyulát el-

rántja.

4.) x\z hir kezd folyni, hogy a török császár s

tatár hám magok személyében fognak indulni.

5.) Az tatárok rablásátiU félvén Körös, Kecske-

mét s Debreczen várossá, magok követjeit küldte; mi-

vel mindenik városban quártélyozó német lévén
, az

adózást nem engedi publice, karóval s kinokkaí fe-

nyegeti az egész tartománt: hanem ezen követjek

általahomagiumot repraesentálják. írást küldeni nem

mertek, mert az útban mindenütt, még csak a köntö-

sököt s bocskorokot is felfejtettík az embereknek.

Az adajok készen van ; hatalmas császárnak beholdul-

nak : aminthogy a debreczeniek a német császárhoz

is felküldettenek, hogy engedje meg a holdulást.

Azért reménkednek, hogy hatalmas fvezér adjon

hitlevelet azon feljebbirt helyeknek és a körüle lév

tartománnak, a tatárnak errül is parancsoljon, hogy

azt a földet ne rabolja ; mi haszna lesz a török nem-

zetnek : a németen gyzedelmet vévén, csak puszta

földet tanál ?

Ezen dolgot a muftival specialiter közölje ke-

gyelmetek, minthogy ö szokta a rablásra való fetrát
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kiadni, é8 a kazieszkerekkel, tanqiiam cum liominibus

legis. p]zeii dolgot a franczia oratorral is megértet-

vén, assisteiitiáját kírje, mert lia ez a föld elpusztít-

tatnék de praeseiiti, ha szinte kárt láttatik is vallani

a német ; sed in politica Turcica lucrnm cum damno

aequilibrare poterit, mert valamikor az erdélyi fe-

jedelmek a német ellen hadakat támasztottak, ezek-

bül a districtusokbul tizenötezer s több hadakat is

töltöttének, et sic Transsylvania cum liis districtibus

erat semper lapis oífensionis Germanorum.

NB. Díg 20. Április. Szalahor-Szuleiman aga által a

portára küldött levelek concept/'sí.

Az 11 j ve z érnek.

Örömmel értettem, hogy Isten nagyságodat ren-

delte a török birodalom fövezérjének ; Isten nagysá-

godat méltóságában éltesse, s szerencséssé, boldoggá

tegye, az én szerencsémre is. Azomban édes nagysá-

gos uram, a Réz-effendi ö kegyelme régi ismersöm

lévén, némely dolgokrul ö kegyelmének irtam ; ennek-

elötte is minden dolgokrul kapitiháimnak irtam. Nagy-

ságod kegyelmességére maradtam, mind magam, mind

az mellettem lév hadak
, úgy az magyarországi s

erdélyi nemesség is, kik mellettem a hatalmas csá-

'S^ár.t szolgálják. Nagyságod is, mint több vezérek, ne

feledkezzék el felliem, mivel én nagyságod árvája

vagyok, nagyságodtul minden kegyelmességet várok.

A termán nagyságodé.
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Kajmekám-passának. Die 20. Április.

Édes uagyság'os uram! írtam volt nagyságod-

nak, hogy a mikor Szalalior-Sziileiman aga ö kegyel-

me lemegyen, éii is egy értelmes kapitányomat fo-

gom leküldeni ; el is készítettem volt , de miért nem

vitte el magával, íi kegyelme okát jobban tudhatja.

Itten pediglen én árvaságra maradtam; mind magam,

mind hadaim élésbttl kifogytunk , Csáfer pasa ö

nagysága is, fermánya nem lévén, nem adhatott. Az

hadaimnak , miolta az vezér visszament az öszszel

Fejérvártul, két hó-pénzt adtának. Nagy szükségben

vagyok ; magamat s cselédimet is úgy tartom, ha va-

lamimet tellár kezében adom. Istenért, jó szerencsé-

jéért , az hatalmas császár méltóságáért , az török

nemzet hitiért könyörgök nagyságodnak : hatalmas

császárom és az új vezér eltt szólljon mellettem; ne

felejtsen el nagyságtok ennyire, mert én az török

nemzet árvája, és 13 esztends gyermeki koromtul

fogvást az török nemzetnek mind szerencséjében,

szerencsétlenségében állhatatos igaz szolgája vagyok,

s leszek míg élek. Nagyságodat azon is kérem, men-

zil-fermánokat küldjön kezemhez, liogy hirrel s do-

loggal postámat küldhessem. Az nikápoli pasa még-

sem érkezett; azért várakoztak eddig az én lovas ha-

daim is , mert Csáfer pasa ö nagysága fermánjátnl

vártam.

Az Méz-effendinek. Die 20. Április.

Ha nagyságod engemet kérdez : Istennek hála,

életben, egészségiben vagyok , de sok búsulással és
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szükséggel töltöm idmet. Édes régi jó iirum, akar-

tam nagyságodnak tudtára adni, liogy Debreczenbül

egy ember jtívén hozzám , magam emberével küldöt-

tem volt nagyságodnak és a kapitiháimnak szólló le-

velekkel Poricsáig, az leveleket öszvekötvén és nagy-

ságodnak intitulálván : de legyen nagyságodnak hire

benne , hogy az leveleket ttíllök Poricsán elvötték,

embereimet alá is nem bocsátották ; iigy töttem volt

rendelést, hogy az debreczeni embert levigye az én

emberem Drinápolyban. Az levelekben valamely hi-

rekrül is irtani volt. Ali pasa tihája vötte kezéhez

az leveleket, és az pasájához küldte, úgy tudja nagy-

ságod. Császárom szolgalatjában nekem többször is

voltak illyen akadályim ,
— s ha az illyen dolog

meg nem orvoslódik : sem liirt, sem levelet nem küld-

hetek nagyságtoknak. Azomban történt illyen dolog,

hogy Csáfer pasával ö nagyságával és Szuleiman

agával szót kötvén, hogy Szuleiman agával nekem is

egy emberem menjen le Drinápolyban : készítettem

volt el nagyságodtul ismert, törökül tudó Horváth Fe-

rencz kapitányomat ; de mi okra nézve nem akarta

Szuleiman aga ö kegyelme magával levinni? maga

tudja okát. Én az én kötelességemet, török nemzethez

való tartozásomat jól tudom : de dolgom ennyiben va-

gyon, így tudja nagyságod.— Gyula felé, az ki lovas-

sim vadnak, elkészítettem : de Csáfer pasa fermánjá-

tul kell várnom, mivel még az arrafelé rendelt niká-

poli pasa sem érkezett el. Az Istenért, jó szerencsé-

jéért, s az maga hitiért kérem nagyságodat : valamely

éléssel, fizetéssel segítse az mellettem megmaradott

hadakat, hogy vegyenek jobb kedvet az császár szol-

gálatjára. En is egy ember vagyok, az király névvel

mi szolgálatot tehetek ? Egyébaránt holtig való szolga-
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tok vagyok, és több urat nem is tudtam az török csá-

szároknál.

Íratott az muftinak és két kaziaszkeréknek egy formában.

Die 26. Április.

Az fvezérnek változását, és hatalmas császár

kegyelmességébül új vezérem lételét értvén : az eddig

való szokásom és rendtartásom szerint az új vezérnek

köszöntésére s köntöse csókolására mind magam, s

mind az mellettem lev orta-magyarországi s erdélyi

urak, zaimok, szipaiák, kapitányok, és az egész vitézl

rend képében küldöttem ezen levelemet megadó Hor-

váth Ferencz nev kapitányomat hatalmas császárunk

kapujára. Nagyságodat is hatalmas császárom titkos

tanácsának és ennek az török birodalom igazgatásá-

nak egyik fejének s oszlopának ismervén : küldöttem

a végre ezen levelemet, hogy ismerje ezen odame-

nendö embert hatalmas császárunkat mellettem régen

szolgáló kapitánnak, méltóztassék vélle szemben lenni,

meghallgatni , és az hatalmas fvezér eltt leend

supplicatióinkban , a török hitnek s török nemzet

hirinek s nevének, tekéntetinek becsületiért segíteni

dolgainkat : minthogy az török hitet s törvént, s török

nemzet becsületit, miben légyen ? azt nagyságod job-

ban tudja másoknál. Mi is ennek az iszlám hitnek

gyermekségünktül fogvast igazán szolgálván, és sok

Ízben életünk veszedelmeztetésével hségünket meg-

bizonyítván : Istenért s az magok hitiért kérem nagy-

ságtokat , ne engedje, hogy ez világnak csudájára,

magunk ellenségének és nemzetünknek is csúfja le-

gyünk,— ez világnak minden nemzetségi között az tö-
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rök nemzet tartatván legliatalmasbnak , s az kinek

hitet adott, hitit megtartó nemzetnek. Ha nagyságod

énvelem jól cselekeszik, ez világnak minden nemzet-

ségi eltt hire lészen, Isten is megáldja nagyságodat

érette, és én is arra ajánlom magamat : holtomig a tö-

rök nemzetnek hííséges szolgálatommal megszolgál-

nom el nem mulatom.

Az Réz-effendinek. Die 26. Április.

Az elmiílt napokban két-három rendbeli levelei-

met küldöttem nagyságodhoz, nem tudom, megad-

ták-é? Az vezérnek azért változásáthallván, és nagy-

ságod szavait gyakran elmémben forgatván, Istentül

s az idötüi vártam, reménlvén : az vezér változásával

az én dolgom s állapotom is könnyebedik, és ennyi

esztendötül fogvást való szenvedésimnek , bujdosá-

somnak vége leszen. Szükségesnek Ítéltem, míg az ve-

zér Drinápolybul megindulna , bizonyos emberemet

magam és feleségem dolga végett, úgy az mellettem

megmaradott frendek, nemesség s hadak végett is,

s egyéb errefelé lev állapotokért s hírekért is kül-

denem: azért nagyságodtul ismert meghitt kapitányo-

mat Horváth Ferenczet Drinápolyban küldöttem ; els-

ben is azért, az mikor odaérkezik, nagyságoddal lé-

szen szemben, és nagyságod tanácsával hogy csele-

kedjék, meghadtam nekie. Kérem azért, mint régi jó

uramat nagyságodat, adjon hitelt szavainak, az vezér

változásához képest adja tetszését : mint alkalmaztassa

s folytassa dolgomat, és az mint eddig, ezután is az

régi barátságrul megemlékezvén, el ne felejtsen nagy-

ságod, Isten is megáldja érette nagyságodat.
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Az vezérnek. Die 25. Április.

Nagyságod méltóságát és ennek a török nemzet-

nek igazgatására, hatalmas császár kegyelmességibül

fövezérségre való promotióját annál nagyobb öröm-

mel értettem, a midn ennekelötte is nagyságodat jó

uramnak tudtam, és azt is jól tudom, hogy nagyságod

eltt a török hithez és hatalmas császárokhoz 13 esz-

tends koromtul fogvást való igaz szolgálatim s híi-

ségim, kiket a török nemzetnek mind szerencséjiben,

s mind szerencsétlen állapotjában megbizonyítottam,

nyilvánvalók és tudva vadnak ; azért a míg Isten azt

a szerencsémet adja érnem nagyságod kegyelmessé-

gibül, hogy nagyságodnak személyem szerint köntö-

sét megcsókolhassam, kit szivem szerint is kívánok :

küldöttem nagyságod köntöse csókolására szükséges

dolgaim végett levelem megadó régi meghitt kapitá-

nyomot Horvát Ferenczet, ki által is nagyságodnak

mind magam állapotjárul, mind egyéb, hatalmas csá-

szárom szolgálatját níz dolgokrul alázatossan izentem
;

kérvén azon nagyságodat mint uramot, szómmal mon-

dandó szavainak hitelt adni, és engem bujdosó és sok

busulások s bajok között forgó szolgáját kegyelmes

válaszszávai megvigasztalni méltóztassék, hogy ennyi

esztendöktül fogvást való szenyvedésim után, nagysá-

god vezérségében s kegyelmességibül én is cselédem-

mel együtt nyughassam meg s Istent imádhassam

nagyságod életiért.

MONT7MENTA HTTNG. SCRIPT. XXIIf. 14
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Az új vezér tihájdnak, die eodem.

Ez világnál inkább akartam, mikor hallottam

mostani hatalmas vezérünk, császárunk kegyelmessé-

gibül való méltóságát, remílvén, hogy az ö nagysága

idejiben s méltósága által én is boldogabb állapotot ér-

hetek, sok esztendöktül fogva való szenyvedésim s nyo-

morüságim után
; és noha én a török nemzetnek gyer-

mekségemtül fogvást való szolgája vagyok : de nem-

csak szolgállatimra nézve, hanem az hatalmas császárok

kezemben adott ketts atnáhméjokra nézve is hatalmas

császárunk kegyelmességibül mostani vezérünk ideji-

ben több jót várok, és remínlera, noha engem más vezé-

rek sokkal bíztattak : de az ö nagysága vezérségében

engem csirákjára tészen, és sok esztendöktül fogvást

való bujdosásim után meg is nyugtat, azt kívánván

mind ez világ eltt való hire s becsület!, és a török

császárok atnáhméja, hiti s becsületi ; kívántam azért

szükséges dolgaim végett az én uramhoz az hatalmas

vezérhez egy meghitt kapitányomot küldenem, és

mind magam s mind más szükséges dolgok végett

megkeresnem. Kegyelmedet is azért kérem, légyen

az hatalmas vezér eltt jó kapitihám, és ha miben az

én nevemmel ezen levelem megadó kapitányom meg-

tanálja, légyen jóakarattal és segítséggel. Ha kegyel-

med énvelem jól cselekeszik : Isten is megáldja érette,

és Isten a vezér kegyelmessége által boldogítván, én

sem leszek háládatlan kegyelmed jóakaratjáért.
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Az tatár hámnak ivatott eodem die.

Tudhatja nagyságod, micsoda állapotban hagyott

bennünköt az letétetett vezér, és a tihámot is Driná-

polybnl miképpen bocsájtotta el ; kire nézve hadaim-

nak quártélyok nem lévén, élésbül kifogyván, tavalyi

szolgállatokért is egy hó-pénznél többet nem adván,

oszlani kezdettek, és némelyek zorbákká lettek; a

Palánkban s Galambvárban lév praesidiiim elpártol-

ván s kapitányokra támadván. Palánkot is felégették

s úgy mentek el. Az mely hadaim vagy embereim pe-

nigPancsován,Biijnrdelemben, Gyulán, ittPoserolczán.

Vidinben és Szófiában teleltek, azok még a császár

szolgállatjára megvadnak, de azok is elszegényedtek,

sokan lovokot, fegyvereket elvesztegetvén, úgy telel-

hettek ki ; nagyságodnak azért sok szép szavait s hit-

tel tött fogadásit értvén, és hála Istennek, athnáméja

is kezemben lévén : az nagy Istenért s az maga hitiért

!

az új vezér eltt fogja pártomot, irjon mellettem, hadd

ne legyek csúfja a magam ellenséginek, és két ország

lakosinak, az kiknek királyságát adta az hatalmas

császár ; ebben a dologban ne engem nézzen nagysá-

god, hanem a török császár méltóságát, és a török

hitit s becsületit , mert én az királyi nevet nem magam
adtam magamnak, és az török nemzetet akarván fe-

jemmel, szivemmel szolgálni: ez elmúlt esztendkben

ezeken a végeken azért laktam ; egyébiránt, mint más

hatalmas császár manszup nélkül való hivei, szolgái,

Törökországban egy városban egynéhányad magával

én is el tudtam volna magamot vonni. Magam egy

ember lévén, és egy csivlikem vagy egy pínz jövedel-

mem sohunnan nem lévén : mit tudjak cselekedni a

több megmaradott híveimmel s hadaimmal, ha a porta

14*
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kegyelniességitnem mutatja! Mely iiag-yságod kegyel-

mességiért Isten megáldja nagyságodat, s lia én meg

nem szolgálhatom. Isten fizesse meg nagyságodnak.

Galga szultánnak^ (odem die.

Édes nagyságos uram! Miben légyen állapotom,

az hatalmas tatár chámnak, nagyságod édes atyjának

megírtam, tudom, nagyságod meg fogja érteni; de

minthogy nagyságod régiül fogva való jó uram, és itt

Poserolczánál létiben is tavaly oszszel igírte jóaka-

ratját hozzám : folyamodom tovább is nagyságod kön-

töséhez, el ne feledkezzék felölem ! Annyit irhatok

nagyságodnak, hogy a sok szóval való biztatást, szeny-

vedést, koplalást megunván: eddig kettönkínt, hár-

monkínt, tizenkínt, de már százonkínt is oszlani kezd-

tek, a minta jeni-palánki, galambvári praesidiariusok

cselekedtek, és a lovas hadaimban sokan oszlottak,

telel helyek nem lívín. Igaz, hogy az én hadaim, ha

annál többen lesznek is, engem országban nem ültet-

nek : de hatalmas császár méltóságáért s becsületemért

kívántam volna ez nyáron is megtartani. Ha az új ve-

zér nagyságod embersége által jobbra nem fordítja

dolgunkot, a kik még megvadnak, is kénszeríttetnek

eloszlani. Nagyságodat azért kérem Istenért is, emlé-

kezzék meg nékem tött sok szép szavairul, és mint-

hogy a portán nagyságtok szava megáll : tegyen en-

gem maga csürákjává, hadd én is Istent imádjak

nagyságtokért. Isten is megáldja nagyságodat érette,

ha énvelem jól cselekeszik.



213

Béz-effcndinének, asszonyimk i/.eve alatt. Die codem.

Eunekelötte is az uram ö kegyelnie Driuápoly-

baii küldött postája által küldöttem levelemet kegyel-

mednek, nem tudom, megadták-c? Most is újobbaii egy

kapitányja menvén uramnak ö kegyelmének a fényes

portára : mint atyja lielyett való jó urát meg fogja ke-

resni ö kegyelme levelével a kegyelmed urát az Réz-

eífendit ö kegyelmét ; kegyelmednek én is azért ez

levelem által kezét csókolván, kérem szeretettel, fell-

iünk el ne feledkezzék, az kegyelmed ura eltt szóll-

jon mellettünk: legyen tovább is jóakarattal és segít-

séggel dolgainkban a fényes portán, mivel Isten után

kegyelmében vagyon minden bizodalmunk a fényes

portán. Isten minket is éltetvén, és hatalmas császár

kegyelmességébül jobb állapotra juttatván, nem le-

szünk háládatlanok kegyelmed jóakaratjáért.

Notandum. Az fvezér, Réz-eífendi, Zulfikár ef-

fendi, jancsár-aga. kajmekám-pasa, kizlár-aga, Sza-

lahor-Szuleiman aga, sehul-iszlam, urumelli és anado-

liai kaziaszkerek , császár kapucsillár-tihája Abdi

aga leveleihez, mindenikéhez ezen alább irt szókat

hozzá kell irni az NB. után és az conclusio eltt,

az titulusokat mutálván, kinek-kinek érdeméhez képest :

Akarám nagyságodnak ezt is tudtára adni : nem

tudom, az elébbi vezér hirével-é, vagy magoktul cse-

lekedték az erdélyiek ? de az mely erdélyieket magá-

val bevitt volt avezér Drinápolyban, azok közzül Szé-

kely Ferencz és Gyulai Sándor nev nemesemberek

és ezeken kivül más két rendbeli szolgája is Macskási

Boldizsárnak Erdélyben bemenvén, ki e télen, ki ez

tavasz felé: ott az országban sok rósz szót mondottak,

az én személlyemtül s hüségemtül az embereket ide-
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genitették, és azzal biztatták, hogy a fényes porta én-

rajtara kivül más fejedelmet tészen. Engem a liatal

mas császárok fermáujokban s liattiserifjékben erdé-

lyi fejedelemnek neveznek , errül a dologrul a török

nemzet ers hitet is adott : másfelöl az elébbi vezér

mellölem az erdélyieknek nagyiibb részét elvitte, ket

más szókkal biztatta, embereit Erdélyben jártatta,

holott a mikor Fejérvártul elment, én elttem reá fe-

lelt, hogy hirem nélkül az erdélyiekkel való dolgok-

ban semmit sem cselekszik, és Szent-György napra

visszaküldi mellém, csak teleltetés kedvéért vitte el

melllem. Ebben is, más dologban is. vagyon állapo-

tom a török nemzet kegyelmességében.

Áz császár kapucsiUár-tihájának Ahdi agának.

Die eodem.

Kigyelmeddel való régi barátságom és ismeret-

ségem eszemben jutván, és értvén azt is, hogy Isten

kigyelmed állapotját hatalmas császár kegyelmessé-

gébül feljebb vitte, és hála Istennek, hogy hatalmas

császárunk kapucsillár tihájává tétetett, a mint itten

hire van : kigyelmedhez való bizodalmomtul viseltet-

tem, hogy ezen levelem által megkeressem. Isten ki-

gyelmednek mostani hatalmas császárunk eltt való

kedvességében és méltóságában abba jó módot adott,

hogy énvelem s más jóakaróival is jól tehessen sza-

vával ; azért kegyelmedet mint régi jóakarómat kérem,

el ne felejtsen. Állapotom miben legyen? a vezér mel-

lett lakó tolmácsomtul Haszán agátul megérti. Azom-

ban azt is akarám kigyelmednek tudtára adni, etc.
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NB. NB. — Coiicliisio : Hogyha kigyelmed valami jót

velem cselekeszik. Isten is megáldja érette : mert a maga
Intiért cselekeszi, a kinek én eddig, a mint maga so-

kaknál jobban tudja, igazán szolgáltam. Isten penig

engemet éltetvén, nem leszek háládatlan jóakarat-

iárul.

Szálakor-Szuleiman agának. Die eodem.

Kigyelmed elmeneteli után érkezvén némely dol-

gok, és az eddigvaló szokásunk szerint is, a mikor a ve-

zér változott, az új vezér köszöntésére küldöttük leve-

lünk megadó Horváth Ferencz nev kapitányunkat ; ki-

gyelmed, mind Erdélybül mi hireink jöttek az Drinápoly-

bul odament erdélyiek dolga végett, s mind egyéb

állapotokrul , ha a kapitányunkkal szemben lészen,

vélle beszélhet. Meghadtam, kigyelmednek mindene-

ket megbeszéljen, kérem adjon hitelt szómmal mon-

dandó szavainak. NB, NB. Conclusio: Édes jóakaró

uram ! Hatalmas császárom kapuján kapitihámnak ki-

gyelmedet tudom ; állapotomat, szükségemet tudja, és

azt is általláthatta, hogy ha a császár részérül az én

kezemben valamely pénz jüne, s a császár parancso-

latja a volna, hogy hadat fogadjak : hadat fogadni s

szaporítani akármely nemzetbül is, császár szolgalat-

jára, éntüUem könny dolog volna, csak volna, mint

másszor, pénz a kezemben ; így a magam fejével is, a

császár több hadaival, a török nemzet ellenségin

több bosziit tehetnék, s többet is szolgálhatnék, ha

kigyelmed embersége által a császár nekem pénzt

küldene; fogadom kigyelmednek, hogy kigyelmed

fáradságáért minden tizedik pénz légyen kigyel-
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medé, söt ha Isten a császár kegyelmességébül nékem

országot s mansziipot ád : holtig, valamíg élek, minden

esztendben, a mint errül ezután szót kötünk, bizonyos

költsége leszen tüllem kigyelmednek.

P. S. Tudván a portai tedárikot (így), — ha az

új vezér már székiben beült , kírjük kegyelmedet ;

hatalmas vezér eltt is folytassa ezen dolgainkat,

úgy hogy meg ne bántsuk véle hatalmas vezért ; mind

hatalmas császár, mind vezér eltt légyen kapitihánk

ezen dologban.

Horvát Ferencz uram hozfa C^^áfer passa az ilj vezérnek

irt levele magyarázatja, 26. Április 1694,

Tököly király mellett lév hadaknak ílísek ke-

vés lévén, jeni-palánki és galambvári praesidiumok

is mikínt cselekedtek : ennekelötte is megírtam a

portának ; azonban a mely lovas hadai más helyeken

voltának is, mind öszvehozván Poserolczára, megbíz-

tatta s szép szót adott nékik, s úgy tartotta meg; csak-

hogy mind ílísbül, mind pénzbül, mind ruhábul nagy

szüksígek lévén : kírem nagyságodat, mint más esz-

teiKlkbeu, úgy most is míltóztassék hasonlóformában

mind éléseket, mind egyéb szüksígekre való alkalma-

tosságokot kiszolgáltatni.

Édes nagyságos uram ! Magának az királynak

sem telel helye, sem sohunnan egy pínz jövedelme

nem lívín : a kit a császár részirül adtak, avval éldött,

az hadai dolgai is azért estek ilyenformában ; kérem

azért nagyságodat, kegyelmességit míltóztassék mu-

tatni mind a királyhoz, mind hadaihoz élísbül, pínz-

bül s ruházatbul, — mely nagyságod kegyelmességiért

Isten áldja meg.
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Haszáu aga tolmácsnak. Die eodem.

Az fényes porta szolgálatját illet némely szük-

séges dolgok végett küldöttem Drinápolyban Horváth

Ferenezet, kegyelmednek is általa izentem
;
azért ize-

netemliez képest kegyelmed is, az mint eddig , ügy

most kiváltképpen igyekezzék az kapukon dolgaimban

fáradozni ; ha Isten adja, kegyelmed szolgalatja és

fáradozása nem lészen hijában. Az mely leányt ke-

gyelmed megvött volt, azon leány felöl szóval is izen-

tünk Horváth Ferencz által : meg fogja mondani, mint-

hogy apja, anyja kivánja megszabadítani, és többet is

fog adni, az mint kegyelmed megvötte.

A császár kizlár-agajdnak. Die eodem.

Tudván hatalmas császár eltt nagyságod nagy

kedvességét és nagy tekéntetit : ez elmúlt napokban

is folyamodtam nagyságod kapujára és kegyelmessé-

géhez ; most azért bizonyos emberemet és meghitt régi

kapitányomat küldvén Drinápolyban : újóbban ragasz-

kodom nagyságod köntöséhez, szóval izenvén azon

kapitányomtul nagyságodnak; szómmal mondandó

szavainak azért hitelt adván, kérem, Istenért, az maga

hitiért és jó szerencséjéért nagyságodat : ne feledkez-

zék el rúUam szolgájárul, mutassa hozzám kegyel-

mességét az hatalmas császár eltt ! Isten engem is

életben megtartván, és hatalmas császárom kegyelmes-

ségébül dolgomat boldogítván, nem leszek háládatlan

az nagyságod jóakaratjáért.



218

Zulfikdr effendinek. Die eodem.

Miolta kegyelmeddel ismeretséget vetettünk, meg-

tapasztalván kegyelmed hozzánk való jó szivét, mint-

hogy mostan is bizonyos dolgok végett, és az erre felé

való hírekkel küldöttük Horváth Ferencz nevti kapitá-

nyunkat az fényes portára : kérjük , ezen alkalmatos-

sággal is megnevezett kapitányunkat eleiben hivatni

ne neheztelje ; szóval mindeneket megizenvén általa

kérjük, az mely kapukon dolgaink s állapotunk iránt

kegyelmed szóval való jóakaratja kívántatik : minket

szivébül ki nem vetvén, ne vonja meg jóakaratját tül-

lünk. Isten éltetvén, kegyelmed jóakaratjárul mi is

el nem feledkezvén, meg igyekézzük hálálni.

Mangofacsi Ali effendinek. Die eodem.

Csáfer passa ö nagysága minekünk jóakaró

urunk lévén, tudván kegyelmedet ö kegyelme kapiti-

hájának és minekünk is jóakarónknak , az mint az

tihánk is megmondotta, akartuk kegyelmedet levelünk

által látogatni , meghagyván ezen kapitányunknak,

hogy kegyelmeddel szemben légyen, és szóval minden

erre felé való hirekrül s állapotokrul, az mikrül ke-

gyelmed tudakozni fog, megmondja ; kérvén kegyel-

medet azon, ha mi dolgainkban megtalálja, legyen se-

gítséggel nekie. Isten minket is éltetvén, kegyelmed

jóakaratjárul el nem feledkezünk.
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Az müz'úr-agának. Eodem die.

Minthogy minékünk minden müzür-agák jóaka-

róink voltának : mostan bizonyos dolgok végett kül-

döttük az hatalmas vezér kapujára Horvát Ferencz

nev kapitányunkot, — kívántuk kegyelmedet is ez le-

velünk által meglátogatni és egészségérül tudakozód-

ni, kérvén, dolgainkban légyen jóakarattal. Ezen ka-

pitányunk az erre felé való hireket szóval kegyelmed-

nek meg tudja mondani.

Die eodem az kapitiháknak.

Az elmúlt napokba két-három izben is tudósítot-

tuk kegyelmeteket az fennforgó dolgokrul ; minthogy

kegyelmeteknek sok idötül fogva Írását nem vehettük,

gondoljuk , talám nem vehették leveleinket. Ertvin

azért már az új vezérnek is beérkezísít, mind annak

köszöntísire s mind egyéb dolgokkal küldöttük az

portára becsületes hívünket Horvát Ferencz uramat,

azon dolgoknak is tudásával, mellyeket ennekelötte

megirtunk: hogy ha emberink s leveleink oda nem

penetralhattak, azon dolgokat is érthesse kegyelmetek

ö kegyelme által. Megértvín azért kegyelmetek ö ke-

gyelme által lett parancsolatinkat , hogy magokat

mindenekben ahoz alkalmaztassák, kegyeimessen pa-

rancsoljuk.
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Horváth FerenczuramDrhiápolyhan expediáltatván^ vitt

el illytin leveleket, Die ....*) Április 1694.

1 .) Kizlár-agáuak.

2.) Fvezérnek.

3.) Vezér tihájáiiak.

4.) Muftinak.

5.) Két kaziaszkereknek.

6.) Réz-eífendinek.

7.) Tefterdárnak.

8.) Jancsár-agának.

9.) Byng teszkereknek.

10,) Vezér kapucsillár-tiliájának.

11.) Csauz-pasának.

12.) Kajmekám-pasának.

13.) Tatár hámnak.

14.) Galga szultánnak.

15.) Réz-effendi feleségének.

16.) Szuleiman agának.

17.) Császár kapucsillár-tiliájának Abdi agának.

18.) Zulfikár efifendinek.

19.) Müzür-agának.

20. Mangofacsinak.

21.) Nikápolyi, vidini, szilisztriai pasáknak.

22.) Ali pasának.

23.) Haszán agának.

54.) Hadak supplicatiója.

25.) Csáfer pasa vezérnek irt levele.

26.) Kapitiháknak.

27.) Macskási s Inczédinek.

28.) Madács uramnak.

*) üres hely.
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29.) Az oratornak, Lorának,

30.) Skerletiiek, Jaiiakinak.

31.) Urunk emberei szabados passusára, az Duna

mellett lév belyeken, generális bujurultija az

szerdámak.

32.) Menzil-fermán két emberre.

33.) Az hajók eleiben Vidinben lemenknek urunk

részérül való bujurulti.

34.) Az török levelek conceptusi.

35.) Az instructió.

36.) Az elmúlt hetekben irt levelek, hirek extractusa.

37.) Vidini házrul való régi fermán.

38.) üoctornak és Fontonnak szólló levelek.

39.) Lengyelországbul jött levelek pari.

40.) Mag-yar- és erdélyországi athnámék páriái.

Íratott a Beiz-effendinek különös magános levélben^ Hor-

vát Ferencz uramnak instructiöjának és minden útjához

tartozó leveleknek assignatiója után^ 26. Április 1694.

Láthatta kegyelmed, minem leveleim jöttének

Lengyelországbnl Jablonoczki hekmántul (hetmantól)

és a francziai király Lengyenországban a király

mellett lakó követjétül ; annakutánna is jött hirem,

hogy a király igen elbetegesedvén s el is vínhedvén,

a svét királynak nagy hada lévén, úgymint hatvanezer

emberbl álló kísz hada : a lengyel királyságrul gon-

dolkodik, minthogy annakelötte is, nem felettébb ré-

gen, a svécziai királyokbul voltak királyi Lengyelor-

szágnak is ; másfell Jablonoczki kezében lévén az

ország hada, és a franczia király is jóakarója lévén,



222

ott tartván most is egyik fiát a francziai király mel-

lett, az is számot tart a királyságra és a koronára.

Jablonoczki emberünköt kivánja ; mit akar ? nem tud-

juk. Egyébiránt mihozzánk, mikor Magyarországban

laktunk is, jó szivvel volt ; olyat is izent, hogy ö néki

az a kívánsága, és ebben a dologban több jóakaróink

is vadnak, liogy akár közönségessen a lengyellel, a

némettel légyen meg együtt a békesség a portával,

akár penig magánosson, a németen kivül, a portával

való békességek : magok is azon igyekeznek, ne más,

hanem én legyek az ö szomszédságokban az erdélyi

fejedelem, mert ha Isten adja, nem sokáig tart a né-

mettel való kötések ; legyek azért jó reminséggel, és

a portán is legyek jóakarójok. Ezekre a dolgokra

nézve azért, ha a vezér megengedi, egy értelmes em-

beremet kívánnám Lengyelországban küldeni, oly

renddel , hogy odaküldendö emberem onnét postáját

küldené a svét király udvarában is, minthogy a svét

király mellett is vagyon mostan a francziai királynak

egy követje , a svét király penig az magam hitin,

vallásán való király. Magyarországban laktomban

oda is szokott volt járni emberem ; ha Isten adja, ezen

alkalmatossággal sok dolgoknak mehetnék végire, s

többi között annak is : a francziai király és német

között való dolgok mennyiben vadnak ? mert most is

foly a hire, hogy az békesség közöttök tractáltatik.

Ha azért a vezérnek tetszeni fog emberünknek Len-

gyelországban való menetele : egy fermánt kívánok,

ki mellett hamar járhasson, jöhessen-mehessen, hogy

míg a táborozás tart, meg is térhessen a válaszszal

;

az tatár hámnak is egy levelét, mivel a tatár csatái

járnak most arra felé.
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Horváth Ferencz uram drinápolpi útjára való memó-

riáiéja.

1.) Maclács uramnak irt levél mellett disposi-

tiónknak repraesen tálasa.

2.) Menben Füredinnek revideálása, és ha meg
nem vehette az vidini házat , ha2,'yja abban, de szál-

lásül manuteneálja Madács uram.

3.) Ali pasát , nekie irt levél mellett, Madács

uram repraesentatiójához képest nevemmel requirálja,

és annak is menjen végére : Poricsán az mely levele-

ket az tihája kezéhez vött, azokat ugyan kezéhez

vötte-é és eiküldötte-é ? etc. Az megígért sajkát is

köszönje meg, és felküldését urgeálja.

4.) Drinápolyban penetrálván, elsben is , míg

egyéb kapukra felmenne : az franczia oratorral, Ja-

nakival, Skerlettel szemben lenni, azoktul és az ma-

gunk residensitül magái informáltatni, és szóval ltt

informatiónk szerint, az mikor idejét látja, az pensiót

az oratornak, Janakinak az urával interveniált kötést,

Skerletnek Nemessányi uram dolgát elhozni.

5.) Az szilisztriai , nikápolyi , vidini pasáknak

irt levelek mellett disponálni Madács uram informa-

tiója s opiniója szerint , szükséges dolgainkban, kik-

ben az assistentiájokkal kellene élni.

6.) Debreczenieknek, kecskemétieknek, körösiek-

nek levelet szerzeni, lehetvén az tüllök igért obla-

tiókra is reflexiónk, itt tartóztatván addig a debreczeni

embert.

7.) Az élés dolgában, és egyéb pro campania az

vezérektül admii.istrálni szokott dolgok végett az ve-

zért urgeálni, és hogy in natura adattassanak ki az
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tefterdártul , kivált az posztó s az fegyverek roszak

ne legyenek.

8.) Feleségem subsistentiáj a, provisiója felöl Fü-

redin iránt az vezértül fermánt extrahálni.

9.) Az erdélyiek dolgárul, és felöllök a letétetett

vezérrel való végezésemrül emlékezetet tenni, és vá-

laszát kívánni irántok az portának ; Nemessányi

uram intimatióját is repraesentálni.

10.) Az hadi operatiókrul opiniómat és resoliitió-

mat is repraesentálni.

11.) Az vidini házrul és az ottan kölcsön vött

élésrül az vezért requirálni, kivált ha Füredint ide

nem engedik, azon házat kívánnám fortificálni, Ma-

dács uramtul vévén ezekben informatiót.

12.) Nemessányi uram felöl micsoda dispositiót

töttem, ha elhozzák, arrul mennyiben kell szóllani.

13.) Az Lengyelországban való küldésrül s an-

nak ratióirúl, s azon expeditióra az vezér fermányját

extrahálni négy vagy öt emberre.

14.) Erdélyi István felesége, leánya szabadulá-

sárul ;
Sisto ellenében, Belene nevtí faluban vagyon.

15.) Veteráni pecsétes czéduláirul.

16.) Az magyar- és erdélyországi athnámék pá-

riái mire valók legyenek; hogy ha módja lesz benne,

a császárnak is beküldeni.

Die ....*) Maji ivatott az kapitihdknak.

Az itten forgó dolgokrul s ttillünk vett instruc-

tiójárul Horvát Ferencz uram kegyelmeteket eddig

*) üres hely.
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világosíthatta, vehette azomhan Szalahor Szulimán

aga által küldött leveleinket is, úgy azeltt küldötte-

ket is; de mindezeknek is extractnsát Horvát Ferencz

uram elvitte, ha quasii qiio kegyelmetekhez nem de-

veniáltak volna. Azután egyéb újság- nem occurált az

pandúrok gyakor járások s lármázásoknál, kik is noha

egynihányszor feltettík : de sem a kin füvelö lovasokon,

ménesbenjáró lovakon, kin legel marhákon semmi

kárt nem tehettek, sem az osztrovai praesidiumunkot,

sem a cserneczi sánezban lív praesidiumunkot, sem

a Dunán lív hajóinknál tartani szokott strázsáinkot

megpróbálni nem mertík
;
mindenkor reinfecta tértek

meg, a mikor elindultak is. Szappanos kapitányunk

is két hétig járván Tömösvárig s az becsei pusztá-

kat, nyelveket fogdosván el, bikivel, kár nélkül meg-

tértek. Ezeltt ötöd nappal penig Prujovára ütvín a

pandúrok, és a falut felvervín, s három szemínt s az

magunk salagvárdáját is elvívín : hírünkkel esvín

ezen dolog. Kassai István kapitányunkat bizonyos

gyalogsággal küldöttük utánnok, kik is az ellensíget

Ressován bell az hegyek között beérvín, felvertík, az

haram-passijokat Karácsa nevt is egynihányad ma-

gával levágták, hajnali álmokba ütvín reájok. Fegy-

vereket, köpenyegeket, és az ttíllök elfogott rabokat

is visszanyertík. A mint fegyverekbül kitetszik, meg

kell engedni, derík s régi fegyvervisel tolvajok vol-

tak ; ezek próbáltak vala Jagodina alatt is e napok-

ban, ezek vertík fel Bányát is : de most tolvajkodá-

soknak jutalmát elvöttík. Ugyan ezeltt két nappal

érkeztek postáink s kímjeink Magyarországbul s Er-

délybül , kik confirmalják az ellenségnek kíszületit,

quártélybul való kibontakozását, Gyula s Tömösvár

megszállására s occupálására való minden szándíkát.

MONUMENTA HUNG. HIST. SCRIPT. XXIII. 15
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Az onnan jött embereknek relatióit Írásba his inclusis

kegyelmeteknek megküldöttük, hogy a hol szükséges

lészen, repraesentálhassa. Az mi szemílyünkhez és a

mi szemilyünkben a fényes porta hüsigiben lívö erdé-

lyiek s magyarországiak siettetik az indulást errül az

ríszrül, mivel az németnek nagy kíszületi van, és úgy

kívánják az Dunán túl lívö véghelyeket is progre-

diálni , hogy hamar vagy deditióra Idnszeríthessék,

vagy ostrommal megvehessek. Ebben mi az mi opi-

niónkat Horvát Ferencz által megizentük s azeltt

is megírtuk az Reiz-effendinek : reiterálni nem szük-

séges
; a porta tudja maga dispositióit, és micsoda

ervel küldheti ki armadáját, micsoda ervel és mikor

remínlheti az tatárságnak kijövetelit ; máskínt, tanul-

hattak eddig az magok kárán Várad s Jen elveszí-

sivel, s a tüllünk és a szerdártul insimiált hirek tanú-

ságot adhattak. Mi a porta szolgalatjában mindenekre

kíszek vagyunk. Fejírvár is szép jancsársággal er-

södött meg ; Bosznábul is szép hadak jöttek oda. Most

mennek másodszor fel az éléses hajók is : nem lehet

élésbül is fogyatkozások ; de a mi ríszünkrül a keser-

vesebb, hogy csak távuly kínszeríttetünk nízui, mert

az mely élésrül a kajmekám-pasa fermánt küldött is,

azok az éléses hajók még hátra vadnak. Az egy Isten

tudja, micsoda szorulásban vagyunk élés s költsíg

dolgábul, s mint tölthetjük ki mindennapi provisiójo-

kat ezen a puszta földön : megitílhetik a portai minis-

terek is, mert ha kevesedett is népünk, de az éjjeli s

nappali szolgálat ugyan csak megvan
;
patientia. Va-

gyon függesztve elmínk kegyelmetek Hajvász által

küldött biztatásira ; holott Fejírvárra mind élés, mind

3 holnapi fizetís ment, s mi ezeken a végeken szol-

gálván a császárt, mégis eddig az portátul elfelejtve



221

voltunk; iit-ut sit, tameii a porta szolgalatjára ma-

gunkat és kevés nípünket conserválni kívántuk. ír-

hatjuk kegyelmeteknek : miolta Palánk építisiliez fo-

gatott az szerdár, mind a Dunán túl való falubelieket,

mind az innen valókat a palánki passa dispositiónk

alól kivívén, mind az ittvalókat, osztrovaiakat s itt

körül lívö faluk lakosit azon épületre fordítván, azolta

semmi hasznát az föld nípinek nem vehetjük ; fermán-

ja is jüvín felölle az szerdárnak, oífendálni nem mer-

tük. Az ittvaló palánk körül is magunk rabjaival vi-

tetjük véghez a munkát ; egynihány száz ember dol-

gozván mindennap körülötte : mégis kevés látatja van,

mert az industriát nem úgy követik el a palánki tisz-

tek, a mint annak a rendi volna ; az csatákat penig

mind túl, mind innen a Dunán mi jártatjuk ; mégis

annakelötte a Dunán túl lívö föld nípe kevés kukuri-

czabeli éléssel segítette hadainkat: mint mi ttilünk

megszállíttatott föld nípít, a porta dispositiónk alatt

hadta , most a nélkül vagyunk , söt miolta Mehmet

passa oda-szállott : senki felénk sem jü, mely is nem

kevés prostitutiónkra van mind az ellenség, mind a

magunk népe eltt ; meg tudnók ket tanítani : de a

szerdár disgustusátul tartván, eddig abba hadtuk, sen-

kit feléjek sem küldöttünk, várván eziránt is az porta

kegyelmességétül, hogy avagy csak az opinióra nízve

a porta vigyázzon eziránt a mi becsületünkre , reno-

válván ollyan fermánjával, hogy a mely föld nípei a

Dunán túl Bokcsára s Karán-Sebesbe hódolnak, s on-

nan magoknak salagvárdát is tartanak : Kupruli vezér

idejítül fogva a minem rendtartás volt béhódolásokba,

ezután is nekünk hódolni, szót fogadni, salagvárdáin-

kat magok közt tartani ezután is tartozzanak, mint-

hogy mi az salagvárdáink securitások felöl az német

15*
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generálistul is szerzettünk volt caiitiót, s az illy salag-

várclákkal assequálhattiik azt, hogy minden dolgoknak

s hireknek végére mehettünk : most az ily alkalmatos-

ságtul is priváltattunk, mert sem a föld nípe salagvár-

dáinkat acceptálni s magát aecomodálni nem akarja,

s az oly salagvárdák ottanvaló tartásátul a palánki

praesidiariusoktul is prohibeáltatiink. Az építésnek is

azért nincsen látatja, hogy magok iisusára apropriál-

ják inkább az törökök, és sem a föld nípín, sem az

építísben serami dispositiónk nincsen. Ezt csak azért

repraesentáljuk, hogy a porta is dolgainkat tudhassa,

és ha a mi személyünkre, az maga reputátiójára, s ez

ily szolgálatokra van reflexiója az portának, feljebb

irt fermánjával megorvosolhatja : mert hogy praesi-

diumot tartson ott az porta, arrul mi nem szólliink

;

de a mi authoritásunkat is méltó mannteneálni, hogy

ha nagyubb dolgokban is hozzánk kegyelmességgel

kíván lenni, minthogy harmadéve ami supplicatiónkra

adta azt az választ és szabadságot is az akkori fve-

zér Ali passa: hogy három esztendeig az császár

adajátul immiinisok legyenek, és ez az annuentiája a

portának akkor ezért volt ; ebben azért in locis debitis

vegye válaszát kegyelmetek a portai ministereknek
;
jól

megértetvín kegyelmetek véllek a dolgot, nem kítljük,

convincáltatni fognak.

Vidinbe 5. praesentis Sándor uramnak datált le-

velíbül Horvát Ferencz uramnak látjuk, hogy Raho-

vánál mentek által a Dunán Balóék ; Erdélybül jött

postánk penig ollyat mond : Macskásiék Havasalföl-

dibe érkézvín, akkor várták bé Szebenbe, mikor a

Nemessányi uram postája idejött liozzánk, ki is ers hit-

tel assecurál bennünket visszajövetelírül : de Veterányi

is parohiját küldte, hogy visszakükli, és igy ez ily
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dolog nem is lehet luitalmokbau. Bálintot (Nemcssá-

iiyi) nem is tartjuk ollyan lelk embernek : de ha oda-

marad is, ebben az világban nem újság, és az vásár

is egy ember nélkül meglehet ; hogy penig ollyan

bíkível mehettek el Macskásiék, nem kicsiny siispi-

ciót caiisálható dolog,— talám nímely ministerek titkos

annuentiájábul ltt? mert ha abbiil nem ltt volna,

talám az havasalföldi vajda sem merte volna tíket or-

szágán által ollyan szabadosan az ellenség országá-

ban Veterányihoz bocsátani, kirül elvárjuk kegyelme-

tek informatióit.

Eddig Írván levelünket, superveniált kegyelme-

tek a szerdár tatár agája által 10. és 12. praesentis

Írott levelei : hogy az szerdár postáira és az ily alkal-

matosságokra vigyáz, azzal magok kötelességének és

jó industriájának felelt meg : tovább is vigyázzon ez

ily alkalmatosságokra, hogy az magunk postáin kivül

is ez ily alkalmat' óságokkal élhessen; az szerdár ott

livö kapitihájával tartp:on confidentiát, kit is azzal ob-

ligálhat ez ily officiositásra, hogy a mikor hozzánk

postát küld kegyelmetek, neki is insinuálja, s ha mit

akar irni, küldje kezünkhez levelit. Minthogy a por-

tára penetrálhatott Horvát Ferencz uram is, várjuk

impatienter kegyelmetek irása szerint Brassait az

elre való informatiókkal , annálinkább Horvát Fe-

rencz uramat, kinek is azért nem irtunk most, hogy

vagyunk oly reménséggel : levelünk ott nem érné ö

kegyelmit. Székely Zsigmond és az moldovai vajda

leveleirül és az ragusaiak kvetirül is emlékezik ke-

gyelmetek leveliben ; azok és egyéb dolgok iránt is

várjuk kegyelmetek informatióit. De Lóra uramnak

szólló levelünket kegyelmetek adja meg. és ha mikor

nekünk levelet küld, legyen neki is hirivel, s közölje
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véle s az oratorral is az mostan irt hireket. Az tatár

chámiiak szólló levelünket ottlívö kapitiliájának re-

coramendálja kegyelmetek, bizonyos alkalmatosság-

gal küldje meg.

Mugyarországhid s Erdélyhül j'ótt hirek.

1.) Az mint eddig dispositióit a német folytatá,

kitetszik, hogy G-yula s Tömösvár ellen fordítja min-

den operatióit az ellenség, s nem is kísik vélle ; ezntán

mindennap várhatni azt a hirt : melyik alá szállott ?

kirül mi is a portát postán tudósítjuk.

2.) Nemessányi uram annectált czédulájábul ki-

tetszik : az nagyubb corpus ki commendója alatt le-

gyen , ki is , a mint a hirek folynak , csak a Tisza

mellett subsistál , az tatár ehám és a fvezér jövéte-

lire s lejendö erejekre leszen vigyázása ; más generá-

lisokkal obsideáltatja azon véghelyeket, szakasztván

valamely hadat a nagyubb corpusbul is az Erdélybe

s Tiszán innen telelt hadak mellé.

3.) Az francziának ez idén a tavalyinál potensebb

armadája leszen ; maga titkait Isten s a király tudja

:

de az értelmesebb rendek közt mindenütt az az opinio,

ha a svaeciai király leánya Josephussal interveniált

házassága megltt : kínszeríttetik kárával is megbi-

kilni a franczia ellenségeivel, nec érit par resistendo

ha a svaecus is ellensége leszen.

4.) Veterányi maga is publicálja, s mások is, az

kikkel Nemessányi uram s Ugróczi beszílt, coníirmál-

ják, hogy az svaecus ea conditione adta a leányát a

császár fiának, hogy vallásában megmaradhasson, és
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hogy ha fia lesz Josephustul, az ura vallásán, ha pe-

uig leánya, az maga vallásán való légyen.

5.) Négy emberen kívül indifferenter az erdélyiek

offerálják hozzánk való hségeket, sed praesertim de

Saxonibus non est dubitandum.

6.) Az új vezér rendes dispositiómak s nagyubb

erejinek (hire) a tavalyinál, a németek közé penetrálván,

igen kítelkednek a magok dolgairul, és ez idei cam-

paniájoknak szerencsétlen exitusátul tartanak, és azt

jövendölik, rósz ómennek tartván , hogy a rendkívül

való szélvész sakkor interveniált hallatlan jégessö az

Dunán lejöv classisában a császárnak Komárom s

Gycr között rettenetes károkat tött : munitióstul, élé-

sestül, emberestül az hajóinak a javát elborította az

hab ; hétezer egynihányszáz embert számláltak , a

kik a jégessö miatt elvesztek. Ezt az hirt Buda felé

járó kimjeink s Becsébül és Váradinbul szabadult

kurucz rabjaink is bizonyítják.

7.) Mind Magyarországon, mind Erdélybe lÍYÖ

correspondensink biztatnak, ha olly erö megyén Er-

délyre s Magyarországra, az kihez hatokat vethessék,

s én is köztök leszek ; kíszülnek sokan titkon az né-

met ellen fegyvert fogni, rebellálni, s mellénk állani,

felettébb megunván mind a két hazában az német gu-

berniuraát.

Az Réz-effendinek. 27. Maji.

Az elmúlt napokban két-három ízben is írtam

kegyelmednek ; hogy megbizonyítsam : kegyelmed min-

denkor elmémen vagyon, ez egynehány szóval kíván-

tam most is tudósítani, kívánván, adjon Isten kegyel-
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mednek sok jó Bajrámot (Beiriim-imnepet) hatalmas

török nemzet és császárunk hasznos szolgálatiban. Ha

pedig az errefelé való hireket kérdezi kegyelmed,

az minem hireink vadnak, mind Erdélybül és Ma-

gyarországbnl jött kimjeim és szabadult rabjaim al-

kalmatosságával , azokat kapitiháimnak megírtam,

kegyelmed is tüllök megértheti. Minthogy pedig én-

nékem sem az új vezérrel, sem az tihájával ismeret-

ségem nincsen , kegyelmed lehet azokon az kapukon

jó kapitihám, és a kegyelmed jóakaratja által ajánlom

is magamat az én jó uram kegyelmességében ; kérem

is kegyelmedet, szivébül ki ne vessen.

Az tatár diámnak 27. Maij. DupVcate.

Nagyságodnak nem régen is irtam levelet, de

nem tudom, vehette-é nagyságod, nemé? Most újob-

ban kellett nagyságod kegyelmességéhez folyamod-

nom, kérvén nagyságodat : ne feledkezzék el rúllam

szolgájárul, mivel még az új vezértül semmi rendelés

felliem nem jött. Isten tudja, mind magam , mind

mellettem levk miképpen élünk ; Isten után egyedül

nagyságod kegyelmességére maradtunk. Ha az ide-

való hireket kérdezi nagyságod, annyit irhatok, hogy

kimjeim és az ellenség országábul némely végházak-

bul megszabadult rabjaim érkeztek, kiknek is szavok

az, hogy az ellenségnek minden igyekezeti Gyula s

Tömösvár megvételére vagyon ; biztatják magokat,

hogy az svét királyt jóakarójokká tévén az németek,

ésasvét király leányát az német császár fia feleségül

elvévén : ezután a franczia király kéntelen lészen vél-
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lek megbékélni, és minden erejeket az hatalmas csá-

szár ellen fordíthatják. Magyarországhiil némely urak

adták értésemre, hogy a franczia királynak nagy hada

lészen Németországon is, azonkivül lészen az spanyol

és englis ellen különösön armadája ; az német ugyan

hirdeti, hogy az francziával megbékéllik, de az még

nem bizonyos.

íratott az kapitiháhnak 17. Junij.

Csáífer passa postája által sub dato 10, 12, és

ugyan 31. ejusdem a vezér agája által küldött leve-

leit kegyelmeteknek vettük ; az alkalmatossággal való

élését kegyelmeteknek kegyeimessen agnoscáljuk: de

elhiszszük, azokat bizontalanoknak ismervín, sem ke-

gyelmetek, sem Horvát Ferencz uram azért nem ter-

jedett ki a circumstantialis informatiókban ; a mennyi-

ben penig a magunk postája által való tudósításokra,

akkor a diáriumoknak is megküldísire relegál, azokat

impatienter várjuk. írhatjuk kegyelmeteknek élésbül

való nagy szorulásunkat, — hitelbe kellett valamely

száz kila élést kölcsön felvétetnünk , az portátul de-

putált 2000 kilábul kivánván contentálni az credito-

rokat, minthogy a mely hajóra s agára relegáltattunk

,

ekkoráig sem érkezett fel ; most is utána vadnak em-

bereink : holott már e tavaszon öt szakaszba mentek

fel ezen a császár hajói , közelebb tegnap is öreg ni-

kápolyi borozánok ; úgy látjuk, ebben is, az többiben

is a porta dispositióiban, az mennyiben kegyelmessé-

gét s provisióját kivánná is hozzánk mutatni, igy kí-

ván mortificálni s confundálni bennünket a teftedár,

és hadainkat, a mennyiben megmaradtak is, nagyubb
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confusióban hozni , a tavalyi methodust követvíii , az

mint legközelebb jele, hogy a posztóért való pínzért

is Eszkizagarára, a vezértül rendelt 10 erszíny pín-

zért penigOros-CsíkrasZofiárarelegált, holott ebbe a

szüksígbe forgó níp. a kibe a mellettünk lívök forga-

nak, már az igazat sem hiszi : jobbnak tartván ma a

verebet, mint holnap az túzokot, ete. Adná Isten végét

akármely felé ezeknek az bajos dolgoknak, mert en-

nek a teftedárnak teftedárságában, s az vezérnek is

vezérségében hasonló consequentiával lehetünk , a

mint eddig experiáltuk. Horvát Ferencz iiramtul vett

tudósításokhoz kípest azért udvari kapitány uram bi-

zonyos instructióval meghitt híveinkben expediált ke-

gyelmetek felé, és azokra a helyekre, a honnan a tef-

tedár a hadak szüksigire való állapotokat rendelte,

hogy kezekhez vegyik, és ha mi akadályok volnának,

ezeket sürgessík, és kezekhez vívín, siessenek udva-

runkhoz jüni ; ha a francziák ríszírül mit adnak, abba

is mit hozzanak, vagy hagyjanak kegyelmetek gond-

viselése alatt? arrul is van iustructiójok : úgyaportá-

tul vött alkalmatosságokbul mit fordítsanak kegyel-

metek szüksigire pro interim is, és Haszán agának is.

Mindezekrül bíívön informálja kegyelmeteket kapi-

tány uram : kegyelmetek is azért embereinket minden

dolgokban segítse , hogy valamely nappal a vezér

Fejírvárhoz való érkezíse eltt jöhessenek udvarunk-

hoz, s azon alkalmatosságok hadaink ruházására for-

díttathassanak, holott, ha minden requisitumok jelen

volnának is , a köntöscsináltatáshoz idö kívántatnék.

Ugyan feljebb említett kapitány uram tudósításábul

megérti kegyelmetek a tábori vonó-marhákbul , ösz-

virekbül, tevébül való nagy szüksígünket , s mint

jártak a Moldovábul rendelt 500 ökrökkel is; ha
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azért a porta szolgálatunkkal akar élni, a mint a ve-

zér Horvát Ferencz uramnak declarálta, talám az illy

alkalmatosságokat sem denegálja; és vagy leszen

baszna vagy nem ? most van ideje az busításoknak,

mert ba Fejírvárboz érkezik a vezér, akkor sem ma-

gok, sem az császár szüksigitül aíféle alkalmatossá-

gokat el nem szakasztnak, és a lesz feleleti a tefte-

dárnak : miért nem requiráltuk Drinápolyban ! a mint

basonló materiában illyen feleleti az elmúlt esztendk-

ben elígszer voltak a teftedároknak. Az fvezérrel

interveniált, a mi szemílyünket concernáló beszídirül

vagy válaszárul a franczia oratornak nem vettük még

semmi informátióját : talám el fogja követni a Horvát

Ferenez alkalmatosságával abvebb informatió-adást

;

bár kegyelmetek is errül, mintliogy egyik leveliben

emlékezik fellié, clavis által világosít vala. Köszöntse

kegyelmetek nevünkkel az oratort, de Lóra uramot,

és Janaki uramot is, etc.

Az vezér tihájának. Díe eoclem.

Az vezérhez nagyságához küldött kapitányom

tudtomra adta a vezér hozzám és hadaimhoz mutatott

kegyelmességét, kiért Isten áldja meg nagyságát

;

küldöttem azért embereimet a vezér kapujára hogy

az ö nagysága kegyelmességét kezekhez vegyik, és

idehozzák, mivel mind a kapumon lakó szolgáim,

mind hadaira között mindenféle rendek rongyosok,

mezítelenek, nagy szükségbe vadnak. Kérem azért

mint uramat kegyelmedet, parancsoljon fellié, hogy

az odaküldött emberimnek a hadak szükségére ren-

delt egyetmások alá kiracsi-lovakat adjanak, és kisír-
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jík is, liogy egy órával elébb ideérkezvíii s hadaim

közé kiosztván : míg* a vezér Fejirvárlioz érkezlietik,

ruházhassák magokat s lehessenek alkalmatosak a

császár szolgalatjára. Ilyen dologriii is kellett ke-

gyelmed által a vezért megtanálnom : azeltti vezér

Musztafa passa az elmiílt öszszel Fejírvárnál rendel-

tetett volt szüksigünkre Moldovábiü öOO ökröket, de

kezünkhez nem vehetvín, az magunk béres-ökreit, és

a kiknek a mellettünk llvö frendekben, tisztekben 4

ökre volt, ketteit, a kinek penig 8 volt, nígyit elvívin,

mészárosoktul is kölcsön vítetvín , és kisz-pínzen is

40, 50 talléron párját, — ügy kellett az elmúlt télen

konyhánkat és emberinket ilyenformában tartanunk,

oly remínséggel, hogy a Moldvábul várható ökrökbül

mind az adósoknak megfizethessünk, mind a kiknek

marhájokat elvöttük, azoknak is contentumot tegyünk,

mind penig a magunk béres-ökreit, kiket húsra for-

dítottunk, azokbul töltsük ki ; mindeddig a Bogdány

bék bennünket biztatott, hogy országán a fermány

szerint kiszedi, kit penig pénzül fizet meg, a mint a

császár fermányában rendeltetett, 6 tallérral egy-egy

ökörért : már sem marhát, sem pínzt nem akar adni

;

olyan levele jött szolgáinknak is, kik odamentek és

egynihány holnapig csak híjjában fáradtak s költöt-

tének, hogy csak az a válasza az beknek : az tatár el-

hajtotta, ö nem adhat ; de nekünk az nem elíg, s igaz-

ság-c, hogy illyen kárba s adósságba maradjunk?

Már sem tábori sem cselédink mellett való szüksígre,

sem húsra marhánk nincsen. Kegyelmedet azért Iste-

nért kirem, a vezérnek jelentse meg, s ne engedje ö

nagysága, hogy kárba maradjunk, söt orvosolja ezen

dolgunkat; mely kegyelmed jóakaratját én is meg

igyekezem szolgálni, etc.
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Az Reiz-effendinek. 17. Junij 1694.

Drinápolybaii küldött kapitányom Horvát Fereiicz

levelibül értvén az hatalmas vezér kegyelmesség-it,

hogy valamely kölíségbül kapumon, és mellettem ha-

talmas császárt szolgálló hadaim rnházatjára vala-

mely költsígbül , s riiházatjokra való alkalmatossá-

gokbul kegyelmességit mutatta, kiért Isten áldja meg
ö nagyságát. Minthogy penig mindenféle (mellettem)

lívö rendek rongyossok, mezítelenek, és nagy szüksíg-

ben vadnak, hatalmas vezér penig kapitányom eltt

olyat is mondott, hogy Isten ö nagyságát kiljebb

hozván, hadaimtul szolgálatot kíván: azért küldöttem

ezen leveleimmel oda embereimet , hogy a vezértül

rendelt költsíget és egyet-másokot egy órával elébb

idehozzanak,— hogy Isten a vezért kihozván, lehessünk

alkalmatossak a szolgállatra, holott ahoz is még idö

kell : míg még azokbul a vezér által rendelt posztók-

bul s abákbul a hadaknak ruhát csináltathatunk.

Azonban ilyen dolog végett is kellett megtanálnom

kegyelmedet, hogy az elébbi vezér Musztafa passa

adott volt Fejírvárnál az moldvai vajdára fermánt

500 ökörre, kivel akkor mindjárt embereimet kdtem
volt Moldvában, s ajánlotta magát, hogy az országon

kiszedeti : de míg a hó el nem vész s a tél el nem

múlik, addig az országábul a marhát ide nem hajt-

hatni, hanem akkor küldjek érette; az hó elveszvín,

megint egynéhány emberemet küldöttem fáradsággal,

nagy költsíggel, hogy a marhákat ideliajtsák; most

immár sok fáradság s költsígeim után a vajdának csak

az a válasza , hogy hatalmas császárnak fermányát

vette ugyan, melyet meg is igírt, országán fel is sze-
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dette, de a tatár mind elhajtotta, és lia a vezér más-

unnan nem rendelteti azon marhát, ök nem adhatják.

Fö-teftedárnak^ eodem die.

Mostani vezérünk ö nagysága vezérségiben, és

kegj^elmed a teftedárságban való megerösödésit s

méltóságát örömmel értettem
;
adjon Isten kegyelmed-

nek ert s egészséget annak a terhes tisztnek elvise-

lésire, és a török nemzetnek lehessen jó szerencséje

kegyelmed teftedárságában.

Édes jóakaró uram ! Kegyelmeddel tavaly Fejír-

várnál személy szerint vetvén esmeretsíget, és dolgo-

mot s állapotomot kegyelmed tudván másoknál jobban,

és azt is, ezt a török nemzetet gyermekségemtül fogva

micsoda hséggel s igazsággal kívántam az én ki-

csiny tehetsígem szerint szolgálni. Mikor erm volt, s

országomban lakhattam, akkor jobban szolgálhattam,

és búsítására a török nemzet urainak nem is voltam,

hanem inkább kedveket tudtam keresni. Reménlvén

azért, ebben az esztendben, hogy a mostani líj vezé-

rünk szerencséje által én is országomban beülhetek

és a török nemzet szárnyai alatt megnyughatom

:

azért kegyelmedet arra az Istenre, a kinek neviben

nékem a török nemzet hitet adott, kénszerítem, és arra

a pegamberre s minden szentéire, a kiket becsül, és

a mely szenteket nékem adott a török nemzet, kezes-

nek hagyott: arra kírem s remínkedem, nézzen engem

is jó szemmel kegyelmed, légyen jóakaróm, fogja

pártomot, szivibül ne vessen ki ; Isten engem is élet-

ben megmarasztván, nem leszek feledékeny kegyel-
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és minthogy mostani új vezérünk kegyelmességibül

valamely költségbül s hadak ruházatjára való alkal-

matosságokbul rendelést tett,, és Fejírvárhoz érkez-

vén, több kegyelmességit is igírte, de Isten Fejírvár-

hoz hozván ö nagyságát, mitlünk is szolgállatot kí-

ván, azt mondotta : ezen odaküldött embereimhez lé-

gyen kegyelmed segítséggel, hogy egy órával elébb

hozzám érkezhessenek, mivel mind a kapumon lév

szolgáim, s mind egyéb hadaim nagy szükségben

vadnak, mezítelenek, rongyossok, de az élés dolgá-

bul is nagy szükségben vagyunk, a mint a kaj^itiháim

s ezen odaküldött embereim meg tudják mondani.

Ennyi etztendöktül fogvást szolgálván ezt a török

nemzetet, meg kellett ismernem : a kiknek a teftedá-

rok nem jóakarójok , akármely vezér idejíben is

roszúl van dolgok, mert a mit a császár részirül ren-

delnek is, nem úgy, s nem akkor vehetik kezekhez, a

mikor a szükség hozza ; azért én is a kegyelmed

köntösihez ragaszkodván, ebben az esztendben, s

mostani vezér idejíben kegyelmedtül több jót várok,

és ha Isten adja, ha mi jót cselekeszik velem kegyel-

med, nem is líszen híjjában.

Kapitiháknak 27. Junij.

Pápai Gáspár és Márton deák becsületes híve-

ink expeditiója után érkezek megBrassai, uémelly tu-

dósításival kegyelmeteknek ; hogy ezen alkalmatos-

sággal a diariumot is elhozta : contentumunkkal vet-

tük és olvastuk ; — kik között kiváltképpen conside-
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ratióra való lévén a császár betegsége, és a franczia

oratornak a pensió kiadásában való dilatiója : lia ke-

gyelmetek ezekrl és egyéb occurrentiákról circum-

stantialiter tudósít, és ezekben, míg maga kijöne is,

világosít, igen kedvesen veszszük. A debreczeni em-

ber dolgában is nem vehettük Horvát Ferencz uram

informatióját , holott volt aziránt instructiója : azok

pedig nyavalyások, mind a debreczeniek, mind a kecs-

kemétik és körösiek, várnák a választ. A Szoíiában

lev erdélyiekhez is lön-é ezután valami kegyelmes-

séggel a vezér, vagy mit akar véllek '? elvárjuk ezen

dolgokban is kegyelmetek informatióját. Mit Írattunk a

vezérnek, tihájának, Réz-effendinek, kegyelmetek a

conceptusokból megláthatja; adja meg a leveleket,

repraesentálja az híreket, és szóval is ha mit hasz-

nálhat a Szófiában lev erdélyieknek, el ne múlassa,

írja a többi között Horvát Ferencz uram , hogy a

Réz-eftendi keszedárjától értett volna valamely szókot

Haszán aga az kegyelme ottlétében : arrul való vi-

lágosítását is elvárjuk Haszán agának. Isten ezen

postát kegyelmetekhez juttatván, keresse meg' a fran-

czia oratort, de Lóra uramat, keresse meg a tatár hám

kapitihájátis, az innen vitt híreket véllek is közölje. Az

oratornak megmondhatja: úgy van hírünkkel, Hemske-

reknek levelei jöttek FeírvárhozCsáferpassa kezében,

de tölle mentek-é, nemé? bízonyosson ki nem tanul-

hattuk, mert most is nagy vígyázás alatt van ; egy

agájától a szerdárnak van ennyiben hírünk, hogy em-

berit akarta volna küldeni Bécsben, de nem engedte-

tett meg, hanem leveleket irt : de azokat is küldötte-é,

nem-é a szerdár? maga tudja. Ezen dolgok, ha foly-

tattatuak a portáról, igen titkon folytattatnak , úgy

tudja az orator ; ahoz való biztjában, úgy látjuk, a
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német sem mulatta el készületit ez idei campaiiiára,

A tatár hám kapitihájának is pedig nevünkkel meg-

mondhatja kegyelmetek , hogy a havasalföldi vajda

kezében küldöttük két rendbeli leveleinket, tatár hám-

nak szóllót; küldöttük Drinápoly felöl is, és talám

gyakor Írásunkkal kedvetlenséget is szerzünk: az

hireket mindazáltal vélle is azért közöljük, hogy ad-

hassa értésére a tatár hámnak.

Valamint Hemskerek, úgy Macskási dolgában is

értekezzék a francziai oratortul : de most Macskási

felöl sem Írhatunk bizonyost, minthogy Macskásirul

akkor érthetnénk bizonyosobbat, mikor Erdélybül

várható embereink megérkeznének, kiknek visszabo-

csátását miért differálja Veteráni ? ezután válik el

:

holott ketts parolái is vadnak, mind magunknak,

mind feleségünknek irt levelekben, visszaküldések

iránt ; mihelyt azért bizonyosabbat érthetünk, mind a

két dologban, kívánsága szerint, az oratort tudósítani

el nem mulatjuk.

Maga expeditiójáról, és expeditiójának difficul-

tásiról : mikor és mi formában indulhat meg Feirvár-

ról, ottan mi hireket érthetett, végezhetett Sándor

Gáspár uram ö kegyelme? hogy mindezekrl maga

irjou kegyelmeteknek, ez alkalmatossággal committál-

tunk felölle : relegáljuk eziránt kegyelmeteket az ö

kegyelme informatiójára ; tudván azomban kegyelmed-

nek is Bai Mihály uram, háza népéhez való kötelességit:

Isten a vezért megindítván, ha maga securitássával

egynehány nappal elörejöhet is, a vezér tihája híré-

vel az útból elre eljöhet ; kegyelmed azomban Orlai

uram , míg a vezér elérkezik, vigyázzon a dolgokra,

folytassa. Ha a vezér tihájának irt levelünkre nézve,

és ennekelötte is a mint Pápai Gáspár által insinuál-

MONHMENTA HUNG. SCRIPT. XXIIÍ. 16
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tuk, a vezértl magunk és hadaink szüksígire való

alkalmatosságok érette küldött híveinkkel a vezér

érkezése eltt jöhetnének egynehány nappal, bárcsak

két héttel elébb érkeznének ide a vezérnél,— azon al-

kalmatossággal és securitással kegyelmed is Bai

uram, élhetne.

P. S. Hogy a postát expediálni kívántuk, érke-

zínek embereink Karán-Sebesbül ; egy ottvaló hiteles

jó emberünk azt izeni : Macskásiék Erdélybe még be

nem mentenek volt, vagy hogy Erdélybe vagy Havas-

alföldiben titkosan tartatnak Veterányitul ; Erdélybül

a lovas németnek valamely ríszit is kivitték. Generál

Boland rendeltetett a Gyulára introducálandó élésnek

impediálására Csanád felöl. Karán-Sebest extraordi-

narie fortificálják.

Péterváradjárul , Bukovdrrul , Becséhül , í sereviczrül

szabadiilt kurucz rabok, és az ellenség fóldirül j'ótl kímek

relatiói.

1.) Péterváradinhoz jött egynihány száz lovas és

gyalog német, azon helynek oltalmára ; Hókhoz is jött

valamely ezer, a kik a Szerémségben lívö véghelyek

oltalmára rendeltettek. Eszékhez is 12 ezerig való el-

lenség rendeltetett ; a több erejöket fordítják Tömösvár

s Gyula ellen, az a közönséges szó az popule közt.

Notandum. Az mint a német practikálta eddig-

is, a hova hirdette, nem oda ment ; a Duna hídjára való

kíszületit s a Szávára való szükséges hajóit is magá-

val hordozván, kétsíges még: Fejírvárat-é vagy Tö-

inösvárat szállja meg ? vagy egyiket sem, a vezér tá-

bora corpusának experiálásáig.
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2.) Minthogy a vezér s tatár liám erejírül s dis-

positióirul sokféle hirek folynak, és addig- valameddig-

merre való indulásokat a török hadaknak nem expe-

riálja : nem tudja magát regulálni, minthogy, ha egy-

szer confundál tátik, többé nem reparálhatja ; a na-

gyubb armada, a mint a kim hozta, Zomborhoz nem
nem messze volt e napokban, a hol is oly helyen van,

hogy mind Fejírvárhoz, mind Tömösvár alá könnyen

eljöhet , a hadak alkalmatosságira minden apparátusa

lívín.

3.) Az kim nem recognoscálhatta jól, mennyire

való a uagyubb corpusa az ellenségnek, mert erds

helyeken száll : sok szekér, cseléd s asszony is lívín

vele ; de a mint másoktól értette , nem leszen kisebb

ervel ez idén is, mint tavaly.

4.) Szegedben, Szentén s Becsében nagy a hire,

hogy Eger tájára lengyel hadak érkeztek a német

tábor segítsígire : ki húsz-, ki harminczezernek hirdeti,

s biztatják mind a magyarokat s ráczokat a commen-

dansok. Ezt nímely magyar s rácz, régen szolgálatun-

kon lív tisztek insinuálják, hogy a lengyel segítség-

gel s a svaeciai király barátságával biztatja most ma-

gát leginkább az ellenség.

5.) Veterányinak szándéka a volt, s udvartól is

ordinantiája jött volt, hogy az ország sziliben szálljon, s

Gyula felé hadaiban küldjön : de megtartózkodott az

Moldovából hallott tatár hirre nízve.

6.) Erdélybe nagy rímülés van, fílvín, ha nagy

er megyén az országban , kinyomul a német lovas

had, s az országot elpusztítja a tatár, mivel a német

is csak azzal biztatja ket : ha tatár hirt hallanak,

ersségekre szoruljanak
;
remínkedik a szegínység a

vezérnek : némely áruló erdélyiekért ne veszesse el

16*
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ket, a császár örökös jobbágyi lívín
; most magokkal

is jóltehetetlenek, hadd maradhassanak a császár

hasznára s lehessenek tovább is adófizet jobbágyi az

portának.

Íratott Ali passa fvezérnek^ 27. Junij.

Nagyságod levelit vettem ; ez világnál inkább

akartam, hogy abbul nagyságod kegyelmességét meg-

esmérhettem, és Isten kihozván nagyságodat, remínl-

hetem, hogy felliem el nem feledkezik. Isten nagy-

ságodnak adjon ezer annyi jót, a mennyit énvelem

cselekszik. Nagyságodat hogy gyakrabban az ellenség

dolgairul nem tudósíthattam, az útnak félelmes volta

volt az oka, és hogy postáimba is nímelyek az utakon

elvesztek ; az ellenségnek is szándékát, mivel ravasz

nép, nehéz volt kímek által is kitanulni. Ezután penig

szívemmel, fejemmel igyekezem, hogy az ellenség

dolgairul nagyságod parancsolatja szerint bizonyosab-

bat Írhassak. Azoniba az ellenség végházaibul szaba-

dult, és az ellenség földirül érkezett kímjeim relatióit

Írásban letétetvín, kapitiháimnak megküldöttem. Nagy-

ságodnak meg fogják jelenteni.

Reiz-effendinek.

Édes jóakaró uram ! Kegyelmed levelit vettem

;

hogy fellem el nem feledkezett, Isten áldja meg-

érette. Istentül kívánságom az, hogy a török nemzetet

boldogítsa, és kegyelmedet is az én szerencsémre
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éltesse, hogy én is a török nemzet szárnyai alatt

nyugliassam meg. Azomban a mi liireim az ellenség

földirül jött kímjeim és az ellenség végházaibiil sza-

badult rabjaim által vadnak, azokat Írásban letívín,

kapitiháimnak megküldtem : meghagyván, hogy ke-

gyelmeddel is közöljék, mint régi jóakarómmal.

Vezér tihájának.

Kegyelmed levelit vettem, a vezér ö nagysága

hozzánk mutatott kegyelmességét megértettem
; Isten

áldja meg ö nagyságát érette, — csakhogy kegyelmed

által ö nagyságának legyen hire benne , hogy még-

eddig semmi kezünkhez nem jött ; embereinktül min-

dennap búsíttatujík , hatalmas császár szolgalatjában

penig mind a Duna , Morva bogazai strázsálásában

s csatajártatásban a szolgálat megkívántatik. Az ti-

hánkat is, a szerdár parancsolatját vévén, a ki lova-

sink arravalók voltak, a császár szolgalatjában Tömös-

vár s Gryula felé elküldöttük. Azért kegyelmed által kir-

jük az vezért, parancsoljon ö nagysága, hogy azok az

hadaink szükségére rendelt dolgok egy órával elébb

szolgáltassanak kezünkhez, mert ebben a szükségben

az egy Isten tudja micsoda búsulásban vagyunk. Az

hireket kapitiháinknak megírván, tüllök kegyelmed is

meg fogja érteni.
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Postscrípturi! a fvezér leveléhez.

Hatalmas vezér ! A Szófiában teleit és most is ott-

lévö erdélyiek mellett könyörgünk nagyságodnak,

mint jó urunknak, mutassa hozzájok kegyelmességét.

Azok, a kik ott maradtak, Erdélybl velünk együtt

jöttek ki, mindenkor mellettünk igaz emberek voltak

;

a kik vétettek, és a fényes portához hamisak. Isten s

a hatalmas porta fegyvere megbünteti. Alázatoson

kérjük nagyságodat, mutassa kegyelmességét mind a

Szófiában, s mind a mellettünk lev erdélyiekhez, és

az országhoz is legyen kegyelmességgel ; egynehány

rósz ember országot nem tészen. Hatalmas vezér ! az

ország az hatalmas császárnak örökös országa levén,

ha Isten adja, ezután is csak az hatalmas császáré

lészen.

Iraloft Skerlet uramnak. Die codem.

Non est necessum ut pluribus gravem Illustrita-

tem vestram, cum omnia scitu digna quae ex diversis

locis inimicis obtinui, residentibus meisperscripserim,

qui Illustritati \ estrae referent, intelliget quoque ex-

peditionem ad confinia imperatoris nostri, cui cum Do-

minó Casparo Sándor aliquem equitatum etiam meum
adjunxi ; faxit Deus, secundum desiderium meum exe-

quantur servitium potentissimi imperatoris, prosperet

quoque adventum ad istas partes Excelsi nostri

Vezirii. Nil itaque aliud restat, quam ut nomine prin-

cipissae meae vestram Illustritatem salutem, omnia-

que fausta vestrae Illustritati praecando, et me, et

illám favori et amicitiae ejus porro recommendem.

Interim etc.
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íratott az kapitiháknah, clie 2. Julij.

Hajvászt mint küldöttük volt Fejírvárra, liogy

onnét expedí áltass ék Sándor Gáspár iiramtnl, és mint

kellett újobban azon levelekkel visszajni, ki miatt

egynihány nap tölt el, meg fogja kegyelmetek az alá1)b

irt dolgokbul érteni ; most már azért magunk lovasival

kísírtetvín Jagodináig, küldöttük leginkább a végre,

hogy Sándor Gáspár uram Mahmut bék-oglitul és az

tömösvári s gyulai úttul való elmaradásának okát a

vezér és a több ministerek magunk levelibül s ke-

gyelmetektül értsík : facimus enim quod possumus,

nec ultra posse obiigari possumus ; máskínt , ha

garázdát akar ember, — okot könnyen tanál reá,

és a mint mondják , néha az ember ökör alatt is

borját szokott keresni. Elég világosan irtunk a vezér

tíhájának s Reiz-eífendinek újabb leveleinkbe, kit is

a conceptusbul me:,Iáthat kegyelmetek ; nagyubb vi-

lágosítására penig azt írhatjuk, hogy Mahmut bék-ogli

ezen dologgal igen oífendáltatván, s magátul Sándor

uramat elhagyni nem akarván : Csáífer passaboszúsá-

gára, ö iívín a szerdár, nem lehetett elkövetni ; midn
látta Csáffer passa, hogy a császár ríszírül rendelt

költsíg sem jött kezünkhez, az elmenend 200 lovast

penig költség s contentum nélköl nem lehet arra az

földre bocsátani : az midn felesígem nímely arany-

müvire kivánt volna zálogra, felesígem levele mellett

valamelly pénzt ttille kérni,— sem zálogot, sem adós-

levelet nem acceptált, hanem 500 tallért küldvin

Sándor uram kézihez, felettébb szánakozott rajtunk, és

ez illy rendetlenségén Csáffer passának. Csáífer pas-

sát eleitül fogva legkissebben is nem kívántuk oífen-

dálni, st minden tüllünk kitelhet dolgokba kedvit
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keresni igyekeztük, nem tudjuk : miért bújt belé irán-

tunk az ördög? mert Sándor uramat is mostan nem

szinte becsületessen tractálta, mondván oUyat, hogy a

császártul ennyi s amannyi költsíg megyén rejátok,

micsoda az szolgálatotok? az császárnak egy urmeli

begler-békje megyén annyid-magával, hogy az ti ka-

lauzságtok vagy jaszakcsiaságtok nélkül el lehet

!

Ezenkívül is volt már két izben vitánk s bajunk

vélle , de akkor mindenkor megbánta cselekedetit

;

úgy látjuk, igen elkevílyedett, kegyetlen s magahitt

ember; patientia! Az melly levelet nekünk küldött

Csáífer passa ezen dolog végett, noha török páriáját

a Reiz-eífendi és vezér tiliája leveleiben megküldöt-

tük : de hogy kegyelmetek is tudhassa, abba egyéb

nincsen, hanem hogy a mi hadunk nélkül is ezen csá-

szár szolgalatja véghez megyén, és hogy mikor fize-

tis s élés kell, akkor ennyi s amannyi az hadnak

a száma, a mikor penig a császár szolgalatja kivánja,

akkor nincsen hadunk, etc. Két izben mit irjon Sán-

dor Gáspár uram minekünk, az leveleket kegyelme-

teknek pro directione in originali megküldöttük. —
Azomba Skerlet uramat és Marchio de Lóra uramat

a mennyibe nekik irt leveleinkben kegyelmetekre

relegáljuk : azért Lóra uramat mindenekrül, Skerlet

uramat penig pro sua discretione informálja kegyelme-

tek, a mint hozzánk való confidentiájának tovább is

jelit látja, noha ezen utolsó leveliben is elíggé ajánlja

magát. Szinte most szabadult s most érkezek egy Nagy
János nev katonánk llokbul , ki is ma ötöd-napja

nyolczezerig való németet (látott) az Bácska felöl a Du-

naparton
;
beszílli, magyarokkal is beszilt, kik Király

hajdúi voltak s most is azok. Mind azoktul, mind né-

metektül halottá: csakugyan Szegedhez vette útját az
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derék armada, a ki penigleii Ilók ellen volt, az Eszék

s Váradiii oltalmára vagyou rendeltetve, etc.

Íratott az Relz-efftndinek és vezér tihdjának.

Dk 3. Julij.

Mostani vezérünk Drinápolyba való beérkezise

eltt, az kajmekára-passa idejiben jött volt a ha-

talmas császár fermánja, hogy egyéb hadakkal mi is

lovasinkkal az tihánkat elküldjük Gryula s Tömösvár

felé : látván azért, hogy arra hadak indulnak, miért

is a tihánkat 4 zászlóval, 200 lovassal rendeltük vala,

az mint tülünk lehetett, utjokra való tedarikjokat ki-

szolgáltatván, szót kötvín eziránt a tihánk Mahmut

pasával is, Csáfer passaisezen dolgot akarta; azután

miért? maga tudja, az tihánkat is kemíny szókkal

illetvín, azon lovasinknak Mahmut pasával való elme-

neteleket meg nem engedte, azt mondván : ha több

lovast nem küldünk, azokat se küldjük ; magunknak

is mit irt ide : íme a páriáját kegyelmednek megküld-

tük, kibül is a mellettünk szolgáló nép azt mondja

:

nincs hitelek s becsületek a török nemzet eltt, mert

a mely szolgával az ura nem szolgáltat, és azt gyak-

ran szemire veti, hogy nincsen haszon tüllök, rosznál

egyebet az nem gondolhat ; ez a szó köztök. Mi a

vezér nagysága, tihája s kegyelmed leveleit köztök

megolvastatván, azzal vigasztaltuk, s mondottuk, hogy

a mikor négy-ötezerén voltak is mellettünk, és mikor

Magyarországba több ezerekbül álló hadakkal szol-

gáltuk is a hatalmas császárt, szüksége reánk a török

nemzetnek nem volt, az igaz : de az maga hitiért, jó
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hiriért, s világ eltt való becsületiért el nem hagy az

török nemzet bennünket, és a kik a császár lísígiben

mellettünk megmaradnak, végre is a császár szárnyai

alatt megnyugosznak ;
biztatván a vezér jövetelivei s

kegyelmességével is ket. Nekünk meg kell azt val-

lanunk, hogy a mi lovasinknak, minden rendbelieknek

dolgok arra jutott, hogy ics-ogláninkkal együtt 300

lovast nem tudnánk felültetni. Lovas katonáinknak, a

kiknek tavaly lovok volt, most felinek sincsen ; mind

kapitányink, s mind egyéb renden lívö hiveink egy

lúra s kettre szorultak, mert csak Bujurdelembe te-

lelt lovasinkba is sokan rabbá esvín, magokat ugyan

megszabadítottuk : de lovoktul s fegyverektül meg-

fosztatván, a nélkül tülök mi haszon, míg lúra s fegy-

verre nem épülhetnek ? Az ellenség is két izbe is kárt

tívín itten, vitézink lovaiban elhajtván. Galambvára

s Palánk közt a Dunán bikível általvitték ; az lovak-

nak penig itten mostan dögi van , azért kevesedett

meg ennyire köztünk az lovas, — noha mikor a télen

kislakra Gyulára küldött hadainkban Csáffer passa,

sokan lovasinkba elszöktek Horvát Ferencz kapitá-

nyunk melll ; azért, hogy többet nem küldhettünk,

azzal talám nem vétettünk. Ezen 200 lovast penig

Fejirvárra el is küldtük Mahmut passa mellé , ha

visszaüztík, arrul nem tehetünk, a fermány a landor-

fejírvári szerdáré ö nagyságáé lívín; talám, ha elme-

hettek volna, nem lttek volna az császárnak kárára.

Nekünk ez ily dologban csak az a búsulásunk, hogy

szárháton lakván, elmegyen a hire az ellenség között,

és a kik mellettünk szolgálnak is, ez ily dologgal el-

kedvetlenednek az szolgálattul. Egyébiránt ezer kard-

dal legalább, szolgáljuk itt még a hatalmas császárt,

és mindenféle emberinket teffterben vétetvín, s azokra
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ltt költsígüiikiiek is tefftcrit Írásba Ictívin, az mikor

Isten a hatalmas vezért kihozza, ö nagyságának eleiben

viszszük. Sokaknak lívín mind az elsbb rendek, s

mind a vitézl rend közt cselédek, azok is fejünkön

vadnak ; akkor meglátják mások is, hogy a császár

rísziriil a mi költség s élés adatott : nem költöttük ma-

gunk cselédire, sem magunkra, és azzal meg sem ér-

tük, a mint a szó van nímelyektül ; azután a vezér

kegyelmessége mit parancsol felöllök? Ezeket annyi

szóval kellett megírnunk kegyelmednek , hogy ha

máskínt értené, így tudja : az mi dolgunk csak szen-

vedís. Csak Isten hozza egy órával elébb az hatalmas

vezért és kegyelmeteket

!

Az vezér tihája levele ezzel concladáltatott.

Kegyelmedet mint jó uramat kírem, ezeket je-

lentse meg az hatalmas vezérnek, mert hazugságot

nem írunk. Hatalmas császár több vezérjei eltt is. Is-

tennek hála, volt becsületünk : mostani vezér idejiben

is, hiszszük Istent, mind ebbe, mind nagyobb dologba

megtapasztalja, liogy nem kett, hanem egy szavunk

leszen s vagyon. Ezekre penig hatalmas vezérünk mit

fog mondani, kegyelmed minket, jóakaróját tudó-

sítson.

Skerlet uramn-ik, 3. Julij.

Proxime per cursorem recenter expeditum, qui a

Dominó Casparo Sándor Belgradino suscepto suo íti-
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nere iiide expediri debuerat, sigiiificaveram Illiistritati

vestrae, quod cum copiis Potentissimi noslri Impera-

toris ex meis quoqiie progredi debeant, verum nescio

quo fato vei ratione factiim fuerit, cum Excellentissi-

mus Domiiuis Szerascberius Csaífer passa semper

gratiosum , et benevolum se mihi in viciiiio suo hic

existenti exhibuerit, ne ipsi unquam ad oífensam vei

minimam causam praebuerim , nunc tamen contemptu-

ose mecum agerevideatur, durius tractando üominum

Sándor, expeditionemqiie istam ipsi denegando, quod

cum paucioribus se Belgradini praesentaverit, quam

ipse desiderasset, — tantomagis itaque abalienantur

animi ut mihi adhereant vei serviant, quando vident

totaliter se abjectos et nullum habere creditum; e

contra Dominus Passa Urmeliensis Mahmut passa, et

ad istam expeditionem a fulgida Porta deputatus Sze-

rascberius, omni discretione et sinceritate prosequutus

fit nostros homines , et cum vidisset provisionem

nostris hominibus denegatam fuisse a Dominó Csaffer

passa, ipse illám ex proprio obtulit ; tamen Dominus

Sándor inhibitioni Domini Csaífer passae, tanquam su-

perioris obedire, et cum confusione redire debuit. Ita

ego miser, Illustrissime Domine ! affligor, afflictoque sa-

tis superadditur porro major afflictio.Deus tandem nobis

misereatur. Circumstantialem de his dedi informatio-

nem residentibus meis, quidve in ista matéria scripse-

rim Excelsi Vezirii vice-gerenti et Dominó Cancel-

lario, lllustritatis vestrae partém dabunt residentes

mei. Interim etc.
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Lova lírámnak eodem die.

Quamvis infallibiliter sperem occasioiie Superemi

Vezirii praesentialem meam cum vestra Illustritate

conversationem, adventiii tamen vestrae Illiistritatis

in aiitecessiim aggratiüari volens, ex officio syncerae

confidentiae vestram Illiistritatem per praesentes coho-

nestare desideravi. Intelliget Illustritas vestra ex meis

resideiitibus, qualiter militia mea cum Dominó Sándor

ex hac expeditione Temesváriensi vei Gyulaiensi fiie-

rit exclusa ; ego licet aliud praeter mandátum prioris

Chaimecliami super hoc non acceperim, Portae tamen

complacere volens, ducentos selectos equites cum qua-

tuor vexillis, sub commando Domini Sándor, pláne

Belgradum usque expediverara
;
cur plures equites ex-

pedire non potuerim ? causam vestra Illustritas ab eis-

dem residentibus meis recognoscet. Nescio tamen Do-

minusSeresclieriusCsafer passa proprionevel aliorum

Portae Ministrorum suggestu ? servitium hoc Imperiale

(quod semper alias etiam libenter et proficue subii)

meis qua de causa abnuerit. Rogo vestram Illustrita-

tem cum magna confidentia, dignetur causam tantae rei

a ministris Portae expiscari, meque antecedenter ad

ulteriorem mei directionem certificare. Factura est

vestrae Illustritatis, quorum debitis servitiis demereri

non intermittam.

íratott az kapitiháknak, die 3. jUigtisti.

Megérkezvín Hajvász kegyelmetek informatiói-

val , tetszísihez kípest expediáltuk a fvezér eliben

Sándor Gáspár uramat , irván ezen alkalmatossággal



254

az új tefftedáriiak és csaiiz-i^assáiiak is, kegyelmetek

iiisiimatióihoz kípest. Hlyen renden lívö hivünk expe-

diáltatván azért, nem láttuk szüksígesnek, hogy ke-

gyelmeteknek többet Írjunk : mindenekben vívín ö

kegyelme tüllünk instructiót, ö kegyelmitül meg fogja

érteni kegyelmetek, mihez tartsa magát. Nem ellenzzük

azomba, ha az hadak szüksígire való partékákkal

és azokkal jöv szolgáinkkal, avagy Sándor Gáspár

uram alkalmatosságával, kegyelmed Bai Mihály uram

elörejtin.

Íratott Lóra uramnak.

Pervenit ad me epistola Illustritatis vestrae

quam Sophiae mihi scribere piacúit, inquamihi signi-

ficat victoriam exercitus Gallici in Catalonias, necnon

collocutionem suam cum Supremo Vezirio de persona

mea. Confidentiam Illustritatis vestrae, qua me coho-

nestat in relatione horum et industriam in factis coram

Vezirio propositionibus sicuti maximé aestimo, ita pro

tali áffectu et amicitia ingentes Eidem refero grates

;

faxit Deus, ut tandem Porta Ottomannica malo suo et

tot perpessis damnis sit magis edoeta, et ego validio-

rem Ejusdem possim protectionem tandem experiri. ex

respectu et recommendatione Christianissimi Impera-

toris Domini mei Clementissimi ; victoriis autem suae

Majestatis addat adhuc majores victorias, ut in con-

cursu tot victoriarum ego quoque, antiquus suae Majes-

tatis cliens et alumnus, fructum eorundem ex mea quo-

que parte sentire possim. Quamvis supponam me pro-

xime videre Illustritatem vestram, tamen bonum judi-

cavi, ut Dominum Sándor obviam mittam Supremo
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Vezirio, aiiteqiiam illum viclerem, cum curiositatcm ejus-

dem aguoscere clebeam ex literis tihajae ejus mihi

traiismissis, clare eiiim poterit in pluribus bonam iii-

formatioiiem secuiidum iiistriictioiiem sibi a me datam
;

tameii autcquam Siipremum Vezirium alloqueretur,

dedi in mandatis, iit primo Illustritatis vestrae commii-

nicanda communicet, adEundem itaque me refero,etc.

Az tatár chámnak ivatott die 3. Augusti 1694.

Ez világnál inkább akartam, mikor értettem

nagyságod jövetelit, kire nizve nagyságod régi ke-

gyelmességiben bizván, és nagyságod szava s kegyel-

messége által az mostani líj vezér eltt minden dol-

gaimban jót reménlvén : míg magam nagyságod kön-

töse csókolására elmehetnék is, küldöttem a tihámot

nagyságodhoz. Nagyságodat azért mint régijóuramot

kérem, felölem el ne feledkezzék, és szivibül enge-

met, szolgáját, ki ne vessen, kiért én is Istent imádok

nagyságodért; küldöttem azért a tihámot nagyságod

eleiben, hogy ha az errefelé való állapotokrul, hirek-

rül, és az magam állapotjárul is tudakozódik, tudjon

felelni nagyságodnak. Nagyságodat, mint uramot ké-

rem, méltóztassék véle szemben lenni, és kegyelmes

válaszával engem szolgáját megvigasztalni.
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Galga szultánnak ezen szókkal íratott^ hoc tantum addito.

A tatár chám és vezér eltt mellettem lejeiidö

szép szavai s kegyelmessége által minden jót remén-

lek; kérem el se felejtsen, megemlékezvén régi aján-

lásárul s kegyelmessígirül.

Die eodem az fvezérnek.

Nagyságod Drinápolybul való megindulását és

ezekre a végekre való érkezísit örömmel értettem

;

kívánom, Isten nagyságod útját, szándikát s minden

kivánságit adja meg, s tegye boldoggá minden dol-

gait s fáradságit, hatalmas császárunk hasznos szol-

galatjára s mindnyájunknak szerencséjire. Nagyságod

köntöse csókolására azért, s parancsolatjának megér-

tísíre küldöttem atihámat nagyságod eliben, addigis,

míg nagyságod kegyelmességébül magam is nagysá-

god köntösit csókolhatom ; szóval is izenvín az tihám

által nímely dolgokrul nagyságodnak , kírem mint

uramat: vélle szembe lenni, szómmal mondandó sza-

vainak hitelt adni, és kegyelmes válaszszal hozzám

visszabocsátani méltóztassék.

Reiz-effendinek.

Kegyelmed betegsígit az kapitiháim Zoíiábul

adták értísemre : meg nem tudom irni, mint búsultam

rajta , félvén attul, hogy betegsége miatt kíntelenít-
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tetik a vezértül elmaradni. Isten kegyelmednek elébbi

erejit s egészségét adja meg, s éltesse hatalmas csá-

szárunk szolgalatjára s az én szerencsémre is. Ertvín

az hatalmas vezérnek Nisre való érkezísit, küldöttem

ö nagysága eliben az tihámat nimely dolgok végett,

kivel is ha kegyelmed szemben líszen , az errefelé

való állapotokat meg tudja mondani. Én peniglen to-

vább is kegyelmed régi jóakaratjában s barátságában

ajánlom magamat.

A2 új teffiedárnak.

Értettük kapitiháinktul : hatalmas vezérünktül

kegyelmed az tefftedári méltóságra feltiszteltetett^

mely is annál nagyubb örömünkre vagyon, hogy ke-

gyelmed jó szívit hozzánk még tavaly Fejírvárnál

megtapasztoltuk ; Isten kegyelmedet áldja meg, s ad-

jon ert mostani méltóságának s terhes tisztinek el-

viselísire. Nagy reminsíggel vagyunk, hogy kegyel-

med minden állapotunkat jól tudván : kegyelmedti

minden jót várhatunk, kiért, Isten egészségben s élet-

ben minket is megtartván, nem leszünk háládatlan jó-

akarói kegyelmednek ; kírjük azért kegyelmedet, min-

ket jóakaróját, szivibül ki ne vessen.

Az új csauz-passának. ^e^\>^íí'''^V '^

Kegyelmed a csauz-passaságban vaíö mélf6áá?f>/; ^ S"

gát, és felliem ltt nimely szép szavait kapitiháim ^ |^

tudtomra adták ; Isten kegyelmednek mostani tiszti-

MONTMENTA HUNG. SCIRPT, XXIII. * ^
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ben adjon jó szerencsét hatalmas császár szolgalat-

jába ; hogy penig felliem el nem feledkezett, Isten

áldja meg érette kegyelmedet. Az hatalmas vezér

Nishez való érkezísit értvín, küldöttem a tihámat ö

nagysága eliben, ki is kegyelmeddel szembe livín, az

errefelé való dolgokat ttílle megértheti kegyelmed.

Kegyelmedet azért kírem, engem jóakaróját ezután is

szívibül ki ne vessen, és ha miben embereim megta-

nálják az én dolgaimban, legyen jóakarattal és segít-

séggel.

Az fö-jancsár-agának.

Az hatalmas vezér ö nagysága eliben küldvín a

tihámat, meghadtam, hogy kegyelmeddel is útjában

szembe legyen, és a mikrül kegyelmed kérdezi, az

mit tud: mindeneket megmondjon. Minthogy nekem

az hatalmas császár jancsár-agái mindenkor jó uraim

voltának, hasonlót várok kegyelmedtül is , s kírem

is:. engem jóakaróját szívibül ki ne vessen.

Két credentionalis, titulus nélkül való levél, kinek egyike

a kucsuk- vagy hujuk-teszkerecsinek^ másika az szükség-

hez kípest valamely ministernek szólljon, ez szerint Íra-

tott, die eodem,

A fvezér nagysága Nishez való érkezísit ért-

vín, küldöttük nagysága eliben az tihánkat némelly

dolgok végett; meghadtuk, hogy kegyelmed keze csó-

kohisára is elmenjen, izenvíii is egynihány szóval
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általa kegyelmednek; kegyelmedet azért kírjük, adjon

hitelt szónkkal mondandó szavainak, és minket jóaka-

róját szívibül ki ne vessen.

Haszán-agának az tolmácsnak.

Igen akarjuk, kegyelmed Drinápolyba el nem
maradott. Egyik idö az másikának ellensíge ; kivált

az török birodalomba a gyakran megesik, hogy az

kinek a hold setíten mutatja is magát níha, megint

világoskodni szokott, a kinek penig níha igen világo-

san mutatja magát, ollykor felyhövel buríttatik bé, és

világosságát nem tündökölteti ; talám Isten lígy adja,

hogy már valaha a hold nekem isjobban fog világoskod-

ni, és az én szerencsémmel azok is kik engem szolgál-

tak, jobb szerencsét s állapotot érhetnek. Kegyelmedet

már megismervin ennyi esztendk alatt : minden jót

remínlünk, és kegyelmed szolgálatirul , Isten éltetvín,

el sem feledkezünk. Isten nemsokára kegyelmeddel

szembe juttat bennünket, kapitiháinknál is kegyelmed

a kapukon többet tanúihatott, és maga mondhatja meg

magunknak az olly magunk igazgatására valókat. Kül-

döttük azomban a vezér eliben Sándor Gáspár uramat,

szükséges dolgok végett : azért addig is, míg kegyel-

meddel Isten szembe juttat, ö kegyelmivel az kapu-

kon való szíves fáradozásit ne sajnálja.

17^
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Die eodem fvezér tihájának.

Kegyelmed levelit vettem. Hatalmas veérrünk

azért való neheztelését , hogy az ellenség dolga s

egyéb liirek felöl ritkán megyén emberünk az ö nagy-

sága kapujára, kegyelmed levelébül megértettük. A

vezér ö nagysága neheztelésén nem keveset biísiíltam

:

de oly értelmes és okos vezérnek tudom nagyságát

lenni, aki az helyes mentségnek helyt ád ; azért is ezen

dolog és egyéb dolgok végett is küldöttük a vezér

eleiben a tihánkat, kitül meg fog kegyelmed is min-

deneket érteni. Édes jóakaró uram, most az én dol-

gom nem úgy vagyon, mint volt Kuprilli vezér, vagy

Kuprilli vezér eltt lev vezérek idejiben. Az igaz

liirek kitanúlása gyakor csatajárással, kimek jártatá-

öával lehet meg ; más az, hatalmas császárunk három-

boncsokos vezérje ülvén Fejirváratt: arra levín ez az

ország s én is bizattatván, a mikor eddigis mi hireim

voltának, annak hirt adtam ; a szerdárnak volt módja

a póstajártatásban : de én a mely póstámot némely

hírekkel a vezér eliben küldöttem is, Csáfer passátul

u nagyságáiul szerzettem fermánt, s azzal küldöttem

;

meiizil-fermánora is nem volt, a kivel küldhettem vol-

na, mert a kik menzil-fermánim vagy a kajmekám-

passa idejében, vagy azelötteni vezérnek idejében ta-

náltattak is kezemnél : azokra embereimnek az utakon

pósta-lovakot nem adtak, minthogy nem a mostani vezé-

rünk idejében Írattattak. Tudhatja azt is kegyelmed, en-

uekelötte az én hadaimban hatalmas császárunkDunán-

túl való végházaiban mindenkor tanáltattak, hol többen,

s hol kevesebben ; onnan közelebb érvén az ellenség

végházait s Orta-Magyarországot : onnan tudósíthattak

bizonyossabb hirekrül embereink , kikkel én is a
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vezérnek kedveskcdlietiem^ — az(>kbul a végLclyekbül

iiiiiid a csaták, s mind a kímek jártatása könnyebb

lehetvén ; most oda is hadaim miért nem mehettek,

tudliatja azt is kegyelmed. Azért ezeket kegyelmed

a hatalmas vezérnek megbeszélvén, ö nagysága ezek-

rül tehet kegyeimessen itílletet: van-é vétkem, nincs-é?

Egyébiránt az én Istenem tudja, és ez széles világ-

nak minden nemzetségi megesmérték, hogy én az ha-

talmas császárhoz és a török nemzethez micsoda szí-

vel s igazsággal és szeretettel legyek : de az szolgá-

lat nem az én kívánságom szerint lehet, hanem a mint

a tehetség engedi, és a fényes porta továbbvaló ke-

gyelmessége a mint lészen hozzám. Reménlem mind-

azonáltal, hogy a mostani vezérünk idejiben is alább-

való formában nem tartatom, a mint volt Kuprilli ve-

zér, vagy eltte való vezérek idejében. Az ö nagysága

kegyelmességire maradván dolgom, a fermán ö nagy-

ságáé mindenekben.

Fvezér levelinek prstscripfája.

Nagyságod fermányával Lengyelországban em-

beremet akartam küldeni : de jüvín onnan újabb hí-

rem, mi okra nizve halasztottam emberem elküldisít,

az tihámtiü nagyságodnak megizentem, méltóztassék

tülle kegyeimessen megérteni, minthogy még ezután

sem kisö elküldíse, ha nagyságod engedelme s kegyel-

messége lészen.
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Sándor Gáspár uram memoriáléjrr.

1 .) Az török ministerekiiek szóUó leveleket meg-

adni, véllek szembe lenni, \m leliet, a jancsár-agával

is, és avélle jöv hadak smiuiitiók számát experiálni.

2.) A szerdárnak repraesentált hireket s specia-

liter Macskásiék dolgát a vezérnek repraesentálni.

Item. Erdélyben hadat kiáltanak Hatházi s Hor-

kai kapitánsága alá ; a passusokat vágják, és Vete-

ráni, Boland s Pál deák, úgy a Száva s Dráva közt

lívö német tábor felöl mi hirünk van.

Item. Az gyulai vetís mint conserváltatott , s

Gyulán lívö emberünknek a föld nípivel s a laban-

czokkal mennyiben volt correspondentiája, s továbbis

mennyiben volna szükséges emberünk ottvaló inter-

tentiója és valamely száz könny-hadnak is.

Item. Szabó János debreczeni ember elöhozása.

Item. Az mellettem maradt rendek mustrálásárul,

szolgáltatásárul sprovisiójokrul, mint több hadaknak,

Item. Poserolczán kívül is, a csatajáráson kívül

a Mlava, Morva bogazain, az osztrovai sánczczal is

mennyiben volt szolgalatja kevés emberünknek.

Item. Ugy lívín hírünkkel, hogy azzal gyaláznak

nímely kapukon bennünket, hogy a mit a porta ríszi-

rül adnak is, magunknak tartjuk, és az élést is pínzen

adjuk el: itt elö kell hozni, a tavalyi vezér mit adott,

és mind egyéb költsígünkrül, mind a pínzen vett élés-

rül emlékezni kell, és hogy Szent-György naptul fog-

va rendeltetett élés lívín a 2000 kila búza, az árpát

is élésbe kellett odaengednünk.

Item. Az Száva s Dráva közé küldött csata felöl.

Item. Az Lengyelországbul jött levél, és az oda-

való expeditio halasztása okárul.
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Item. Az erdélyi caiicellaria Bécsbe való traus-

ferálása okárul.

Item. Nemessáiiyi Báliiitrul ésUgTÓczirul, úgy a

feleségem gyermeki osztályárul ha szó lenne.

Item. Az Zofiában lívo erdélyiekrül ha szót ten-

ne a vezér.

Item. Az moldvai 500 ökrök megfizetisirül, in eo

qiianto valamely pénz vagy lovak assignálásával

;

annál jobb volna, ha marhájúl s juhúl adatnék meg.

3.) Lorával Veteráni és Antoni titkos leveleirtíl.

Item. Az lengyelországi útrul s okárul.

Item. Székely Zsigmond avocálásárul.

Item. Az moldvai kapitihával is , hogy a fran-

czia (által) adott 100 tallért Székely Zsigmondnak meg
nem adták.

Item. Ugyan Lóra urammal az erdélyiekrül.

Item. Az vezér ez ideji campaniájárul, s mennyi-

ben itíltetnék szükségesnek Gyulán valamely köny-

nyü-hadtartás is , valamely jó pasával, a mostani nem

arravaló lívín.

Item. Az tergovistyai épületrül s a havasalföldi

vajdárul.

Item. Az szükséges és kíntelenes zálogosításrul

in casu defectus.

4.) Az tatár chámnak és Galga szultánnak a

credentiák mellett mit kell mondani.

Fvezérnek. Dié 18. Aucjusti 1694.

Édes nagyságos uram ! Istennek adok hálát, hogy

régtül fogvást való bujdosásom, és az török nemzet
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szolgálatiban való szenvedésim után oly vezért érhet-

tem ennek az nagy török birodalomnak igazgatásá-

ban, az kinek szép rendtartásibi ebben az esztend-

ben mind az török nemzetnek, mind magamnak bol-

dogulását reménlhetem. Nagyságodat azért mind ve-

zéremnek, mind császáromnak tudván, — hogy maga

méltóságos szine és személlyé eleiben méltóztatott.

Isten nagyságodat érette megáldja ; hogy pedig nagy-

ságod méltósága eleiben nem úgy jöhettem az mint

nagyságod méltósága kivánta volna, arrul alázatossan

követem, mert lábaimban való ertlenség és egyikén

való seb is az oka, hogy nagyságodnak, úgy, mint

uramnak tartoznám, tisztességet nem tehettem. Sza-

bad Isten mindnyájunkkal. í]n igen gyermekkoromtul

fogvást való szolgája s alumnussa lévén ennek az tö-

rök birodalomnak : életemnek nagyubb részét sok

rendbéli, az török nemzet ellenségeivel való harczaim

között és egészségesen töltöttem el, az török nemzet-

nek ellenségének ellensége, jóakarójának jóakarója

lévén
,
gyermekségemtül fogvást több urat az török

nemzetnél nem ismervén, nem is tudván, mind egész-

séges, mind beteges, mind ifjabb, mind öregebb ko-

romban
;
az török nemzet hiti és szárnya alatt lev

szolgája és árvája vagyok nagyságodnak
; nagyságod-

tul, mint maga méltóságát, a török nemzet hitit s be-

csületit más vezérek felett jobban maga eltt visel s

néz vezérnek kegyelmességétül , mind magam, mind

mellettem szolgáló egyéb, hatalmas császár Orta-Ma-

gyarországbul és Erdélybül álló hivei és szolgái min-

den jót várunk. Nagyságod parancsolatjábul azért ide-

jvén, kírem alázatossan nagyságodat , méltóztassék

privata audientiát is nekem adni, és egy-két órát is

engedni olykor, az midn egyéb nagyubb dolgaitul
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üresedik, hogy én is nagyságodhoz csatörök nemzet-

hez való kötelességem szerint némely szükséges sza-

vaimat , az mik szívemen vadnak , nagyságodnak

mondhassam meg. Mennyiben volt pedig nagyságod

eltt való két vezérek idejében reánk az tekintet és

gondviselés : nagyságod másoktul is kegyelmesen

megérthette; ki miatt mellettem szolgáló hatalmas

császárom híveinek s hadainak nagyubb része eloszol-

ván, nagyságod szerencsés Fejérvárhoz való érkezé-

sére mind mellettem, mind egyéb kapumon lev em-

berek közül mennyin és kik maradtanak meg hatal-

mas császárom hségében : ím azoknak tefterét nagy-

ságodnak hoztam ; minthogy azért kiváltképpen élésbül

nagy szükségben vagyunk, az beadott tefter szerint

hiteles agái által , vagy ha úgy tetszik , maga méltó-

ságos személlyé eltt hadaimat s egyéb embereimet

megnézni, megmustrálni, s az kiket alkalmatosoknak

ismer az tábori szolgálatra, maga mellé hozatni s szol-

gáltatni, és mint több hatalmas császár hadainak,

gondjokat viseltetni méltóztassék. Nagyságodtul ke-

gyelmes választ várok. Az fermán nagyságodé.

FÖ-jancsdr-agánik 17. Angustí.

Hatalmas császárunk jancsár-ocsakjainak f-jan-

csár-agái és egyéb azon ocsákhoz tartozó tisztei né-

künk mindenkor jóakaróink lévén, és. Isten áldja meg,

a jancsártisztektl mindenkor sok jót látván , kegyel-

med jó hirét-nevét is hallván : ezen levelem által, míg

magam szembe lehetnék is, kegyelmed kezét csóko-
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lom ; izeiivén szóval is a tiliám által, kérem, szómmal

mondandó szavainak adjon hitelt, és engem jóakaró-

ját szíviböl ki ne vessen.

A Uftedárnak 17. Augusti.

Nagyságod tavaly ittlétében az akkori vezértl

magam és hadaim tartására rendeltetett élés dolgában

hozzám mutatott jó szive és jóakaratja adott arra re-

ménséget, hogy mostan is nagyságodhoz folyamodjam,

mostani új méltóságában és kincstartóságában. Nagy-

ságod is jól tudván a török nemzethez és birodalom-

hoz való nagy szolgálatimat és igazságomat, s én is

pedig ennyi esztendtl fogvást szolgálván ezt a fé-

nyes portát, hogy a tefterdár ezen a fényes portán a

kinek jóakarója és kapitihája, annak ezen az fényes

kapun jól folynak dolgai : azért édes jóakaró uram, én

most kegyelmednek keveset szolgálhatok. Isten ke-

gyelmednek adott abban jobb módot, hogy nekem

most szolgáljon ; ezen levelem s tihám által azért ke-

gyelmednek kezét csókolván, kérem, szivébtil engemet

ki ne vessen, levelem megadó tihám nevemmel mon-

dandó szavainak adjon hitelt, és higyje el, ha Isten

kegyelmedet s engemet is éltet , — kegyelmed jóaka-

ratjárul el nem feledkezem.
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Vezér tihdjának. 17. Áugusti.

A vezér ö nagysága izciictit és kegyelmed szép

szavait a tiliánk ez í jel értésünkre adván , Isten áldja

meg kegyelmedet s boldogítsa minden dolgában, hogy

hozzánk jó szível vagyon : hiszem Istent , hatalmas

császárunk szárnyai alatt érhetek én is olyan idt,

ha most így vagyon is dolgom, hogy az ilyen jóaka-

rómnak, mint kegyelmed, a mit mostan nékem boldog-

talán állapotomban szolgál, megszolgálhatom. Édes

jóakaró uram ! értem a vezér ö nagysága parancso-

latját. Isten ö nagyságának mostani új vezérségiben

adjon olyan szerencsét, hogy az egész török nemzet-

ségnek, és nekem is, ennek a birodalomnak igaz szol-

gájának , szerencséjére és elömenetelire lehessen

;

minthogy penig a tatár hán ö nagysága is nemsokára

eljü, addig hatalmas vezérünk ö nagysága a magam
házánál nékem is nyugovásomot engedte, és azért ö

nagyságával való szembenlétem is haladott: azért

kírem ö nagyságát kegyelmed által, küldje Scellet-og-

lit hozzám, a ki által némely szükséges dolgokrul a

vezérnek ö nagyságának izenhessek, mert magam kí-

vántam volna ö nagyságával némely dolgokrul szól-

lanom addig is, míg a tatár hán elérkezik.

Vezér tihájának eodem die.

Akarám kegyelmednek tudtára adni , hogy a

mint a vezér ö nagysága parancsolta, Poserolczárul

felkelvén, eddig jöttem ; értettem, hogy a vezérnek

liolnap otturáléja lészen, kire nézve én is itt tartóz-
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tam meg ; e végre küldöttem ezen levelemet kegyel-

mednek : kérem, tudósítson, mihez tartsam magamot,

mindenekben a vezér ö nagysága parancsolatja szerint

akarván cselekedni.

Eáz-effendiivk 11, Augiisti.

f

Édes régi meghitt jóakaró uram ! Elhittem, va-

gyon kegyelmednek tudtára, hogy a vezér parancso-

latjáhul idejöttem; meg nem tudom irni, micsoda búsu-

lással hallottam, hogy értettem: kegyelmed betegsége

miatt még csak az vezér kapujára sem mehet; tudom,

ha kegyelmed egészségesebb volna, az hatalmas ve-

zér kapuján az én dolgaim is könnyebben folynának,

Szerencsémnek tartanám, mikor kegyelmed az vezér-

nél leend szembenlétemkor maga is jelen lehetne:

annálinkább, ha magam beszélhetnék kegyelmeddel,

némely, ezen török birodalom javát néz dolgokrul.

Édes jóakaró uram, sok Írással nem kívánván kegyel-

medet terhelnem: Istentül csak azt kivánom, Isten

kegyelmedet az török nemzet hasznára és minden jó-

akarói szerencséjére éltesse s egészséggel áldja meg.

Az tábori hadidnak 18. Autjustt.

Hatalmas vezérünk eleiben a szegénységiül va-

lamely panaszok menvén : ö nagysága kegyelmesen

parancsolta, hogy kegyelmed eltt igazodjanak azon

dolgok ; azért íme vetyilemnek (így) kegyelmed eleiben
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küldöttem a tihámat : de tudni kell azt is kegyelmed-

nek, hogy azok a panaszok mind a tavalyi, mind az-

elötteni vezérek eltt már forgottanak s el is igazod-

tanak mind az két vezérek eltt, az kik eltt ezen

dolgok voltak, mellettek lakván az császár táborán

valamíg innen felköltek s Drinápoly felé visszamen-

tek; azomban az mely dolgokrnl azok az emberek

panaszolkodnak , tudtára legyen kegyelmednek , az

mikor Kuprili vezér elesett, akkor vezér nem volt,

hanem Kocsa-Halil passa lévén az fvezér képe ide-

ki : telelésünk fell tet találtuk volt meg ; semmiféle

élést sem hadaink, sem magunk, sem lovaink tartására

Landor-Fejérvárról és másunnan is nem adhatván,

úgy rendelte éldésünkre s téli-quártélyunkra Pose-

rolczát és azt az darab földet, az mely palánkokban

én akkor magam muhafezetjét tettem volt ; az minthogy

nemcsak Poserolczán, hanem Galambvárban, Rhám-

ban, Jeni-Palánkban, Ressován is az én muhafezetim

s kapitányim voltának azon az télen, tavaszon, az

török tábor kijöveteléig. Ugyanazon az télen mentem

volt be Drinápolyban is, hatalmas császár kapujára.

Kuprili vezér után az mely vezér ltt, úgymint Ali

passa, megmondván ott is, mint hadtam, s hol hadtam

hadaimat : az akkori vezér is benne hagyott quárté-

lyomban, mondván, éljünk az mint élhetünk, az míg

az tábor felérkezik, s a császár palánkjaira gondot

viseljünk. Az mikor pedig minket Halil passa Pose-

rolczára rendelt, már akkor az hó is leesett, mivel

hatalmas császár szolgalatjában akkor Topal-Huszain

pasíával és az tatár hámmal Jen, Gyula s Várad felé

jártam hadaimmal együtt; az hol is az szegénységnek

az egy kis kukuriczájánál és boránál egyebét nem

találtunk. Az akkori rendelés szerint kiki az maga
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szállóját tartotta, az mit adott, jóakaratjából adta, és

az kik Poserolczán akkor törökök voltának, azokkal

együttvaló végezésböl rendeltetett: egy lónak s egy

embernek mi adattassék tartására ;
az mit költött az

gazda, az szállójával költötte. Az kik akkor hadaim

közzül valami kárt cselekedtek : ki erszényével s ki

életével fizetett. Én akkor hatalmas császárt 4000

karddal szolgáltam,— most ezered-magammal vagyok

csak ; az megholt emberekért, avagy az kik eloszlot-

tanak, ha fizetni kellenék is, miként fizethessek ? Sem
mansznpom, sem országom, semmi bizonyos jövedel-

mem nincs nékem ; az népem is ki Orta-Magyarország-

ból s ki Erdélybl álló : életeket abból kellett táplálni

az mely földön akkor laktak. Kegyelmedet azért ké-

rem, az én állapotomat és ezeket az dolgokat meg-

gondolván, tegyen ebben az dologban igazságos itíle-

tet. Tavaly is az ellenség Fejérvárat megszállván, én

is Poserolczán meg nem maradhatván , ha mi kár

esett azoktól az kik éntöllem az némethez szöktek

:

az erdélyieket is Poserolcza tartotta, azokat még ta-

valy kivette az vezér kezünk alól ; mit vettek rajtok,

mit nem ? mi annak váloszszát nem adhatjuk.

Áz fvezérnek^ 20. Augusli.

Hatalmas vezér ! A mikor Isten nagyságodat Dri-

nápolyban hozta, magunk s hadaink szükségire paran-

csolt volt 10 erszény pénzt adatni, melynek az öt er-

szényit Szófiára halasztották, hogy ottan vegyük fel

:

de meg nem adhatván az ottvaló haracsi, még maradt

hátra a tiz erszény pénzbl 4 erszény pénz; most
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pedig*, minthogy hadainknak ide kell jöni hatalmas

császárunk szolgalatjára , nagyságodot mint nramot

kérem, parancsoljon a teftedárnak azon négy erszény

felöl, hogy hadaink közé osztathassuk ki. A fermán

nagyságodé.

A fvezérnek. 20. August'.

Nagyságod tegnapi parancsolatjához képest töt-

tem rendelést a Temesvárra leveleket viv emberek

felöl, magam is, hadaim is nagyságod szolgalatjára s

parancsolatiban készek lévén ; hogy ezen szolgálatra

alkalmatosabbak lehessünk, és Poserolczán maradó

praesidium felöl is nagyságod parancsolatját érthes-

sem : küldöttem fel a tihámot nagyságod méltóságos

személlyé eleiben, kérem, legyen szemben vélle, és ad-

jon hitelt szavainak. Nagyságod fermánját elvárom; a

debreczeni embert is a tihám által nagyságod eleiben

felküldöttem.

A teftedárnak.

Édes jóakaró uram ! Tudtára lehet kegyelmednek

is, hogy én is hatalmas vezér parancsolatjából hadai-

mért elküldvén, magam is a török nemzettel szefeli (?)

vagyok. Kegyelmed tetszése szerint is supplicatiót

adtam a vezérnek ; magam szükségei is sokak, annál

több az hadaimé és kapumon lév embereimé. Kegyel-

medet kérem, a vezér ö nagysága válasza szerint

adassa meg azt a kevés pénzt, hogy ^^^ órával elébb
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a melly szükségünket azzal a pénzzel orvosolhatjuk,

orvosoljuk; kegyelmed jóakaratját megszolgálom

én is.

A fvezérnek, 22. Aiigusti.

Az elmúlt esztendöbeli kislakra Moldvából a

nagyságod eltt való hatalmas vezér 500 ökröt ren-

delvén, melyet is kész volt megadni a moldvai vajda,

de a földnek messzesége miá és a télnek kemény-

sége miatt ide nem hajthatván : az id alatt az mold-

vai vajda dolgai más rendben vétetödtenek a portától;

én is bízván az 500 ökrökhöz , vagy az Ökrökért

adandó 3000 tallérokhoz, kölcsön vettem pénzt s mar-

hát, kivel hadaimat contentáltam. Most az adósok

miá egy óra nyugtom nincsen; nagyságodat azért

mint uramot klrem, méltóztassék újabb fermánt adni

a moldvai vajdára , hogy ez új adajában a féljül

említett ökröket adja meg, hogy nagyságod kegyel-

messége által az adósságomtól megmenekedhetvén.

Istent imádhassak nagyságodért. Nagyságod paran-

csolatjából Posarolczára az hadaimért elküldvén, ma-

gam maradtam itten, hogy minden órában nagyságod

parancsolatinak megértésére itten tanáltassam. Vad-

nak mellettem 80 személlyek 60 lóval ; addig is, míg

az hadaim elérkeznek, nagyságodat alázatoson kérem,

ezekrl tájin (tahin) dolgából rendelést tenni méltóz-

tassék.
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A fvezérnek 23. Augusti.

Hatalmas vezér! Nagyságodnak juthat esziben,

Szófiában az erdélyiek iránt igy méltóztatott resol-

válni, hogy velem szemben lévén, ahoz képest deter-

minál felölek : nagyságodat azért kírem, az egy hol-

nap, melyre élést rendeltetett, kitelvén, már éhelha-

lókká maradtanak ; méltóztassék nagyságod ide mel-

lém, lígymint hatalmas császárunktól rendeltetett és

az országtól választatott fejedelmek s urok mellé jó

securitással hozatni, eddigvaló élésekrl is dispositiót

tenni ; itt mellettem azon kegyelmességivel, kivel Szó-

fiában kellenék tartani, éltetni, — hogy a széles világ

eltt a fényes portának állhatatos hív jobbágyihoz ke-

gyelmessége tündökölhessék. Sokan gyalog lévén

köztök, kérem, kegyelmesen parancsoljon eljövetelek

felöl, mert ha nagyságod nem parancsol felölek, el

nem jöhetnek. Nagyságod kegyelmességéböl egy ré-

szit embereimnek leküldöttem ; maradtak még kiket

le kell küldenem, hogy a táborozáshoz készüljenek

:

azért nagyságodat kérem, engedje meg, hogy vízen 40

emberem mehessen le. Nagyságodat alázatoson kérem,

hogy minden aprókért ne búsítsam nagyságodat, mél-

tóztassék mind a Dunára, mind a szárazra generaliter

parancsolni, hogy az én bujurultim mellett, feltévén

embereimnek számát, szabadon járhassanak, assecu-

rálván nagyságodat: egy török is az én embereim

alkalmatosságával nem szökik el; szárazra circiter

15 ember.

MONUMENTA HCNG. HI8T. SCBIPT. XXIII. 18
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Afövezéreek 24. Augusti.

Hatalmas vezér ! Én nagyságod igaz liive, hada-

immal együtt liogy a nagyságod táborában utas le-

gyek, fermánját adta nagyságod; feleségem Poserol-

cza palánkjában lévén, ott ezután magánossan meg nem

maradhatván, szükségesnek Ítéltem, hogy míg magam

Isten akaratjából megtérek, Landor-Fejérvár várossá-

ban lev örökös-házamban hozassam ; hogy pedig bé-

kével lakhasson s lehessen, a Landor-Fejérvár muha-

fezetjében lev passára méltóztassék speciális bujurul-

tiát adni, kérem alázatoson nagyságodat.

Fvezérnek Íratott 25. Augusti 1694.

Hatalmas vezér ! Nagyságod párancsolatjábul s

Isten segítségibül a török táborral együt én is ezen a

nyáron utas és tábori lévén : szándékom, az felesége-

met nagyságod engedelmébül itten Fejírváratt lév

házamban hozhassam , míg a török tábor megindul,

itten tartsam, kivált a mostani nehézkes állapotjára

nézve. Minthogy penig mindnyájan halandóság alá va-

gyunk vettetve, életének határát és ember halálának

módját, mikor és mint lészen? senki nem tudja, az egy

nagy Isten akaratján áll,— nagyságodnak mint kegyel-

mes uramnak reménkedem : ebez a török hithez gyer-

mekségemtül fogvást való igaz hségemért, sok szeny-

vedésimért , kit nemcsak boldog állapotjokban , de

szerencsétlen esztendeiben is ennek a török nemzet-

nek megbizonyítottam , mutassa azt a kegyelmességit

énhozzám is, kit a hatalmas török császárok és akkori
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vezérek János királyhoz és Betleii Gáborhoz holtok

után is az urok igazságáért, feleségeklicz, gyermekek-

hez mutattak, az világ láttára, csudájára : adván olyan

levelet s ersséget az én feleségem kezében, hogy az

én holtom után is maga és gyermeke állapotjárul bi-

zonyos lehessen az hatalmas császár kegyelmességi-

ben, minthogy hatalmas szultán Mehmet idejiben Ma-

gyarországban laktomban nékem adott atnáhméban

is neve feleségemnek is fel vagyon téve ; tekintse azt

is nagyságod, hogy az apját is a német császár, a tö-

rök nemzethez való igaz huségiért, hóhér által gyalá-

zatossan megölette, az egy testvér-atyjafiját most is egy

toronyban, kfal közé tétetvén, halálra tartja, az hol

sem él, sem hal. A török nemzetnek hozzám, felesé-

gemhez, gyermekemhez mutatandó kegyelmessége az

egész világnak példája lészen ; én is penig nagyságod

mellett csendessebb szível hagyhatván el feleségemet,

csendessebb elmével szolgálhatom a táboron nagysá-

godat. Isten után mind magamot, feleségemet, és re-

ménségben lév gyermekemet a török nemzet oltalmá-

ban ajánlom.

Tatár kánnak, eodem díe.

Istennek hálát adok , hogy azt érhettem, hogy

nagyságodnak a török táborhoz való közelítésit hall-

jam, hogy ezen alkalmatossággal üjobban én is nagy-

ságod köntösit csókolhassam ; ezen mind a török nem-

zet, s mind mi , a kik a török nemzet szárnyai alatt

vagyunk, felette igen örülünk, kívánván, hogy nagy-

ságod érkezése szerencsés légyen. Míg azért magam
is nagyságod köntösit csókolhatnám, küldöttem nagy-

18*
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ság-od köntöse csókolására ezen levelem megadó em-

berimet : adja Isten, tanálják nagyságodat jó egészség-

ben. Nagyságodat mint régi kegyelmes uramot kérem

alázatossan, énrólam régi szolgájárul kegyelmességit

le ne vegye, és szívibül ki ne vessen.

Fvezérnek^ 27. Augusti.

Alázatoson akartam nagyságodnak insinuálnom^

hogy ezeltt négy esztendvel hatalmas császárunk

szerdárjával s fegyverével Erdélyben menvén és ott

az országnak nagy részétül fejedelemmé választatván,

hatalmas kapucsi-passája által is a méltóságra instel-

láltatván, midn az ellenségtl tovább benn nem ma-

radhattam volna : az országnak feles számú becsületes

uri, f, nemesi rendéi hatalmas császárunkhoz való

igaz hségekért minden jószágokat, feleségeket, gyer-

mekeket elhagyván, magok szabad jóakarotjokból

édes hazájokból velem együtt kibújdostanak ; kiknek

egy része ma is mellettem vagyon, más részit pedig'

(kik közül sokan conventiós szolgáim) a tavalyi vezér

Szófiában vitette , holott ki nem irható szükségben

élnek, mindenekbl kifogytak, nagyobb részint lovo-

kat, fegyvereket eladták, rongyosok, senkinek Qgj

pénze, egy falat kenyere nincsen ; eltelvén annak is

már ideje, a mint nagyságod róllok egy holnapra pro-

visiót tétetett volt: fél, éhei is szegények meg ne

haljanak. Minthogy pedig nagyságod kegyelmes aka-

ratja a ltt, hogy azok ezen táborozásnak végéig Szó-

fiában legyenek, és én a velem Erdélyben járt szer-

dárral és szultánnal együtt assecuráltam volt mindé-
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iieket : valakik hatalmas császár liííséo'iért hazájokból

kibúj dósnak, kinek-kinek az ö rendihez s állapatjához

való becsületi,accomodatiója leszen
; máskínt is, hatal-

mas császármik császári méltósága azt kivánja, cano-

na is azt tartja : ha kik fén^^es köntöséhez ragasz-

kodnak, el nem taszítja, hanem accomodálja. Nagysá-

godat alázatoson kérem, nem lévén Isten után ez búj-

dosásokban másra kire vethessék szemeket, méltóz-

tassék szegényekrl megemlékezni , és maga nagy

magnanimiájából (mellyel ez világ eltt a több vezé-

rek felett dicsírtetik) mind a mellettem valókkal,

mind azokkal a kik Szófiában ollyan szegénységben,

reménteleiiségben vadnak, jól tenni, ételeket, ruházat-

jókat, költségeket rendekhez képest kiszolgáltatni

:

hadd imádhassanak Istent nagyságod szerencséjiért;

legyenek ezek tüköréi s példái másoknak is kik ha-

talmas császár köntöséhez ezután is ragaszkodni ki-

vannak, az ellenségnek pedig ne lehessen öröme Hlyen

szegény s nyomorult állapatra való jutásokon ; kiért

Isten megáldja nagyságodat.

Fö-teftedárnak Íratott^ 29. AugiisH 1694.

Édes jóakaró uram ! Szégyenljük kegyelmedet

sokszor búsítani, de a szükség úgy hozván, kíntelenek

vagyunk véle, kirül kegyelmedet követjük. A tihán-

kat és Petróczi-ogli kárdasunkat küldvín a hadak fel-

költésére Poserolczára : tegnap ket felköltötték, ma
a lovas seregek, s holnap a gyalog seregek is ideér-

keznek. Sokat búsítanak bennünket ; ruházatjokra a

mit a hatalmas vezér rendeltetett is Drinápolybul,
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felvenni nem akarták hópíuz nélkül, mondván : mivel

csináltassuk meg? mivel patkoltassuk meg csak lo-

vainkat is? A vezért akarják közönségessen búsítani.

Hogy azért a vezért se búsítsák, én is ettül a bájtul

menekedjem meg : kegyelmedet mint jóakaró uramot

kérem, azt az 1900 tallért küldje kezemhez, mivel a

vezér eltt hadaimot bé fogom mutatni.

P. S. Kegyelmedet kérem, ha csak 2 erszény

pínzét küldheti is meg ezen emberem által, annyiban

tartom, mintha ajándékon küldené; hadd oszthassam

ki a lovasoknak, hogy ne légyen valami szó.

Francziai oratornak 1. 7-bris. *)

Excellentissime Domine ! Ex obligatione antiquae

synceritatis et cultae coníidentiae debitum esse duxi

vestram Excellentiam praesentibus invisere, eidemque

decens honoris exhibere argumentum, multis molestus

esse nolens, dum sciam Illustrissimos Dominos Mar-

chionem de Lóra et Fonton vestram Excellentiam

tam de statu meo, quam omnibus occurrentiis fuse ac

genuine informaturos. Mihi sola intentio est, ut me in-

ter tantas difíicultates et defectus mediorum necessa-

riorum, ad ulteriora servitia ChristianissimaeMajesta-

tis, Domini Domini mei clementissimi, ac etiam fulgi-

daePortaeOttomannicae conservarepossim, pluriraum

confisus in patrocinio Excellentiae vestrae, tam in pro-

motione, quam corroboratione rerum mearum, sicut me

*) E levél Komáromy János kezével van beiiva a páriás

könyvbe.
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vestrae Excellentiae siiigularissime recommeiido et

maiieo

Excellentiae vestrae

addictissimus.

Fvezérnek Íratott 26. Augudi 1694.

Hatalmas vezér ! Tavalyi esztendben az nagysá-

god eltt való vezér ö nagysága, magam, kapum és

egyébféle minden embereim telelésekre rendelt volt

császár fermánjával 500 ökröt Bogdánbul, úgy, hogy

az 500 ökör a császárnak tartozó adajában 3000

tallérban tudódjék ,
— minden ökör hat tallérban.

Messze lévén ttilünk Bogdánország, mészárosok-

tul s egyébféle keresked emberektül vettünk köl-

csön magunk és hadaink táplálására , az ki magunk-

nak vagy kapitányinknak ökrünk volt is, levágattuk

:

mert mindennap, mind az magunk konyháján, mind

az kiknek praebendát kellett osztanunk, sokra ment.

Hatalmas császár fermánjával az ökrökért bizonyos

emberimet elküldöttem volt, kik tovább két holnapnál

a bogdán-bék mellett lakván: sok költségünk és fárad-

ságunk után is a bogdán-bék sem pénzül, sem marha-

júl semmit a fermánra nem adott. En már kárban,

adósságban vagyok : nagyságodat kérem, mutassa ke-

gyelmességét, hogy ennyi kárt ne vallják, ésafermán

szerint adassa meg nagyságod ; a fermán nagyságodé.

P. S. Az tél elmúlván, azolta is a császár részi-

rül semmi húst nem adtak, élést sem többet 2000 kila

búzánál. Mind hús, kenyér dolgábul nagy szükségben

vagyunk, lovaink is abrak nélkül vadnak : nagyságod

kegyelmességire maradtunk.
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Fvezérnek 1. 7-bris. 1694.

Mikor nagyságod méltóságos szeraéJye eliben és

köntöse csókolására méltóztatott : mind hozzám, mind

hadaimhoz minden kegyelmességit igírte, kiért Isten

áldja meg nagyságodat. Nagyságod parancsolatja sze-

rint hadaimnak egy részit a nagyságod szolgállatjára

idehoztam, a Száván által is küldöttem : magam is

immár felkelek és a császár szolgállatjában leszek

nagyságod mellett. Hadaimnak egy részét Poserol-

czán hadtam ; a kik idejöttek is, mind magok, mind

lovok éhezik : a kik Poserolczán maradtak is, élés nél-

kül vadnak. Az mely egynihány erszény pénzhül ke-

gyelmességit mutatta is hozzám nagyságod Drinápoly-

ban, abban is még 3 erszény vagyon hátra; sok szük-

ségben vagyok mind magam, s mind nagyságod ke-

gyelmességibül itt Fejírváratt maradó cselédim, s

mind az hadaim. Tudhatja nagyságod, hatalmas vezér,

hogy nékem sem manszupom, sem egy pénz-jüvédel-

mem is sohunnan nincsen, én nemhogy ilyen kaput,

vagy ennyi embert a mennyi vagyon is : de magamot

s feleségemet sem táplálhatom, ha a nagyságod ke-

gyelmessége hozzám nem lészen. A fermán nagysá-

godé.

Az tefterddrnak Írattatott Landor-Fejérváratt^

die 5. 8-hris 1694.

Tavaly, az másik tefterdár idejében, és azután is

nagyságodnak jó szívét láttam : de miolta Fejérvártul

megindultunk, idegenségét kellett tapasztalnom, kinek

okát nem tudom. Engem az Isten nagyságtokra szorí-
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tott mostani idben, és az gyakorta való biisítás s ké-

rés szégyen, és az Isten látja, inkább koplalnék ma-

gam sokszor, mintsem az kapukat az kenyérért, vagy

egyéb szükségért jártatnám s búsítanám : de ezzel én

mindaddig kéntelen vagj^ok, valamíg Isten után a tö-

rök nemzet egy helyben be nem ültet, az honnan én

is tudnám kedveket keresni nagyságtoknak. Tudja

nagyságod, az királyi nevet nékem az hatalmas csá-

szárok adták ; azért a névért illend kaput és hadakat

is tartanom : fermánok lévén kezemben az császárok-

tul, vezérektül ; és arrul is vadnak , hogy az mely

hadak énmellettem a császárt szolgálják, hórul hóra

fizetések, élések az császárébul meglészen, — kiket ha

nagyságod kíván, jó szível megmutatom. Ezeltt nem

száz, nem ezer okánként, hanem ezerekbül álló kilán-

ként adatott az élés az hadaim tartására ; azeltt ma-

goktul is cselekedtek az tefterdárok : most szemtelen-

séggel kell azt is megnyerni. Azért nagyságodat, mint

azeltti jó uramat kérem, tekéntsen Istenért be az én

dolgomban : legalább az kenyeret ne szánják az hadaim-

tul ; ha Isten engemet éltet, nem felejtem el nagyságod

emberségét s jótétét. Poserolczárul is arzual jött az

ottlev hadaktul, élések, fizetések végett; nem tudok

mit csinálni ; nagyságodat s annálinkább a vezért sem

búsítanám örömest , de kéntelen vagyok vélle. Az
moldovai marhárul való fermánt is méltóztassék nagy-

ságod kiadatni, hadd küldhessem oda is azon fermán-

nal emberimet. Nagyságod kezében vagyon az én dol-

gom, nékem szolgálhat is, árthat is, nagyságod tudja;

ha Istenért s az török nemzet becsületiért énvelem jót

tészen, ha nem is. Ha pedig ezek az hadak az török

nemzetnek kárára s terhére vadnak, nagy jót tészen

nagyságtok vélem, ha engem ezektül megszabadít;
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én azokkal is, azok nélkül is a török nemzetnek régi

megismert szolgája vagyok, s leszek is. Vállain Billahi

!

Nékem dolgom már arra jutott, sem kaput, sem hadat,

úgy mint eddig, ezután nem tarthatok : torkig adós-

ságban vagyok, mindenemet elköltöttem, még az fele-

ségem egyét-mássát is zálogban vetettem. Nagyságod-

tul ezekre kegyes választ várok.

Réz-effendinek. Die 5. 8-bris 1694.

Nagyságod betegségét szivem fájdalmával értet-

tem. Isten nagyságodat gyógyítsa, és szíve kívánságát

adja meg. Küldöttem nagyságod látogatására és kön-

töse csokolására a tiháraat, nagyságod legyen szem-

ben vélle, és adjon hitelt szómmal mondandó szavainak.

Az tatár chámnak. Die 7. Octohris 1694.

Nagyságod nékem régi jó kegyelmes uram lévén,

Isten sok jót adjon nagyságodnak érette. Nagyságod-

tul sok jót és kegyelmességet láttam : azért most is

nagyságod köntösét fogván meg, alázatossan kérem,

egy-két szavát ne szánja érettem az hatalmas vezér

eltt. Tudja nagyságod, mind tavaly, mind azeltt való

esztendkben állapotom s telelésem mint volt, ki miatt

is hadaim minden esztendben oszlottak s kevesedtek

;

most is attul félek , az kik még mellettem az magyar-

országi és erdélyi urak és nemesek úgy hadaim köz-

zül megmaradtának is, nem tarthatván és nem ruház-
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hatván ket, valamint a többi, elfogynak és magoknak

kenyeret keresnek. Se nagyságod, se az hatalmas ve-

zér ne hagyjon el engemet, az hatalmas török császár

és török nemzet becsületiért, s hitiért : mert tsten s e

világ látja, tehetségem szerint ennek a török hitnek

igazán kívántam szolgálni, és azért is a keresztyén

császárok és királyok eltt gylölséges még az nevem

is, hogy a török nemzetnek mind szerencséjében, mind

szerencsétlenségében igazán szolgáltam ; tovább is

szívemmel, fejemmel igyekezem , csak azon kérem

nagyságtokat, hogy mind magam, mind hadaim felöl

tegyenek oly rendelést, hogy hatalmas császárunk

szolgalatjára maradhassunk meg, és míg Isten , az

hatalmas császár fegyvere, és nagyságtok kegyelmes-

sége által országomban ülhetek : hadaimat az véghá-

zakban eloszlatván, az hatalmas vezér valahol az Du-

na mellett egy valamely házbul vagy csiflikbtil mu-

tassa kegyelmességét, az kibül szolgáimat, cselédimet

és házam népét tarthassam, és könnyebben élhessek

az mint itt. etc.

Az vezér tihájának. Die 8. Octohris 1694.

Az hadaknak Csáfer pasával ö nagyságával való

elrendeltetését hallván , nagyságodtul mint uramtul

tudakozom én is : az én hadaim felöl az vezérnek mi

parancsolatja vagyon, \\gy az Poserolczán muhafezet-

ben levökrül is ; mert mind ezektül, mind az Poserol-

czán valóktul élések felöl búsíttatom. Az vezér fer-

mánja s kegyelmessége nélkül választ nem adhatok

;

miolta pedig az hatalmas vezér idejött, az tefterdártul

ö nagyságátul hadaim tartására mennyi élés adatott,
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és Szent-György naptul fogvást is az vezér idevaló

érkezéséig mit adtak : tefterét nagyságodnak elkül-

döttem. Azt is kívántam nagyságodnak tudtára adni,

hogy énáltalam könyörögnek az hatalmas vezérnek

az kurucz hadak tisztei, és én is reménkedem vezér

nrunknak : mind német, mind rácz ellenség kezében

vagyon egynehány kurucz rabunk, kik az császár

szolgalatjában tavaly, bujurdelemi kislakjokban esté-

nek rabságra, alázatossan kérjük az vezért, azoknak

szabadítására adassa vissza azokat az német és pan-

dúr rabokat, kiket az kuruczok fogtak ; mivel nagy-

ságod Ígérte kegyelmességét, mikor Fejérvárra vissza-

jö az vezér. Bokcsai palánk felöl töttem szót az nagy-

ságod sátorában, most is nagyságodnak izentem ;
ké-

rem nagyságodat, jelentse meg az vezérnek, mert ha

az a palánk eltöröltetik míg az vezér itt lészen, még-

is akkor az tömösvári út is megtisztulna, és az csá-

szár Duna mellett való palánkjainak is javára lenne

;

kivált az Duna befagyván, onnan sok kárt tehet az

ellenség. Az Bokcsa és Karán-Sebes közt való föld-

népe is behódolna az török nemzetnek ; az ellenség-

nek is esze bomlana, ha Bokcsa felé török és kurucz

hadak mennének. Ezen szolgálatra nekem is mind

lovasom, mind gyalogom készen találtatnék, s ezen

az dolgon hamar által is esnének, csak az vezér fer-

raánja kell hozzá, kirül az kapitihámtul és Haszán

aga tolmácsomtul szóval többet izentem nagyságodnak.
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Az vezérnek. Die 10. Octobris 1694.

Szerdár Csáfer pasátul ö nagyságátiil értettem

nagyságod parancsolatját, hogy hadaim sem ezen

útra, sem Bokcsa felé nem rendeltetnek most, hanem

csoporton ,ártsam. Én nagyságod parancsolatjának

örömest engedelmeskedem, csak azon kérem nagysá-

godat : élödésekrül tegyen rendelést, mivel nagyságod

kegyelmessége nélkül sem magamat, sem hadaimat

nem tarthatom
; nagyságod jól tudja állapotomat. Az

fermán nagyságodé.

A te/terdárnak. Die 12. Octohr'.s.

Nagyságodnak küldöttem volt levelemet az elmúlt

napokban az tihám által. Isten nagyságodat áldja meg,

ígérte jóakaratját, hogy az vezérnek megjelenti dol-

gunkat. Vártam mindeddig is az vezér bizonyos ren-

delését hadaim továbbvaló élödése felöl : de sok dol-

gai lévén mind ö nagyságának, mind nagyságodnak,

az Tömösvár felé küldött hadak dolgában búsítani

nem kívántam. Nagyságodat kérem, se énfelliem, se

hadaim felöl ne feledkezzék el, egy-két szavát ne

szánja a vezér eltt ; tudja nagyságod, miolta a hatal-

mas vezér idejött, mi adatódott hadaim tartására: hogy

nagyságtok is sokszor ne búsíttassék, rendeltessen

bizonyos quantumot, az kivel élhessenek. Ugy értet-

tem, hogy a poserolczaí eszkele felé valamely éléses

hajói jönek a császárnak Poricsa fell : azokbúl volna

könnyebb nekünk is kifogni nagyságod jóakaratjábul.

Nagyságodat kérem, megbocsásson, hogy búsítom : de

kéntelen vagyok vélle ; mind nagyságodnak, mind a
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vezérnek embereim tefterét beküldöttem : azon tefter

szerint még' mind az kapum, mind hadam jelen vagyon,

egynehány ember kívül, az kik hatalmas császár szol-

galatjában fegyver miatt elvesztek. Most is egyne-

hány százan császár szolgalatjában vadnak, azoknak

ütjokra peszmet adatott, azok is meddig érik be azzal,

nagyságod elgondolhatja; a kik pedig azoktiü elma-

radtak, azok is élés nélkül vadnak. A sophiai erdélyiek

felöl is kérem nagyságtokat, ne feledkezzék ; miolta

hatalmas vezér Sophiábul eljött, egy holnapra való

éléseknél többet nem adtak : már két holnap elmúlt,

majd harmadik is elmúlik miolta élés nélkül vadnak.

A vezérnek. Die 12. Octobris.

Édes nagyságos uram ! Tudhatja nagyságod,

hogy mellettem az császárt szolgáló hadakat, és egyéb

mellettem lakó magyarországi és erdélyi nemességet

nagyságod eltt való vezérek idejében császár szol-

galatjára gyjtvén mellém : holnaponként való fizeté-

sek s bizonyos élések felöl kezemben az vezérektül

fermán adatott ; Isten áldja meg nagyságodat, —
nagyságod kegyelmességét is vöttük : de az mi ed-

dig a tefterdártul ö nagyságátul adatódott, többet pénz-

zel kellett mind hadaim, mind magam élését segíte-

nem, mert miolta Isten nagyságodat Fejérvárra hozta,

nyolczezer oka lisztnél és háromezer s nyolcz oka

peszmetnél és 23 vágónál több, élödésünkre nem ada-

tódott
;
lovaink is abrak nélkül lévén, sokaknak lova

is elveszett. Nagyságodat kérem , hadaim élésekrül s

telel helyekrül tegyen rendelést, és énfelllem is, szol-

gájárul, el ne feledkezzék.
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A fvezérnek Íratott 15. 8-bris.

Hatalmas vezér ! 1 3 esztends gyermekkoromtul

fogvást a német császártul való elszakadásom és a

hatalmas török nemzet szárnya alá való folyamodá-

som, és azolta, a mint az alkalmatosság engedte, mind

szerencséjében, mind szerencsétlenségében a török

nemzethez és a török nemzethez (így) való igazságom

és igaz szolgálatim mindennél a hatalmas nemzetnél,

mind e világnál nyilván vagyon ; nagyságodat azért

kérem, mint kegyelmes uramot, maga méltóságáért.

Istenért, és az én eddigvaló és ezután is teljes tehet-

ségem szerint való jámbor szolgállatimért, nagyságod

eltt való audientiámkor ltt kegyelmes ajánlása sze-

rint is, mutassa hozzám és az mellettem hatalmas csá-

szárt szolgálló magyarországiakhoz és erdélyiekhez

kegyelmességét, mind magam s mind hadaim telelési-

rül rendelést tevén, és oly helyt is kegyelmességibül

mutatván, az hol mind magam cselédestül, mind az

kik mellettem vadnak s cselédesek, könnyebben élhes-

senek, és az nagyságod szárnyai alatt hatalmas csá-

szárunk szolgalatjára conferáltathassanak ; mutatván

énhozzám valamely jószágbul vagy csivtlikbül a Duna

mellett, kegyelmességit, mint másokhoz is mutatta s

mutatja is mindennap a fényes porta: hogy a míg Isten

nagyságod kegyelmességibül országomban beültet is,

addig éldésem mind magamnak s mind cselédemnek

könnyebben lehessen, és az oly helyen mind én s

mind mások cselédünket hagyván, hatalmas császá-

runk szolgállatjára, újobban jövend táborozásra alkal-

matossabbak lehessünk. A fermán nagyságodé.
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Ugyan a vezérnek^ eodem die^ a hadak neve alatt.

Az orta-magyarországi király és Erdély-hatyimji

Tököly király mellett hatalmas császárunkat szolgálló

orta-raagyarok és erdélyiek, mint kegyelmes uroknak,

alázatossan suplicálnak nagyságodnak , hogy a török

hithez és ennek a hatalmas nemzetnek csirákjaihoz s

vezérjeihez ennyi esztendöktül fogvást megmutatott

hségünket, és tehetségünk szerint ez nyári táborozás-

ban való szolgállatunkat tekintetvén, minthogy hatal-

mas császárok és vezérek fermánjaival gyülekeztünk

öszve a király mellé, a míg Isten, hatalmas császárunk

kegyelmességibül, vagy békesség vagy fegyver által

országunkban viszen : mutasson nagyságod a Duna

mellett egy oly helyt, az hol cselédünket megtelepít-

vén, mind magunkat, mind cselédünket könnyebben

táplálhassuk, és a porta kegyelmességibül a mi éle-

désünkre adatik, kézi munkánkkal is magunkat segít-

hessük, és mint hadakozó hivei s alattavalói hatalmas

császárunknak, azon helybül a hova kívántatik, fegy-

verünkkel hatalmas császárt szolgálhassuk. Ezeken-

kivül pedig kik közülünk nem feleségessek s nem cse-

lédessek, azokat az hol eddig teleltek, hatalmas császár

végházában rendeltetni, és mind azoknak mind miné-

künk telelésünkre való élésünkrül és szolgállatunkra

való fizetésünkrül kegyeimessen rendelést tenni mél-

tóztassék. A királyunk is már mindenibül kifogyott,

mindenét reánk költötte , még a királynénak holmi

ezüst- és arany-portékáit is a fejírvári jancsároknál

elzálogosítván ; sem a királyunknak, sem minekünk

tiszteknek s elsbb rendeknek ernk s tehetségünk arra

nincsen, hogy magunkat tarthassuk, ha nagyságod ke-

gyelmessége nem járul hozzánk. A fertnán nagyságodé.
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Zulfkár effendinek eodem die.

Nagyságod szovait Haszán aga értésemre adván,

megértettem. Miolta nagyságoddal megesmérkedtem,

és még anuakelötte is, fogadja Isten nagyságodnak,

nagyságodtól minden jót láttam , és mint nékem jó ta-

nácsát adta, ezt a hatalmas nemzetet tehetségem sze-

rint igazán szolgálni, és szolgálatiban találtatni igye-

keztem
;
de azt meg kell vallanom, hogy azon igen

fáj az szívem, hogy az kik nagyságtok közzül jó uraim

voltak, és dolgomot s állapotomat másoknál jobban

tudják, azok is tülem és az én dolgaimtól magokot

megunták. Az török nemzet kegyelmessége után is,

az vezérek biztatási után is, mindennap jobb állapo-

tot remélvén, hovatovább állapotom alább száll, kire

én okot nem adtam : mert az Isten látja szívemet, ha

lehetne az uraimnak az gondolatjokat is bétölteném.

Az török nemzeten kivül más urat nem ismérvén, to-

vább is nagyságtok kegyelmességire maradtam : azért

ha nagyságod is velem jól tészen, és az vezér eltt

segíti dolgomot, török hitiért s maga becsületiért cse-

lekeszi ; Isten is megáldja nagyságodat, ha én most

meg nem szolgálhatom s hálálhatom is nagyságodnak.

Skerlet uramnak 16. Octohris.

Cum iterum atque iterum a hominibus et adhae-

rentibus meis universis propter victum quotidianum

et nuditatem ipsorum aggravari debeam, exhaustusque

omnibus pro conservatione illorum supplendis quoti-

dianis necessitatibus, imo de vei paue tantum nihil

MONrMENTA mjNG. BCRIPT. XXII í. 19



'•ff

290

quicquam determinare , tantomiiius ne ipsis resolvere

possim, timeamque quotidie, qiiod laceri, famelici, nudi

isti homines disgustati et exacerbati, in confusionem

etiam et dishonorem meum occasionem aliquam ne

suppeditent incolis ad querelas coram Supremo Vezério

futuras; denuo coactus fui Illustrissimiim Dominum

aulae Praefectum sollicitare, ut ad minus de qnotidiano

pane illis provideatur, donec aliqiia certa fiet deter-

minatio suae Celsitudinis de nostra et illorum hyber-

nandi sistentia ; requisiveram heri Illustrissimum etiam

Dominum istius Portae Ottomannicae Thesaurarium,

nihil tamen facere potiiit vei voluit, relegando me ad

Siipremum Ministrum. Debitores etiam isti a quibus

debita contraximus, aureamque supellectilem et argen-

teriam meae Principissae ipsis impignoravimus, heri

veneruntad me, dicendo, quod infine istius septimanae

movebit supremus jancsarorum praefectus, et illi cum

ipso discedent et nisi redimantur ipsi res, illas usui

suo adhibebunt. Haec itaque tanquam ministro istius

Portae confidenti repraesentare mihi necessum erat,

ne culpa in me derivetur, si tanta extremitas, fames

et nuditas contra voluntatem meam ad aliquam inor-

dinationem ipsos cogat. Protestor de his omnibus co-

ram Deo et Fulgidae Portae ministris. Videó, quod

lamentationes et suplicationes nostrae parum audian-

tur, nisi imposterum supremus minister commisereatur

sorti et conditioni nostrae et his medelam adhibeat.

Dignetur itaque haec vestra Illustritas tam ex refle-

-íí" xione functionis suae in ista Porta, quara ex commise-
. W . • • • T-n
i^i ratione et amicitia erga nos, quo meliori modo supre-

:. mo ministro insinuare, et gratiam illius bonamque re-

solutionem de his impertiri.

P. S. Bene cognitum est vestrae Illustritati, quod
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uisi proximis diebiis defalcatioiii herbarum, etetiam coii-

ficieiulis pro bybcrnis bospitiis et clomuiiciilis eqiiitates

nostri sibi providcaiit, post discessiim Supremi Vezirii

propter tempóra rigida et byemalia fieri non potest

;

dignetur itaqiie siipremns minister qnantotius deter-

minationem suam extradare, cum fermannis necessa-

riis, ut tempestive sibi provideaut de iis, quibiis im-

posteriim providere kinime possimt.

Fvezér fihájának íratott, 17. Ocfobris.

Tudván vagyon nagyságodnál: miolta az batal-

mas vezér ide Belgrádba jött a török táborral, azolta

nyolczezer oka lisztnél, háromezer és nyolcz oka pesz-

megiiél és 23 vágónál, 500 kila árpánál több a tefte-

dár részirül eddig nem adattatott az hadaink és lo-

vaink tartására; magam kapnja és egyéb mellettem

lakó magyarországi és erdélyi nemesség tartására is

penig 15 oka húsnál és 180 kenyér adattatik, száz-

hatvan drámbul álló. Ennyi ember lévén a fejünkön,

többet pénzünkkel kellett segítenünk, és mind magun-

kat, s mind ket tartom ; az Isten látja, ha tehetségem

volna reá, nagyságtokat nem búsítanám ennyiszer

:

de én nem adhatván, s magoknak is magok tartására

tehetségek nem lévén, a szükség és éhség miatt, a mel-

lett mezítelenek is lévén, félek attul, valami panasz ne

jöjjön a nagyságtok kapujára, kit eddig mindenkép-

pen megelzni kívántunk, a mink volt, reájok költvén,

tülök nem kímíltük. Nagyságodot azért Istenért is

kérjük, az míg a hatalmas vezér rendelésébül, kegyel-

mességibül akár magam, akár liadaim telel helyeinkre

szállhatunk, Kászon-uapig is rendeltessen valamely

19*
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élést. A teftedárt ö nagyságát tegnap megkerestük

:

de nagyságtok fermánja nélkül semmi választ nem

adott; az hatalmas vezérnek irt suplicatiónkra is

szerezzen nagyságod egy órával elébb kegyelmes vá-

laszt , hogy a ki hova rendeltetik, telelésére valami

szállást, szénát szerezhessen, csinálhasson, mert a téli

idk begyüvén, azután az sem lehet. A fermán nagy-

ságodé, iiuaaoq oíuh,,.

Skerletnek. Die 18. Octobris 1694.

Communicandum Illustritati vestrae censui, ho-

minum meum ad hospitium celeberrimi Tartarorum

principis vocatum fuisse, qui habita apud eundem au-

dientia, dixitilli, quodhabuerit sermonem cum supremo

ministro de me et meis negotiis, omnemque in res-

pectum interpositionis illius gratiam et benevolentiam

promisit, et quod iterum iste Princeps faciet mentio-

nem supremo, debeamque esse bono animo. Quare

tam ad intimationem vestrae lUustritatis, nomine Do-

mini aulae praefecti factam
,
quam ad animationem

praenominati Tartarorum principis reflexionem ha-

bendo, ita etiam ad amicitiam aliquorum passarum et

begorum qui nunc cum Dominó Csafer passa inveniun-

tur, quacstionem talem formare debeo : quandoquidem

ante obsidionem Viennensem adhuc aliquot annis

Hungari me in generalem suum eligerunt, istoque

tempore in templo civitatis Szoboszloiensis juramento

et fide obstrinxerunt, quod ad finem istius belli qui-

cunque pro causa publica militabunt, nunquam illos

deseram, nec privata mea et privátam meam quietem

et commoditatem, bono ipsorum communi praeponam;
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habeo itaque quid cog"item
,
qiiia coram Deo et totó

rbe, ipsaque Hungária, nomeii fidefragi aiidire nol-

lem. Misi pro primariisHungaris, tam nobilibus qiiam

etiara officialibus, iit cum Dominó Petróczi hiic veniant

:

non tamen adhuc derterminare possiim, qiialiter istam

propositionem inchoare debeam ; famam enim fidem-

qiie liomo honestus cum vita sua conjunctam debet

habere. Nisi negotium hoc promanet ex absoluta sup-

remi ministri determinatione, fermanniimque suum su-

per hoc mihi mittat, quod Porta ista Ottomannica tan-

quam minus necessarios ipsos ampliiis alere, nec pro

ipsis expendere velit, mihique supremus minister

scripto mandet, ut illos dimittam, et me ad talem uu-

raerum reformem, et cum tali numero hic vei ibi pro

hybernis, pro una persona et equo talem provisionem

sperare debeam
;

in eodemque edicto sit concessum,

quod qui suis expensis in ditionibus Imperatoris se

conservare et hybernare velint, sit ipsis licitum ; tali

edicto et fermanno aecepto, cum Supremus Vezirius

noster sit etiam Dominus, et sit in illius facultate de

nobis qualiter velit disponendi, nemo Hungarorum me
culpare, judicare, et culpam in me derivare poterit, et

praeter numerum determinatum : qui et quot mecum
manere et provisionem fulgidae Portae pro quotidiano

victu et amictu sperare possint? quos ego (qui omnes

beue noscere debeam) eligam
;
qui sünt oneri isti Por-

tae, possint se recipére quorsum velint, ego etiam

postea talimodo meis negotiis et eorum qui mecum
manebunt, aliter providere ; tamen dignentur porro

Portae istius fulgidae ministri se reflectere in isto

negotio, quid glória, quid reputatio istius Imperii re-

quirat, quantas faciat expensas inaues aliquando in

minori negotio
;
quid dicet orbis, quod aliquot centeni
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Hungari protectionem istius Impcrii acceptantes et pro

fidelitate illiiis pliirimi vitám suam deponentes, pro fiue

paiiem liabere non potuerunt, talique modo nolentes, ad

ditiones inimicas se recipére et panem ibi quaerere

debuerunt
;
pessimum érit exemplum pro futuris. Sup-

remus enim Vezirius me aniraaverat, quod non minus

de nobis providebit, verbaque illius bene Illustritati

vestrae cognita sünt, ego quoque adhaerentes raeos

tali spe lactare potui, et jam contrariiim experientur
;

pro conpendio expensarum istius Portae, ne ita aggra-

vetur hybernalibus provisionibus kuruezonum, si ita

deliberet supremus minister, ut ad sequentem campa-

niam conserventur et in ditionibus istius Imperii hy-

bernent, talem modalitatem crederem esse meliorem et

nobis etiam commodiorem ex magnanimitate et honore

suo proprio, etiam christiana reflexione, penes Danu-

bium in sua ditione Celsissimus Princeps Valachiae

ducentes vei ad minus centum equites abisque aggra-

vatione incolarum, alios Dominus Mamhut bég-ogli,

alios Dominus Bosznensis passa, qui etiam sünt magni

mei amici, accomodare possunt, et essent illis utiles in

illis confiniis , cum Dominus Mamhut bék-ogli cum
Aszi Arnold etiam hyeme bellum habeat; sed ad hoc

requireretur Dominis aulae praefecti intimatio ad prae-

nominatum principem et passas, quod lioc non inpro-

bet, imo gratam habeat supremus minister, crederem

quod etiam ex respectu amicitiae meae in isto statu

aliquid facerent. Dominus Csafer passa elapso hyeme
aliquos in Bujurdelem etPancsova conservavit; etiam

in Jeni-Palanka ex illis pagis ultra-danubianis Do-

minus Sarhatli Méhemet passa partém hybernare

posset ; essent tantum residui nobiles et aulici, et prae-

ter illos aliqui officiales ad numerum 40 personarum
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qiii sunt sine vexillis et cohortibus, pars peditatiis iti-

dem
,
qui Poseroviczae posseiit hyberiiia sua habere,

ciim aliqiia provisione ita alleviarentiir expensae Por-

táé. — Remitto ad Illustritatem vestram fermaiina pro

domo Vidiniensi, pro commodiori victiis modo, adjiinc-

tis aliqiiibiis domibus, sicuti praeterita byeme fit fac-

tum, ego cimi diicentis primariis et selectioribus in

Vidinio possem hybernare, eligendo tales meciim, de

quibus asseciirarem supremiim ministrum, quod nuUae

quaerelae ab incolis ad illum pervenient propter meam
ibi bybernationem ; deputarem ubique bonos officiales,

qui buc vei illuc pro hybernis expediri deberent, pri-

mo autem vére, si ita nobis mandaretur a Porta, con-

flueremus omnes ad Belgradinum ad servitia hic resi-

dentis Serascberii si autem status et meus et Portae

ita efflagitaret, quod ego me ad intimatum a Dominó

aulae praefecto locum cum aliquibus transferre et

alios dimittere deberem : hoc etiam libenter facerem,

quia sivecumpluribus, sive cum paucioribus, protectio

istius Portae mihi una eademque et semper necessí"'^'^

est. Si autem pro colonia detur aliquis Ioí^j'"
oxulanti-

bus Hungaris, libenter illum prii^^
*'"^^ ubivis loco-

rum penes Danubium acp- r"""''*'
"'"^'^^ concedatur,

et sicut militantes .- "' ^'^^^'^^' ^^'""'^'^^ ^t oecono-

• fv,
^mnesque secum suis uxoribim pfmiam instituf-„ .„ ^ „

uauhuus et

liberis r - ^ ^ '"""^ transferent,modo ne repudien-
"

,
repellantur; si Füredini fieri non possit, forte

.y Yetiszlanium desertum, vei etiam ubi Lom fluvio-
lus m Danubium ingreditur, inter Vidin et Rahova
esset bonus et commodus locus. Haec per vestram
Illustritatem fulgidae Portae humillime repraesentan-
dum volui; faciat interim supremus minister pro ho-
nore suo et bono istius Imperii, quomodo illi melius
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videbitur : ego in quocunque statu mauebo ebedientis-

sirans et fidelissimus istiiis Portae alumniis. Rogo, ne

obliviscatur hesternae meae instantiae pro pane vei

farina, et etia Transsylvanorum Zofiensium.

A fvezérnek ivatott^ 16. Octobris 1694.

Édes nagyságos uram ! Elésbül való nagy szük-

ségünket nagyságodnak mint uramnak meg kell jelen-

tenem ;
költsígem nem lévén és senkitül kölcsön is

sem pénzt, sem élést nem szerezhetvén, már egyné-

hány napja sem húst, sem kenyeret nem adhattunk

hadaimnak. Nagyságod kegyelmességire maradtam :

nagyságodat kérem, a Dunán feljöv hajókbul a pose-

rolczai scelében (így) valamely élést adatni paran-

csoljon. A fermán nagyságodé.

A fvezérnek Íratott, 20. Octobris.

Értettem a tatár chámtul ö nagyságátul , hogy

nagyságod hozzám szolgájához kegyelmességit igírte,

szivemben lévén azok a szép szavai is nagyságodnak,

kiket nékem szolgájának mondott nagyságod, mikor

nagyságod maga méltóságos személye eleiben méltóz-

tatott. Az én állapotom arra jutott, hogy azolta, miol-

ta nagyságod idejött : az hadaim és kapum tartására

tizenegy erszény pénzt vévén fel kölcsön, itteniévö

jóakaróimtul , azzal tartottam magamot is, emberei-

met is.
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Isten úgj boldogítson dolgomban, ha igazat nem

irok nagyságodnak: arra jutottam, liogy havaiamit

eladok, iigy készíthetek ételt is ebédemre ; az emberei-

met s hadaimot is pénzes kenyérrel tartom, mivel a

császár részirül való tisztek, miolta nagyságod a tö-

rök táborral Belegrádhoz jött: az hadaim tartására

többet nyolczezer oka lisztnél és háromezer oka pesz-

megnél többet nem adtak ; nagyságodat azért kérem,

Istenért s maga méltóságáért , dolgaimban maga te-

kintsen bé, dolgomot másokra ne bízza, és legalább

mutassa annyi kegyelmességét, hogy velem méltóztas-

sék szemben lenni, állapotomrul beszélhessek magam
nagyságoddal. Az én ellenségimnek örömire így ne

hagyjon nagyságod.

Ha nagyságod maga méltóságáért meg nem szán,

a feleségem a jancsároknál zálogban lév portékája

is, az kiket annyit és az mennyiben van, odavész, mi-

vel az jancsárok el akarnak menni. Istenért, az maga
méltóságáért szánja meg nagyságod állapotunkat I

Tatár diámnak^ eodem die.

Hogy nagyságod a vezér eltt mellettem szóllani

méltóztatott : mostani boldogtalan állapotomban ha én

meg nem szolgálhatom is, az Isten légyen megfizetje.

Mégeddig sem magam, sem a Szófiában és itt mellet '^

tem lev magyarországi és erdélyi nemesség, sem az

hadaim élése vagy telelése fell semmi válaszom nin-

csen; naprul napra halasztanak. Az Isten bizonysá-

gom, annyira jutottam, hogy egy napra való kenyeret

is úgy adhatok, s nemkülömben, embereimnek, ha va-
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lamely portékámot tellál kéziben adom. Nagyságod

kegyelmességire maradtam, mivel úgy látom, a török

nemzet urai keveset gondolnak velem ; nagyságodat

mint kegyelmes uramot kérem, Istenért s a török nem-

zet hitiért is, míg a vezér innen felkél, szerezzen egy

választ : hadd tudjuk magunkat mihez tartani ; és

minthogy ha suplicatiót irunk is, nem adják bé a ve-

zérnek : mutassa nagyságod annyi kegyelmességét

hozzám, szolgájához, hogy ezen suplicatióm, kit a ve-

zérnek Írtam, menjen bé az vezér eliben. Reménlem,

ha ezen suplicatió a vezér eleiben bémegyen, Isten-

ért, a maga hitiért, s ez világ eltt való becsületiért

talám valami jót cselekeszik velem.

Vezér tihájának^ 22. Octobris 1694.

Mintha megújultam volna, úgy tetszett, mikor a

tihám által értettem nagyságod izenetit a vezérnek ma-

gam és hadaim telelése felöl való kegyelmességérül,

és hogy maga méltóságos személye eleiben való me-

netelemet is megengedi. Azért küldöttem fel a tihá-

mot nagyságodhoz némely szókkal, ha a vezér kegyel-

messége hová mennyi embert rendel a palánkokban,

méltóztassék a tefterit kezemhez küldeni : légyen

idom elkészítísekhez, és a hová a lovasok rendeltet-

nek, közel lévén a tél, valamely szénát is, szállóhelyet

is magoknak , lovoknak készíthessenek. A vezért

sokszor élés végett is búsítottam ; de válaszom nagy-

ságodtul nem lehetett; ha nagyságtok kegyelmesséí^

nem lészen, én sem adhatván nekiek : félek, biiniut

éhez had miatt valami panasz ne jöjön. ^
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lehetett, igyekeztem tiszteimmel együtt, hogy nagyság-

tok ne búsíttassék : de sem én, sem tiszteim nem tud-

nak mit tenni. A fermán nagyságodé.

Fö'jancscír-agdnak^ eodem die.

Mostani poserolczai kadia jól viselvén magát,

mind az ottlévö kádi, mind a mnhafezetben lev kii-

ruez kapitány bizonyságot tévén felöle : nagyságodat

kérem , a poserolczai szerdárságban hagyja meg,

nagyságodtul kedvessen vészem.

Az franczia királynak 12, Octobris Landor-Fejérvárrul

Íratott, 1694.

Quandoquidem a pluribus annis Christianissimae

Majestati vestrae submissis servitiis obiigatus sum,

debitum esse duxi in ejus contestatione regiam Chris-

tianissimae Majestatis vestrae purpuram modoquoque

cum omni submissione deosculari, humilime rogans,

dignetur mihi, infimo suo clienti, clementissime patro-

cinari. Statum meum Christianissima Majestas vestra

ab Excellentissimo Dominó supremo suo ministro ube-

rius intelliget. Ego dum vivam, maneo.

Crojzi uramnak. Die 12. Octolris.

Quando Dominus Sándor ex aula reversus est,

benigne mihi compromissa fuerit continuatio palpabilis
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gratiae suae Christianissimae Majestatis, quod Excel-

lentissimiis Dominus etiam in Porta Ottomannica ora-

tor confirmavit, et ego eam expertiis sum ; significare

tameii debeo vestrae Excellentiae, quod in hacet altéra

campania ejus gratiae particeps esse non potui, mea

autem fidelitas erga suam Majestatem Christianissi-

mam non est minor quam antea, et revera ea gratia

milii nunc ad caiisam Hungarorum et ulterius siistinen-

dam magis quam antea esset necessaria ; submisse

igitur vestram Excellentiam rogo, dignetur eam gra-

tificationem mibi a sua Majestate demereri, ut patro-

cinio Excellentiae vestrae possim gloriari. In reli-

quis refero me ad Illustrissimum Dominum ablegatum

extraordinarium de Feriol, et maneo.

Az tatár diámnak. Die 26. Octohris 1694.

Értettük, bogy a vezér nagyságodboz mégyen

és nagyságoddal szemben lészen : azért nagyságodat

mint régi jó uramat kérem, el ne feledkezzék felliem.

Naprul napra csak halad dolgunk; mi is minden órán

a magunk alattunk valóitul búsittatunk. A szolgálat

megvagyon ; most jüvén újóbban parancsolat a vezér

kapujárul, Tömösvár felé Pancsovátul csatát fogunk

újobban küldeni. Poserolczárul is felköltötték volt

hadainkat, az vezér fermánjára iijobban visszafordít-

tották; onnan is a Pék vize felé, az mint irják, —
csatát küldtek tiszteink, valamely pandúr hirére nézve.

Isten s emberek látják, szível lélekkel kívánnánk a

török nemzetnek szolgálni , csak volna gondviselés

reánk.
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Skerletnek. 28. Octobris.

Dominus Marcliio de Feriol commuiiicavit mecum

propositioiies siias factas coriuii Vezerio pro persona

iiostra adhaerentiiimqiie nostroriim accomodatione et

hybernatione, retiilit benigiiara qiioqiie resolutionem

suae Celsitudinis ; eundemque quoque confirmat cele-

berrinius Tartarorum Chamiis. Cum itaqiie haec Do-

miiii Galli nomine Regis sui proposita afíirmeiit, et in

respeetum Regis Galliarum tales pro accomodatione

nostra resolutiones a fulgida Porta obtinuisse dicant,

qiiibus ego contentus esse debeam : diim liaec omuia

in praesentia vestrae Illustritatis tractata fuerunt, si

pro directione mea me informare dignetur, pergratis-

simum mihi érit. Nihil enim positive mihi referre po-

tueriint de loco subsistentiae meae, cum nec excelsus

Vezerius ilhim nominaverit , tantiim prope Vidinium

dixerit, nec etiam de subsistentia militiae et praepri-

mis eorum, qiii siias uxores et liberos habent, et quo-

rum conservatio et intertentio majori difficiütate fieri

poterit; ita itaqiie a celeberrimo Tartarorum Chamo
et aGallis progratia excelsi Vezerii animatus, audien-

tiae meae solicitatione, aliisque mei instantiis aggravare

Supremiim Ministrum non audeo, tantum hoc insinuan-

dum mediante vestra Illustritate existimavi, ut me vestra

Illustritas uno atque altero die praemoneat, quando audi-

entiam habiturus sum, etmorehactenususitato, et apud

omnes Vezerios consveto, residentes meos ex parte Hun-

garorum et Transsylvanorum ad audientiam istam

finálém mecum ducere, et ego et illi vestes Imperiales

sperare debeamus, cum et praeterito anno praedeces-

sori moderni Supremi Ministri vestibus Imperialibus



302

me cohonestatum dimiserit, et etiam residentes meos

cohonestaverit. Per favorem vestrae Illustritatis debeo

habere aliqiiod tempus, qiiia pro resideiitibiis, qui hac-

teniis fiierunt, alios expediendos determinavi. Rogo

enixe, ne obliviscatur vestra Illustritas miserorum et

afflictiim Transsylvanorum, qi siint in Zoi)liia; ego

quidem deliberavi
,
quod velim facere pro ipsis in-

staiitiam coram Supremo Vezerio in futiira aiidientia,

tamen pliiribns obruere eundem non possiim. Sibonum

judicet, faciat id pro ipsis, ex gratia sua particnlari

erga ipsos, quod consiiltius videbitur pro bono ipso-

rum. Valde sünt anxii nostri capitanei et primarii no-

biles, qui suos uxores habent, quod si Vidinii nos con-

tinget habitare pro ipsorum necessitate hospitia non

dabuntur, sine quibus subsistere non possunt; sünt 10.

ad minus personae, quae ex capitaneis et primariis

nobilibus constant, quae una cum meaPrincipissa vei-

lent abire et sequi illám in omni occasione : verum nec

illis respondere potui, cum determinatione adhuc ex-

celsi Vezerii ignorem. Valde sünt perplexi qui uxores

et liberos habent, quod Füredinum ipsis denegatum

fuerit ; et si Füredinum non datur, contenti essent Ra-

hovicza, pago inter Nicopolim et Vidin constituta, ubi

unavice hyberna nostra habuimus, tempore illius Ve-

zerii, qui vestram Illustritatem Viennam ablegaverat,

pro subsistentia in illó pago etiam Tyuprili Vezerius

consensum suum dederat ; ex isto pago ego in Trans-

sylvaniám cum Cserkesz-Alimet passa, Tyuprili Ve-

zerius autem ad Nissam obsidendam perexerat. Habui

etiam sermonem cum illis de Füredino, communican-

dum ipsis, quamvis sint ibi pauciTurcae, et locus par-

vus et ineptus sit, tamen ab ista Porta ipsis concedi

non potest ; ad quae respondent, quod possent ibi et
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Tiircae maiiere, et ipsipalankampaiticularein liabere,

iibi et sibi et Portae isti iitiliores esseiit, cum et porta

ferrea, et Cseriioviea distrietiis, qui pleiiiis est semper

latronibiis, et in pacato tempore Füredino viciniis sit,

quod vepro ciiltura oeconomia, defalcatione herbanim sit

valde commodus et multiim abiindet; ibi oeconomiam

suam exercere et siistentationem suam prociirare, tam

beiieficio Daniibiu mercaiido, quam ciütiiram terrae

exercendo, faciliiis et se et familiam suam alere pos-

sent. Si qiiid in his Illustritas vestra intellexit, vei

ipsis servire poterit, cum semper causae istius Hun-

garicae patrónus et promotor fuerit, faciet rem et Deo

gratam et memóriáé dignam.

P. S. Si in his aliquod lumen mihi dare possit

vestra Illustritas, praestolantur hic in domo mea

Dominus Petróczi et Bai et alii officiales, qui move-

runt ordinibus habitis Vezirio, et cum ordo contrarius

jam proprius ipsos reperit continue, liuc venerunt, ve-

xila cum cohortibus iterum remiserunt; bonum érit, si

ipsos cum consolatione remittere possim.

Az hadak részérül az vezérnek íratott szL^^plícati.

Dle 29. Octobris.

Mivel mind az nemessek, udvariak, hadak tisztei,

azoknak szolgái , és az egész vitézl rend egészen

utolsó szegénységre jutott, és elmezételenedett : nagy-

ságod kegyelmességéhez és irgalmasságához folya-

modunk, hogy azoknak szegénységekhez és nyomorú-

ságokhoz képest, valami pénzbeli segítséggel és ke-

gyelmességgel lenni és megvigasztalni méltóztassék.
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Ugyan az hadak részérül.

Mivel mind az nemesek, udvariak, hadak tisztei,

azoknak szolgái , és az egész vitézl rend egészen

utolsó szegénységre és éhségre jutottak : folyamodnak

azért nagyságod kegyelmességéhez, hogy maga irgal-

massága szerint, hús, liszt felöl, fél-fél okájával nap-

jában, mivel riskásánk nem adattatik, úgy lovaink

számára széna, abrak felöl kegyelmesen rendelést

tenni méltóztassék.

Urunk ö nagysága részérül íratott a vezérnek.

Die 29. Octobris.

Nagyságodat mint uramat kérem, valamely tele-

lésemre való élésbül, úgy árpábul és költségbül is

mutassa kegyelmességét, hogy nagyságod kegyelmes-

sége által, zálogban vetett feleségem valamely egyét-

mássit is válthassam ki.

Ugyan urunk részérül.

Nagyságod kegyelmességét Ígérte, hogy enge-

met országomban beültet, kit nagyságod vezérségében

reménlek is : de nagyságodat mint uramat kérem, az

míg azt az állapotot érhetem , valamely ziametbül

mutassa nagyságod kegyelmességét, hogy míg Isten

országomban való lakásomat engedi, magamat és cse-

lédimet könnyebben tarthassam, és az hatalmas csá-

szár szolgalatjára alkalmatossabb lehessek.
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Fravcziai oratovnak 1. Novembris.

Anteqiiam snpreiinis aiilae meae praefectus Do-

miiius Caspar Sándor ad Portám Ottomannicam se

sisteret, necessariiim diixi exhibitorem praesentiiim

Caspanim Pápai praemittere , ut tam interim qiiam

postea in eadera Porta a parte Hiingarorum officium

agat residentis; et nihilorainiis vestra Excellentia fuse

omnia ab Illiistrissimo Dominó Marehione de Lóra

intellig'at, commisi tamen ipsi etiam nonnulla vestrae

Excellentiae oraliter referenda. Rogo vestram Excel-

lentiam, dignetur ipsi fidem adhibere, et in quibiis ne-

cessum fuerit, assistere: non morabitiir in suo ad por-

tám ingressu praelaudatus etiam Dominus Sándor,

a qiio uberiorem vestra Excellentia de statu et rebus

meis acceptura est informationem.

Az drindpolyi kajmekdmnak. Die 1. Novemhris.

Az orta-magyarok és erdélyiek részirül újobban

rendeltük embereinket batalmas fvezér mellé kapi-

tiháinkuak, Haszán aga nev tolmácsunkkal együtt;

kérjük azért nagyságodat, az mi tekintetünkért ren-

deltessen egy olly alkamatos szállást levelünket meg-

adó embereinknek, hogy tihánk is ottan elférjen, mi-

vel utánnok megyén, és egész télen hatalmas vezér

kapuján ottan fog lakni.

MONVMENTA HCNG. SCIRPT. XXIII. 20
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Fvezérnek^ 4. Novembris 1694.

Nagyságodnak mint uramnak értísire adtam

vala, hogy az mikor innen a török táborral együtt

Váradin felé én is az én hadaimat nagyságod paran-

csolatjábúl felköltöttem, és a táborban a császár szol-

gállatjára vittem : hadaim addig a Száván által nem

akartak menni , — míg valamely fizetést nem osz-

tottam közikben ; kire nézve kénszeríttettem nagysá-

god eltt való becsületemért, és a török nemzethez

való kötelességemért, a mi kevés ezüst- vagy arany-

míve volt feleségemnek, zálogban vetni egy drinápolyi

Szárat-Ahmet basa nev jancsárnak, ki is 29 tulyug-

bul való 2750 tallérokat vévén fel a zálogra, azzal

fizettem mind hadaimnak, s mind kapumon lév szol-

gáimnak, ezenkívül is vévén kölcsönt fel másoktul

is. Az zálog kiváltásának napja ma vagyon, úgymintKá-

szon-napja; ha nagyságod kegyelmességit nem mu-

tatja, akiváltására tehetségem nincsen, ha penig most

ki nem váltom, elvész a feleségemtül örökössen, két

annyi érö jószág. Nagyságodat az Istenért is kérem,

minthogy a császár szolgállatjára és az hadakra köl-

töttem el azt a pénzt, váltsa ki, hadd ne veszszen el

tülünk; szánja meg szolgáját, hogy ily nevezetes

kárt ne valljunk.

Teftedáriiak, die eodem.

Édes jóakaró uram ! Értettem a tihámtul, hogy

vezér urunk az én dolgaimot kegyelmedre bízta :

azért kegyelmedet igen kérem, jó szívit, barátságát
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tülem meg ne vonja. Most az én dolgom kegyelmed

kéziben lévén, énvelem és hozzám tartozókkal minden

jót tehet ; Isten is megáldja érette, s én is míg élek,

nem leszek feledékeny kegyelmed jóakaratjárul.

Skerletnek. Die 8. Novemhrls 1694.

Ab aliqiiot diebus nec vestrae Illustritati , nec

aliis Portae ministris volui esse importiiniis ; sperabam

enim, quod post oblationes factas Excellentissimi Do-

mini tefterdarii nomine suae celsitiidinis supremi mi-

nistri dispositiones et mandata Imperatoria extrada-

biintur, et militia eqnestri et pedestri distributa pro-

visioneque de ipsis faeta a tantis meorum sollicitatio-

nibus, protestationibus, instantiis, pro illoriimqne con-

servatione factis adlmc usque tempiis maximis ex-

pensis ego quoque liberabor ; sperabam etiam obten-

tionem aiidientiae apud suam celsitudinem, quae ante

aliquot dies erat mihi promissa, et de die in diem pro-

mittendo differtur. Tamen cum videam me in horas et

dies magis magisque omnibus vitae futurae mediis

enervari et privari, oppignoratas etiam res meae prin-

cipissae perdidisse, non militiae sed nec paucis et an-

tiquioribus fidelioribusque servis pro necessitatis illo-

rum exigentia sufficere posse, ideoque et militum, et

servorum rebus Domini sui ita constitutis, animos a

me abalineari : propter Deum et conscientiam suam ob-

testor vestram Illustritatem, dignetur me de statu et

meo et meorum informare, quia respondere illis qui

hic resolutionem expectant ex Hungaris et Transsyl-

vanis, mihi impossibile est ; sum valde anxius, cum et

20*
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lacrimas et lameutationes eorum qiiotidie videre et

audire debeam. Aliquot centeni propter peimriam pa-

nis se ex militibus in pagum Osztrovam contulerunt,

et ibi moraiitur , et illi et alii liuc ad me expressos

suos expediverunt, ut ipsis deiiunciem : quidvelit cum

ipsis supremus minister, cum nec provisionem quoti-

dianam victus, nec determiiiationem quartiriorum, nec

aliqiia stipendia pro exhibitis praeseiiti campania ser-

vitiis, obtinere ipsis potuerim ; Vezirium autem discen-

dentem aliosque rebus siiis prospicieiites videant.

Illustrissimus Domiuus suae celsitudiiiis kapiicsillár-

tihája mihi qiiidem nuiiciavit, qiiod Dominus aiilae

praefectus cum aliis negotiis sit distractus, ipsi nego-

tium et tempus audientiae meae commiserit: tamen ipse

etiam videtur, quod differat; dilationes autem simiies

homini et populi in tantis angustiis constitutis, quam

difficilis et damnosa periculosaque sit, hoc magnó ves-

trae Illustritati judicio committitur. luterim maneo.

Az vezírnek íratott négij suulicatióki

Die 3. Novembris.

Vidin felé az tihámat leküldvén, bogy ottan nagy-

ságod parancsolatja szerint mindeneket véghez vigyen

és engem a telelésre elkészítsen: nagyságodat kérem,

egy sajkárul Ali pasának parancsoljon, kin lemehes-

sen, ügy egy menzil-fermánt is adasson, hogy Orosz-

Csíkrul harmadmagával Drinápoly felé mehessen, mi-

vel onnan, hogy nagyságod mellett találtassék, le aka-

rom küldeni.
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Második. Die eodem.

Mivel nagyságod rendelésébül magamnak kisla-

kom adatik a Duna mellett, az hova is vízen kelletik

lemennem : az ökreimet az tatárok elhajtván, nagysá-

godat kérem
,

parancsoljon Ali pasának , hogy két

sajkát, és szükségünkre elégséges acsikot s gemiát

adjon cselédem s portékám alá.

Harmadik.

Mivel nagyságod rendelésébül az Duna mellett

leszen kislakom : nagyságodat kérem, az oláh bekre

egy fermánt adni méltóztassék, hogy az én cselédim

és szolgáim közzül senkit is az én hirem nélkül orszá-

gában be ne fogadjon, vagy a ki odaszöknék is, tartoz-

zék kiadni ; máskínt tartok attul, hogy szolgáim meg-

károsítnak, arravaló bíztokban, hogy leszen hovaszök-

niek. Az fermán nagyságodé.

Negyedik.

Mivel nagyságod rendelésébül Vidinben lészen

kislakom magamnak : nagyságodat mint uramat kérem,

az odavaló vajvodának parancsolni méltóztassék, va-

lami széna és fabéli jóakarattal legyen, mint nagysá-

god eltt lév vezértül is ezen két dologban volt pa-

rancsolatja. Az fermán nagyságodé.
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Az vezérnek ivatott suplicatió, die

10. Norembris.

Nagyságod kegyelmes akaratját megértettem, és

én azoknál többet, kiváltképpen téli idben, nem tart-

hatok, az mennyire nagyságod az taint és fizetést ki-

adatja: mert mind az mellettem lev hadak, mind az

kapumon lev szolgák, vagy egyéb magyarországi és

erdélyi nemesség, a kik vagy itten, vagy Sophiában

vadnak, mezítelenek, és élés nélkül lévén, nemhogy

azokat, de csak magamat és az cselédemet is, az egy

él Isten tudja, mint tarthattam; hatalmas császárok

és vezérek fermánjai mellett, én hitemmel és sok biz-

tatásimmal gyjtöttem mellém ezeket az embereket

:

nekik adott hitem s becsületem ellen, az kik hatalmas

császárt mellettem akarják szolgálni, el nem zhetem.

Három hatalmas török császárokat és tizenegy vezé-

reket szolgálván, tehetségem szerint, igazán: nagysá-

godat is mint kegyelmes uramat kérem alázatossan,

hagyjon meg nagyságod is abban, a kiben több vezé-

rek meghadtak, és e világ csudájára ne endedje, hogy

azok eltizettessenek, az kik hatalmas császárt szol-

gálni akarják , mert ezek, ha nagyságod egyik kapu-

ján kizi is, az másikon bemennek, nagyságod köntö-

séhez ,
kegyelmességéhez ragaszkodnak. Nagyságod

Ígérte kegyelmességét , hogy más vezéreknél alább

nem tart bennünket, hadd én is, mások is maradhas-

sunk meg az nagyságod szárnyai alatt. Az fermán

nagyságodé.

P. S. Az teftert nagyságod megláthatja, mit ad-

tak az egész hadaim tartására, miolta nagyságodat

Isten ide Fejérvárra hozta. Istenért kérem nagysá-

godat, gondolja meg, ennyi embernek hogy hogy le-
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betett élni? fizetést sem vöttek, és ha valami panasz

volt is, annak tulajdonítsa nagyságod.

Az muftinak és két. kazi-aszkeréknek , úgy drinápolyi

kajmekámnak ivatott. Die 11. Novemhris.

Az vezérrel együtt küldvén be az tibámat, bogy

e télen ö nagysága mellett teleljen, és mind a török

nemzet szolgalatjában, s mind pedig a mi szükséges

dolgainkban találtassék batalmas császár kapuján

:

megliadtam , mikor Drinápolyban megyén , nagysá-

godnak én képemben köntösét csókolja, és a mikrül

kérdezni fogja, választ adjon. Mintbogy azért a török

bitnek nagyságod egyik oszlopja : én is, a mint eddig,

úgy ezután is a szárbátakon kivánván találtatni batal-

mas császár szolgalatjában, tebetségem szerint, nagy-

ságodat kérem, mint jó uramat, engemet szolgáját szi-

vébül ki ne vessen, és a miben a tibám megtalálja,

legyen jóakarattal s segítséggel. Isten is megáldja

érette nagyságodat, én is nagyságod jóakaratjárul, az

míg élek, el nem feledkezem.

Par Assecurationh Supremo Vezírio datae, 10. Novem-

hris 1694. Bilgradini.

Siquidem benignissimi mei Domini supremi Otto-

mannici Imperii administratoris moderni tempore con-

tinuationem protectionis et gratiae Imperatoris nostrl

potentissimi super me et adbaerentes meos luculenter
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cognoscam : assecuro itaque excelsum Supremum Ve-

zirium, Domhuim meum benignissimum, quod omnes

ab incolis et rusticis quaerelae inposteriim ex nostra

parte evitabuutur et corrigentiir, nec aures suae celsi-

tudinis propter insolentiam militiae nostrae molesta-

biintur, cum siia quoque celsitudo provisionem et sub-

sistentiam iiecessariam pro me et adbaerentibus mili-

tibusque meis benigne compromiserit ; in cujus recog-

nitionem praeseiites meas nomine etsubscriptione mea

roboratas extra dedi.

Az fvezérnek 29. Novemlrls Íratott.

Nagyságod innenvaló elmeneteli után az mellet-

tem lev elsbb rendeket és az hadak tiszteit s tize-

desseit öszvegyüjtetvén , nagyságod kegyelmességét

és kezemben adott fermánjait közöttök publicálván,

elbirdetvén : az kik közöttök nagyubb nemzetbül va-

lók és értelmesebbek, nagyságod kegyelmességéért

Istent imádtak; az vitézl rendnek pedig kicsintül

fogvást nagyig szavok az volt : ha fizetéseket, a kire

e nyáron szolgáltak, minden egy emberre az fél-oka

húst, fél-oka kenyeret, és lovokra egy-egy abrakot

nem rendelnek, k nem szolgálhatnak, mivel magok

mezítelenek, nagyubb részeknek lova elveszett ; sokan

közöttök cselédesek lévén, s némelyeknek négy-öt cse-

lédje, apró gyermeki is lévén, és marhájokbul, lovok-

bul kifogyván, az hideg veszi meg; fát nincs min hoz-

ni ;
szénájok sem lévén, s arravaló szabadságok sem

adatván , hogy az parasztemberrel avarát kaszáltat-

hassanak : illyenforma rendeléssel ez télen nem subsis-

tálhatnak: ha egy lúra egy abrak napjában nem ada-
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tik, el kell veszni az lovoknak is. Az mely bialokat

hiisokbaii a tefterdár adatott is, míg az házamhoz haj-

tották, eg-yiiehány benne elveszett ; azután hogy meg-

indítottam, hogy az hadaknak hajtassam, Vizniczéig

megint egynehány elállott; a ki benne megvan is, le-

vágatván, ollyan rósz, hogy senki húsát nem vötte el

;

az ki pedig hús-pénz rendeltetett, az, míg Havasal-

földébül jtí, kés lészen. Az mely 80 kurucz katona

az tömösvári pusztán járt is: kívánságok szerint qiiár-

télyjok nem adatván, az ellenség közzé mentenek, és

az én híiségemtül elszakadtanak, és mind erre az do-

logra, mind az feljebb említett dolgokra nézve az többi

is elkedvetlenedtek, azt mondván : az hatalmas török

császárnak, hála Istennek, mindene vagyon ; ezeltt

fizetésünket is inkább kiadták, Csáfer passa ö nagy-

sága quártélyt is tavaly Pancsován, Bujurdelemben

mutatván, mégis, könnyebb volt telelésünk ; sem hat,

sem hétszázra az császárt szolgáló kurucz kádat nem
szorították, hanem valaki idejött, befogadták, és sen-

kit el nem tiztek: most pedig fogyton-fogyunk, keve-

sedünk, hovatovább állapotunk alább száll ; minket

az királyunk császár s vezérek fermánjával gyíijtött,

élésünk s holnaponként való fizetésünk felöl levelünk

adatván ; királyoknak is csak egy csiflikje is nem lé-

vén, szerencséjeket, állapotjokat nem reménlhetik.

Työprili-Musztafa passa vezér idejében ötezerén s

háromszázan voltának, másik esztendbe négyezerre,

harmadik esztendben háromezerre, negyedik eezten-

döbeu kétezerre ötszázra szállott az számok, most

már hétszáznak tartására rendeltetett tain a vezértül

:

ezután annyit sem tarthatok. Ezeket mint uramnak,

nagyságodnak tudtára akartam adni, hogy a szerdár-

ral Csáfer passával nagyságával beszélgetvén,magam
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is közikbeii lementem, és újabb tefterben vévén, és

szép szót adván, s megbíztatván az nagyságod hozzá-

jok mutatandó kegyelmességével, az hétszáz számon

felülvalókat elbocsátván, az többit lecsendesítettem;

de azt igazán, mint uramnak tartozom megírni nagy-

ságodnak, hogy ezek elkedvetlenedtek ; ezek, ha oly

parancsolatja leszen nagyságodnak , hogy Havasal-

földé s onnan Erdély felé leszen utjok s hadakozások,

jó szível szolgálnak, hasznokat is vehetjük ; másként,

hogysem az én fejemre is több búsulást hozzanak, s

érettek én vallják szégyent nagyságod eltt, és miat-

tok nagyságodnak haragja légyen reám szolgájára

:

ha nagyságod kegyelmessége, jobb elbocsátani, s en-

gemet szolgáját maga után vitetni. Az kik fejei ennek

az kurucz népnek, úgy kapumon valókban is, az ki-

ket én ismerek, azok ha megmaradnak az császár jö-

vendbeli szolgalatjára mellettem : azokhoz nagyságod

könnyebb él földön mind élésbül, mind költségbül

mutassa kegyelmességét ; Isten az török nemzet fegy-

verét boldogítván, az mikor a török-tatár tábor Orta-

Magyarországban és Erdélyben fog járni, akkor megint

szükség felett való hadat is gyjthetünk nagyságod

kegyelmességébül. Mindezekrül,úgy az ellenség fell

is az mi híreim vadnak, az tihámnak bvebben írván,

nagyságodat kérem, hívassa maga eleiben, meg fogja

nagyságodnak mondani. Az fermán nagyságodé.

P. S. Nagyságodat mint uramat mégis alázatos-

san kérem, ha ezt az kurucz népet mindenestül fogva

meg akarja nagyságod az császár szolgalatjára tar-

tartani és itten az végházakban szolgáltatni paran-

csolja : minthogy igen cselédessek s elszegényedtek,

mint más itt a végházakban lev török hadaknak, fize-

téseketparancsolja megadatni, és éléseket búza helyett
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kenyérül adassa ki a kik itten s Vizniczén lesznek,

mint a váradiaknak szokták itten kiadni, és szaporítsa

meg, hogy cseléd]eket s lovokat teleltethessék ki

nagyságod kegyelmességébül.

A vezér tihájának die eodem.

Édes nagyságos uram ! Az idevaló állapotokrul

és magam s hadaim állapotjárul is a vezérnek ö

nagyságának irtam, annál is többet a magam tihájá-

nak : azért nagyságodnak is mindazok hirével lesz-

nek. Nagyságodat is mint uramat kérem, az vezér ö

nagysága akaratjárul s továbbvaló parancsolatjárul

egy órával elébb tudósítani méltóztassék, és ha a ve-

zér a császár szolgalatjára meg akarja tartani ezeket

az kurucz hadakat : fizetések s egyéb szükségek iránt

is rendelést tenni méltóztassék ; a vizniczei kuruczok

palánkja építésérül is nagyságtok parancsoljon Csáfer

pasának, mert nékünk nemhogy palánképítésre : de

csak a teleléshez szükséges fa megszerzésre is tehet-

ségünk nincsen.

Sándor Gáspár uramnak ivatott, die 29. Norembris.

Noha már még itteniétében kegyelmednek meny-

nyiben folyt légyen hire Horváth Ferenczék dolgá-

nak, kegyelmednél tudva vagyon : de azután confir-

máltíitván világosabban Bokcsára való bemenetelek,

és az véllek lev s Jeni-Palánkrul melléjek rendelt

hat törököknek rabokká való tétele, Bokcsára való
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bevitetése, és Antonitiü reájok vetett sanczért egyik-

nek póstájúl való beküldésével dolgok annyival is

inkább világosíttatván, mind az megmaradott kurucz-

ságnak ezen dolog az szerdár és jancsár-aga eltt,

úgy az egész nép eltt is causált idegenséget, mihoz-

zánk is nagyubb kedvetlenséget, az kuruczság iránt

is oly hihetetlenséget, hogy az kiket Pancsovára, Jeni-

Palánkra és Bujurdelemben rendelt is: velünk az mint

végezett volt felöUök az szerdár, mindenek megvál-

toztak, (minthogy magunk is már az lovasoknak túl

az Dunán való megszállását, emezeknek Bokcsán

való megtelepedésekre nézve, nem approbálhattuk

volna.) Ezen casus esvén, izentek ollyat Horváth Feren-

czék is : sem fizetéseket, sem jó teleléseket, sem ruhá-

zatjokat nem reménlhetvén, és hogy az vizniczei quár-

télyban még csak az avar, fü, avagy csak fa is tilal-

maztatik, azt is pénzen kellett volna venni; mindenek-

felett disgustálódván azzal , hogy az rabokat, azeltti

vezérek végezése és az mostani császárnak arrul

való speciális fermánja ellen, tüllök elvötték : ebben

való szabadságokban már az porta ez idén háborgatni

kezdvén, az többiben mit reménlhetnek ? (de ezek csak

kegyelmed directiójára, s jövendre, nem mostani ve-

zér idejében való s repraesentálásra illend dolgok).

Az mint feljebb is iránk, ezeknek cselekedetivel az

szerdár felettébb disgustáltatván : mind Orlai uramat,

mind Filekit, más dolgokban küldvén fel, kizte maga
elöl s öszveszidta , hasonlót cselekedvén azután az

szamszoncsi hassa ittenvaló jancsár-aga is, valamely

kenyérnek és kalácsnak kedveskedése alkalmatossá-

gával, magunk személlyé fell is bestelenl emlékez-

vén mind az szerdár, mind az jancsár-aga. Ezek

publice menvén véghez, mindenek láttára s hallotára,
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mennyiben confundált ez a dolog minden rendeket,

mennyiben ijesztette meg még az mellettünk levket

is , kegyelmed Ítélje meg : úgy hogy egynehányan

szolgáinkban és az hajdúkban is ezen confusio között

is elszöktenek
,
publice declarálván azt az szerdár,

hogy ezután fél-oka élést sem ád az többire is, az

míg az Horváth Ferenczéktül elvitt törökök meg nem

szabadulnak ; az többi is az kurucznak, az ki még

megmaradóit, kutya s áruló ! Publice, mindeneknek hal-

latára, nagy kiáltással s furiával magam emberemtül

izenvéu le ollyatis : készüljek, szekereimet készítsem,

mert egynéhányad magammal leküld Constantinápoly-

ban, s egynehányat az embereimben tömlöczben há-

nyat, etc.

Az feljebb megirt mocskok az szerdártul és jan-

csár-agátul véghezmenvén, az popule között micsoda

szitkok, mocskok mentek véghez embereimen : kegyel-

med tehet arrul is consequentiát ; ügy, hogy lia csak kony-

hámra valóknak megszerzésére ment is ki az piaczra,

száma nincsen az mennyi szitkot követtek el emberei-

men mindenféle rendek ; s híveimnek kétségben való

esésekkel minden órán a furore populi félvén ember,

és kiváltképpen magunk is attul tartván : netalám a

mit a szerdár s jancsár-aga magok nem cselekesznek

is, subordínálván némellyeket, egy éczaka mi eshetik

rajtunk? Tudhatja kegyelmed, mikor izent az vezér

tihája haraggal, hogy Pancsovárul kimenjenek: akkor

magam is keménnyen reájok írtam ; mikor Szappanos

utánnok ment vala , másnap mindgyárt az törököket

megfogták s magokat labanczságra declarálták. Ezen

dolgok között két vagy három napig várakoztam,

szintén az nap esvén ezen dolog, midn Hemskereket

az szerdár egynéhányad magával megkaftányozván s
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megvendégelvén, az Száván általbocsátá : az tolmács-

csa mindezeket látván s hallván , conpassióra s nagy

szánakozásra indító dott. etc.

Ezen napok között legkissebb dologban sem le-

hetvén jó resolutiónk, és még csak az malom dolgát

sem obtineálhatván, gyötrelmünket s búsulásinkat ke-

gyelmed considerálhatja ; superveniált azomban az

a hirünk is, hogy az Osztrován lev hajdúság is az

ötezer oka lisztnek Madács uram által oda való kül-

dése után is ki nem ment az szigetbül, sem az nap,

sem másnap
;
jött hire mind azok között, mind az Po-

serolczán levknek magok között való desperata be-

szédeknek, és ugyan ezen dolgok folyási között küldte

le az szerdár az császár fermánját, kit Kolártul-e

vagy az másik statiójábúl küldött volna az vezér,

hogy senkinek Vizniczén kívül az kuruczok közzül

ne lehessen másutt helyes telelése. Superveniált azon-

ban Petróczi uram levele. Ezek között az dolgok kö-

zött elbúsulván, az consequentiáit is jól tudván, hogy

ha Poserolczárul s Osztrovárul is kibontakoztatom

nulla facta contentatione, mi lészen az vége ezekben

az circumstantiákban
;
járulván az is hozzá, hogy az

tefterdártul adott bialokat is, mint semmirekellket,

acceptálni az hadak nem akarták, és eddigis magá-

ban 18 döglött meg, a többi is tovább nem mehet, ha-

csak hidas nem viszi le, az kit húsnak levágattunk is,

senki praebendájának venni nem akarván. Tegnap

osztán, estvefelé, kapuzárat tájban, audientia-kérés nél-

kül az szerdárhoz felmenvén, szintén olykor, mikor

mind az mulla (mollah), mind az szamszoncsi basa

nálla volt : noha az mulla elment, de az szamszoncsi

basa jelenlétében aggrediáltuk, felvivén az atnáhmé-

kat is, könyvez szemekkel s lamentabiliter elöttök



319

detegáltiik : három császár s tizenegy vezérnek idejé-

ben igazán szolgáltunk ; az török nemzet hiti nem az

hamissakhoz, roszszakhoz, nem az lábhoz, hanem az

fhöz, mihozzánk, a mi személlyünkhöz és az császár

hségében mellettünk megmaradó igazakhoz lévén

köttetve, miért kell velünk így cselekedni, világ csu-

dájára ? miért kellett embereinket így magok elöl ki-

zni? ha nekünk így van becsületünk, mit mond a

világ , mit gondolhatnak az kik még mellettünk az

császár hségében megmaradtak is ? ez-é a mi szenve-

désünknek s hségeskedésünknek jutalma ? Ihol, fel-

hoztuk az fejünket, felhoztuk a hatalmas császár s

török nemzet hiteit; .mit akarnak velünk, mondják

meg ! Ez az nép, vagy akármelyféle rend is az kik

mellettünk szolgálták is a császárt jó reménségért s

jobb állapotért : ezek nem törökök, gondolták, hogy

minket országunkban visztek bé, vagy valamely ollyan

jó állapotot mutattok, az kikbül ök is jobban élhesse-

nek. Az mely hatalmas császáré Sztambold : azé Bel-

grád is, ott is nekünk házunk vagyon ; ha le akartok

küldeni, küldjetek le ezen sajkák s hajók alkalmatos-

ságával (minthogy holnap akartok valamely három

sajkát és feles éléses-hajókat leküldeni), mert nékünk

sem szekerünk, sem marhánk nem maradott.— Hlyen s

több ezekhez hasonló szók lévén ; és mikor ezen szók

voltak, csak maga az jancsár-aga , énmagam , s az

szerdár, tolmácsa, s az én tolmácsom lévén benn, fa-

kadott illyen válaszokra : kitanultuk, úgymond, hogy

ezután az király hadaitul semmi haszon nincsen, tlle

minden emberei elidegenedtek, mindenek veszedel-

mére s halálára igyekeznek, és ha nem itten, hanem Po-

serolczán ltt volna eddig közöttök, ital közben el-

vesztették volna ; mégis, míg iiy beteges, fájdalmas
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lábbal nem volt, köztök inkább vigyázhatott, kemény-

kedhetett ; az mi országunk is elpusztulván és erre az

ö contentumjok szerint semmi oly telel hely nem

lévén, szívekben semmi jó nincsen ; ha lába roszúl

van is, esze s okossága vagyon a fejében a királynak :

ennyi esztendötül fogva szenvedvén, magát, életét kö-

zöttök elveszteni, becstiletit is hatalmas császár eltt,

nem kár-é? Azért a maga dolgát s akaratját maga

tudja ; ha az én tanácsomat kérdezi, igaz hitem szerint

azt tanácsolhatom s mondhatom : irjon az vezérnek

maga dolgai fell, ahoz hasonló formában én is irok,

vegye tefterben az kikhez bízhatik, tartsa meg magát

jobb idre, az többit inkább bocsássa el, mintsem na-

gyubb búsulása vagy veszedelme következzék belle

miattok. Ihol, az Duna is befagy, kinek ini van a szí-

vében, ha esküsznek is, ha magokat mindenre ajánl-

ják is, a mikor alkalmatosságot látnak, akkor követik

el a latorságot, hozzájok nem bízhatunk ; nékem, mint

szerdárnak, kellenék kívánnom, hogy mennél többed-

magammal maradhatnék, de mi haszon vagyon tíillök ?

elidegenedtek, és semmi jó az szívekben nincsen. Azt

ne gondolja, hogy én szívemben haragudnám : de in-

kább szánom, s szánakozásombul cselekedtem azokat

az kemény szókat is, hogy inkább észrevegye magát

;

semneküiik, sem az jancsár-agának nincs nyugodal-

munk, reánk jíínek mindenféle törökök, mindentül félt-

hetjük. Kikre én: Igaz, mi van az szívekben? nem tudha-

tom ; magamrul felelhetek, senkiért magamon kívül nem

is felelhetek, mert ezek elnyomorodván, annyira elsze-

gényedvén, elidegenedhettek, elkedvetlenedhettek, én

is nem adhatok ; mintsem ez ily consequentiák legye-

nek, inkább megválom nagyubb részétül : de az ve-

zérnek tovább való válasza, fermánj a nélkül sem alább
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nem mehetek, sem ezeket el nem oszlathatom, hanem

mintegy nékem kívánván becsületet tenni a szerdár,

jó egynehány száz fegyveres emberrel küldjön le en-

gemet a knjlncsi révben : az mely kétezer kila árpát

és ezer kila búzát adatott a szerdár abban a quantum-

ban, kit a vezér adott, hadd vihessem le magammal,

az osztrovai szigetbül is, ha még ott találom, hadd

szállítsam ki, az poserolczaiakat is hozassam ki: va-

laki kurucz és eddig a császárt mellettem szolgálta,

hadd lássam újobban, és magam szemem eltt hadd

vegyem teííerben. Gyermekségemtül fogvást hadat

igazgattam, hadat és nagy kaput tartottam, sok hadat

és nagy kaput tartó ember voltam : az én módom sze-

rint, az mint én tudtam s tanultam, hadd tanuljam ki

minden dolgokat. Minthogy azzal az pénzzel az kit az

tefterdár adott, feleségem zálogban lév arany- s ezüst-

müvét kellett kiváltanom, mert odaveszett volna: Mol-

dovábul,Havasalföldébül pedig várni a húspénzt kés,

fizetéseket is Drinápolybul vagy Coiistanczinápolybul

várnikés, noha azt Ígérte az tefterdár ; hanem zálogom-

ras interesemre, a mint tavaly is, itten a császár várában

nem félthetvén, szerezzen az szerdár az jancsár-odsa-

koktul valamely pénzt, hogy az kenyér mellé hiispénzt

oszthassak, és az elsbb rendeknek, tiszteknek vala-

mely baxist adhassak, és míg az vezér válasza, dis-

positiója jü, csendesíthessem, hogy valamely rendelet-

lenségre ne fokadjanak. A vezérnek is irok, smit irok?

megmutatom, hadd menjen el a levél ; én is ezt az utat

egynehány napig megjárom, s mind k, mind én hadd

legyünk egy kis csendességben a míg a vezér válasza

jü. Egyébaránt kicsintül fogván nagyig ezeknek ez a

szavok : ha ez nyári szolgálatjokra fizetést nem adhatok,

és mindennapra fél-oka húst, fél-oka kenyeret, és

MONUMENTA. HUNG. HIST. SCRIPT, XXIII. 21
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egy török abrakot egy lúra nem adatok, ök engemet

nem szolgálhatnak tovább, mert másként is elnyomo-

rodtak , e télen jobban is elnyomorodnak ; nagyubb

része cselédes lévén, mind maga, cselédje mezítelen;

ha megfizetnének, mégis a liópénzével tehetne és or-

vosolhatná valamely szükségét. Hidast is egynél töb-

bet nem adtak, azt is magam szükségére-é, vagy az

hadak szükségére fordítsam ?

Conscribálván Petróczi s Madács uramék a ha-

dakat: még háromszáz lovas, az mennyire az fermán-

ban letétetett, az fél-abrak 177 napra conputáltatott

;

annyi lovas egyel-mással még vagyon ; ki pedig sok-

kal több, annál az ember is sokkal több 700 számnál:

de az többit könnyebb volna ablegálni, csak a 700

szám conserváltathassék ; de sem az szerdár sem az

jancsár-aga az újobban zálogban adni kívánó ezüst-,

aranymüre pénzt nem szerezhet , vagy inkább sze-

rezni nem akara. Consideratióra vévén azért a szer-

dár, approbálta az mi intentiónkat : sajkát rendelvén

alánk, az szerémi békét rendelte mellénk egynehány

század magával ; azért azon zálogoknak némely része

fele-áron való elvesztegetésével az két erszény pén-

zért, — az két erszény pénzzel közikben leindúlván,

mentem a kujlucsi révben : de már Osztrovárul kijöt-

tek volt, azzal mentvén magokat, hogy az nagy szél-

vész miatt kénszeríttettek egy nap mulatni az én pa-

rancsolatom vétele után
;
kijöttek azért a kujlucsi rév-

hez mindenféle rendek, és mind szóval, mind Írásban

az annectált punctumokat mind feljebb-, mind alább-

valók közt publícálván : az inquisitiók után, a kiknek

valamely vétkek comperiáltatott , vagy észvesztésre,

confusióra okot szolgáltathattak, egynehányat közzülök

tömlöczre hányatván : többet száznál, az kik szolgálni
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és az újabb esküvéssel (kinek is formuláját adjungál-

juk) magokat kötelezni nem akarták, elbocsátván, az

többit az alább megirt rendben vöttük. Az kik elmen-

tenek is, sokan Havasalföldében igyekezvén, némellyek

pedig az török véghelyekben és palánkokban mégis

telepedvén, némellyek az arnold-passa országára men-

tenek. Az liségünkben megmaradó kuruczságot azért

az includált jegyzés szerint osztottuk el telelésre,

minden ember fejére egy holnapra egy kila búzát, az

cselédeseknek pedig többet is adatván, és egy tized-

nek dietim tiz szak-parát is Ígérvén húsraAaló pénz-

nek, (úgy azoknak is mind, kik konyhánkrul nem éld-

nek, heti pénzt rendelvén, secundum conditionem per-

sonarum) mindaddig, míg Baji uram az pénzzel meg-

érkezik
;
némellyeknek pedig teljességgel való meg-

nyomorodásokat látván , az elsbb tisztek s rendek

közzül, ajándékformában valamely pénzt is osztattunk,

az minemüek : Cserépi, Décsei, Horváth István, Baji

László , Borbély Gáspár , Szcs István s többek is

effélék, biztatván azzal , hogy kegyelmed az portán

szerezni fog két vagy három hópénzt fizetésekre, és

éléseket is megszaporítják, mert az fél-oka búzával

nem subsistálhatnak, — magunk látván, egy tizednek

osztott búzája részébül porban , vámban, korpában

mennyi ment el. Az kik megmaradtak, az újabb obli-

gatióra nemcsak készek voltak mindenféle rendek : de

magok között öszve is esküdtek, hogy az mi hírünk

nélkül ezután meglövöldözzék, valaki mostani újabb

kötelessége ellen cselekedni és reánk bút hozni igye-

keznék, csak várhassák valamely fizetésbül és tovább

is élésbül az porta kegyelmességét. Egyébaránt, ha

fizetést nekik nem küldenek, az élést is valamivel nem

szaporítják, egy holnapra 15 oka helyett nékem 20
21*
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okát kelletvén osztanom (mert fél-okát acceptálni nem

akartak), jobb s nekem is könnyebb arra az portán

szabadságot kérni, hogy az többit is elbocsássam : az

porta maga specificálván számát, az eleiben mennyit

maraszszak s vigyek le magammal ? mintsem magamat

jobban is extenuáljam^ és azután is, annyi költség s

baj után is, ugyan csak eloszlás vagy újabb interve-

niálható kár s confusió légyen a vége. — A hirekrül

egyebet nem Írhatunk, hanem hogy vagyon ollyan

hirünk, hogy Estcrhás Pál Budára fog jüni, és Aper-

mon kassai generálisnak tétetett. A gyulaiak is trac-

tában vadnak az némettel. Erdélyben ez idén egyne-

hány ezerrel több lészen az quártélyozó német, és az

Tiszán innen való magyarországi vármegyékben is

mindenütt telel német lészen. Az lengyelek Ibrailt,

az németek Fekete-Gyirgyót emlegetik, és hogy Tö-

mösvár is jobban constringáltassék, Pancsovát s Jeni-

Palánkot is elfoglalják : de mindezeknek nemsokára

jobban végére mehetünk. Bokcsárui s Tételybül is

adták jó embereink értésünkre, hogy az ellenségnek

igyekezeti az, hogy maga hirével, éczakának idején,

ha az Duna befagy, itt az várost felgyújtsák ; megvall-

juk, van aziránt is mirül gondolkoznunk; félünk attul:

valamely az ellenségtül dispositus ember tüzet csinál-

ván, az tüz miatt nagyobb confusióban s kárban ne

essünk. Mit irtunk az vezérnek törökül, íme kegyel-

mednek magyarul az conceptust megküldöttük. Ebben

az boldogtalanságunkban nagy vígasztalásunkra va-

gyon kegyelmed ottléte, megnyugodván abban : sem-

mitsem múlat el, az mit igyünknek, személiyünknek

conservatiójára feltalál. Az mit Isten reánk mért, annak

magunkat subjiciálnunk kell, és semmiben nem con-

fundálódnunk ; csak az mi alkalmatosságunkkal. Isten-
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ért,vigyázzon kegyelmed arra, hogy ezt az kuruczságot,

annáliiikább cselédjét valamely veszedelem vagy elra-

boltatás ne kövesse , és hogy ha arramenne az dolog,

hogy iitánna kellenék mennünk az vezérnek, legyen oly

assecnratiónk, és neveztessék meg az száma, az ki

velünk resolválja magát az alá való menetelre : azok-

nak mennyiben reménlhessük és hol accomodatióját?

és mennyid magunkkal kellenék lemennünk az vezérig ?

Minthogy némellyek cselédesek is lennének : Orosz-

Csíkon vagy Szilisztrián rendeltetnék azoknak élés és

provisio, könny-szerrel in tali casu mi bemehetnénk,

és könnyebb élö földön az említett helyeken tavaszig

mind magunk cselédiben, mind másokét (az minthogy

in tali casu némellyek magokat cselédestül resolválták

is) conserválhatnók ; lenne úgy ezen dispositiója és fer-

mánja az vezérnek, hogy az kiket el kellene bocsá-

tani, bocsáthatnók el szemünk eltt, és ha tovább való

bújdosásra fordítaná is Isten igyünket : ne lennénk

senki veszedelmének okai. Minthogy pedig sem lovunk,

sem marhánk nem maradt, expediálna hajókon bennün-

ket az szerdár: azminthogy itt most sok éléses hajó lé-

vén, requiráltuk már is arrul, hogy azokban megtar-

tóztasson egynehányat az mi szükségünkre, az vezér

resolutiójáig ; in tali casu egy vagy két sajkát is pa-

rancsoljon a vezér alánk, mert ha speciális fermán

ezekrül nem lészen, félünk attul, rendeletlenül ne bo-

csásson a szerdár bennünket. Vagyon illyen bizonyos

hirünk is, kit kegyelmednek csak pro directione adunk

értésére, hogy az császár levelével egy baltadsi men-

vén Tömösvárra Topál-Huszain passához , kiben az

hirekrül és egyéb opiniójárul tudakozik : megírta az

császárnak Húszain passa, hogy az Tiszán innen való

magyarországi vármegyékben is mindenütt telel német
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lészeii, Erdélyben is most egynehány ezerrel több

telel mintsem az elmúlt télen
;
a Váradin alatt lev

ellenség is Magyarországon telel. Az ellenségnek

szándéka az Duna réveit, passusit és túlsó partjait

elfoglalni, kivált az erdélyi németek Fekete-Gyirgyót,

melynek is praeveniálására egynehány ezer törököt és

egynehány ezer tatárt, engemet is idején Havasalföl-

dében rendeljenek arra Erdély felé : így praeveniál-

hatni az ellenségnek gonosz szándékát. Ha az császár

ezután operátióját arra Erdély felé fogja, (ha azért

arra fordulna az dolog, kit ugyan mi nem reménlünk)

jobb magunkat s híveinket az Duna mellett könnyebb

élö földre tenni, vagy in casu contrario salválni. Az

itten lev császár hambárjaibul administrálandó élés

hat holnapra (napjában fél-fél-okájával nyolczszáz

emberre) kívántatik búza: 3540 kila, árpa fél-fél-ab-

rakjával napjában egy lúra: GGoTldla; azért kegyel-

med maga is considerálliatja. Ezen quantumban vöttünk

már kézhez az szerdártul ezer kila búzát, kétezer kila

árpát; noha ide már is annyi élést hoztak, hogy az

hambárokban nem tér, mégis jnek pedig hajók, de

mégis gyakran emlegetik az törökök : az kuruczok

fogják megszükéteni az császár várát élésbül.

Megküldöttük kegyelmednek, elmenetelitül fog-

vást eddig az napig szolgáink vagy egyéb embereink

ruházásán vagy fizetésén kívül csak az mindennapi

elmúlhatatlan s megváltozhatatlan szükségre is meny-

nyi erogálódott, liolott itt némely hiveink lovaival

együtt is 15 lúnál többet itt nem tartunk, de az kiket

Poserolczán tartunk is, most pénzen kellett szénát vé-

tetnünk, úgy az udvariaknak is minden lúra széna-

pénzt osztattunk ; Katona bék küls udvarát is azon

lev épületekkel együtt 300 forintban kellett megáren-
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dálnunk, és azonkívül is három vagy négy szállásokat

megbérelvén, 170 forintunkban állanak azok is.

Ezeket kegyelmed is considerálhatja ; hacsak az fran-

cziák részérül nem segítdünk, a portátül tavaszig

nem várhatván , lehetetlen illyen költséggel ezt az

hosszú telet itt superálni.

Juthat kegyelmednek eszében, gondolkozván az

halandóságrul (ha Isten ez bújdosásban rendelte éle-

tünknek végét), feleségem akkori állapotjárul minem
memóriáiét készítettünk volt az mostani vezérnek,

melynek proniotiójátCsáfer passa vállalta volt magára

(noha benne semmi sem tölt), hogy tudniillik holtunk

után ne tennék rabbá hozzátartozóival együtt, javait

is ne praedálnák fel : hanem míg akarna, ott a hol kí-

vánná, lakhatnék az török birodalomban, (itt értvén

Constantinápolyt, Ualatát, Moldovát, Havasalföldét, és

üdövel. ha övék lesz, Erdélyt is), vagy haiígy akarná,

mindenestül, az merre akarná , recipiálhatná magát

szabadoson az gyermekihez ; addig is pedig míg azt

assequálhatná, lehetne tüllök valamely aceomodatiója,

minthogy ö is az mi alkalmatosságunkkal az török

nemzet protectiójához való ragaszkodással hadta el

sok szép jószágit, várait, fejedelem-asszonyságát Ma-

gyarországban, és az magyarországi athnáméban is

mind maga, mind gyermeki fen vadnak téve. Azért az

mint jobbnak itéli kegyelmed, opinióját vévén Sker-

letnek, (kinek is jelentvén ezen dolgot itt Fejérváratt,

ezt az portán végben vinni könny dolognak tartotta)

az feleségem neve alatt találja meg az vezért suppli-

catiója által, avagy ha úgy látszik jobbnak, magunk

neve alatt is. Noha az feljebb említett okokra nézve

is: de kiváltképpen magunk állapotját meggondolván,

az tavaszi hévvízben való feredés alkalmatosságáért
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is kiváiihatnók az Dunán való lemenetelt, ha csak in

Februario vagy Martio is, az mikor az Duna tisztulni

kezd : azért ezzel az vezér talám inkább convincáltat-

hatik; doctort is Sophiához könnyebben hozathatnánk.

Ha speciális, nevünk alatt írandó supplicatió által meg-

találja kegyelmed az vezért, annuentiáját inkább as-

sequálhatjuk. Pro directione akartuk azt is kegyel-

mednek értésére adni, hogy nem lévén mód semPose-

rolczán , sem Vizniczén lovasiuknak teleltetésekben,

az arnold-pasával való végezés szerint Szappanos Mi-

hályt száz személylyel, katonákkal hozzája küldöttük

ollyan instructióval, hogy ha az arnold-pasa nem lenne

embere szavának: vagy két hétig megnyugtatván ma-

gokat, jöjenek vissza ; ma indíttottuk meg ket abrak-

kal, liszttel s valamely költséggel, szolgástul 108.

lesznek. Váradi nev bejárónkat is odaküldöttük pro

correspondentia mellette , meghagyván nekik, hogy

valamikor az pasának postája megyén oda, kegyelme-

det tudósítsák, hogy dolgokban a mi megorvosolható,

kegyelmed onnét orvosolhassa.

Madács uramat pedig némely híveinkkel s negy-

venigvaló vitézl renddel (mind két helyre deputálván

az duplás portiójúakat, pro alleviatione nostra) Niká-

poly s Orosz-Csík felé küldtük, oly dispositióval, hogy

az Moldovábul, Havasalföldébül adandó pénzt levál-

ván, holmikét számunkra vásároljon meg, valamely

hajókat is csináltasson számunkra, és az negyvenig

való vitézl rendet az vélle való végezés szerint re-

commendálja Sárkány pasának telelésre, ki ha gond-

jokat nem viselné : abbul az pénzbül való ket illet

részbül tartsa ket, ott könnyebben is tartván, magok

ajánlására nézve is küldöttük, és hogy az lovasokat

külömben nem tarthatták. Vizniczére is ma szállítót-



329

tiik hadainkat, ma mutattatván az szerdár ott tiz vagy

tizenkét házat ; az sáncz-helyet s palánknak való he-

lyet is ma intéztük. Itt is Fejérváratt az udvari ren-

den kívül leszen mellettünk ötvenig való vitézl rend,

Poserolczán pedig csak valamely cselédesek marad-

tanak. Megparancsoltuk Madács uramnak is , hogy

kegyelmeddel correspondeáijon. ím megküldtük ke-

gyelmednek innen való elmenetelitül fogvást való

költségünket csak az mindennapi konyhatartásra és

aprólékos élésre ; tiz lovat tartottunk itt eddig máso-

kéval együtt , de annak is felét ma elküldjük, noha

Poserolczán is szénát pénzen veszünk. Szappanosnak

mostani útjára nusztot és lúra való szerszámokot kel-

lett adnunk hópénzekben. így lehetetlen subsistálni,

vagy abban a formában magunkat, hozzánktartozókat

kiteleltetni: még sem szolgáinknak, sem az hadaknak

nem adván egy pénzt is fizetésekben ; várjuk inpatien-

ter kegyelmed tudósítását, mind ezekre való válaszát,

8 mind az franczia s portai dolgokban is mit reménl-

hessünk ? Addig ernk felett is kell cselekednünk. Vá-

radi nev bejárónk fog continuo lenni propter corres-

pondentiam Szappanosokkal. Filekit is elküldtük,

hogy mindaddig véllek legyen, míg a hadakat hely-

benszállítják, és hogy onnét kegyelmedet az dolgokrul

tudósítsák, megparancsoltuk nékik
;
minthogy pedig az

vezér nevével megbíztattuk ket, hogy legalább két

hópénzbéli kegyelmességét mutatja hozzájok, (mellyet

itt felvettetvén, az két hóra ezerszázhuszonnégy fo-

rintra megyén) hogy inkább elhitessék magokkal:

szolgáink kezekhez valamely szép nuszt-béllést s holmi

lú-öltözetet adtunk, hogy ott zálogban vessék, és azon-

kívül az mit itt magának Szappanosnak és melléje

rendelt szolgáinknak adtunk, fordítsák az katonákra.
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így értvén kegyelmed az dolgot, ha az vezér pénzbeli

kegyelmességét mutatja , tudósíttatván Váradiéktul,

küldjön azon pénzbül számokra 1124 forintokat, mely-

bül ott az zálogban vetett alkalmatosságokat kiváltván,

az megmaradó részét is fordíthassák az hadakra.

Helyben szállítván ket, Füleki visszajö, Váradi

ott marad Szappanos mellett. — Mi mindezeket ke-

gyelmednek továbbvaló igyekezetünkre nézve ahoz

képest Írattuk, az mint most az dolgok vadnak, igye-

kezvén mindeneket elkövetni magunk, igyunk s híve-

ink conservatiójában ; mindazáltal, minthogykegyelmed

nekünk sok nagy dolgokban megpróbált hívünk, bízzuk

az dolgot kegyelmed discretiójára ; az mint ott az dol-

gok folynak, vagy császár vagy vezér változásával, az

jöv ca.mpániára talám a császárnak személlyé szerint

s mégpedig Erdély felé való készületivei, vagy jobb

vezér lételével, mellyekbül újabb resuscitatióját re-

ménlhetnök dolgainknak, azon hadaink elbocsátása

iránt való proposítiókat inkább suspendálja, míg egy

postával megjártat sietve bennünket és fundamenta-

líter az dolgokrul tudósít, mint írók is, meghivén min-

denekben kegyelmedet, azért bízzuk kegyelmed dis-

cretiójára s conscientiájára az dolgot. Ámbár békes-

ségre forduljanak az dolgok, úgyis urgeret praesentia

Túrni negotia : közelebb eshetvén, hamarébb érhetnök

az portát. Csáfer pasának ad istum casum kívántató

hajók fell szólván, azt az választ adta : ezeket az élés-

hajókat lehetetlen itt annyi ideig tartóztatni, azon-

ban azalatt az Duna is befagy , míg fel nem olvad

az jég, lemenni nem lehet ; de hiszem , ha az hajó-

kat lebocsátja is , csak parancsolatja légyen, talál

ö elégséges hajót kiken lemehessünk, elég talál-

tatik az Duna két mellyékén. -— Stephan postának
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ezen útjára, jönni-meuni, tiz tallért adattunk ; míg

ott lesz, enni kell adni; itt adattunk Nyisig való

élést neki.

Sándor Gáspár uramnak, 18. X-hris.

Zofiábul és Jeniliambul küldött leveleit kegyel-

mednek Nemes János uram meghozván, Istennek hála,

magok is az erdélyiek Poserolczára bíldvel érkeztek.

Hogy kegyelmed Janakitul költségekre valamely pénzt

vett fel kölcsön, nem ellenzhetjük ; magok is úgy re-

cognoscálják, hogy anélkül nem subsistálhattak , an-

nálinkább útjokat erre nem continuálhatták volna. Nem
hihettük volna el, hogy valamely útravaló élés vagy

költség nélkül bocsáttassanak a vezértül: de az is

transeat cum caeteris, peuig hogy nyavalyások feje-

ket conserválhatván, idehozhatták ; elíg keserves Mau-

rer és Csáki példái is, kikrül is a vezérnek speciális

suplicatiót Írattunk, a mellett szabadulásokat kegyel-

med is munkálódja minden tehetsíge szerint, és ha

szabadulásokrul valamely fermánját extrahálhatja,

küldje kezünkhez , ha Ali passa keze alatt tanáltat-

nak, ha penig Constanczinápolyba tanálták vinni, on-

nan szabadulásokat procurálja. Az melly két karabí-

lyosoktul kegyelmed levelit küldötte, azokat azolta

nem láttuk, vagy elszöktek, vagy elvesztek. Az erdé-

lyiekben G5-ig való szemíly szolgástul jött Poserol-

czára, 15 gyalog, a többi lovas; Német János és Ka-

latki Péter uraimékot itt magunk mellett marasztottuk

meg, subsistentiájokrul s ruházatjokrul itt tívin ren-

delist, a többirül Petróczi uramnak commitálván, hogy

megszállítsa, több ott telel híveink szállási között
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eloszsza : a jobb lovakra, úgymint a lovoknak felire

3 oka abrakot, felére két-két oka árpát rendelvén,

és minden lóra nyolcz-nyolcz oka színát , de a színát

pénzen vétetjük; 18 elsbb szemilyéknek azomba

egy-egy oka liúst, és három szemilyre egy oka riská-

sát mindennapra rendeltetvín, és 200 dram kenyeret

is, az alábbvalóknak penig, úgy a szolgáknak is, fél-

oka húst és 200 dram kenyeret minden szemilyre ; de

minthogy sem marhánk, sem juhunk nincsen, minden-

nap pénzes hússal a piaczrul tartván asztalunkat : mint

több szolgáinknak és a mi provisiónk után élö minden

rendeknek is, húsra mindennap pénzt kínszeríttetünk

osztatni, a mint a hús jár,— az vitézl rendeknek egy

tizedes tiz embernek napjában tiz szak-parát, az ke-

nyér mellé. Hajdú, palotás, puskás, itt és Visniczén

300-ig való vagyon, a ki mellettünk császár szolga-

latjában continuuskodik, az udvarnépen és némely f-

rendeken kívül, a többi Petróczi uram mellett Poserol-

czán vagyon, és minden egyéb rendek is, a kiknek

cselédjek van
; mindezekre a mindennapi költség és

provisió mennyire extendáltathatik ? tehet kegyelmed

ítéletet. A szerdár Visniczén az ottan megtelepedett

hadak, tisztek és magunk szükségére 13 házat sza-

kasztott, a csorgó felöl, szélrül ; amint a törökök dut-

tyáni vadnak, Visniczén az ahatár; egy domb vagyon

ottan a Dunaparton, azt intéztük palánknak és sáncz-

nak való helynek, két nagyobb taraczkot az Haizler-

tl nyert taraczkok félében, és két kissebb forgó-taracz-

kot hozatván oda Poserolczárul, az ellenségtl lejendö

opinióra is ; hét darab taraczkot : öt nagyobb s két kis-

sebb taraczkot hagyatván Poserolczán is, két pattan-

tyúsunkkal. Az mikor pedig az feljebb említett háza-

kot elfoglaltattuk, és a palánknak való helyt is elin-
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téztettük : akkor magunk is kimentünk volt Visniczére,

a szerdár is emberit küldötte volt ki velünk
; minde-

nekben szépen megegyeztünk , de a palánk építésé-

ben, avagy csak a sáncz ásásában is iterált requisi-

tiónkra is semmi assistentiáját nem mutatta, s mutatni

sem akarja a porta speciális fermánja nélkül ; kire

nézve azon munkához mi sem fogathattunk, nemhogy

az illy építést, de csak a magok szükségére való tzi-

fát is nagy nyom.orúsággal s kínnal procurálhatván a

vitézl rend, mezítelenek s ruhátalanok is lévén, a fát

is az hátakon hordják a Dunáig, onnan ])edig pénzen

megbérlett hajókon : minthogy a melly egy hidast a

vezér fermánjára adott volt is Ali passa, túl Visniczén

mind a fával együtt elmerült, más egy fenyöhajónk

hasonlóképen mind fástól a Dunában veszett, az is

Visniczéhez közel ; egy kis sajkánk a ki volt, az is

két emberünkkel odaveszett Jeni-Palánk és Osztrova

között. A rendkívül való szeleknek a Duna mellett, a

mint kegyelmed is tudja, már illyenkor szüneti nem

lévén, nyomorúság telelések szegényeknek; de mi is

annyéra vagyunk, hogy mindennapi csak a fára való

költségünket is 10 tallérral nehezen érhetjük bé a

két udvarban, úgymint a Katona bék házánál és a ma-

gunk szállásán kívántató mindennapi szükségekre. Itt

pénzen hajót sem kaphatni : egy csolnoknak, kit a

visniczei malmokban búzával jártatunk , egy tallér

mindennap a bére ; azért, ha a portán mind magunk,

s mind a vitézl rend szükségére kívántató fának al-

kalmatosságára kegyelmed egy fermánt szerezhetne,

ha itt kell laknunk : annál most közelebb való dol-

gunk és szükségesb nincsen. Aszerdárban nincs annyi

emberség, hogy egy vagy két hidast adasson erre a

szükségre, tet pedig az iszárcsiki porkoláb az ottvaló
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szeg-ényseggel tartatja fával. Aszéiiais oUy rendkívül

drága itt, hogy két ló könnyen elhozza a Dunái ól a

kit 3 talléron vehetni. Máskint, ámbár palánkjok vagy

sánczok ne lehessen is a kuruczoknak : de a vigyázás-

han s strázsáltatásban is a jó rendtartást elkövetjük,

azt a rendet tartván azokban, mellyet Poserolczán

tartottunk, minden estve, éjfélkor s hajnalban elkövet-

tetvén a dobolást is. Reménlvén, hogy a vezér eltt

folytatott dolgokhoz képest az erdélyieknek nagyobb

részit hazájokban bocsáthatjuk : voltunk ollyan szán-

dékkal, hogy egynéhányat az eleiben magunk mellett

hagyván a porta továbbvaló dispositiójáig, és a minapi

Stefán postánk által küldött insinuatiókhoz képest fe-

lölünk lejendö determinatiójáig is. Ez illy intentiónkat

irántok jelentettük a szerdámak is, de nagy furiával

lévén ellenek, egynéhány napi munkánk után is con-

sentiálni a Dunán által való meneteleknek nem akart

;

végre mikor a ratiókból kifogyott, ollyat mondván : most

látja, úgymond, hogy Tökölyi fejedelem nem jóakarója,

mert el akarja a vezérrel vesztetni ; ha a vezér az er-

délyiek dolgában politicus nem kivánt volna lenni, Ö

lévén itten szerdárja a császárnak, néki is megirta

volna az erdélyiek iránt való conniventiáját ; nekie,

úgymond, az erdélyiek levelét a magok dolgában

miért nem hozták ? Ez-é a jele, hogy ha hire és spe-

ciális levele nélkül elbocsátaná, azután a szerdár ve-

szedelmére fordítaná a vezér elbocsátásokat. Arra mi-

töllünk a volt a válasz : adjon hát élést s költséget né-

kik a kivel élhessenek, vagy ha nem adhat, engedje

meg s adjon arról levelet, hogy küldhessük Havasal-

földében ;
arra is volt a válasz : ö nem adhat élést,

arra sem ád szabadságot, hogy Havasalföldében me-

hessenek, hanem ád arra fermánt, hogy Szófiában
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visszamehesseuek , vagy a vezérhez Drinápolyban,

vagy a török birodalomban, a Duna mellett, Szilisztria

s Nikápoly felé. Még csak azt is impediálta , bogy

Poserolczán subsistálbassanak addig, míg a vezérnek

újabb fermánja jö felöllök. Kire is minekünk volt

osztán végképpen illyen válaszunk : Lássa mit csele-

keszik ; minekünk elég nagy baj s búsulás illyen id-

ben s állapotban a reájok való költséggel addigis,

míg a vezér válasza érkezik, költségünket szaporítani;

azok hazájokban is iszpahiákból és zaimokból álló

emberek lévén , a nyomorúságot és szenvedést úgy
mint mások, nem szokták: de ha így kell is lenni, sem

a török nemzet becsületi, s sem a mi hitünk s becsü-

leti nem engedi, hogy rabbá tegyük, levágassuk más

áruló ebekért, avagy hogy éhei, hideggel megöljük

világ csudájára ; azért a mi még magunknak vagy

feleségemnek kevés portékájában megmaradott, tellár

kezében adatjuk és költségünkkel tartani kíntelenek

vagyunk, mert azoknak egy napra való sincs, hogy

azzal valahová mehessenek, és most is ide nem jöhet-

tek volna, hogy ha a mi tihánk az havasalföldi kapi-

tihától Janakitól valamely költséget számokra nem

vehetett volna kölcsön ; hanem ha a szerdár dolgokat

nem orvosolhatja s orvoslani sem kívánja : adjon hát

egy menzil-fermánt, hogy dolgokban küldhessünk el a

portára. Erre osztán nagy-nehezen inducáltatott, és a

kivánt menzil-fermánt ma kezünkhez küldötte. így ért-

vén azért kegyelmed a dolgokat, szerezzen a portán

egy fermánt Csáfer passára, hogy a kiket az erdélyi-

ekben vagy hazájokban, vagy Havasalföldiben kívá-

nunk bocsátani, ne impediálja, és máskínt is, a mikor

Erdélyben vagy Magyarországban embereinket akar-

juk küldeni s jártatni, azokat is ne akadályoztassa
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hogy így, ha itt kelletik laknunk, a fvezér parancso-

latjához képest a porta szolgalatjában tanáltathassuuk,

és jövén-menvén mindenfelé omberünk, a dolgokat az

ellenség között is jobban experiálhassuk: mert itt arra

ment a dolog, hogy e napokban csak Poserolczára

küldött szolgáinkban is Iszárcsíkon a porkoláb a Csá-

fer passa parancsolatjára megárestáltatott , addig el

sem bocsátotta, míg innen újabb bujnrultiát nem ex-

traháltuk. Kire nézve feltett szándékunkat a lengyel-

országi expeditio iránt is abban hadtuk, hasonló con-

sequentiától félhetvén, hogy a vezérnek speciális fer-

mánja nélkül Moldvában is megtartóztathatják embe-

rünket, és a Duna mellett lakó török tisztek is aka-

dályoztathatják : differáltuk Drinápolyból jöv ke-

gyelmed postája érkezéséig, hogy mind az ember fá-

radsága s szerencséltetése, s mind a költség haszon-

talan ne legyen. Ha a vezér, tihája és Skerlet uram

által ltt parancsolatja szerint, a mint elölle utolsó

audientiánkkor kijöttünk , kívánja, hogy Lengyelor-

szágban emberünket expediáljuk : az újabb fermánt a

moldvai és havasalföldi vajdákra és a passákra s ka-

diákra is adassa ki, Mikó István uram dolgában is,

így esvén a több erdélyieknek is dolgok, kegyelmed

újabb informaíiójáig és a vezér újabb resolutiójáig.

Lóra uram Lengyelországban szólló levelei is addig

már pausálnak , míg ezen levelünkre válasza jöhet

kegyelmednek. Kegyelmed informatiójábul látjuk,

hogy az hármas quietantiák dolgában Bai Andrásban

esett a vétek, azért ezen alkalmatossággal mind az

hármat pecsét alatt inclusive kegyelmednek megkül-

döttük. Irtunk az új réz-effendinek is kegyelmed tet-

szése szerint egy levelet, annak is conceptusát meg-

küldöttük pro directione. A fvezérnek is mit irtunk
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mind levélben, s mind pedig Csákiék dolgában? azt is

megláthatja kegyelmed az annectált levélbül, s magát

alioz képest igazgathatja. Akárki legyen aréz-eífendi,

de szükséges az obligatoriát megújítani, a mint az

elöbbeninek adtunk volt , kinek is reménsége alatt

szívesebben szolgál ; azon obligatoriát is ezen alkal-

matossággal megküldöttük.

Bai András ügy emlékezik, hogy pecsét nélkül

szokták volt adni a quietantiákat : de most kegyelmed

intimatiójához kípest pecsétesen küldtük meg ; adná

Isten, lenne haszna, quod ego vix credo. Emlékezett

kegyelmed levelibe Durszun passa felöl is : de arrul

is mit Írhatunk ? egyik kuvasz, másik kurta ; tudja

kegyelmed azzal is mint voltunk Nikápolynál. Csáffer

pasát penig kegyelmed úgy gondolja . hogy az az

ember égiszen megváltozott ; ne gondolja most csak

annyiban is confidentiánkat véile , a mint csak ezeltt

volt is. A mitüllünk hallott hireket ugyan se ö, se más

nem hirdeti, mi kívánván inkább tlle tanulni, és noha

elíggé keressük kedvét, semmibe sem offendáljuk:

de csak már is ilyen kicsiny dolgokban mennyi és

minémü injuriákkal illetett bennünket, az annectált

irásbul meg fogja kegyelmed érteni ; kit is nem azért

irtunk meg, hogy a portai ministereknek és neki is

dolga vagy szerdársága mibe determináltatik, arnil

való kegyelmed informátlójáig valaki eltt vádolja,

hanem hogy kegyelmed, mint megismert, boldogtalan-

ságunkon szánakozó hivünk, tudhassa; az idre s al-

kalmatosságra vigyázván, lehet oly állapot, hogy eze-

ket jó tudni, és ott az dolgok úgy is kívánhatják,

hogy repraesentálni is szükséges, kit kegyelmed dex-

teritására bízunk. Vagyon ilyen dolog is, hogy ide

valami zsidók érkezvín feles posztókkal, véllek meg-
WONIMENTA HrNG. SCRIPT. XXIII. 22
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esmerkedvín, zálogunkra (minthogy törököktül arra

sem kaphattunk) igírtek nígy vagy öt erszíny pínzt

adni interes nélkül 2 holnapra, melyben is ma adá-

nak meg ezer forintot kíszpínzül, és 500 forintig való

angliai s fajlondis posztót ; e télen itt fognak lakni,

boltok s házok is lívín itten. Csáífer passa is feles

pénzt vett fel tüllök , úgy, hogy Constanczinápolyban

tétesse le nekik ; kötöttík arra magokat, hogy a ma-

gok atyjokfiainak irnak Drinápolyban, és kiváltki-

pen egy HaniZurado nevtí zsidónak, ki is Drinápoly-

ban Ruszten passa bánjában lakik, s megírják neki,

hogy kegyelmeddel és más ottlakó kapitiháinkkal

megesmerkedjék, és ha oly dolog lészen, hogy ott a

mi szükségünkre dum et quando valamely pénzt ven-

nínek fel embereink : ha ottan az említett zsidónak, bi-

zonságok elÖtt, annak rendi szerint levelet vívín tülle,

leteszik és arrul neki ide cambium formában levele

jti, kíszek k is, ha csak tizezer tallér leszen, itt ne-

künk letenni, ok sem kívánván az pénzt innen oda

szerencséltetni; nekik is, nekünk is az illy dolog al-

kalmatosságunkra volna, és noha még mi ez ily do-

logban zsidókkal nem czimboráltunk : mindazáltal, ha

úgy törtínnék, hogy vagy a portátul, vagy a franczi-

áktul valamely pénzt kegyelmed felvehetne
, jó azon

zsidót experiálni, mit mond hozzá? mert az illy dolog,

ha nem félhetniük tülle, nekünk is nagy könnyebbsi-

günkre volna ; ebben mindazáltal várjuk a kegyelmed

opinióját is. Isten tudja, mikorra várhassuk Madács és

Bai uramékot is: Kis Albertek is megkárosítván ben-

nünket, úgy Madács Pétert is, az cserneczi sertísek

és egyéb élések vásárlása kívánása mellett. Egyéb

mindennapi sok költsígre nízve kíntelenek vagyunk

ötezer forintig való adósságot a feljebb irt zsidók-
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tul contrahálnunk két vagy három holnapi termi-

nusra , oly conditióval , hogy ha Driiiápolyba letí-

tetjük az ötezer forintot, itt ök a zálogot is vissza-

adják.

Az fvezér elmenetele után interveniált injiir iák.

1.) Horvát Ferencz elmenetele hire idejín Orlai

uramnak s Filekinek publice való megbecsteleuítíse,

öszveszidása, s maga ell való elüzíse , hasonlót kö-

vetvín akkortájban az jancsár-aga is, teli torokkal ki-

áltván: magamat leküld Constanczinápolyba, s tgy-

nihány emberemet tömlöczbe hányatja.

2.) Hidast a fermánra csak egyet adatott, s azt

is roszat, azért is elveszett.

3.) Nálla elvígeztem , hogy magam és hiveim

sztiksígekre az Szerémsígen bort és égettbort vásárol-

tassak , csak török-pecsétes levelem legyen az oly

embernél ; azminthogy szolgámat pecsétes levelemmel

küldvín eliben, ügy hozattam be minden scrupulus

nélkül : de eo non obstante levelemet elszaggatták,

magamat is rütul mocskoltak; mind a pénz, mind a

vásárlás odaveszett, emberem is szaladva jött el.

4.) Tavaly az tömösvári adósság vélle compla-

náltatott volt : annakelötte isTömösvártt az komornyi-

kom Malatinczky, lovaim, egyetmásim és nálla akkor

maradott alkalmatosságával 5 erszíny pínzrül tött

volt contentatiót, a mint ezt az odavaló törökök is

tudják ; most üjobban egy tömösvári jancsár 500 tal-

lér adósságot keresvín, adóslevele sem ttillem, sem az

komornyikomtul nem lívín, bizonysága is csak q^j
22*
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török sem lívin, az ittvaló molla az ö instigatiójábul

hitet kívánván ttíUem, hogy sem én, sem az én embe-

reim pénzt nem vöttenek fel tülle, — hogy hitet nem

mondottam rajta, az molla törvínyes deliberatióját

adta : minthogy meg nem esküdtem, tartozzam megfi-

zetni azon 500 tallért ; az molla deliberatiója mellett

ö is fermánját adta, s egy ics-oglánját rendelte, ki is

az adós törököt reám hozta, két jancsárt is hozván

vélle, egynihánszor reám jöttek, gyalázatomra ; végre,

hogy eluntam, a mostani császár és elöttevaló császár

nékem adott két botokat küldöttem fel,izenvín ollyat:

ha nem akarja várakoztatni, adja oda nekik, az hatal-

mas császárok gyalázatjára; úgy hadta osztán abba,

inhibeálván az adósságot praetendálókat : addig ne

búsítsanak, míg Drinápolybul valamely költsígem nem

érkezik.

5.) Az midn hadaim Visniczére szállottak, és

legalább ha palánkot nem, egy árkot kívántam csinál-

tatni, remínkedvín, hogy a parasztokkal segíttesse,

minthogy azon sáncz nemcsak a kuruczoknak, hanem

a parasztoknak s ottlakó törököknek is inserviálni

fog, a végre hozatván oda a taraczkokat is. Akkor azt

mondotta : nem cselekszi, a vezér az ö akaratjábul

nem cselekedte, nem is cselekszi; ha kell a kiiriicznak

a vár, csináljon magának

!

6.) Hogy exaggeráltam : Galambvára és Jeni-Pa-

lánk között oly szabadoson jár s még lovastul is köl-

tözik az ellenség, ennyi ezer ember lívín Fejírváratt,

az a török nemzetnek gyalázatjára vagyon : akkor is

öszveszidta embereimet.

7.) Elsben a kuruczokat égiszen is exturbálni

akarta Poserolczárul : most már valamennyi fenvaló

ház van, el akarja foglaltatni ; még Petróczi s Horvát
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Ferencz uraraékot s Madácsné asszonyomat is extur-

báliii akarják, azt imponálván az kuruczoknak : csinál-

janak magoknak földliázakat, s az mag-ok szállásit

engedjík az szendrei alaj-békkel odarendeltetett török-

ségnek.

8.) Valamely bort és sertist akarván szüksé-

gemre hozatni : azt is tilalmazta, hogy az ö vén sza-

kálla s török hiti nem engedi, hogy az én alkalma-

tosságommal ide bor és disznó jöhessen.

9.) Olá Gábor, Czerjík Ferencz és Tirpacsék he-

tedmagokkal elszökvin Poserolczáriil : lovokkal, mar-

hájokkal, cselédekkel, költöztettík által az osztrovaiak,

török salagvárda lívín benne ; mikor panaszt töttem,

semmi választ nem adott, az osztrovaiakat nem bán-

totta ; nekem is azon karabílyosok marháimat hajtot-

ták el, kiben az osztrovaiak meg is vöttek, — azokat

sem adatta meg.

Notandum. Ezeket csak ad directionem irtam

meg kegyelmednek ; akár confirmáltassék az szerdár-

ságban, akár beljebb menjen : de nekünk neki véteni

és vádolni nem tanácsos, hanemha ö vádolna bennün-

ket, avagy hogy az ily rendeletlenségeket látván,

még a megmaradott kuruczok is jobban kezdenínek

oszlani, melly bizony csuda sem volna, mert ipsi de

externis judicant. Ezeknek repraesentatiójának talám

leszen még ideje, és úgy hozhatja az idö, talám ma-

gamnak szemilyem szerint leszen szüksígesebb re-

praesentálni , ha arra fordulna dolgunk, vagy vezér,

vagy császár változásával, vagy itt nem subsistálhat-

ván , magamnak is mégegyszer a portára kellenék

mennem.
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Die eadem Skerlet uramnak.

Miseri isti Transsylvaiii qui ex Zofia huc vene-

runt, quando ex coiiniventia fulgidae Portae et patro-

cinio Illustritatis vestrae reditum suum in pátriám

sperare debuissent : qualiter hic iterum miseri affligan-

tur et a Dominó Csaffer passa impediantiir, ne ego

authoritate mea uti possim , intelliget haec uberius

Illustritas vestra a Dominó Caspare Sándor. Quare

Illustritatem vestram obnixe rogo, ex charitate et

christianitate sua , dignetur etiam ex parte sua ipsis

commisereri, negotium ipsorum promovere, et me
etiam ab onere ipsorum liberare, ut major pars ipso-

rum in pátriám, vei si illuc non concedetur, adminus

ad Valachiam penetrare possit, nec enim ego sum in

tali statii, ut isto tempore et rerum mearum modernis

circumstantiis, ipsos sicuti nobiles condigne alere et

vestire possim. In reliquo etc.

Súndor Gáspár uram levelihez irt P. S. Dle cadem.

Horvát Ferenczet Veterányi magához hivatván,

igen megbecsülte, vendíglette s ajándékozta, quárté-

lyúl rendelvín neki Karán-Sebes és Jeni-Palánk kö-

zött falukat, és az lovasoknak fökapitánságát neki

conferálván s arra is szabadságot adván, hogy hadat

gyjthessen : azminthogy mindenfelöl gyl is az hada

afféle putaiakbul és levelesekbül, kiknek véghelyeken

és vármegyéken sincs hol telelni. Ez napokban sze-

giny Inczédi Istvánt is Poserolczán a küls szállásá-

rúi felfogván, magokkal elvitték, pénzétül, lovaitul,

fegyveritül megfosztván , megint visszabocsátották.
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A vezér tihájának eodem die.

Édes iiagyság'os uram ! Némelly szükséges dol-

gokra nézve nagyságtokhoz emberemet kellett külde-

nem, a vezérnek ö nagyságának is irván egynehány

szóval, a tihámot pedig minden dolgokról bvebben

tudósítottam. Nagyságodnak, jól tudom, mind a vezér-

nek irt levelem, mind egyéb dolgok hirével lesznek

:

nagyságodat azért kérem, a vezér eltt egy-két szavát

ne szánja, és szíviböl engemet szolgáját ki ne ves-

sen, etc.

A fvezérnek eodem die.

Nagyságod parancsolta, hogy erre a végekre a

mi hirek lesznek, nagyságodat tudósítsam ;
nagyságod-

hoz tartozó hívségem szerint azért kívántam tudtára

adni, hogy Jeni-Palánk és Güvercselin nev hatal-

mas császárunk palánki között az ellenség két ízben

általjvén, lovokkal együtt, mind a törököknek, s mind

a Poserolczán telel kuruczoknak károkat tettek ; egy-

szer ugyan az elhajtott marhákat beérvén, az ellen-

ségtl visszanyerték. Ha nagyságod kegyelmessége,

mind Palánkban s mind Gralambvárában szükséges

ha több praesidiumot rendelni méltóztatik, Palánkban

pedig lovas is kívántatnék. Az bokcsai puszta sánczot

is az ellenség megszállván, oda feles hadakat szállí-

tott, hogy onnan mind Temesvárnak, s mind a Duna

mellyékinak árthasson. Az a szó köztök, hogy tavaszra

kelve Temesvár alá szálljon az ellenség tábora. Ezt

is akartam nagyságodnak tudtára adni, hogy nagysá-

god kegyelmes engedelmébl az erdélyiek mellém
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jöttek ; a javában s eleiben egynehányat magam mel-

lett akarván tartatni, némellyeket bazájokban, némel-

lyeket pedig Havasalföldében kívántam volna bocsá-

tani : de Csáfer passa ö nagysága nem engedte elme-

neteleket ,
nagyságod újabb fermánja nélkül ; minde-

nestl kik Szófiából jöttek, 65. vadnak, nagy költsé-

gem vagyon reájok, magam is itten nehezen éldöm,

kiváltképpen a szénának, fának nagy szüksége, drá-

gasága miatt : azért ebben is nagyságod kegyelmessé-

git várom. Hadaimban ide és Visniozére is hozattam,

azokat császár szolgalatjában itt teleltetem : de sem

sánczot, sem palánkot hogy én Visniczén építhessek,

arra nékem erm nincsen, ha nagyságod egy fermán-

ját eziránt is kezemben nem küldi Csáfer passára ö

nagyságára. Lengyelországban sem küldhettem, arról

is nagyságod fermánját kívántam : ha nagyságod pa-

rancsolja és fermánját küldi, ki mellett emberim bát-

rabban járhassanak, ezután is meglehet. A fermán

nagyságodé.

Suplicatio conceptusa.

Hatalmas vezér ! Mint kegyelmes uramnak kö-

nyörgök nagyságodnak két ics-oglánom mellett, kik

Zofiábul jöttek volna és Bányán ket megfogták,

nagyságod eltt úgy vádolván, hogy a tolvajokkal

egyetértettek volna ; de nagyságod úgy tudja dolgo-

kat, hogy azok nekem egynihány esztendtül fogva

kapumon lakó ics-oglánim voltak, mindenkor jól visel-

tík magokat, most is hozzámjöttek volna : de tudatla-

nok lívín s az zofiai kadia levele nélkül indulván, jó

lovok, fegyverek s köntösök is lívín, a jószágokért
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fogták reájok az bányai törökök. Nagyságodat kérem,

parancsoljon elbocsáttatások felöl, és lovokat, fegyve-

reket, ruhájokat méltóztassék énérettem szolgájáért

megadatni.

Reiz-effendinek adandó temeszuknak conceptusa.

Az fényes portán lívö Reiz-effendi ö nagysága

hozzám mutatandó jóakaratjáért, milient Isten, ö nagy-

sága szava, munkája és jóakaratja által országomban

Erdélyben viszen s ott lakhatom , tartozom ö nagysá-

gának tizenöt erszíny pénzt adni, kirül adtam ezen

temeszukomat.

Az új lieiz-effendinek.

Adta értísemre az tihám, hogy hatalmas fvezé-

rünk kegyelmedet a reiz-effendi tisztre s méltóságra

felkaftányoztatta ; kit nagy örömmel is értettem, hogy

Isten ollyan jóakaróim közül adott erre az méltósá-

gos hivatalra ollyat, a ki az én, eleitül való dolgaimat

is tudta s tudja; kegyelmednek azért ezen levelem

által kézit csókolom , és Istentül dolgaiban boldog

elmenetelt kivánok. Minthogy penig azon a portán

livö reiz-effendik nekem mindenkor kapitiháim voltá-

nak, kegyelmedet is kírem , legyen jóakaróm azon a

portán; ha Isten életemet megtartja, én is kegyelmed

jóakaratjárul nem leszek feledíkeny. Szóval büvebben

izenvín az tihámtul kegyelmednek, kírem, adjon liitelt

szómmal mondandó szavainak.
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Az Landor-Fejírváratt Uvö zsidók kéziben adott levélnek

páriája, kit ugyan ök küldenek meg Sándor Gáspár

uramnak.

Az mint kegyelmednek más levelünkben is meg-

írtuk, az ittvaló zsidóktul veszünk fel ötezer forintot

=:talleros leonicales kétezer és ötszázat , hatezer forint

érö zálogunkra, ilj conditio és végezés alatt, hogy 30

nap eltelvén, az pénz felvételének napjátul s idejétül

számlálván, ha az pénzt tizenöt napra tehetjük le

Drinápolyban az Ruzten passa hámjában lakó *)

nev zsidó kezében, cambium formájában: az pénz in-

teresséjért az ötezer forinton kívül 150 forintot tarto-

zunk adni ; ha pedig 30 napra efik az adósságnak

Drinápolyban megfizetése s letétele, akkor 300 forin-

tot letenni az capitálison kívül ; ha pedig Drinápoly-

ban le nem tétethetnénk: tehát az feljebb említett ter-

minuskor, az zálog kiváltásának idején, itt Fejírváratt

interesül 400 forintot tartozzunk adni. Azért kegyel-

med is így tudja s magát éhez alkalmaztathatja : ott

is elkövetvén pro securitate nostra minden cautiót ; mi

is itten levelet vöttünk ezen zsidóktul, az mikor ezen

levelünket nekie kiadtuk.

íratott az landor-fejírvári szerdárnak (Jsáffer passának

20. X-hris.

Nagyságod igírte tegnap tolmácsom által, hogy

sem nekem, sem nagyságodnak nyugodalmunk nem

*) A név helye üresen hagyatott, de föntebb már meg volt ne-

vezve : Hani Zurado.
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leszen az sok panaszok miatt: az törökök a kuruczok-

kal poserolczai palánkban meg nem alkusznak ; hanem

vagy nagyságod szállítsa ki az törököket mind az

városbul, ügy az palánkbul is, és kit Szendröbe, kit

Kellára, kit Haszáu passa palánkjába szállít : vagy

én szállítsak több hadat belé, avagy hogy az kik ott

vadnak is a kuruczok közül, hozzam ki, s nagyságod

annyi törököt szállít oda, a ki elíg leszen. Nagyságod

izenetirül sokat gondolkodtam, ollyat kellene monda-

nom nagyságod eltt, az ki ezután nekem is becsüle-

temre volna ; de édes nagyságos uram ! nagyságod is-

tenesen itílje meg: illyen téli idben, nagyubb ríszinek

a kik ott vadnak, apró gyermekek és az többi is cse-

lédes emberek lívín , hova vigyem ? holott sohol az

török nemzet szállást nekik nem ád pénzért is. Itt Be-

ligrádon , magam vagyok a bizonyság , egynihány

szállást magam embereinek micsoda bajjal és költség-

gel tauálhattam ; hideggel meg nem vétethetem
; az kik

cselédes emberek az elsbbek között, azok nekem csirá-

kim, és gyermekségemtül fogva szolgáltak, s valamíg

tarthatom s gondjokat viselJietem , el sem hadnak,

tüllek nem félhetek : azért illyen idben veszni nem

hagyhatom ; mert ha tavasz volna, bizony egy óráig

sem tartanám ottan, az hol magam lakom, odahoznám,

de most semmikípen nem lehet. Az kuruczok szava

Poserolczán az : hogy az kapun az ö porkolábjok lak-

jik ; eddig engem fegyverekkel szolgáltak : hogy lehes-

sen ottan lakások , hitelek nem lívín, és úgy legyen

állapotjok, mint az raboknak ? Télnek idejín szállások-

rul az kik cselédes emberek ki nem mehetnek, vala-

mit csinál nagyságod véllek ! Az a szavok : az melly

szállásban Petróczi-ogli lakik, azt hagyják meg, az

többit oszszák kétfelé; számlálják meg az fenvaló
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házakat, az mennyi ház adatik a törököknek, annyi

adassék az kuruczoknak is, az holis az cselédes, gyer-

mekes emberekbül és elsbb rendekbül álló kuruczok

elszorulhassanak ; nagyságod kegyelmessége, eziránt

mit cselekszik. Az éjjel újabb hírmondó jött Poserol-

czárul : az kuruczoknak most ottan lármájok van,

egynihány lovast elküldtek az mudovai révben, most

is csak az hire : reájok jünek ; az gyalogja rácz, az

lovassá magyar, valami kevés német is van véllek

;

töllem segítsíget kírnek, ha nagyságod parancsolja s

megengedi. Azt magam is általláttam, hogy veszeke-

dís nélkül nem leszen a törököknek a kuruczokkal

való együttlakások, és mind az nagyságod feje, mind

az enyim búsittatni fog miattok; ha nagyságodnak

úgy tetszik, hogy az ottvaló törököket mindenestül

fogva más helyekre szállítja, minthogy az küls vá-

roson lakások nem lehet : noha hadaimba sokan elosz-

lottanak, és Mahmut passa s Ibraim passa mellé is

küldöttünk el bennek nagyságod hirivel telelísre, de

én tanálok mégis annyi embert, az ki az poserolczai

palánkot is megrzi, és az küls Morva, Mláva és

Duna bogazait is járhatja s vigyázza, csak nagyságod

adjon egy ers fermánt az kezembe, hogy a mely pa-

rasztság osztrovai szigetben és az városon lakik, az-

zal építtethessem meg az palánkot és az sánczot; az

mely törököket odarendelt nagyságod, és még innen

vagy száz embert adjon mellém, kik mellettem legye-

nek : ezen császár szolgalatjában kész vagyok magam

is odamenni, és csak fermánom legyen nagyságodtul,

15—20 nap alatt az küls városon való házakbul

megépítem az palánkot, és jó tedarikban s rendben

hagyván, magam ide visszajövök, nagyságod mellém

rendelend törökivei együtt.
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Sándor Gáspár uramnak irt levélhez addáltatott,

die eodem.

Maga iiiformátiójábul is megláthatja kegyelmed

Petróczi István uram panaszát, hogy a szerdár részi-

rl odaszállított szendrei olaj-bék még magát is az

urat, úgyMadács uram feleségét, gyermekit ki akarja

zni szállásokról ; a palánknak is micsoda részit kí-

vánta nekiek szakasztani, akuruczoknakazt kívánván

imponálni, hogy magoknak építsenek, a fenvaló háza-

kot pedig magoknak akarván appropriálni. Errl osz-

tán itt panaszt tettünk a szerdár eltt ; elsben csak

abban ersödött, hogy mint az olaj-bék intézte, úgy
legyen, és hogy mind nagy mind kis kapu Poserol-

czán a törökök kezében legyen , a mi részünkrl se

porkoláb, se strázsa a kapukon ne legyen. Másodszor

megint megtanálván , válasza másodszori a volt,

hogy vagy hogy a kuruczokat hozzuk ki, a kik még

ott vadnak is, s több törököket szállít : vagy hogy

törököket egészlen kihozza s egyéb városokra s

palánkokra osztja, és riztessem azt a palánkot és a

körülötte való bogázokot a magam hadaimmal. Ezen

másodszori declaratiójára minem levelet küldtem ma
törökül néki, annak páriáját kegyelmed directiójára

elküldöttük ; melly levelünket dívánkozásra vévén,

megint resolutióját változtatta , azt izenvén utol-

szor ma végképpen : maradjon ebben ez a dolog, mi

is Írjuk meg Petróczi uramnak, ö is megírja az olaj-

béknek : egymással megalkudjanak, s lássuk mit hoz

az id; mely szava is nem egyébre czéloz, hanem hogy

mind felliünk, mind pedig hiveinkrül újabb disposi-

tióját várja a portának. Amint látjuk, aportára újabb

emberit küldi és fermánt akar hozatni reánk, kivel
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télnek idein is a cselédes kuruczokat Poserolczárul

kitudhassa, a mint minap is ebben ersödött volt meg,

izenvén nékünk felöle , hogy az ottvaló kuruczokat

is hozassuk ki. Kegyelmed azért vigyázzon a dolgokra,

suplicatiót adván a vezérnek, hogy kezünkhöz adott

fermánja ellen ne engedje háborgatni a Poserolczán

telelni akarókat. Isten a tavaszt elhozván, azokat is

Visniczére szállítjuk, csak a palánkról s abbanvaló

házakról parancsoljon a szerdárnak a vezér. Ha ugyan

tovább is így kell boldogtalankodni : a vezér tihájával

is Írasson egy levelet, hogy az innen rendeltetett élé-

sünk dolgában, a mennyirl s mikor tllünk requirál-

tatik a szerdár, difficultást ne tegyen, hanem a meny-

nyit a fermányban letett quantumhoz képest kívánunk,

ügy adassa ki : mert elre adatni nem akar, holott az

örletés legnehezebb ; ha eddig kiadta volna , a téli

szükségre valóról provideálhattunk volna : de minden-

ben difficultást csinál. Ha külömben nem lehet, errl a

vezért is meg kell keresni. A melly irást az ittvaló

zsidóknak adtunk, kegyelmednek szóllót, annak is pá-

riáját megküldtük, hogy tudhassa mit irtunk ; most is

arról assecurálnak : mihelyt a pénzt kegyelmed lete-

szi ott, s arról az ottvaló zsidók recognitiója idej, zálo-

gunkat visszaadják. Arról is assecurálnak, hogy ezen

5000 forintot ott letévén , ha több pénzünk lesz is

ottan, itt k helyette mást szerzenek ;
azért a melly

pénzt kegyelmed ott felvehetne, ezen dologra legyen

reflexióval; a zsidók levelit is akiknek szól adja meg.

A vezérnek is megmondhatni, hogy itt kölcsönvettünk

pénzt fel az hadak szükségére.
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Boér Gábor expediáltatván Drinápolijhan^ 20. X-bris^

vitt el Hlyen leveleket

:

Sándor Gráspár uramnak szóUó levelek.

Az új reiz-eífendinek szólló levél, és különösön

az neki küldött obligatoria.

Az fvezérnek irt levél, és memóriáié külön.

Az három pecsétes quietantia.

Az Csáffer passával interveniált injnriákrul való

relatió.

A-z ittvaló zsidók levelei.

Petróczi uram levelei az panasz és bir iránt.

Az vezérnek, tiliájának, reiz-effendinek, Skerlet-

nek szólló levelek conceptusi.

Skerlet uramnak irott deák levél.

Zsidóknak adott Sándor uramnak szólló levél pá-

riája.

Az ittvaló szerdárnak irott levélnek páriája.

GLÓRIA DEO FINIS.
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IV.

TÖKÖLY IMRE LEVELEI 11. RÁKÓCZI
FERENCZHEZ.

I.

Méltóságos Fejedelem, kedves fiam-uram !

Törökországban bujdosó és innen még az szegény

Orlai urammal Erdélyben recipiált magyarok, mint-

hogy mellettem is szegények sokat hüségeskedtenek

s szenvedtenek, ide is folyamodtanak a végre, bogy

kegyelmednek recommendálnám nyavalyásokat, tud-

ván kegyelmed eltt való tekintetemet. Kegyelmedet

azért szeretettel kérem, édes fiam-uram, ha miben ke-

gyelmedet megtalálják ezen levelem mellett, helyes

és igazságos kívánságokban patrocináljon az én te-

kintetemért nekiek, kivált az ollyanok ellen, a kik

minekünk is idebe laktunkban árulóink lehettenek, s

ket is megkárosították. A mely karban s méitóság-

ban Isten kegyelmedet állította : ö irántok is az igaz-

ság kiszolgáltatása illik kegyelmedhez , és az protec-

tio is igaz s helyes kívánságokban. Isten is megáldja

érette kegyelmedet. Én is pedig kegyelmed érettem

hozzájok mutatandó kegyelmességét igyekezem meg-

szolgálni. Isten éltesse s dolgaiban boldogítsa kegyel-

medet. Dátum Nicomediae, Die 10. 7-bris A. 1704.

Kegyelmednek igaz szível szolgálni

kivánó apja

Thököli Imre m. k.

•23*
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Kívül:
Méltóságos Fejedelem Rákóczi Ferencz kedves

fiam-uramnak ö keg-yelraének

(P. H.)

II.

Méltóságos Fejedelem, kedves fiam-uram!

Kegyelmed Eger várábul 22. Martij datált le-

velét Debreczeni Szabó János kezemhez hozván, nem ki-

csíny örömömmel és vigasztalásommal olvastam, értvén

jó egészségét és dolgainak szerencsés folyását, s hoz-

zám bujdosó apjához fentartó kegyelmed fiúi szerete-

tit s róllam való el nem felejtkezését ; az én Istenem-

nek szentséges nevit áldottam érette , kívánván szí-

vessen kegyelmednek tovább is édes hazánk, nemze-

tünk szerencséjére egészséges és virágzó életét, eltte

való dolgainak boldog s kívánatos végét s kimenete-

lét, az énhozzám való jó aífectiójáért. Isten kegyel-

mednek ezer annyi jót adjon, az mennyit énvelem kí-

ván cselekedni. Noha elébbeni kegyelmed levelei s

assecuratiói is megbágyadott, búval gyötrd el-

mémnek voltak egyedül csendesíti : de mostani ke-

gyelmed levelébül és kegyelmed mellett lev szolgá-

imnak Pápai Gáspárnak és Szlössi Zsigmondnak ezen

alkalmatossággal vett tudósítássokbul mindeneket meg-

értvén, és hogy Szabó János után két héttel kellett ke-

gyelmednek Pápait is hozzám expediálni, azután pedig

Szlössi Zsigmondot is, az portára rendelt követjeivel,

ezzel úgy tetszik, egész szívetvévén, ugyan megújultam,

reménlvén: kegyelmed szíves munkája által hazámat

s kegyelmedet több hazafiaival még az én Istenem
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megadja látnom, s addig* is megszkült s fogyatko-

zott állapatom, s kegyelmed segítsége sjóakaratja által

orvoslódik, Pápai s Szolössi bejövetelek s hozzám ér-

kezések alkalmatosságával ; nz minthogy, ha az ország

pusztult voltához képest ki nem telhetnék is hamar-

jában puszta jószágim jövedelmébül az költségbeli

bvebb succursus : kegyelmedet atyai szeretettel ké-

rem, az magáébul is toldani méltóztassék, várhatván

ugyanazon jószágimbul refusióját; mert nem tagadha-

tom, édes fiam-uram, utolsó szükségre és szorulásra

való jutásomat, minden alkalmatosságokbul ez nehéz és

terhes bujdosásban való megfosztásomat, és Isten ití-

letibül oly nemzet között való lakásomat, kik között

dolgom eddig régen más formában fordult volna, ha

költség volt volna, úgy mint ezeltt, kezemben. — Bí-

zom azért Isten után tovább is magamat s ajánlom

kegyelmed fiúi szeretetiben, s várom nagy szívem kí-

vánságával az eljöv embereket s azokkal az újabb

örvendetes híreket, mind az országra tartozó, mind az

engemet illet dolgokban. Örülök felettébb, édes fiam-

uram, azon is, hogy az ellenség és némely állhatatlan

elmék practicái kegyelmednek nem árthatnak, dolgait

olyan rendben vette ; ugyanis akkor boldogabb az

ember, édes fiam-uram, mikor nem maga, hanem má-

sok kárán tanul, melyben én elégséges példája lehe-

tek kegyelmednek. Az én Istenem légyen azért min-

den dolgaiban vezére, igazgatója s oltalma kegyelmed-

nek, és oltalmazza mind titkos , mind nyilvánvaló

ellenségi practicáitul, Ámen. Ezzel maradok kegyel-

medet szívessen szeret és szolgálni kívánó apja

Ad Nicomediam, 4. Julij 1705.

Thököli Imre, m. k.
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P. S. Édes fiamuram ! írtam Okolicsányi Mihály

uramnak is, az árvái és likavai dominiumok mostani

administratorsága most az ö kezén forogván ; kegyel-

medet kérem, levelemet küldje meg neki, és ha miben

kegyelmedet megtanálja : minden lehetséges és az

ország praejudiciumja nélkül való dolgokban legyen

assistentiával. Közönséges lévén az terh, abbul az

én jószágom sem immunitáltathatik : de sok dolgokban

kegyelmed protectiója s reámvaló reflexiója alkalma-

tosságával könnyebbíttethetik ; avagy csak abban is

mutassa kegyelmed jóakaratját, s tegyen újabb dispo-

sitiót : míg az ország nevezeti alatt tartatik Likavá-

ban , Árvában az praesidium , legyen fizetések az

országot illet jövedelembül, mely kegyelmed jóaka-

ratjábul talám csak az árvái harminczadbul is ki-

telnék.

Ezen levelemet már szinte be akartam pecsételni,

hogy érkezek mai napon az portán lakó franczia kö-

vet tudósítása, adván tudtomra, hogy az örög császár

megholt, az fia Josephus kegyelmedhez négy embereit

küldette, olyan propositióval, hogy az apja ellen fogott

kegyelmetek fegyvert, ö neki az apja dolgaiban semmi

közi, tegye le azért az fegyvert : kész az magyar nem-

zetnek minden helyes és törvényes kívánságit compla-

nálni, minden szabadságit restituálni ; erre nézve ke-

gyelmed országgylését fog celebráltatni. Ezt kegyel-

med mellett lév franczia követ monsiur de Sadon *)

uram irta neki, die 27. Maij ; irja azt is neki, hogy az

portára való követjei kegyelmednek erre az dologra

nézve megtartózkodtak. Ennek egész hitelt nem ad-

hatván, kérem, eleitül fogvástvaló sinceritássa szerént

*) Des Alleurs.
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adja tudtomra : az császár halálával békességet s

ennek facilitássát reménlhetünk-e, vagy tovább is hada-

kozást? és ha szükségesnek tartja-e, ha valóságos bé-

kesség tractája indulna kegyelmetek és az németek

között, hogy én is oda kegyelmed mellé magam képé-

ben deputatusomat expediáljam? Reménlvén azonkívül

is, kegyelmed eJ nem felejt , s ha így tanál lenni : az

portára követeit küldi-e, nem-e ? és ha erre nézve az

portai követség diíferáltatnék, kegyelmed jóakaratjá-

bul nem adjungáltathatnék-é Szölössi az kegyelmed

Bécsben deputálandó, vagy az tractatusra rendelend

emberei mellé ?

III.

11. RÁKÓCZI FERENCZ TÖKÖLY IMRÉHEZ.
(Rákóczi 1705-ki páriáskönyvének töredékébl.)

j^ Méltóságos Fejedelem Tökölyi Imre lírnak.^^

Méltóságos Fejedelem

!

nékem nagy jó uram-apám !

Nagyságod IT.Martij Nicodemiában datált leve-

lének duplicatáját originálissá eljövetele eltt vévén :

az originálnak elvesztését csaknem bizonyosnak gon-

doltam, — de hozzánk küldetett franczia tolmács

(Lebrue) által azt is vettem , értvén azáltal bizo-

nyossabban azon kétezer aranynak letételét, mellyet

Nagyságodnak assignáltunk, a mint is quietantiáját

kezünkhöz adta. A mint tüle értjük : az portán dolga-

ink igyekezetem szerint folynak, — itten penig miben

legyenek, jóllehet Szölsi által bvebben informáltuk
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Nagyságodat, most is Írhatjuk, hogy azóltátúl fogvást

az ellenség erejének egy részét a Dunán túl lév

sánczra*) fordítván, azt formaliter bombákkal s ál-

gyúkkal obsideálván, mivel még teljes erejében nem

volt, gróff Eszterházi Dániel úr, generálisom, más f-

tisztekkel együtt annak rendi szerint való dispositió-

kat nem tévén : az hadat belle kihozták, és így az

ellenség az hidunkat is és inneks sánczomat is **)

elvette volt ; de hadaimat újonnan reá küldvén, az in-

neksöt visszavették. Siettem volna valóban annak

succursusára, de késn érkezvén, hadaimat contrahál-

tam, értvén az által való jövetelre szándékát az ellen-

ségnek ; azalatt a mostani új császár is hajlandóbbnak

mutatta magát az békességhez, mellyet fogja-é az or-

szág amplectálni, vagy sem? Nagyságodat teljessége-

sen nem informálhatom
;
igér ugyan (a császár) min-

dent: de ha hazánk dolgait eszem szerint folytatni

kívánnám, bizony igéretinek keveset hinnék. E végre

hirdettem a gylést pro 1-ma 7-bris a Rákos mezejére,

a régi hajdani ország gylésének formája szerint,

mellyre is Nagyságod embereit olly igyekezettel vár-

nám, hogy akkor Nagyságodhoz való fiúi kötelesség-

gel való kötelességemet (így) kinyilatkoztatnám. —
A melly európai békességrül való projectumot Nagy-

ságod velem communicált: kérem, annak teljességes

hitelt ne adjon, mert ámbár benne sok rationabilitast

talál ember, assecurálhatom Nagyságodat, hogy még
affélék távul vadnak a projectizátiótul. Most újonnan

a francziai király követje által erdélyi fejedelemnek

agnoscáltatván : assecuratióit megújabbította , hogy

*) Bottyánvára, Paks fölött, Köm lödnél.

**) Az imsódi vagy imsósi hídfösánczot.
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követeink nélkül , kiket is úgy mint erdélyi feje-

delmét admittáltatni fog, a békesség tractájához nem

kezd. — Isten o szent Felsége kegyelmébül hadaim-

mal felfelé nyomulván, nagyobb operatiókhoz fogok

kezdeni, mellyekrül Nagyságodat tudósítani fogom,

és ha szintén az ellenségnek succiirsusa jne is : re-

ménlem isten által, kevés progressusa lészen. Ha az

ország dolgai tracta által mennek véghez : nem re-

ménlem, asvécus ésprussiai királyok gvarantiája nél-

kül lehessen valami a dologban, accedálván hozzájuk

az anglus, hollandus is, kiknek mediatióját már ac-

ceptáltam,amintisoperatiójok által dolgomat annyira

vittem, hogy velem a bécsi udvar más keresztyén ki-

rály s fejedelmekhez hasonló chartellát ineált arabok

szabadulásában. — A svéciai király a muszkát most

újonnan megverte, ágyúit s minden bagázsiáit elnyer-

vén ; ennek az hazának nem kevés szerencséje lészen,

hogyha a török ellene az hadakozást elkezdi, melly

iránt ezen franczia tolmács igen biztat. — Hogyha

az operatiókra nézve ürességem lehet : még a megirt

gylésnek termiuussáig Erdélyben megyek, úgy hogy

visszajöhessek pro termino.

A levél dátuma itt, a páriáskönyvben nincs ki-

téve : hanem mind tartalmából mind az eltte s utána

álló levelek keltjeibl következtethet, hogy 1705. júl.

10—12-én Íratott, és Horváth Ferencz, Rákó-

czinak a portára erdélyi fejedelemmé lett megválasz-

tatása hirével *) küldött követe vitte volt le magával

*) És egyszersmind a végett is, hogy Horváth Ferencz M a u r o-

cordato által —• annakelötte is ismerse lévén — titokban tuda-

kozza ki : „ ha küldend követeink fognak-é ügy, mint er-

délyi fejedelem követjei admittáltatni a portánál, vagy sem?"
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Törökországra. Horváth követi utasítása mindgyárt e

levél után áll,egy-azon írással, sTökölyre vonatkozó

6-ik pontja így hangzik :

„6-to. Tudván a fejedelemnek Tökölyi urnák

magához (Horváth Ferenczhez) való kevés hajlandó-

ságát: az említett fejedelemnek szólló leveleket a

tolmács (Lebrue) által küldje hé ; hogyha mindazáltal

ottlétét megtudván , yngy levele , vagy embere által

megtalálná: committált dolgait ki ne jelentse, hanem

csak egyedül vásárlások kedvéjért odaküldetettnek

lenni mondja magát ; adja tudtára (Tökölynek) mind-

azáltal az ittenlévö conjuncturákat, és egyszersmind

az ország gyülésérül való intentiónkat olly véggel,

hogy személlyének kikérését az országnak persva-

deáljuk.

"

Az ez után közvetlenül álló levél Bercsényihez

szól, és Szokolyárúl, 1705. július 12-kén íratott.
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V.

TÖKÖLY IMRE

1705-diki leveleskönyve.

(Harmincz levélbl álló töredék.)

„TÖKÖLY IMRÉNEK
MAGYARORSZÁGI URAKHOZ TÖRÖKOR-

SZÁGBÚL írott LEVELEI."

I.

Gróff Forgács Simon úrnak.

Méltóságos Gróff Ur, kedves jóakaró uram !

Hozzám való szíves affectiójával és állhatatos

szeretetinek már egynehány méltóságos levelei, s

most közelebb meghitt becsületes szolgám Szölössy

Zsigmond által ltt contestatiójával, édes nemzetünk

Isten jóvoltábúl mindenfelé boldogul folyó dolgai s

maga kegyelmed szerencsés operátiói felöl való tudó-

sításival s vigasztalásival és továbbra való szép affec-

tiójival engemet kegyelmed annyira kötelezett magá-

hoz, hogy adósnak esmérjem magamat mind kegyel-

med maga nagy gróf-úri személyéhez, mind méltósá-

gos szerelmesihez s famíliájához való mindenkori

hálaadatosságra ; óhajtva várván Istentül azt az

üdöt, melyben én is kegyelmedhez való jó indulato-

mat és szeretetemet megbizonyíthassam. — Kérem
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édes gróf uram kegyelmedet tovább is — közelebb

lévén másoknál hozzám — ne felejtse el édes nemze-

tünk dolgainak naponként újuló boldogulásinak és

maga szerencsés operátióinak jó liirével , ennyi szo-

morúságok közé szoríttatott állapotomban vigasztalni,

erdélyi jószágimat és embereimet protegálni, és leve-

lemmegadó ezenméltóságosfejedelemRákóczyFerencz

kedves fiam-uramhoz sietve küldött becsületes meghitt

szolgáimnak, Bay Mihály uramnak — ki által ke-

gyelmednek szóval is izentem — hitelt adni, s a mi-

ben kívántatik, siet utjokban assistálni méltóztas-

sék
; én is míg élek, vagyok s leszek

kegyelmednek

Nicomediae, 22. Aug. 1705.

szolgáló jóakarója s attyafia

Thökölyi Imre m. k.

Titulus

:

Méltóságos Gróf Forgács Simon Urnák, Méltóságos

Fejedelem Rákóczy Ferencz kedves Fiam-Uram ö

kegyelme Erdélyben lév Generális Commendánsá-

nak s Plenipotentiáriussának etc. kedves jóakaró

uramnak s atyámfiának adassék.

II.

Pekry úrnakr

Édes Gróíf Uram !

Nem tudhatom okát, régi ismeretségünkhöz ké-

pest, hogy kegyelmed illy hosszas bujdosásomban s

boldogtalanságra jutott állapotomban — már az né-

mettül való félelemre nézve nem vétkezvén — enge-
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met ügy elfelejthetett : közelebb meghitt, becsületes,

méltóságos fejedelem Rákóczy Ferencz kedves fiam-

uramtúl Erdélyen által hozzám visszajöv szolgám

Szölössy Zsigmond által legalább látogató kevés irás-

sával is meg nem becsüllött ; de úgj látom, hogy in-

felicis rarus vagy nulliis sólet esse amicus. — Isten

kegyelmedet éltese, és édes nemzetünk dolgaira se-

gítse.

Kegyelmednek

Nicomediae, 22. Aug. 1705.

minden jót kivánó attyafia, sógora

Thökölyi Imre m. k.

Méltóságos Gróf Pekry Lörincz urnák ö kegyelmé-

nek adassék.

III.

Esterházi Antal úrnak.

Méltóságos Gróf Ur, kedves öcséiii-iiram í

Egerbül 14 Junij irott kegyelmed levelét ked-

vesseu vettem
;
jó egészségben lételének, igaz magyar-

ságának, édes nemzetünk dolgaiban való szives fárado-

zásának ,
szerencsés operátióinak, méltóságos hiva-

taljának, dicséretes vitéz magaviselésével naponként

neveked jó liirének-nevének felette igen örülök
; kí-

vánom. Isten kegyelmedet azon igaz magyarságában

tegye állhatatossá, sokáig éltesse, szerencséjét nevelje.

Istennek hála, nyavalyás állapotomhoz képest

én most türhetképen vagyok, kívánván rövid üdön

kegyelmedet édes hazámban látni , és kegyelmedbe

gyönyörködni. Kérem, tovább is róllam ne felejtkez-
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zék el, maga, s atyafiak felöl tudósítson, s Isten jóvol-

tábúl boldogul folyó s naponként újuló édes hazánk

dolgainak, úgj egyéb tudni méltó európabeli occur-

rentiáknak értésemre való adásával ottan vigasztal-

jon; kegyelmedtül kedvessen veszem, és maradok

kegyelmednek

Nicomediae, 22. Aug. 1705.

szolgáló attyafia

Thökölyi Imre, m. k.

Méltóságos Gróf Esterházy Antal kassai gene-

rális kedves öcsém-uramnak ö kegyelmének.

IV.

Ottlik György úrnak.

Isten sok jókkal áldja kegyelmedet

!

5. Április és 15. Junij Egerbül irott leveleit s

régi igaz hségéhez képest tudósíttását s továbbra

is jó maga-ajánlását kegyelmednek kedvessen vettem,

úgy becsületes szolgáimhoz Pápai Gáspár és Szölössy

Zsigmondhoz — ki is énnékem kegyelmed jó affectió-

járul elégséges bizonyságot tett — mutatott jóakarat-

ját is. — Örülök állhatatos igaz magyarságának s

méltóságos fejedelem Rákóczy Ferencz kedves fiam-

uram ö kegyelme szolgálatjabéli udvari becsületes

hivataljának ; — Isten nagyobbra is segítse kegyel-

medet!

Légyen kegyelmednek teljes megnyugovása az

én kegyelmedhez s fiához való kegyelmes aflfectióm-

ban : mert szivessen kívánom, hogy Isten jobb üdöre
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juttatván, kegyelmed annak gyümölcsét hálaadatossá-

gom mellett experiálhassa. Kérem, tovább is róllam

ne felejtkezzék, s közelebb most az országgylésére

expediáltatott meghitt becsületes szolgámnak Bay Mi-

hály urnák, az miben kívántatik, assistáljon, s dolgaim

segítségében és az szükséghez képest mutassa jóaka-

ratját : és ha mi vigasztalásomra való dolgok interve-

niálnak ,
— tudósítani ne nehezteljen. Isten éltesse

kegyelmedet.

Kegyelmednek

Nicomediae, 22. Aug. 1705.

minden jót kivan

Thökölyi Imre m. k.

V.

Jánoky Zsigmond urnák.

Isten kívánsága szerint való sok jókkal áldja

meg s boldogítsa kegyelmedet.

Érsek-Újvár alatt való táborbul 20. Novembris

Anni 1704, és Egerbül 5-ta praeteriti Április nékem

Írott kegyelmed leveleit s azokban való szíves rólam

megemlékezését, s régi hozzám való hséges szere-

tetének confirmatióját s továbbra is magaajánlását

igen kedvessen vettem, s nagy örömmel értettem ; Is-

ten kegyelmedet áldja meg érette, nékem is adjon sok

nyomoniságos, hosszas bujdosásim után jobbrafordult

üdöt érnem, hogy kegyelmednek hálaadatos voltom-

mal köszönhessem meg. — Az mi az utóbbi levelében

accludált instansok dolgát illeti: arra sokféle bajos

MONUMEIfTA HÜNG. HIST. SCEIPT. XXIII. 24
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dolgokkal , biisiilásokkal , szomorúságokkal megter-

heltetett elmémet — régi dolog is lévén — nem re-

flectálhatom ; ahozképpest szükséges lett volna mind

arrulvaló parancsolatomat látnom, mind az quantum-

nak számát tudnom, melly ha úgy volt — azminthogy

kegyelmed irássában nem kételkedem — kétségkivül

az nemes ország javára akkor czélzott dolgoknak se-

gítségére fordíttatott: ahozképpest nem akarván, hogy

kegyelmed is felöle tovább búsíttassék, megparancso-

lám az odaki mostan beállott nemes ország gylésére

deputáltatott meghitt becsületes szolgámnak Bay Mi-

hály urnák, hogy ezen materiában az megirt instansok

supplicatiójokat az méltóságos fejedelem kedves fiam-

uramnak ö kegyelmének beadván, ö kegyelme eltt

omni meliori modo nevem alatt segítse, az mint instan-

tiájokra tött válaszombul kegyelmek (kegyelmetek ?)

megtudhatja. — Kérem kegyelmedet, róllam tovább

is ne felejtkezzék , most közelebb megirt becsületes

szolgámra bizott szükséges dolgaimat, egyébiránt is

ha miben töUe requiráltatik, segítse ; kinek megpa-

rancsoltam, hogy kegyelmednek dolgaimat declarálja,

és kegyelmed tanácsával éljen. Isten kegyelmedet

megáldja érette, ha miben jóakarattal, segítséggel lé-

szen, mellyért én is az mint vagyok, úgy tovább is

leszek

kegyelmednek

Nicomediae, 22. Aug. 1705.

minden jót kivánó jóakarója

Thökölyi Imre m. k.
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VI.

Szirmay urnák.

Édes Szirmay uram

!

Hosszas bujdosásombaii, szomoruságg-al üdömet

tölt állapotomban nem kevés örömmel értettem, hogy

az német udvar kegyelmedet rendelte egy részrül az

magyar nemzettel való viszás dolgának complanálá-

sára ; mert elhiszem, hogy ha az dolgok compositióra

mennek : régi hozzám való aöectiójához képest —
mellyben az méltóságos fejedelem kedves fiam-uramtúl

ö kegyeimétül ide hozzám jöv emberem által kegyel-

medtül confirmáltattam — énróllam is az alkalmatos-

ság szerint meg- fog emlékezni, az én jómra ; kii'e ké-

rem is kegyelmedet egész bizodalommal, s egyébiránt

is, hogy rólam el ne felejtkezzék ; ha Isten jóvoltábul

jobb üdÖt érhetek : kegyelmed is az én kegyelmedhez

való állhatatos szeretetemnek s hálaadatosságomnak

jeleit megtapasztalja. Isten éltesse kegyelmedet.

Nicomediae, 23. Aug. 1705.

Kegyelmednek

Istentül minden jót kivány

szolgáló jóakarója

Thökölyi Imi'e m. k.

P. S. Édes Szirmay uram ! Ösmörötségünk egy-

mással gyermekségünktül fogvást való lévén, örögöbb

állapotunkban pedig, valamíg az mostoha szerencse

egymástul el nem szakasztja, barátságunk s egymás-

hoz való szeretetünk állhatatos lévén : az igaz barát-

ságnak, sinceritásnak most mutathatja gyümölcsét, ha
ülyen régi jóakarójának bujdosó állapotjában és tá-

vollétében mind az feljebb irt dolgokban, mind egyéb
24*
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az gylésben folytatható szükséges dolgaimban, mind

jó tanácsával sagíteni, s ottan való jelenlétével is —
kire az fiam-uram ö kegyelme és Bercsényi uram eltt

lehet érdeme — szolgálni és dolgaimat promoveálni

igyekezik ; kirül levelem megadó meghitt becsületes

szolgámtul Bay Mihály urtúl bvebben izentem ke-

gyelmednek, — kérem, eziránt adjon hitelt szómmal

mondandó szavainak.

Kegyelmednek

szívesen szolgálni kivánó igaz jóakarója

Thökölyi Imre m. k.

NB. Szirmay István urnák saját kezével irta ke-

gyelmes urunk ö nagysága.

VII.

Vay Ádám urnák.

Isten kivánsági szerint való jókkal áldja meg ke-

gyelmedet. Várom vala becsületes meghitt szolgám

Szöllössy Zsigmond által is az méltóságos fejedelem

kedves fiam-uram ö kegyelme udvarábul visszajöv

alkalmatosságával kegyelmed róllam való megemlé-

kezéssit: de elhiszem, sok bajos dolgai s foglalatos-

sági mulattatták el kegyelmeddel. — Én kegyelmedet

ezen alkalmatossággal is levelemmel az nemes ország

gyüléssére deputált meghitt becsületes szolgám Bay

Mihály uram által látogatni kívántam ; adja Isten, ta-

lálja kegyelmedet jó egészségben

!

Kérem kegyelmedet, ne felejtsen el ; lám én ke-

gyelmedhez, valamikor és valameddig ezen igaz ma-

gyar igynek cooperatiójában együtt fáradozván, min-
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deukoron egész syncera aífectióval voltam , kegyel-

medben is ellenkezt nem tapasztaltam, és ezután is

hasonló jó indulatot, sött Isten jobb üdöre juttatván,

hálaadatosságot supponáljon bennem. Említett becsü-

letes szolgám ha mely dolgaimban kegyelmedet meg-

találja : kérem kegyelmedet, mind az méltóságos feje-

delem , mind az nemes statusok eltt ne neheztelje

promoveálni, — hogy illy távullétemben is kegyelmed

jóakaratjával dicsekedhessem. Isten éltesse kegyel-

medet.

Nicomediae, 23. Aug. 1705.

Kegyelmednek

Istentül sok jót kivan

Thökölyi Imre m. k.

VIII.

Várnay György urnák.

Isten sok jókkal áldja meg kegyelmedet.

Kegyelmed négy rendbeli leveleit, s azokban

ltt régi hozzám való hségének, mostani jó aífectió-

jának declaratióját, tudósíttását , továbbra is való jó

maga-ajánlását kedvessen vettem ; kegyelmed fiát

szolgálatomra accomodáltam, és kegyelmed tekinte-

tiért, maga-viseléséhez képest, leszen is respectusom

reája.

Az mi pedig kegyelmed kívánságát illeti : még-

eddig magyarországi jószágimnak appreheudállására

s revisiójára expeditus becsületes szolgám meg nem
érkezek, hogy tlle egész, szemmel látott informátiót

vehettem volna mindenekrül, s jószágimat ezután



374

rendbe vétethettem volna; elhiszem mindazáltal, már

az sem késik, — kegyelmed is azalatt légyen csendes

elmével. Isten azomban kivívén — az mint óránként

reménlem — nem felejtem el kegyelmedet, kivált hoz-

zámvaló jó aífectióját naponként jobban is megbizo-

nyítván ;
akartam volna, ha az melly assecuratiót ke-

gyelmed emleget: elre láthattam volna. Isten kegyel-

medet éltesse.

Kegyelmednek sok jót kivan

Thököly i Imre m. k.

(NB. Dátuma hiányzik, de bizonyos, hogy Nicomediae,

Aug. 23. 1705.)

IX.

Sréter János urnák.

Isten sok jókkal áldja meg kegyelmedet.

Selymeczrül 7. Novembris Anno 1704. nékem

Írott levelébül és abban való szives maga declaratió-

jábul voltaképpen confirmálódtam kegyelmed régi h-
ségéhez képest hozzám való állhatatos jó indulatjárul,

melyet igen kedvessen vévén, kívántam én is ezen

válaszommal kegyelmedet megbecsülni, és kegyelmed-

hez való kegyelmes affectiómrul bizonyossá tenni, —
adja Isten, találja jó egészségben. Kérem, tovább is

róllam ne felejtkezzék, és ha mi vigasztalásomra való

dolgok interveniálnak, tudósítson. Isten kegyelmedet

éltesse. Nicodemiae, 23. Aug. 1705.

Kegyelmednek

Istentül sok jót kíván

Thökölyi Imre m. k.



370

X.

Izdeiiczy Márton uruak.

Egerbül 5-ta Április irott levelét és abban szí-

ves rólam megemlékezését s állhatatos jó affectiójá-

nak declarátióját kedvessen vettem
;
kívánom én is :

Isten kegyelmedet jobb üdömben engedje látnom, hogy

kegyelmed is hozzá való kegyelmes gyümölcsét (affec-

tíómnak) kóstolhassa. Ezután is kedves lészen elt-

tem, ha kegyelmed róllam megemlékezik, s kivált ha

valami jó hírekkel ottan-ottan vigasztal. Isten kegyel-

medet éltesse. Nicomediae, 23. Aug. 1705.

Istentül kegyelmednek sok jót kíván

Thökölyí Imre m. k.

XI.

Petenda György urnák.

Isten sok jókkal áldja meg kegyelmedet.

Nagy vigasztalásomra s contentumomra ltt ke-

gyelmed némelly dolgokrúl való tiidósíttása, mellyet

továbbra is követvén kegyelmed : Isten jobb üdöt en-

gedvén érnem, kegyelmednek meghálálni kívánok,

kegyelmes reflexióm lévén kegyelmedre régi hséges

szolgalatjára nézve is. Isten kegyelmedet éltesse.

Kegyelmednek

Nicomediae, 23. Aug. 1705.

sok jót kíván

Thökölyí Imre m. k.
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XII.

Petröczy István urnák.

Szklabináriü 7. Januarij datált kegyelmed leve-

lét vettük , mellybül megesmértük, hogy kegyelmed

kedvessévei megegyezvén, hazájában penetrált; mely-

ben noha Isten még bennünket meg nem vigasztalt :

de reménljük mi is édes hazánkban való éltünket.

Kegyelmed maga lelke lehet tanúbizonyság: sokszori

átkokkal való hites kötelessége, annálinkább hozzánk

való vérsége mit kivánt volna, avvagy ez ellen mit

cselekedett kegyelmed, és levelében tött declarátiójá.

ban letött irása szerint — Isten minket is küljöbb

vívén— mennyiben kivánja azt velünk tapasztaltatni

;

lévén addigis módja, hogy az hova az méltóságos fe-

jedelem kedves fiam-uramtul commendíroztatik , az

odavaló állapotokrul, és az szomszédságban lév or-

szágok hireiröl addigis tudósíthasson, in contestatio-

nem futurae bonae voluntatis : az mint eddigis hogy

volt, szüntelen annálinkább ezután lészen és most

kiváltképpen az ország gylésében bizonyos meghitt

szolgánk, az ki kegyelmed levelét megküldi bizonyos

alkalmatossággal. Ezzel Istennek ajánlom kegyelme-

det. Nicodemiae, 1705.

XIII.

Mónay Pál urnák.

Noha késre jutott kezünkhez kegyelmed Érsek-

újvár alól 17. Novemb. Anni 1704. nekünk irt ke-
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gyelmed levele, mellyröl ez alkalmatossággal kiván-

tiiiik tudósitani, köszönvén egyszersmind kegyelmed

levelében felölünk való megemlékezését, az mint irja,

több régi jóakaróinkkal és valamikor szolgálatunkban

lév híveinkkel együtt ; örömmel értvén azt is, hogy

kegyelmed az méltóságos fejedelem kedves fiam-uram

és az magyar haza szolgalatjában foglalatoskodik

most is, örögségében is, — mely igaz igynek en-

nekelötte én is kegyelmeddel együtt valaha munkása

voltam, most pedig mégeddig Isten itéletjébül mar-

tyrja vagyok, hazámérts nemzetem szabadságáért sok

nyomorúságos szenvedésemre s bujdosásomra nézve,

kitül Isten kegyelmeteket oltalmazza, és mostani ha-

zája szolgalatjában segítse s ersítse — szívesen kí-

vánjuk. Kegyelmed által mindazokat a jóakaróinkat

s régi híveinket, szolgáinkat köszöntjük, valakiket

kegyelmed levelében említett, noha megnevezés nél-

kül is, az kik hozzánk jó szívvel és indulattal vannak

;

adja Isten: láthassuk mi is még testi szemeinkkel ke-

gyelmeteket. — Nicomediae, — — Anno 1705.

XIV.

Bessenyey Zsigmond urnák

Egerbül de 4. Maji Anni praesentis datált levele

kegyelmednek kezünkhöz jutván , ebben deciaráit

készségét és fellünk való megemlékezését kedvessen

vettük, és köszönjük ; — mi is ezen levelünk által

kívánván mhidazon jókat kegyelmednek, az kiket Is-

tentül minékünk kivan kegyelmed. Szegény Ibrányi
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László uramnak az Dunán túl való elesését — az mint

kegyelmed irja — szánakozással értettük ; kinek öz-

vegyének s árváinak állapotjokrúl ha kegyelmed Ko-

máromy uramat secretariusunkat tudósítja : kedvessen

veszszük. — Nicomediae, — — Anno 1705.

XV.

Kende Klárának.

Kegyelmed levelét vettük, állapotját s édesatyja

halálát szánakozással értettük; Isten kegyelmedet vi-

gasztalja meg !
— Az mi egyéb, levelében feltött insi-

nuatióját illeti kegyelmednek : iiekünk mind Istenben

elnyugodott jóemlékezettí atyja hozzánk megbizonyí-

tott hségére, mind pediglen kegyelmed kívánságára

vagyon reflexiónk, és az ö idejében, Isten éltünket

adván, kegyelmed bennünket megtanálván : kegyelmed

iránt is kívánunk lenni tekintettel ; de eddig még er-

délyi jószáginknak apprehensiójárúl sem jött tudósí-

tásunk , erre deputált emberünk Magyarországban

lév némelly jószáginknak számunkra való elfoglalá-

sában fáradozván, és minden dolgok másként is kö-

vetkezend magyar nemzet gylésétl függvén ; mi

is nem sok idk alatt közelb megyünk, — akkor lé-

szen ideje mindennek. Nicomediae, — — 1705.
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XVI.

Pintér Márton urnák.

Kegyelmed szép köszönt, nekünk jót kívánó

levele kezünkhez jvén, egyszersmind azt is értvén,

hogy az méltóságos fejedelem kedves fiam-uram ö ke-

gyelme némely jószáginknak arra deputált szolgánk-

nak kezében való adattatására rendelte kegyelmedet :

mely szolgálatban való készségét s maga alkalmazta-

tását kegyelmednek ezen levelünk által mi is megkí-

vántuk köszönni, minden jóknak kívánásával. Ezzel

ajánljuk Isten oltalmában, s kívánjuk, mi is kegyelme-

det több jóakaróinkkal együtt láthassuk édes hazánk-

ban. Nicomediae, — — 1705.

XVII.

Cserniczky Sándor urnák.

Becsületes szolgánk Szöllössy Zsigmond ddto. 30.

Maij datált levelét kegyelmednek megadta, kíbül is

értjük jóemlékezetü atyja s bátyja példájával hoz-

zánk fenntartani kívánó jó indulatját ; melly kegyelmed

készségét köszönettel veszszük, s reménljük : mi is

hazánkért való sok szenvedésínk s bujdosásink után

régi híveinket s jóakaróinkat édes hazánkban is lát-

hatjuk, melynek alkalmatosságával lészen kegyel-

mednek is útja velünk való ismeretségének reno-

vállására, addigis pediglen jó indulatjának con-

testálására, — szüntelen járván s gyakrabban con-

tinuuskodván is az méltóságos fejedelem fiam-uram ö

kegyelme udvarában embereink. Nicomediae, — —
Anno 1705.
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XVIII.

Pekry Löriiiczné asszon nak

maga saját kezével irta levelét az fejedelem Tökölyi

Imre.

Szász-Beszterczérül 2(3. Jimij nékem irott ke-

gyelmedlevelét becsületes szolgám Szöllössy Zsigmond

megadta ; róllam való el nem felejtkezéssét és mind

maga, mind az nagyobbik leánya nevével való ked-

veskedését kegyelmednek atyafi-szeretettel vettem,

Istentül mind édes urának, s mind szerelmes gyerme-

keinek, kegyelmeddel együtt jó egészséget, boldogabb

állapotot, s hazájokban velem együtt csendes és bé-

kességes lakást kívánván. Én kegyelmedhez való

atyafiságomnak megbizonyítására, még az mikor az

sógor ö kegyelme új kiiruczságát hallottam, még ta-

valy, levelemet küldöttem volt : de nem tudom, kegyel-

mednek megadták volt-é? Akkor talám Szebenben

volt, az honnan hogy Isten kegyelmedet kiszabadítot-

ta: örömmel értettem; azon jó kegyelmes Istennek

szárnyai és gondviselése alá ajánlom tovább is kegyel-

meteket, írtam Nicomediában, 18. Aug. Anno 1705.

Kegyelmednek

szolgáló attyafia

Thököly i Imre m. k.

XIX.

Bohús András urnák.

Egerbül 25. Junij datált kegyelmed minket kö-

szöntet, jót kivánó levelét becsületes szolgánk Szol-



381

lössy Zsigmond meghozta. Rólhink való kegyelmed

megemlékezését kegyelmesen vettük, kívánván mi is,

hogy az keresztény hazában testi szemeinkkel láthas-

suk kegyelmedet. Hozzánk való szeretetét, az mikor

az alkalmatosság hozza, hozzánk küldend levelének

contestatiójával kívánjuk megbizonyíttatni , ottvaló

dolgoknak megtudósíttásával. A melly missemondó

eszközökrül levelében emlékezik kegyelmed : azt már

alkalmatos ideje miolta Andrássy Miklós uramnak

kezében resignáltattuk, s kezünkbül kiadtuk. Isten

maradjon kegyelmeddel. Nicomediae, 15. Aug. 1705.

Kegyelmednek

minden jót kivan

Thökölvi Imre m. k.

XX.

Bogády Ádám urnák.

Adjon Isten minden jót kegyelmednek

!

Kegyelmed Egerbül 14. Apr. datált, minket lá-

togató, köszönt, jót kivánó levelét kegyeimessen vet-

tük; róllunk való megemlékezéséért, Isten bennünket

éltetvén, kegyelmességünkkel való obligátusoknak is-

merjen bennünket ; kérjük, ezen hozzánk való devo-

tióját tartsa fenn, — ezzel esmertetvén magát távullé-

tében is hozzánk ebbéli tiszta kötelességét ezzel con-

testáló személlynek lenni. Kegyelmed hozzánk való

régi hü szolgalatja elttünk respectusban vagyon, fe-

lejdékenségre se megyén , személyének is kivánt re-

commendatiója meglészen az idejében : de most

annyi terhes országos dolgai között az méltóságos
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fejedelem kedves fiara-uramot búsítani nem tartjuk

illendnek lenni
;
jó alkalmatossággal ebben sem kí-

vánjuk kegyelmedet megfogyatkoztatni, ajánlván ke-

gyelmednek mindenkori kegyelmességünket. Isten

maradjon kegyelmeddel.

Dátum Nicomediae, 15. Aug. Anno 1705.

Minden jót kivan

Thökölyi Imre m. k.

XXL

Géczy Zsigmond urnák.

Sok jókkal áldja meg Isten kegyelmedet. Eger-

btil 26. Martij datált kegyelmed levele hozzánk pe-

netrált, — Isten áldja meg kegyelmedet rólunk való

megemlékezéséért, szives indúlatjábul való jó kiván-

ságiért, hozzánk való régi affectiójának ennyibe való

contestálásáért ! Adja Isten testi szemeinkkel az ke-

resztény hazában kegyelmed kívánsága szerint is lát-

nunk kegyelmedet. Nem kétljük, tovább is hozzánk

való affectióját kegyelmed fenntartja, és az alkalma-

tosság már gyakortabb lévén, hozzánk való devotió-

ját, hozzánk küldend leveleinek contestatiójával, igye-

kezik megbizonyítani. Mi is ajánlván kegyelmednek

mindenkori kegyelmességünket. Isten maradjon ke-

gyelmeddel. Nicomediae, 15. Aug. 1705.

Minden jót kivan

Thökölyi Imre m. k.
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XXII.

PotturiiyayFereiicz urnák.

Kegyelmed Pottuniyárul 20. April datált leve-

lét kegyelmessen vettük, esmérjük is régi hozzánk

való kötelességét s devotióját velünk megesmertetö

jelnek ; aminthogy mi is kívánjuk az alkalmatossá-

got, hogy az keresztény hazában szives jó kivánsá-

giért, rólunk való el nem felejtkezéséért mutathassuk

meg kegyelmességünkbül való jóakaratunkat kegyel-

medhez, több rólunk el nem felejtkezettekkel együtt

;

tovább is hozzánk való affectióját, jó alkalmatosság-

gal hozzánk küldend levéllel contestálni kívánjuk,

addigis , míg Isten hazánkban nem engedi látnunk

kegyelmedet. Isten maradjon kegyelmeddel. Nicome-

diae, 15. Aug. Anno 1705.

Minden jót kivan

Thökölyi Imre m. k.

XXIII.

GrófBercsényi Miklós urnák
maga saját kezével irt az fejedelem Tökölyi Imre.

Méltóságos Gróíf úr

!

Szöllüssy Zsigmond becsületes szolgámtul 12.

Maij Anni praesentis nékem küldött atyafiságos vá-

laszt-tevö levelét kegyelmednek nagy becsülettel vet-

tem, általa ltt izenését s oblatióját megértettem ; Is-

ten minden kivánt jókat adjon érette kegyelmednek,

és hogy én is boldogabb állapotomban kegyelmed jó
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aífectióját hálálhassam meg. En ugyan azt gondoltam,

hogy kegyelmednek eszében sem jutok, s felliem

egészlen elfelejtkezett ; igen örültem azon, midn ke-

gyelmed levelét s ebben jó aífectiójárul úri paroláját

olvastam. En is pedig kegyelmedet securussá teszem:

mig Istenem éltet, egyebet bennem az maga iránt való

jó igaz sinceritássánál nem tapasztal. — Édes gróf

uram ! Az méltóságos fejedelem kedves fiam-uramban,

és kegyelmedben lévén minden bizodalmam : ezen bi-

zodalommal rendeltem én is levelem megadó, meghitt,

becsületes szolgámat Bay Mihály urat az következ

és közelétö, fegyverben lév magyar nemzet közön-

séges országos gyüléssére, meghagyván nékie, hogy

Szllössy Zsigmond által ltt atyafiságos izeneti szerint,

reábízott dolgaimhoz és instantiámhoz képest ottan-

ottan — tudván országos sok dolgait — kegyelmedet

én képembe keresse meg, s éljen méltóságos tanácsá-

val mindazokban. Kegyelmedet azért atyafiságossan

kérem : méltó instantiáimban a méltóságos fejedelem

és a nemes ország eltt légyen jó promótorom, obtes-

tálván egyszersmind kereszténységére, igaz magyar-

ságára, hogy az magyar nemzet és az méltóságos fe-

jedelem eltt való autoritássá szerint innen mennél-

hamarabb való szabadulásomban, s az követeknek

érettem is az portára való expeditiójában — az mint

errül az méltóságos fejedelem kedves fiam-uramtúl is

leveleiben assecuráltattam — légyen jó hathatós esz-

köz, hogy hátramaradt nyomorult éltemet tölthessem

én is, érhessem is el hamarabb kegyelmed promotiója

által, édes nemzetem között, lelkemnek s elmémnek

csendességével. — Most az ideje, édes gróf uram,

hogy kegyelmed illyen bujdosó s megnyomorodott

attyafiának szolgáljon, meggondolván, miképen vette
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fel fegyverétj és hogy én is kegyelmetek vére s tagja

lévén, az hosszas bnjdosást és szenvedést azért az

hazáért s igaz igyért felvettem, kinek felszabadulásá-

ban kegyelmetek most munkálkodik ; egyébaránt, ha

azt nem néztem volna : találtam volna én is kenyeret,

és bujdosásimban, szenvedésimben könnyebbséget. Az
szent Isten is lígy áldja meg kegyelmedet, s én is nem
kivánok érette lenni éltemig kegyelmednek hálaadat-

lan jóakarója. Ezen jó Istennek oltalmában ajánlván

kegyelmedet, maradok

Nicomediae, 18. Aug. 1705.

kegyelmednek

szolgálni kivánó jóakarója, attyafia

Thökölyi Imre m. k.

XXIV.

Rákóczy Ferencz Fejedelemnek

maga saját kezével így irt Thökölyi Imre

:

Méltóságos Fejedelem, kedves fiam-uram!

Nem tudom , mint kezdjem el megköszönését,

mint szolgáljam meg fiúi szeretetét kegyelmed 15. Ju-

nij Szöllössy által küldött levelében letett méltóságos

assecuratiójának, hogy tudniillik mind igyekezik ki-

vánságimat promoveálni, s mind innenvaló szabadu-

lásomra procurálni, tetézvén ezzel jóakaratját és raj-

tam való szánakozását, hogy mostani boldogtalan s

bujdosó sorsomban succurrálni és kedveskedésével

sok szükségeimet ugyan Szöllössy által segíteni mél-

tóztatott. Mindezekért Istennek áldását kívánom ke-

gyelmednek és méltóságos fejedelmi házára; az én

MONÜMENTA HUNO. SCRIPT. XXIir. 25
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Istenem ezerannyi jót adjon kegyelmednek érette,

ellenségein tegye tovább is gyzedelmessé, méltósá-

gos fejedelmi ágát pedig dicsösségessé, maga nemzete

és idegenek eltt is. —- Kegyelmed ajánlása szerint

nagy szívvel sóhajtva várom az újabb conjuncturákhoz

képest kegyelmed újabb tudósítását, az clavisos le-

velemben kegyelmednek bvebben irván, ennek vála-

szával együtt; nem kétlem, az ország lejend gylés-

ére nézve differálta érettem az más (már ?) elszánt és

elrendelt embereknek is az portára expeditióját, az én

nagyobb jómra. Bizom azért, s recommendálom tovább

is kegyelmed fiúi szeretetinek az megirt dolgomat, és

egyebeket is. — Nem tudván pedig, az ország dolgai

az gylésben mire fordulnak, lévén valamelly igazí-

tására való dolgom jószágimban is, és Pápay Gáspár-

nak is ha kegyelmed Erdélyben való jószágomat meg-

adatta, odavaló tisztem mellé, s onnan, hogy szemével

látott relatiót tehessen mindkét hazában való jószá-

gimrul , hozzám kelletvén nékie jönni : szükséges

— hogy magam melll kegyelmed méltóságos ol-

dala mellé az ország gylésére egy nevezetesebb

s örögöbb renden lév, országunk törvényét tudó

és ország gylésében s Bécsben követségben is for-

gott és hazájában is vice-ispányságot viselt hívemet

küldjem : expediáltam azért édes fiam-uram kegyel-

medhez Bay Mihály uramat, becsületes, meghitt, régi

hiveim közül egyiket, ki által kegyelmednek atyai

szeretettel izöntem 5 kérem azért bizodalommal ke-

gyelmedet: szóval mondandó szavainak liitelt adni,

az portára küldend követjeivel ide visszaküldenyi,

és örvendötös válaszszal megörvendöztetni méltóz-

tassék. Lássa azért kegyelmed kegyelmes szemmel

Bay uramot, az én tekéntetemért is, — és ha az én
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dolgaimban kegyelmedet megtalálja, sok országos

dolgai között, is azokban légyen ö kegyelmének assis-

tentiával ; sok ideje, az portán tartottam az franczia

követ mellett mintegy residenstil : az odavaló dolgok

mint folynak, és az odavaló franczia követ az kegyel-

medtül nékie Írattatott levelek titulussá iránt mit mon-

dott, ad directionem meg tudja kegyelmednek mon-

dani. Ezzel mégis ajánlom magamat kegyelmed meg-

tapasztalt fiúi szeretetében, maradván míg Isten éltet,

kegyelmedet

Nicomediae, 23. Aug. 1705.

szívesen szeret és szolgálni kivan

ó

bujdosó apja

Thökölyi Imre m. k.

XXV.

Az Rákos mezejére egybegylt nemes
Magyarország státusinak közönség es-

sen, illyen levelet irt Thökölyi Imre:

Celsissime Princeps, Domine Fili singularis-

simo affectu dilecte , neonon Excellentissimi , Illus-

trissimi, Reverendissimi admodum Reverendi , Spec-

tabiles, Magnifici, Generosi, Egregii, Nobiles ac Stre-

nui Domini Fratres, Amici et Benevoli colendissimi,

observandissimi

!

Kinek-kinek kegyelmetek közöl maga méltósá-

üához s rendéhez illend becsületet tévén, dücsortem

az én jó Istenemet, ki az én hosszas bujdosásombéli

boldogtalanságomban engemet azzal megvigasztalt,

hogy az én édes nemzetemnek kimondhatatlan nyomo-

rúság miatt szintén elállott s haldokló állapotja jobbra-

25*
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fordulásának s magok közönséges javát megersíteni

kivánó szabados egybengyülekezéseknek hírét liall-

jam , és liogy nékem emberi reménség s vélekedés

felett dolgaim orvoslására édes hazám igaz fiaihoz,

tagjaimhoz s véreimhez ez idegen messze földrül nyit-

tatott utam; mellyliez való bizodalmamtul viseltetvén,

küldettem meghitt , becsületes hivemet Bay Mihály

uramat kegyelmetekhez, szükséges s kiváltképpen való

dolgaim végett, kérvén nagy szeretettel kegyelmete-

ket, hogy megértvén ö kegyeimétül , vegyék tekéntet-

ben az én igaz hazafiúságomat, édes magyar nemze-

tem igaz igyéért erre az sokféle szenyvedésekkel tel-

jes hosszas bujdosásra s boldogtalanságra való jutá-

somat, minden jószágimtul, javaimtul, édes földimtl

való megvállásomat, és az sokképpen való mortificá-

lás, búsulás, szomorúság miatt való elnyomorodáso-

mat, s szintén elfogyásomat : méltóztassanak dolgaim

megorvoslásával való egész vigasztalással említett

becsületes hívemet mennélhamarabb hozzám vissza-

bocsátani,hogy kegyelmetek közönséges boldogulását

és édes hazánk eltapodott szabadságának helyreállí-

tásában való nemes, szíves munkájoknak tovább s

mindvégig való szerencséjéért — mint most is elkö-

vetem — és kinek-kinek kegyelmetek közül mind ma-

gok, mind kedves maradékjok örökös javáért én is az

én Istenemet imádhassam, hálaadatosságomnak min-

den üdöbéli contestatiójával. — In reliquo Celsitu-

dinem Vestram, necnon Excellentissimas, lUustrissi-

mas, Reverendissimas, admodum Reverendás, Specta-

biles, Magnificas, Generosas, Egregias, Nobiles ac

Strenuas Dominationes Vestras diu ad vota feliciter

valere desideranS; maneo, Nicomediae, 24. Aug. Anno

1705.
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Celsitudinis Vestrae,

Excelleiitissimanim, item Illustrissimanmi, Re-

verendissinianim admodiim Revereiidarum, Spectabi-

liiim, Magiiificarum, Geiierosarum, Egregiarum, Nobi-

liiim ac Strcinianim Dominationum Vestrariim

Páter, Fráter, Amicus, Benevolus et

Servitor paratissimus

Emericus Thökölyi m. p.

Titulus seu indorsatio :

Celsissimo Dominó Priiicipi Francisco Rákóczy,

uecnoii Excellentissimis, lllustrissimis, Revereudissi-

mis, admodum Reverendis, Spectabilibus, Magnificis,

Generosis,Egregijs, Nobilibus, Strenuis Dominis, Do-

minis Generalibus, Coniitibus, Praelatis, Baronibus,

ComitatuumOfficialibus,itemCapitaneis,Ductoribus—
Tóti denique Universitati Dominorum Magnatum et

Nobilium, Militiaeque Equestris pariter et Pedestris

Ordinis Inclyti Regni Hungáriáé, in Campo Rákos in

Armis existentibus et Comitia celebrantibus Tit. Tit.

Dominó Filio singulariíer dilecto, Fratribus, Amicis

et Benevolis Colendissimis, Observandissimis. *)

*) A Rákos mezejéro hirdetett, de a hadi állapotok miatt

Sze'csénybe áttett országgylésen egybegylt rendek határozata e

levélre :

„A vti cu 1 US VIII. Az méltóságos Tökölyi Imre fejedelem

az magjar haza szabadságinak helyreállításáért fegyvert fogván, és

azon ügynek minden jobb utakon és módokon való folytatására éle-

tét, jószágát feláldozván, úgy most is hazafiúi magyarság* szerint

hazánkért bujdosásban 'évén, és minden jószágitul az austriai ház

által megfosztatván : minthogy Isten által azon iószágok az mostani

ügynek birodalmában estének, — méltónak Ítéltetett, hogy az prac-

tituált fejedelem minden jószágiban restituáltassék. maga pedig sze-

méllyé szerint több bujdosó magyarokkal az leend békességnek

tractájában includáltassék ; st mivel azon magyar ügynek folytatá-

sával, hol magn, hol arra rendelt emberi pro publico némü-némü

adósságokat cmtraháltanak, hogy praevia rei investigatione veritat;
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XXVI.

Magyarországra az nemes o r s z á g g y ü 1 é-

séreexpediáltatott, meghitt, becsületes

hívünknemzetes vitézlöBayMiliály uram
instriictiój a.

Nicomediae, 24. Aug. Anno 1705.

1-mo. Isten segítsége által megindulván, az meny-

nyiben lehet, siessen, és leveleinket mind méltóságos

fejedelem kedves fiam-uram ö kegyelmének , mind

Bercsényi urnák s másoknak is, az kiknek szólnak,

az titulus nélkül valókat is, az mint szóval eleiben

adtuk, ott titulálván, illend köszönötünk mellett adja

meg.

2-do. Minthogy az méltóságos gróf Bercsényi

Miklós uram ö kegyelme kiváltképpen való módot

Ígérte dolgaink promotiójában, mind nékünk irott le-

velében, mind pedig szóval, becsületes szolgánk Szöl-

lössy Zsigmond által hozzánk való jóakaratját izen-

vén, hogy az gylésben lév emberünk ö kegyelmét

ne tágítsa, hanem szüntelen magát ö kegyelmének

insinuálja: azt azért el ne mulattassa; kegyelmének

szóval miket mondjon, s másoknak is, az kiknek tud-

niillik ö kegyelme javallani fogja , minthogy minde-

nekben az kegyelme tanácsával éljen ,
— szóval

bvebben declaráltunk. St ö kegyelméhez való bizo-

dalmunknak contestatiójára, azzal is kegyelme mél-

tóságos személyét meg kívánván becsülni : ezen in-

structióját, ha kegyelme kívánja, kegyelmének

megmutassa, nem kételkedvén semmit benne , hogy

comperta, az ollyatén megkái-osodott crerlitoioknak az méltóságos

vezérl-fejedelem (Rákóczy) ex cassa publica contentatiót tehessen,

igazságosnak találtatott."
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oly bö mértékben tapasztalt hozzánk való ö kegyelme

sincera aífectiójához képest, ö kegyelme dolgainknak

jó patronnssa lészen, mind azokban, valamellyek jószá-

ginkat concernálják, mind és kiváltképpen való mó-

don abban, hogy az mi személyünk közönségessen ö

kegyelmek eltt ne menjen felejdékenségben , s to-

vább se diíferáltatnék errül az gyülésrül a magyar

nemzetnek a portára érettünk követséges requisitiója

a méltóságos fejedelemnek és a fegyverben lév ma-

gyar nemzetnek, innen való kiszabadulhatásnnk iránt:

— tekéntetben vévén azt kegyelmek, hogy mi azért

az igaz magyar igyért jntottunk erre, azmiben vagyunk,

mindenünktül megváltunk, és az hosszas bujdosásnak

s külömb-külömbféle (módon) való szenvedésnek terhe

alatt már szintén elfáradtunk és megnyomorodtunk
;

— egyébiránt is az szükséghez képest az miben ö

kegyelmeket i equirálja : édes nemzetünk között való

nagyra nevekedett méltóságos tekéntetével és autori-

tássával dolgainkat promoveálja (Bercsényi), kivált

ha a német és magyar között való dolgok compositióra

fordulnak.

3-0. Némely supplicánsok találtának itt meg

bennünket, az mint supplicatiójábul kinek-kinek mi

dolga légyen, megláthassa, úgy azt is; mi választ tet-

tünk nékiek; ha azért az válaszhoz képest méltóságos

fejedelem íiam-uramot kegyelmét és az nemes orszá-

got megtalálják supplicatiójokkal, az mi nevünkkel :

dolgoknak promotióját segítse, levelünk megadása s

köszönötünk mellett kérvén szónkkal cancellarius

Jánoky Zsigmond uramot — ki eltt tudnillik az

illyen instantiák forgani szoktak — az mi tekénte-

tünkért segíteni ne neheztelje, és nevezetessen, hogy-

ha Máriássy Ádám uram, az méltóságos fejedelem



392

kedves fiam-uram ö kegyelme adjutántja, az Vér fami-

lia — kibül való az anyjáriü Komáromy János uram

fia — Várad s Jen tartományiban ket illet jószá-

gok dolga végett supplicatiót ad be az méltóságos fe-

jedelemnek és az nemes országnak : omni meliori

modo promoveálja, és más jóakaróinkkal is azon dol-

got segítéssé, contentumot kívánván abban tenni, em-

lített Komáromy János uramnak.

4-to. Az mely dolgainkban az hármas memóriáié

beadatódott jószágink dolgában az méltóságos fejede-

lem kedves fiam-uramnak kegyelmének : mindazokra

az ö kegyelme válaszát szorgalmatossan urgeálja, a

mellyékben egész választ nem adott, vagy azokban

differáltatott.

5-to. Kezéhez adott leveleinket kinek-kinek adja

meg; ha kinek meg nem adhatja: bizonyos emberekre

bizza, az kiktül recognitiót vegyen de recepisse, mely-

lyel confirmáltassunk, hogy kiki kezéhez vehesse.

6-to. Mióltátul fogva méltóságos fejedelem kedves

fiam-uram kegyelme jóakaratjábul mind erdélyi, s

mind magyarországi jószágink restituáltattanak : míg

embereink kézhez vehették, és mind mi, úgy meghitt

szolgánknak Kemenczey Jánosnak a méltóságos feje-

delemtül resignáltattak, e végre, hogy mi szükségünkre

percipiálja jövedelmét, azon reménségünk lévén az

mi erdéllyi jószágunk iránt is, várjuk azért az méltó-

ságos fejedelem oblatiója szerint az ö kegyelme jó-

akaratját. A miólta a fiscus keze vagyon mindkét ha-

zában lév jószágunkon, vagy ezután is vehetnek

benne (belle), lassan érkezhetvén reá : azalatt a mi pro-

ventus belllek interveniálhatott, az mint értjük, mind

fiscus számára percipiálták; melly igazság szerint

minket illetett volna, s illet is. Ezen matériában is hat-
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liatós iiistaiitiát tegyen, hogy az mit belöllök perci-

piáltak, vagy az kézhezvételig" tovább is pcrcipiáliiak :

nekünk refundáltassék, liogy azzal is a bujdosásban

igen elfogyatkozott állapotunkat segíthessük, — ide

nem értvén méltóságos gróíf Bercsényi Miklós uraniot

ö kegyelmét, ki nékünk enyiczkei jószágunkat sponte

remittálta — mellyért Isten ö kegyelmét megáldja;

nékünk Isten adjon módot, tehetséget benne, hogy ö

kegyelmének meghálálhassuk — söt annak azalatt

való proventussa felöl ingyen sem emlékezzék ö ke-

gyelme eltt, többel lévén mi adóssakö kegyelmének.

XXVII.

R a d V á n s z k y G y ö r g y n é M á r i á s s y J o a n n a-

K a t a r í n a a s s z o n n a k.

Radvánbul die 6. Februarij Anni praesentis né-

kem irt kegyelmed jónkat kivánó szép levelét kedves-

sen vettem
; kegyelmedet, úgy kedves fiát régi jóaka-

róink közül egyiknek tartván, ezen választtévö leve-

lemmel én is kegyelmedet megbecsülni kívántam, —

Istentül mind kegyelmednek, mind hozzátartozóinak

jó egészséget, és hazájokban boldog és békességes

lakást kivánván. — Sem Radvánszky János, sem Ger-

hard György uraiméknak nem szükséges a méltósá-

gos fejedelem kedves fiam-uram ö kegyelme eltt a

recommendatio : mert igaz hazafiaknak esmérvén ö

kegyelmeket, élt már is szolgálatjokkal, és meg is

esmérte, kik legyenek; mindazonáltal kegyelmed re-

quisitiója tekéntetben elttem lévén, és én is kegyel-

metekhez közelebb való menetelemet reménlvén ; az
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alkalmatossághoz és idhöz képest nem kívánom el-

mulatni ö kegyelmekhez való jó affectiómnak megbi-

zoiiyítását, reménlvén ö kegyelmek iránt ennek reci-

}3rocatióját. Az szent Isten minden változástul oltal-

mazza kegyelmeteket, s engedje nékem is látnom kí-

vánt jó állapotban! Nicomediae, 23. Aug. 1705.

XXVIII.

Rákóczy Fejedelem mellett lév
f r a n c z i a követnek.*)

Excellentissime Domine

!

Pro síncero Excellentíae Vestrae erga me affectu,

contestatoque candidi sni amoris argumento snm valde

Vestrae Excellentiae obligatns, etiamqne eo fine meo

ad Comitia Hnngarica Depntato Generoso Dominó

Michaeli Bay strictos dedi ordines, ut nomine meo de-

centem Vestrae Excellentiae exhibendo honorem,

dignas pro tanta benevolentia gratias agat. Cui ut

Vestra Excellentia fidem adhibere, mihique ac nego-

tiis meis, praesertim a praefato Dominó meo Deputato

declarandis , ulterius quoque patrocinari dignetur,

amantissime rogo , et ardentissimis exopto votis, ut

Deus Optimus, Maximus servet Vestram Excellentiam

ad servitia Clementissimi Imperatoris Domini nostri

semper et ubique utilissimam et ad vota sua felicissi-

mam. Nicomediae, 25. Aug. Anno 1705.

Excellentiae Vestrae

Benevolus et ad servitia paratissimus

Emericus Thökölyi m. p.

*) MaiquJB Des Alleurs.
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XXIX.

Angliai, li 1 1 a n d i a i , s v é c i a i , b r a ii d e n-

b u r g u s követeknek, k ü 1 ö n ö s s e n.

Excellentissime Domine

!

Longo jam pressus exilio, variisqiie calamitati-

biis pro fide et patria exeratatus, non modice consola-

tus siim , dum intellexi — sicut lioc diidura ardenti

corde desiderabam — Sacram Regiam Majestatem re-

medendis afflictissimo et agonisantis Hungáriáé Gen-

tis morbis, saliitares maniis adbibuisse, et eo fine ad

Comitia eoriim Vestram Excellentiam expedivisse.

Quem ego ciiltu singiüari honorare volens, dedi in

mandatis meo ad eadem Comitia Deputato Generoso

Dominó Michaeli Bay, ut Vestrae Excellentiae non

tantum visitationis, sed et condignae salutationis de-

meritiim exhibeat bonorem. Plurimiim confidens, quod

Vestra Excellentia eidem fidem indiibiam sit adhibitiira

e firmaque sua in justitiam et fidem Evangelicam

obligatione perplexiim statiim meiímcordi siimmendo,

mihi, meaeque ac patriae causae efficaciter patrocina-

tura
;
pro qiio Deus Vestrae Excellentiae benedicet,

et ego maneo

Excellentiae Vestrae

Nicomediae, 25. Aug. 1705.

servitor paratissimus

Emericus Tbökölyi m. p.

NB. Az hollandiai követnek az Regia Majestas

helyett ezt kell irni : Celsos ac Praepotentes Ordines.
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XXX.

B a y Mihály uramnak.

8iippoiiáltam azt fiam-uram ö kegyelme Írásához

képest, hogy ha a dolgok pacificatióra mennek. Az

anglusok, hollandusok, svéd és prussiai királyok in-

teressentiájok nélkül nem consummáltatnak ; arra

nézve mindeniknek követjének kelletvén ott lenni,

hogy kegyelmed expeditiójának semmi híja ne légyen :

mindeniknek kegyelmed nevére credentiát Írattunk.

Úgy kívánván azért a dolog: jelentse meg fiam-uram-

nak ö kegyelmének, az méltóságop fejedelemnek, és ha

úgy fog tetszeni ö kegyelmének, mindeniknek tegyen

levelünk megadása mellett köszönt becsületet ; decla-

rálván az evangelicusoknak hathatóssan, hosszas buj-

dosásunkat, s vallásunkért s hazánk szabadságáért

erre az boldogtalanságra való jutásunkat, kérje, hogy

nekünk omni meliorí modo patrocináljanak.

írattunk az francziai király ottlévö követjének is,

megköszönvén hozzánk való jóakaratját s szíves

afí'ectióját ; kegyelmed is szóval kövesse el, midn le-

velünk megadása mellett nekíe becsületet tészen, ne-

vünkkel
, s kérje az továbbvaló patrocinállásra. —

Adjon Isten jó utat kegyelmednek ! Nicomediae, 26.

Augusti, Anno 1705.

(Vége.)
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TOKOLY IMRE

maga kezével irott

végrendelete.

Atyának^ Fiúnak és Szent- Lélek Istennek nevében, Ámen,

Halandóságomrul gondolkozván, mostani ágyam-

ban való hosszas nyavalyámat is elttem viselvén,

mely igen megerötlenített, látván elttem a szapora

példákat is : azért míg idm vagyon hozzá, ha az Isten

e világbul kiszóUítana is, tettem illyen dispositiót s

végs testamentumot az alább megirt dolgokrul , a

mint alább következik.

Primo. Méltóságos Fels-Vadászi Rákóczi Ferencz

fejedelemnek, eddig is fiúi hozzám való relatiójához

képest, a mennyiben édes anyját feleségül vévén el,

kezem alatt nevekedett egy darab ideig, ebben a buj-

dosó állapotomban sok jóakaratjával élvén, velem való

jótétéjért, magyarországi jószágimban, úgymint: Ár-

vában, a mennyiben jussom vagyon, Likova várában

és hozzávaló jószágokban, Letava várában lev jus-

sommal és Zsolna nev városommal, item Késmárkot

ötvenezer rhénes forintokban, a styavnyiki kastélt is

ugyanannyi summában kegyelmének legálom, s

minden jussomat kegyelmére és méltóságos famíliá-

jára transferálom ; nevezet szerint egyik fiát kegyel-

mének, a kissebbiket, vagy az meghalván, a mellyik
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életben leszen a már születtetett, vagy ezek meghal-

ván, a születendök közül is, ezen testameutalis dispo-

sitiómban successoromnak vallom és piiblicálom, fiam-

nak is fogadom, és hogy a méltóságos Thökölyi familia

neve meg ne haljon, nevemet is oda transferálom ezen

utolsó dispositiómban.

Seciindo. Az aranyas pohárt, a busz aranyas

csészéket, és a veres-selyem atlacz, szkófiummal sztt

ágyöltözetet, minthogy ezeken az én kedves fiam-nram

Rákóczi Ferencz eleje czímere vagyon, ezeket is ö

kegyelmének hagyom és testálom.

Tertio. Ugyan ö kegyelmét, a feljebbirt méltósá-

gos fejedelmet constituáltam ezen testamentumban

siimmus justitiariusnak, hogy az ország törvénye sze-

rint speciális commissariusi által az alábbirt punctu-

mokban Íratott dispositiómat és legatumimat effectuál-

tassa, kit lelkére is kötök, hogy kivált az énmellet-

tem, bnjdosásomban engemet holtig igazán szolgáló

jámbor híveimnek és szolgáimnak, akárki légyen is,

rövidséget tenni ne engedjen, executióját senki tekin-

tetiért ne halasztássá, hogy azok is szegények Istent

áldhassák érette, és ne átkozhassák kegyelmét.

Quarto. Isten az édes fiam-uramat éltesse ; de

köz lévén a halál mindnyájunkkal, ha ö kegyelmét is

valamely változás érlietné : vallom és legálom justitia-

riusnak gróíf Bercsényi Miklós uramat, és azon ma-

gyar hazában lev elsbb rendeket ; Erdélyben is pe-

dig az országnak elsbb rendéi a kik lesznek, nevezet

szerint Pekri Lörincz és Mikes Mihály sógor uramé-

kat is.

Quinto. Rima-Szombatban s így Gyöngyösön

lév portiómat legálom az eperjesi lutheranum colle-

giumhoz, azon jussal, a melylyel birtam.
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Sexto. A felséges fraiiczia király portán lév
extraordiiiariiis követjéuek Marcliio de Ferriol uram-

nak, mint kedves atyámfiának, emlékezetre liadtam az

ezer talléros gyémántos gyrmet, kit nem régen vál-

tottam ki a constantinápoli zsidótiil.

Septimo. Pekri Lörincz uramnak és feleségének

Petröczi Kata liugomasszonynak hagyom KüküUö-

várában lév jussomat, hoc tamen per expressum de-

clarato
, hogy ezen jószágbul négyezer magyar forint

érö jószágot excindálván, és a melly falut juxta futu-

ram aestimationem azon jószágbul kedvelleni fog Szö-

lösi Zsigmond és felesége Jakab Kata asszony, —
Hosszú-Aszó, Küküllö vármegyében lév házakhoz

foglalhassák, s bírhassák pacifice, a míg a négyezer

magyar forintokat nekiek le nem teszik ; ha pedig eb-

ben megfogyatkozhatnának, akármelly, Erdélyben és

Magyarországban lév jószágimbul excindáltasson

fiam-uram nekiek négyezer magyar forintokig való

jószágot, gyermekségektül fogván való igaz szolgá-

latjokért.

Octavo. Szigeti udvarházban való részemet, mely

Máramaros vármegyében vagyon, legálom Bay Mihály

uramnak; vagy azért adjónak jószágombul négyezer

magyar forintokat, ha tudnillik ebben megfogyatkoz-

hatnék.

Nono. Krakkai udvarházban lev jussomat, hozzá

való appertinentiákkal, legálom Komáromi János uram-

nak
; vagy ezért négyezer magyar forintokat, ha eb-

ben megfogyatkozhatnék.

Decimo. Bodrog-Kereszturbau lev házamat, hoz-

zátartozó szleimmel, legálom Szkárosi Sámuel uram-

nak ;
vagy ezért háromezer magyari forintokat, ha

ebben megfogyatkozhatnék.

MONÜMENTA HÜNG. SCIBPT. XXIII, 26
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Undecimo. Brettyai udvarházamat, melyHimyad

vármegyében vagyon, hozzálevö portiómmal legálom

Pápai Gáspár uramnak ; vagy ezért háromezer magyar

forintokat, ha ebben megfogyatkozhatnék.

Decimo secundo. Gryula-Feírváratt lev házamat

legálom Mikes Mihályné hugomasszonynak.

Decimo tertio. Mégis fordítom elmémet az én

kedves fiam-uram méltóságos fejedelem Rákóczi Fe-

rencz személyére, s kötöm ezt is lelkére, hogy ebben

a Törökországban, ha késre terjedne is, temetésemet

ne engedje, hanem vagy Erdélyben, vagy Magyaror-

szágban kivitetvén, egy lutheránus, kerített kulcsos

városnak templomában temettessen, emlékezetre ko-

porsóm felett zászlót és epitaphiumot is tétetvén fel.

Azon is kérem s lelkére kénszeritem, hogy az én szol-

gáim között a kik nemteleneknek találtatnak, és Ma-

gyarországban vagy Erdélyben penetrálnak, jószá-

gimban telepíttesse meg, felszabadítván az ollyan

örökséget, a melyre telepednek, s megnemesítvén azon

személyeket is ezen legatióm mellett; tartsa pedig

elsbb dolognak,— minekeltte a felsbb rendek kö-

zött feljebb való punctumokban deciaráit jószágomat

kiosztatná is : mert a szegénynek nehezebb a dolga

;

a ki hol szereti azért, jószágimban, ott telepedhessék

meg, éhez illendképen örökséget is, és a mellett min-

deniknek hat ökröt és két tehenet adván. Itt nem fe-

lejthetem el Mátyás mester és Süt Gyurkajámbor szol-

gáinkat is, kirül én lehetek bizonság, hogy a szegény

feleségem holta eltt testamentom- formában nekem

recommendálta , hogy fiam-uram ket felszabadítsa,

ha jobbágyi kötelesség alatt volnának is, és ket meg-

nemesítse : azért én is ezt kegyelme lelkére bizom,

ne hagyja úgy szegényeket, édes anyjához, és hozzám
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gyermekségektül fogván contestált jámbor szolgálat-

jókért s liségekért.

Decimo qiiarto. Szegény Bohos Márton mind

maga, s mind felesége az én hségemben halván meg,

árváját Bohos Sophit, szegény feleségemmel együtt

neveltük ; kinek az apjáriü is maradván valami kevés

javai: akkori szükséghez képest a szegény feleségem

is valami keveset elköltött. Ezt azért, a mennyiben

elkölt, refundálják az én itt találtató javaimbul ; a

szoknyák közül egyet, tudnillik a violaszín virágos-

bársonyszoknyát, egyéb asszonyembert illet porté-

kákkal, adják neki, s töltsék száz tallérra, kit feírru-

hábul, kit egyéb aprólékos, aranymves-ládában ta-

láltató egyetmásbul; ollyanok .lehetnek: azeltt egy

farsangoló alkalmatosságra készíttetett nyakravaló,

párta, kézrevaló etc, mellyek is smaragdos, rnbintos

és klárisos portékákbul állhatnak; de ha ezzel fel

nem érik a száz tallért, egyéb jókbul töltsék ki, s

vegye az én tekintetemért gondviselése alá Pekriné

asszonyom, míg Isten szerencséjét mutatja, s tegyen

jól véle, mint árvával, énérettem is.

Decimo quinto. Erdélyben Szék Gábor nevti ne-

mesembernél lev jószágomat (ki is megholt ugyan,

de maradéki birják) jószágimbul kiváltván, régi jám-

bor szolgalatjáért legáltam Fekete Jánosnak, ideért-

vén, ha mi acquisitiót is szerzett hozzá; e mellé

ugyanezen erdélyi illyei jószágomban legálok egy

falut, ötszáz magyar forintokban = in flór. 500 Ung.

— Ha pedig ezen Szék Gábor jószágában vagy az

Hlyeiben megfogyatkoztathatnék Fekete János : tar-

tozzanak az én jószágombul neki adni ezer tallérokat.

Decimo sexto. A kiknek melletlem levk közzül

valamely praetensiójok, adósságok vagyon, s azt justi-

26*
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ficálják : történhet halálom után mindgyárt' másnap

Komáromi János nram és Szkárosi iiramék contentál-

ják, lelkekre bízom, senki maga kárát ne forgathassa;

ezen restantiás hópénzes szolgák restantiájának com-

planálására lévén már seqiiestrálva egy zsacskóban

költség, kit Szkárosi urammal sequestráltattunk,s fel-

keresheti. Tudván pedig, hogy senki ebbül az ország-

bul hazájában, útjához kívántató költség nélkül nem

mehet : akarván kinek-kinek ez iránt való szükségérül

éltemben provideálni, tettem illyen rendelést, személy

szerint mindazoknak, valakik mellettem laktanak.

Arrul is tévén dispositiót, hogy a melly ezerötszázöt-

ven tallér restantiám a franczia oratornál vagyon,

(kirül levelem is vagyon és a testszin ládában meg-

találják, abban a csomóban, melyben a clavisok vad-

nak) azt is felvévén, a Pápai Gáspár uramnál lev
pénzzel, mellyért is Bay Mihály uramat és ugyan Pá-

pai Gáspárt is expediáltam, hogy behozzák, osztassék

el az alábbirt legatio szerint; bízván a franczia orator ö

kegyelme jó lelkeismeretire, hogy testamentum szerint

contentálja azokat, a kiknek legáltuk. Magyarorszá-

ban pedig bíztam a méltóságos fejedelemre fiam-uram-

ra, a mint feljebb irtam. A melly portékáim vagy ja-

vaim a legatumtul elmaradnak ittlevö javaimbul : te-

tesse a franczia orator ö kegyelme pénzzé, és conser-

válja hideg tetemimnek Magyar- vagy Erdélyországá-

ban való kísírésére ; a mi pedig ez illyen pénzbül el-

maradna, osztassa ki fiam-uram a mellettem lév hí-

veim és szolgáim között juxta merita personarum, a

kinek mi juthat, ezen testamentumban deciaráit lega-

tum szerint; a többit pedig, a mint feljebb megíratott,

eladandó jószágombul pótolja ki.

Decimo septimo. Pápai Gáspárnál vagy akármelly
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tiszteimnél is a melly készpénzben találtatik, abbul

legálok kétszáz tallért Bay Mihály uramnak, Pápai

Gáspárnak is kétszáz tallért : minthogy Magyaror-

szágra expediáltattak a költségért, és ezeknek is kel-

lett volna behozni utánnam.

Komáromi János uramnak legálok háromszáz

tallért; Szölösi Zsigmondnak legálok száz tallért, és

kétszázat a feleségének, kivel hazájában mehessen; e

mellett a kis német bársonyos hintómat, és lovaim kö-

zött az kik jobbaknak találtatnak, két szekeres-lova-

mat. Szkárosi Sámuel uramnak kétszáz tallért, felesé-

gének ötven tallért.

A mellettem lakó doctornak a tatár lovamat és

ötven tallért.

Mátyás mesternek száz tallért, és ottkin ezer

magyar forintot.

Fekete Jánosnak hatvan tallért ; azomban egy ró-

kamállal béllett angliai mentét csináltassanak néki.

András deáknak hatvan tallért.

Csontos Jánosnak a melly praetensiója vagyon

adóssága iránt, complanálják, azonkivül adjanak neki

ötven tallért, és ruházzák meg is tisztességessen, egész

köntöst csináltatván neki. Magyarországban menvén pe-

dig, ottvaló pénzünkbül, a ki találtathatik, adjanak

neki száz tallért.

Szombati Istvánnak adjónak ötven tallért.

Oláh Mátyásnak is adjónak ötven tallért.

Füredi nev Miklósnak, kit is Tillinkónak hit-

tak, adjanak harmiucz tallért; feleségének is adjanak

húsz tallért.

Süt Gryurkának adjónak negyven tallért.

Hegeds Pistának harmincz tallért, a mátkájá-

nak jfalusi Ilonának húsz tallért.
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Dudás Istvánnak adjanak harmincz tallért, men-

tét is csináltassanak neki.

Oláh Jánosnak adjanak harmincz tallért.

Kis Jankónak adjanak itt húsz tallért, magyar-

országi pénzembül pedig harmincz tallért.

Pandúrnak adjanak huszonöt tallért.

Debreczeni Miskának adjónak húsz tallért.

Vaezilnak adjanak húsz tallért.

István mesternek complanálván fizetését, adjonak

azon kívül harmincz tallért.

Paskádynak adjanak huszonöt tallért.

Faragó Mátyásnak huszonöt tallért.

Szilágyi Andrásnak huszonöt tallért.

Teleki Laczkónak huszonöt tallért.

Lovász Laczkónak húsz tallért.

Naláczi Miklósnak húsz tallért.

Demsori Mátyásnak húsz tallért.

Gránátnak harmincz tallért.

Várnainak ötven tallért, és mentének, dolmány-

nak, nadrágnak való angliai posztót.

Mózsesnek ötven tallért, és mentének, dolmány-

nak, nadrágnak való angliai posztót.

Munkácsi Jánosnak száz tallért adjanak, magyar-

országi bonumimbul is száz tallért.

Zákány Andrásnak ott kin lév bonumimbul

harmicz tallért.

-Debreczeni Szabó Jánosnak itt találtató javaim-

bul adjanak huszonöt tallért, Magyarországban talál-

tató javaimbul pedig adjanak hetvenöt tallért ; ugyan-

ennek magyar- vagy erdélyországi jószágimban egy

jó örökséget vagy fundust cum appertinentiis resig-

náltasson fiam-uram ö kegyelme, a hol maga kedvei-

leni fogja, mellyen házat is építtessen neki, és azon
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fundiislioz bárom vagy négy jobbágyot szakasztasson

azon jószágbiü, a melyben a fundus resignáltatik neki.

Szölösi Zsigmondné Jakab Kata asszonynak

elébbi legatióim kívül legálom az aranyas terczenella-

szoknyát is, liozzá tartozbató vállal együtt.

Munkácsi Jánosnénak pediga bélletlen, asszony-

embernek való nyári mentécskék közül a megyszin

virágos bársont, vagy mást ; ebez csipkét is, a mely

ugyan mentére való találtatik a ládákban.

Kis Jutka leánynak az öt soros, fekete szemek-

kel egyveles gyöngyös nyakravalót; ebez egy pár

kézrevalót, pártát és förevalót is.

Mátyás mesternének adjanak buszonöt tallér érö

asszonyembernek való portékát, melly a ládámban ta-

láltatik.

Az erdélyi háznál lev öreg gazdának Viskinek

adjanak busz tallért.

Boros Istvánnak adjónak negyven tallért.

Andrási Jánosnak adjanak itt ötven tallért, Ma-

gyarországban is ötven tallért.

A constantinápolyi keresztyén ispotályokban

lev koldusoknak ötven tallért adjanak.

Grergelynek, a Komáromi uram szolgájának ad-

janak busz tallért.

Az eperjesi, kassai és késmárki ispotálybeli sze-

gényeknek is,— item azon varasban lev ispotálybeli

szegény koldusoknak, a bol bideg tetemim fognak a

tizenbarmadik punctumban megemlített mód szerint

eltemettetni, bagyok egyenl osztály szerint ott kin

lev jószágimbul száz tallérokat.

Decimo octavo. Erdélyországban lev jószágim

miben legyenek ? még azokrul semmi informatiót nem

vehettem : azoknak azért mivoltokhoz képest disponál-
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nom nem lehet; mindazonáltal, az idö senki után nem

várakozván, hogy ezeknek dispositiójok iránt is inten-

tiómat assequálhassam, teszek ezek iránt is illy gene-

rális dispositiót. A legatáriusok, a kiknek tudnillik

ezen jószágimbul a felsbb punctumokban bizonyos

szakaszt testáltam, azokat a megirt mód szerint, deno-

minált jnstitiarinsim contentálják ; a mi jószágimbau

megirt dispositióm után fenmaradhat, mindazokban

successoromnak vallom az els punctumban adoptált

édes gyermekemet, méltóságos Rákóczi Ferencz feje-

delem kedves fiam-uram kissebbik gyermekét, a meg-

irt els punctumban lett declaratióm szerint; birja

ezen jószágimat is azon jussal , melylyel én birtam és

bírhattam volna, hoc iterum atque iterum per expres-

sum deci arató, hogy a méltóságos Thökölyi familiárul

álló nevet viselje , hogy abban az én famíliámnak

neve reviviscáljon.

Decimo nono. Bercsényi Miklós uramhoz is még

éltemben kívánván tiszta indulatomat contestálnom :

hagyom és vallom ö kegyelmének Aba-jvármegyé-

ben lev Enyiczke nev kastélyomat, azon jussal, a

melylyel én birtam és bírhattam volna.

Vigesimo. Szlsi Zsigmondné Jakab Kata, ezen

dispositiómnak alkalmatosságával instantiájával talál-

ván meg engemet, Erdélyországában Torda nev város-

ban lev házam fell, mellyet Barnóczki György nev
ember ad dies vitae birt : ezen házamat is azért cum

omnibus appertinentiis vallom és legálom Szlsi
Zsigmondnak s feleségének Jakab Katának, hac ex-

pressa cautela, hogy aestimáltassék meg a ház cum

omnibus appertinentiis, és a mire aestimáltatik, azon

és annyi summa excindáltassék és defalcáltassék a

négyezer magyar forintbul (mellyben tudnillik vallót-
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tam ö kegyelmeknek ezen dispoáitiómnak hetedik

piiiictumában . hogy Küküllö-várához tartozó jószá-

í'imbul, mcllyet azon megnevezett punctiimban legál-

tam Pekri Lörincz uramnak és feleségének Petröczi

Kata luigomasszonynak, excindáltassék valamely falu

kit szeretni fognak, négyezer magyar forintokat juxta

aestimationem megérhet) a mi fenmarad a négyezer

magyari forintokbul, annyi summa pénzt érö jószág

excindáltassék azon denominált KüküUö-várához tar-

tozó jószágbul, a mellyik falut tudnillik szeretik, uti

praemissum esset in puncto 7, Szölösi Zsigmondnak

és feleségének Jakab Katának, mellyet bírhassanak

pacifice. Ha pedig ezen tordai házban megfogyatkoz-

hatnának: tehát maradjon meg in tali casu a hetedik

punctumban ö irántok lett négyezer magyar forintokig

való dispositióm egészlen.

Vigesimo primo. Noha Munkácsi Jánosrul fel-

jebb is vagyon emlékezet : mindazáltal eszemben jutván

gyermekségétül fogván való szolgalatja , a felsbb

legatum mellé újóbban legálok nekie ezer magyar

forintokig való jószágot, mellyet excindáltassanak

neki magyar- vagy erdélyországi jószágimbul ; vagy

pedig pénzül adják ki neki az ezer magyar forin-

tokat.

Vigesimo secundo. Kis Jutka leánynak is gyer-

mekségétül fogván való szolgalatjáért adjanak jószá-

gimbul ezer forintig való jószágot, vagy azért ezer

magyari forintokat.

Boér Jánosnak is ötszáz magyar forintokig való

jószágot, vagy ezért adjanak neki ötszáz magyar fo-

rintokat.

Vigesimo tertio. Noha feljebb is tettem emléke-

zetet Andrási János felöl : mindazonáltal considerál-
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ván újobban ennek is jámbor szolgalatját, a feljebb

megirt legatumot szaj^orítsák meg hatszáz magyari

forintokkal.

Peractum in Campo Florum ad Nicomediam, die

tertia mensis Septembris. Anno millessimo septingen-

tesimo quinto.

Thököli Imre m. k. •

(P. H.)

L'an mii sept cent cinq et le troisieme septembre,

a la requisition de son Altesse Monseigneur le Prince

Emeric Thököly, et par la permission de Monseigneur

rAmbassadeiir de Francé a la Porté Ottomanne, nous

Francois Belin
,
premier secretaire et Chancelier de

Monseigneur l'Ambassadeur, nous sommes transporté

au Champ de Flór, Maison de son Altesse proche de

la ville de Nicomedie, ou estant Monseigneur le Prince

Thököly, a declaré a nous susdit Chancelier, que

l'ecri cy dessus est son vray testament or ordonnance

de derniere volonté ,
lequel il veut étre executé de

point en point en sa forme et tenue ; en foy dequoy

son Altesse a signé la presente declaration de sa

propre main avec nous susdit Chancelier.

Emericq Thököly m. p.

Belin m. p.

(Meghalt septeniber 13-káu, 1705.)
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I.

DOBAY ZSIGMOND NAPLÓJA

MUNKÁCS VÉDELMÉRL. 1686.

D i a r i u m

Continens ea, quae in arcé Munkács, dum Anno

1686 per Comitem Generalem Antonium Caraffa ob-

sidebatnr et per Helénám Zrínyi Conjngem Emerici

Tököly et Andreám Radics defendebatiir , dietim acta

sünt.

Conscriptiim per

Sigismundnm Dobay de Eadem.

(Ex collectionc Samiielis Székely de Dóba. 1735.)

1686.

Micsoda operátiókot tett az német itt

Munkács vára alatt, arrtil való rövid

diárium.

Januariiis.

Die 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nildl.

Die 12. Érkezett Szent-Andrássy János kegyel-
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mes urunktúl, Landor-Fejérvárrúl ide Munkácsra, ke-

gyelmes asszonyunknak s itt ben szorult frendeknek

szólló levelekkel, az kikben tudósít kegyelmes urunk

maga csudálatos s szerencsés dolgainak folytatásirúl,

s arrúl is, hogy az szerdár Ibrahim passát Landor-

Fejérváratt megfojtották török császár parancsolatjá-

búl, az ö rendetlen cselekedetinek folytatási miatt

;

minket penig magához való hségére int s kínszerít.

Die 13. A mieink közzl egynehány lovas ki-

ment ellenkezni a némettel, vadkert iránt való rétre. A
városbúi a német azt látván, kijött lovas vagy három

compániával ; a mi hajdúink is vagy kétszázan kimentek

a vadkerbe. A németek nagy resolutióval mieinket

megtolták, s a kapu felé meg is szaladának elöttek a

hajdúk ; ök a hajdukot huszárvár felé megelzvén, a

vár árkában hajtották, azminthogy vagy négy bele is

hólt az vízben : amazokot is mind az ágyúkbul, mind

penig az apró puskákbul vesztegették, azminthogy

három el is esett köztilök, de sok sebesseket el is

vittek magokkal.

14. Nihil.

15. 16. 17. 18. 19. és 20. Azon napokban a

német, Latorczán túl való partba, gyümölcseskertnek

irányába sánczot csinált s ersített magának, hogy

minket a víztül elrekeszthessen.

21. Estve 6 órakor ismét visszakudte Szent-An-

drássyt kegyelmes urunkhoz asszonyunk ö nagysága.

23. Gyümölcseskerten túl is, a kapu iránt, bésáu-

czolta magát német gyalog, hogy az várbúi ki s bé

ne járhassunk.

24. Kasokot állított malom helyinek irányába,

a Latorczán túl való partba, hogy annál is inkább a
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benvalók vizre ne járhassanak. Azokot megttitvén,

strázsát is állított oda.

Die 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Nihil.

Februarius.

Die 1. 2. 3. Nihil.

4. Az mely német a kapu iránt a gyümölcseskert-

nek szegeleti mellett bésánczolta vala magát , azokra

mi reá mentünk s erössen is vélek megpuskáztunk

két felöl, úgyannyira, hogy megadta volna magát,

quártélyt kívánván; de a lovas német eltt, az ki a

mezbe állott, egy sereg hajdú megszaladott, s mi is

más seregben lev udvariak megszaladtunk. Csakha-

mar újobban, ugyan ebéd eltt, nagy resolutióval raj-

tok mentünk vagy kétszázan, s Isten segétségébül

két fertály óra alatt kivágtuk ket, úgy, hogy 115

németbül egy sem szaladott el, 11-et rabul hoztunk

bé, s a többit két kapitánynyal együtt levágtuk ; a mi

részünkrül els ostromkor egy vice-hadnagy sebbe

esett, s egy hajdú penig elesett, második ostromkor

penig egy vice-hadnagy elesett, s három hajdú is. Az

udvariak közzül is egy sebbe esett, s egy palotás is.

5. s 6. Nihil.

7. Az mely emberek jártak kegyelmes urunkhoz,

azok megérkezvén, nem merték behozni a leveleket,

tartván attul, hogy kezekbe ne akadjanak a németek-

nek; hanem egy újfalusi asszonytul beküldték a leve-

leket, magok visszamenvén urunkhoz. Mely levelek-

bül kitanultunk kegyelmes urunknak Tömösvárra

való érkezését.

8. A mely sánczbúl a gyalog németet kivágtuk,

azoknak helyibe egy compánia dragony ott istrázsált

éjjel-nappal.

MONÜMENTA HÜMG. HIST. SCRIPT. XXIII. 27
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9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Nihil.

18. Nemessányi Bálint, Kelemessy János, Jeney

Sámuel, Farkas Sándor, Borbély István és András

Deák uraimék kiszabadultak németek rabságábul ; ö

kegyelmekért asszonyunk ö nagysága gróff Herber-

staint és két német tisztet kibocsátotta.

19. Nihil.

20. Ujóbban érkezett emberünk kegyelmes urunk-

túl levelekkel, meghozván kegyelmes urunknak Vá-

radra való érkezését, s mentül hamarébb lehet, ide

való közölétésit is.

21. A Latorczán túl való sánczba egy másfél-

fontos taraczkot vontak az németek, hogy a kapun

kijáró emberekre lhessenek.

22. Nihil

23. A huszárvárat éczaka meggyújtották volt a

németek, de kevés kár esett benne.

24. 25. Nihil.

26. Asszonyunk nagysága újobban küldött két

embert kegyelmes urunkhoz levelekkel, harmadikát

penig Lengyelországba a királyhoz.

27. Érkezett Egry János virradta eltt urunktül.

Váradon hagyván ö nagyságát.

28. Nihil.

Martius.

1. 2. Nihil.

3. Kis Pál nev ember érkezett kegyelmes

urunktúl.

4. 5. 6. 7. 8. Latorczán túl, vadkertnek szege-

leti iránt egy sánczot kezdett ásni a német a parton.

9. Estve indult meg Komlóssy uram, asszonyunk

nagysága párancsolatjábul kegyelmes urunkhoz,
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lovon, illyen formában, liogy egynehány lovas s feles

gyalog is a német strázsának, a ki a gyümölcses kert-

nek sánczába volt, nekie rugaszkodtunk, s az strázsa

elttünk megszaladott, egyet el is fogtunk bennek

;

azalatt csak elment, három katona penig, a kik mel-

léje rendeltettek volt, elmaradtak, ötét eltévesztvén.

10. Nem sokad magával érkezett Munkács vá-

rossában generális Kaprára. Azon éjjel az elkezdett

sánczot vadkert iránt jobban kezdték ersíteni.

11. Végbevivén az sánczot, be is vontak két

ágyiit éczaka; az egyike 9, a másika 10 fontos golyó-

bissü.

12. Kezdtek lni azon két ágyubúl a vadkert

iránt való górihoz a palánkba, azt kit is csak egyszer

találtak meg. Azon estve bocsáttatott Futaky harmad-

magával kegyelmes urunkhoz. Annak elmenetelének

alkalmatosságával egy dragonyt is fogtunk ; ugyan-

azon éjjel Latorczán innen a vadkerti sánczban be-

szállott a német gyalog.

13. Tizenötszer lttek azon ágyúkbul asszonyunk

ö nagysága ablakjai felé, de semmi kárt nem tett az

golyóbissá, kétszer az ablakok felett való ktífalt ta-

lálván, harmadikszor penig a drabantok bástyája-fé-

lének az ódaián való deszkát általjárta a golyóbis.

Azon éjjel a vadkertnek szegeletitül fogva, egész a

malom felé való halastóhoz vitte az sánczait, az vízen

túl való sánczbul penig kivitték az .ágyúkot a vá-

rosra.

14. Elkezdett sánczait napestig ersítette, éjjel

penig az vadkerten való innegs halastócskához ásták

az sánczokot.

15. Asszonyunk ö nagysága kitétette a veres

lobogókat mindenfelül az várbul, úgy a palánkbul is,

27*
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azután egy lövist is tettek minden bástyárul az

ágyúkbul. Azon éjjel négyszegletö sánczot csináltak

a két halastó között.

16. Éjjel az palánkhoz közelebb hozták az apro-

sokot.

17. 18. és 19. A kis halastó mellett, az aprosok

között ágyúknak s mozsároknak való helyt csináltak,

s ersítették éjjel-nappal. Azon éjjel érkezett Kubínyi

Péter kegyelmes iiriinktul , Halmágyon hagyván ö

nagyságát.

20. Éjjel be is vontak négy ágyúkat, 9 és 10

fontosokat azon sánczokba; az aprosokot is közölyebb

ásta apaiánkhoz. Ugyanazon éjjel Kis Pál kegyelmes

urunkhoz küldetett.

2 1

.

Erössen kezdett lönni azon ágyúkbul a palánk

kereteséhez ; azon nap circiter 40-szer ltt, de nem

ártott a lövése. Éjjel penig hét mozsárját behozta az

sánczba.

Die 22. Azon mozsárokbul legiselöszer reggel

6 óra tájban 4 követ vetett bé, azután 10 óra tájban

bumbikot kezdett hánni ; mindenestül tizenötöt vetett

bé : de Isten kegyelmébül egy embert sem sértett, s

az palánkhoz is az ágyúibúi kilenczszer ltt. Söröb-

ben bumbikot s gránátokot bántak bé, kövekkel egye-

iessen. Azon nap 16 gránátot s 12 követ vetettek bé,

éjjel penig árkot ástak az palánk árkátul egész aLa-

torczáig, kin a vizet akarták kiereszteni az palánkbeli

árokbul.

24. Martij kezdett elöszer lönni a német-bástya-

féléhez az ágyúibul. Egyik lövísivel, a mint az bástyá-

nak az ódaián való deszkát találta a golyóbis : oda

volt támasztva egy szakálos, azt a golyóbis kettésza-

kította; ott lévéu akkor Nádasdiné asszonyom, s az ö
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nagysága varró-leánykájának annak a szakálosnak

a darabja a fejét kettészakította, a másik darabja pe-

nig egyik paityantú-nak a kezét sértette meg\ Azon

éjjel két követ vetett bé; az nagy halastóbul is a vi-

zet kibocsátotta.

25. Egynéhány lövíst tett az ágyúibul a bás-

tyákhoz.

26. Hét órakor reggel bumbikot kezdett bánni,

azon nap kilencz bumbit s öt követ bocsátott bé

;

ugyanazon nap az ágyúibul az mint löít volna a né-

met-bástyához : a golyóbis egy darab fát kiszakaszt-

ván, egyik pattyautúsnak a kezít törte el. Eczaka pe-

nig az mely árkot ásott volt, azt beszakította éppen

a palánk árkában, de kevés víz ment ki belle.

27. Csendessen volt az ellenség. Délután egyne-

hány legényt hajón az vízen sánczai felé küdtek,hogy

az kast, az kit az palánk árkába állított, onnét elvon-

nák, s egyszersmind ha lehet, ellenségnek lármát is

tegyenek ; de az ellenség észrevette, semmit nem effi-

ciálhattak, egy hajdút meg is lttek, hogy mindjárt

megholt. Vagy két követ is vetett bé, éjjel is egyet;

azonkívül éppen az palánkbeli árkának a partjára

fddel túltett hordókat raktak egymás hátára.

28. Martij 7 órakor reggel az mozsárokbul kez-

dett lni ; azon nap két bumbit, két karkaszt, tizenkét

tüzes lapdát, hét követ bocsátott bé, kikkel egyéb

kárt nem tett, hanem a palánkban a vadkert iránt

való górét s egy kunyhót égetett el. Agyúkkal is so-

kat ltt a bástyákhoz.

29. Vagy négy lövíst tett az ágyúkbul a^^l-

lenség.

30. Martij. Reggel hat óra t^ban az. ellenség

rettenetes furiával a mozsárokbul ll^i^-ke^íletí, effy-
í f-i rr- fv^i_. ..'^.> ' te''
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másutáii szüntelen, egész tizenkét óráig-. Bumbit vetett

mindenestül 77-et, tüzes laptát kettt, és két követ

is : mindazonáltal Istennek kegyelmébül az emberekbe

sok kárt nem tett, banem egy biimbi a mint esett

volna a közöpsö várnak kapuja eleiben, az, a kapu-

közön kihenterg-ett éppen az hidlásra, a hajdúk sza-

ladtak eltte, azalatt véletlenül megpattant, hármat

sebesített meg közzülök, az egyikínek szárába el is

törött a lába, az ugyan meg is holt, a ketteinek a ke-

zét, az nem halálos ; az másik penig az mint az árokba

esett volna az szénához, azt tudatlanságbul Nádasdy

uram ö nagysága lovászsza vizes bürrel oltani akar-

ván, azomba megpattant, annak is a lábát térgyébe

szakította el, —- egy félóra alatt meg is holt. Ugyan-

akkor az nagysága jobbik paripáját annak a darabja

megölte. A föls-várba penig az mint egy bumbi az

szárazmalomba esett volna, asszonyunk nagysága

szekeres pejlovának egyikínek a lábát kettészakította,,

az másikot is megsértegette ; akkor a malomnak a

nagyobb kerekét is elrontotta ; a német-bástyára is

egy esvén , a ki egyik ágyúnak a kerekét eltörte

;

azonkívül botot kettt, búzás szuszkokot egynéhányot

a bumbi elrontott, öszvetört. Asszonyunk nagysága

házai felett való taraczkoknak a padlássokat,vagy négy

])umbi beesvén, elhánt, s több holmi aprólék károkat

tettek mind az három várban a bumbik. Azon éjjel

két bumbit, egy tüzes lapdát, s egy követ vetett bé az

várban : az egyik egy szuszkot, falon lév órácskát,

az másik penig a leányok házafélének a bótozatját

elrontotta.

31. Két sereg magyar labancz, az egyik lovas a

másik penig gyalog, lesben állott ; a lovas a gyümöl-

cseskertnek irányába való bokrokba, az másik gyalog
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sereg penig a gyümölcseskerten túl való sánczba. A
hadnagy Zsadányi Mihály vagy tizedmagával lest

látni ment a gyümölcseskert felé , labancz lovasok

penig el akarván ket a kaputul rekeszteni : nekiek

rohantak vakmerképpen ; a gyalogja is hátul ment

rajtok : de a mi hajdúink felessen kijüvén, a lovas

labanczot elpuskázták ; azt látván a gyalog labancz,

ö is megszaladott. A mieink közül kett esett sebben,

az egyik, Torma uram fia, csakhamar meg is holt,

közzülök is a lovasokban felessen sebbe esvén. Dél-

után penig egy bumbit s két követ vetett bé az vár-

ban az ellenség.

Április.

1. Az ellenség napestig csendességben lévén, az

ágyúkbul s mozsárokbul semmi lövíst nem tett.

2. Hasonlóképpen nem háborgatott bennünket

napestig, hanem mind abba mesterkedett, hogy a vizet

kiereszhesse az árkunkbul ; ismét egy új árkot kezdett

ásni egy darabon, s a mieinktül igen praepediáltatott

is. Az ágyúkbul kétszer ltt.

3. Április. Csak csendessen volt napestig. Estve

Görgey Imre uram harmadmagával, kegyelmes urunk-

hoz küldötett ; hogy annál is bátorságossabban elme-

hessen ,
reá akartunk menni az sánczára : azomban

strázsára men egy sereg lovas élnkbe akadott, mi

osztán azt visszapuskáztunk a nyárfánál ; azalatt k
elmentek békével, s mi is visszajöttünk kár nélkül.

4. Április. Estvefelé az ellenség tüzes laptákot,

karkaszokot s köveket hánt bé. Tíz óra tájban penig

bumbikot kezdett hánni, azokot virradtig hanta, majd

minden órában egyet-egyet ; mindenestül kilenczet ve-

tett bé, tizenkét követ, öt tüzes laptát és egy karkaszt,
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az is megfúlt. Az egyik biimbi a többi között esett a

kapu közzé, középs várban, ott egy hajdúnak lábát

eltörte, az mint elpattant volna; a palánkba penig

egy tüzes lapta beesvén, annak az egyik csüjét, a mi-

kor immár elaludt, egyik pattyantús felvette, gondol-

ván, hogy ürös legyen, s azt a katonák közzé tzbe

vetette ; az csak kisül s egy katonát megölé.

5. Délután kimentünk gyümölcseskerten túl

való sánczra egynehányan, valami lest nézni ; a bok-

rokban, szokott strázsáló helyeken a németek meg-

csuportozván, nekünk jüttek sebessen : azokot mi ma-

gunkrúl erössen elpuskázván, vissza is tértünk vala,

de ök a városrúl megszaporodván, újobban nekünk

hajtottak, közzülök felessen sebben esvén, szégyenval-

lással vissza is tértek. A mieink közül is egy város-

beli Hajdú János nevö hadnagy elesett. Azomban csu-

portossan a vár felé tértünk, s egy bumbit az ellenség

közinkbe akarván vetni, de szerencsére nem esett kö-

zöl hozzánk, s nem is sértett senkit. Azon nap min-

denestül ötöt bocsátott bumbit, éczaka penig tizenegyet

bocsátott bé, az kik holmi aprólék károkat is tettek

az várban. Egy német is azon éjjel szökött ki az ellen-

séghez, az másikot penig megfogták, annak is ollyan

szándéka volt immár.

6. Csak az ágyúkbul egynehányszor ltt a né-

met-bástyához, Etczaka penig hét bumbit vetett bé

az várban.

7. Az ágyúibul sokat ltt a német-bástyához s

az padon való ablakokhoz. Azon éjjel a nagyobbik

halastóban ágyúnak való sánczot csinált, az hova is

másfél fontos taraczkot vont, hogy onnan huszárvár-

nak eleibe kijáró emberekre lhessen.
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8. Április. Csak az ágyiíibul sokat ltt a német-

s drabaiitok-bástyák-félékbez, ügy az padhoz is.

9. Április. Mind csak az ágyúkbul ltt megne-

vezett bástyákhoz.

10. Napestig semmi lövíst nem tett se az ágyúk-

bul, se penig az mozsárokbúl.

11. Estvefelé a nagy halastótul egynehányszor

lttek a kis taraczkokbúl be a palánkba.

12. et 13. Egynehány lövíst tettek a bástyákhoz.

14. Tíz óra felé bumbikot kezdett hánni a vár-

ban, egymásután ; délig mindenesti 28-at vetettek bé,

az kik az várban sok kárt tettek, kivált az házakban.

Gyürki uram szállására egy beesvén, egészlen elbánta,

a másik penig az audientiás-háznak abótozatját mind

berontotta ; az alsó-várban is egy beesvén a kapu fe-

lett való házokban, s egy vén asszont megölte, egy

gyermeket is megsértette. Az ágyúkbul is az ellenség

sokat ltt a bástyákhoz : de mi a nagy üdnepet meg
akaránk szentelni, reá nem lttünk ; hanem délután

valami tisztek jöttek az aprosokban , várat kírni, s

azokhoz lttek a mi hajdúink apró puskákkal. Az nap

penig az mely bumbikot bántak : azok immár nagyob-

bak az elöbbeniekuél, mert az elbbeniek ki 63, ki

penig 120 fontosok voltak, ezek közzül penig megfúlt

az egyik, a ki 173 fontos volt, s máskínt is megtetszik

nagy faragás rajtok, hogy az mozsárjaibau nem tér-

hettek. Azon éjjel bumbikat bántak éjfél tájban avar-

ban, viradtig 15-öt vetettek bé ; azomban az palánk-

beli árokban is egy lyukat fúrtak, az kin majd egy

singnyire való víz kiment, s több is kiment volna még,

hanem

15. Egy hajdú reggel 8 óra tájba ki volt, a ki

általúszta egy ingbe, lábravalóba az árkot, egy kapát
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s zsák gyapjút vivéii magával, s azon lyukat bedugta

az egy zsák gyapjúval, s erösseii felöl fddel meg-

tömte ; azt elvégezvén, a kast is elvonta, a kit a néme-

tek a lyuknak irányában állítottak volt, s minden ve-

szedelem nélkül vissza is jött.

16. et 17. Kevés lövíst tett az ágyúkbul, hanem

a nagyhalastótul a taraczkbul vízre kijáró cselédhez

lövedezett.

18. Reggel elkezdett lni örög-ágyúibul a palánk

tültéséhez s karóihoz, egész délig szüntelen ltt. Dél-

után újóbban az német-bástyához sok lövíst tett. Estve,

hogy bésötítedett, az ácsok a bástyán dolgoztak, az

egyikínek, hogy az ellenség a bástyához ltt, egy da-

rab fát a golóbis kiszakítván, a kezét megcsapta az

ácsnak, ugyan el is esett az egyik újjá. Estve 8 táj-

ban bumbikot kezdett hánni, majd tovább éífélnél; 16-

ot vetett bé, s egy követ is.

19. Reggel öt óra tájban újobbúl gránátokot

kezdett hánni, majd délig hanta, mindenestül 23-at

vetett bé. Fakó lovat megölt, asszonyunkét. Estve pe-

nig. asszonyunk ö nagysága két katonát kegyelmes

urunkhoz ki akart küldeni lovakon, s mi gyalog ki-

mentünk, hogy az strázsáknak lármát tegyünk ; az

minthogy az strázsákot mi el is kergettük, de az egyik

katonán lövís esett a német strázsátul, s visszatértek.

20. Reggel 6 óra tájban bumbit bántak hármat

be a várba, az egyik megfúlt, a ki 191 fontot nyomott.

Az nap az ágyúibul is sokat ltt a német-bástyához,

estve penig két bumbit s két tüzes laptát vetett be az

várban, s két követ is.

21. Napestig csendessen volt az ellenség, hanem

a kis taraczkkal ltt a vízhordó cselédekhez egyné-

hányszor. Estve penig 8 óra tájban bumbikot kezdett
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hánni a várban, csakhamar egymásután 21-et vetett

bé ; az egyik, a ki a hosszú-bástyára, a hol a gyalog-

malmocskák vadnak, esett, ott két béres örlött s az

ablakba biíjtak eltte : annak az ereje mind az kettt

a vár árkában vetette, az egyik mindjárt meg is holt,

az másiknak penig afejin esett seb. Ugyanazon estve

egynéhány hajdút kiküdtek a tisztek, valami nyelvet

fogni, s hogy a német strázsához lopták magokat kö-

zöl, az egyik hajdú hozzácsappantotta a puskát a né-

methez ; de ki nem sült ; a strázsa is csak öszvelött

vélek, s elszaladott, a mieink is visszajüttek. Ugyan-

azon nap a mi pattyantúsink a német sánczaihoz so-

kat lvén, két németet lttek, az kiket saroglyán, sze-

münk láttára a városra elvitték. Azok a bumbik pe-

nig, az kiket ma hántak, kissebbek, úgymint 163 fon-

tosok voltak, s hét alaludt bennek.

22. A német bumbikot kezdett hánni a várban 6

óra tájban
;
csakhamar egymásután 30-at vetett bé, az

kikkel semmi nevezetes kárt nem tett, hanem egy lovat

ölt meg közönségest az árokban. Estvefelé újobban,

mintegy 4 óra tájban, újobban bumbikot kezdett hánni

szaporán ; egymásután 44 bumbit, két karkaszt s két tü-

zes laptát vetett bé : az egyik tüzes lapta meg is gyújtotta

volt a padon a szarufákot asszonyunk háza felett, de

csakhamar elótottuk ; három bumbi penig egészlen

megfúlt. Mikor penig besötétedett, 9 óra tájban a mi

hajdúink vagy hetvenen kimentek a németek sánczára,

azonkívül más segét seregek is vagy négy felé ki-

mentek. Azok, az kik az németek sánczára rendeltet-

tek, az ellenség ket észre sem vette, mikor rajta ter-

mettek, s bele puskáztak az sánczaiba: egy szóval

csak nagy lármát tettek az ellenségnek, az minthogy

mind ki is szaladott ágyúi felé az aprosokbul ; de na-
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gyobb része a mi hajdúinknak visszatért, a többi is

azt látván, jóllehet foghattak volna nyelvet, visszatér-

tek, egy hajdú sebben esvén ; a németekben is egyne-

hányat megöltek.

23. Reggel ismét öt óra tájban biimbikot kezdett

hánni karkaszokkal s tüzes laptákkal egyeiessen ; bum-

bit 29-et, karakaszt 2-öt és 6 tüzes laptát vetett bé ; az

egyik bumbi egy német muskatélyost, itt az felsö-vár-

ban, szokott strázsáló-házban, hogy elpattant, annak a

darabja megölte ; a palánkba is, hogy innen a várbúi

a darabok lehullottak, egyik hajdúnak a fejét béron-

totta. Délután üjobban egy óra tájba hozzá fogott a

hányáshoz ; egymásután vetett bé ötvenszer az mozsá-

rokbul bumbit, de azok között 4 tüzes lapta s két ka-

rakasz is volt, az kik épületekbe sok kárt tettek. Ezek

a bumbik között elaludt vagy négy, az kik között 197

fontos is volt ; az ágyúibúi is vagy ötször ltt.

24. Reggel 8 óra tájban egy bumbit s egy tüzes

laptát vetett bé, azután napestig csendessen volt, ha-

nem kilencz óra tájban estve kezdett tüzes laptákot

hánni ; egymásután 24-et vetett bé s három bumbit is,

az kik miatt sohol semmi gyulladás nem esett, sem

penig nevezetes kár. Délután újobban, 4 óra tájban

egyenkint bumbikot kezdett hánni ; 8-at vetett bé

;

ezeket penig

25. délutániakot hánt, mivel azon nap reggeltül

fogva semmi operatiót nem tett.

26. Reggel nyolcz óra tájban két regimentbül

álló lovas német, és egy regiment gyalog német,*)

az kikkel majd 300 társzekér lehetett, Szerednye felöl

Munkács várossába jött ; azok három trombitást küld-

') E sorok elé a lap szélére ez van irva : NB. Rátok lelek

!
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tek parolára a várhoz : de a vitézl rend azoknak sza-

vokat nem akarván hallani, elpuskázták ket. Tiz óra

tájban penig bnmbikot kezdett bánni ; egész éffélig

szüntelen bánták, éffél után tüzes laptákot bántak vi-

radtig. Bumbit mindenestül 130-at, az kik Isten ke-

gyelmébül nevezetes károkat nem tettek, hanem egy

hajdúnak a lábát a palánkba eltörte a darabja, s meg
is holt, s az bástyákon is némely ágyúknak hol az

ágyát, hol penig a kerekét rontották el. Eczaka penig

hat tüzes laptát vetettek, az kik miatt semmi gyulla-

dás nem esett. Az ágyúibul is azon nap, de csak ket-

töbül, szüntelen ltt, a mozsárokbúl is estig négybül,

estve osztán csak egybül ltt, úgy másnap is pihenés

nélkül ugyancsak abbúl az egybül. Úgymint

27. Viradtakor egymásután ugyancsak abbúl az

egy mozsárbúi ltt napestig 36-szor, mind penig amaz
191 fontos bumbikot. Az egyik reánk rontotta a bóto-

zatot, kisasszonyunk háza-félében, de senkit nem sér-

tett. A városrúl is feles szekér takarodott Szathmár

felé, azok mellett német gyalog is. Az két ágyújábul

is sokat ltt az nap, egyik pattantyúsnak az szemét

meg is sértette egy forgács, az kit a golyóbis kisza-

kított
;
az német-bástyán lév örög-ágyúnak is a fülit

megltte, ugyan tövibe meg is repedett.

NB. Az Úr-Isten szent fölsége könyörülvén

rajtunk, ingyen való kegyelmébül : reménségünk kí-

vül, vérünket szomjúhozó, felfuvalkodott, kevély ellen-

séginktül minket megmentett, midn éjjeli-nappali hét-

százig való bumbiknak s egyéb sokféle tüzes szer-

számoknak s köveknek hányása, úgy négy ágyúibul

is, hol az palánkhoz, hol penig a várnak bástyáihoz

szüntelen való lövése után az ellenség azon éjjel az

sánczait s derék bateriáját meggyújtván, sua cum
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confusione a vár alól elment, csak a lovassát szokott

strázsáló helyén itt liadta. Mely stricta obsidio kez-

dödett a 12. Martij, usque ad 28. Április, tészen hat

hetet s öt napot ; mely obsidió alatt bumbi miatt hat

ember holt meg, apró puskák miatt, ellenkezésekbe öt,

ágyúgolyóbis miatt egy leányka : az l2-töt tészen
;

sebben is mindazonáltal circiter annyin estek.

28. Legiselöszer reggel Istennek ö szent fölsé-

gének hálákat adván ingyen való jóvoltáért, azután

egynehány legényt kiktídtek a puszta sánczokra,

hogy megnézzék valami lessét, s egyszersmind a sán-

czokat is jobban meggyújtanák az ellenségnek. Azt vég-

hez vivén, visszajüttek, sok ásót s kapát, úgy piketá-

kot is behozván.

29. Reggel közönségesseu kimentünk, azoknak az

sánezoknak behányása kedvéért, délig azokon dolgoz-

tunk. Az nap sok szekere s lovassá takarodott a né-

metnek Munkács várossában. Délután Latorczán túl

való sánczokat felégettetvén, a füzesben egynehány

lovasbúi álló német strázsát is megpuskáztunk, estve-

felé penig vagy negyven lóval reá mentünk a cseré-

ben való derék lovas strázsájára, avval vagy egy

óráig megharczolván ; ök négyannyin is lehettek mint

mi. Közztilök egynéhányan elestek , mi közzülüuk

senki.

30. Az nap is azon sánezoknak béhányásában

fáradoztak az hajdúk. Délután egy városbeli ember

is jött bé ollyan hirrel, hogy urunk ö nagysága bizo-

nyos-számú török hadakkal Tiszán túl lév németség-

nek egy részét elszélyeztette, s az mely német itt a

városon vagyon, hogy az is holnap elmenne ; az mint-

hogy bizonyos jelét is láttuk, mivel az egész várost

ezen éjjel legjobban elégette.
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Május.

Die 1. Maij. Déleltt a mieink közzül ötvenig

való lovas kiment a cserékre, németek szokott strá-

zsáló helyekre, valami leseket nézni, úgy vagy három

gyalog seregek is a kapu eltt való rétre ; a lovasok

a cseréket megnyargalván, nem akadtak ellenségre

:

jóllehet az erdben volt vagy három sereg német, de

ki sem jött ellenkezni; a városra is betértek a mieink,

de onnan is mind kitakarodtak, egyik része Szakmar

felé, másik része penig, a kik az kgyákot s mozsáro-

kot késérték, Kassa felé, a várost teljességgel kiéget-

vén, még a templomot s annak a tornyát is, úgy a

malmot ; az mely istentelenségéért az Úr-Isten tovább

is confundálja az ollyatént ! Délután penig az úrfi ö

nagysága*) aer változtatásának kedvéért kiment sán-

czokat nézni , éppen a Latorczáig, s egyszersmind a

várat is kívül megkerülte ö nagysága, az egész prae-

sidiummal. Hogy bementünk volna : a kapu eltt az

egész seregek rendet állván, nagyságát lövéssel kö-

szöntötték ;
nagysága is, hogy a kapun bementünk,

a tiszteket mind, úgymint kapitányokat, hadnagyokat

maga eleiben hiván, igaz hségeket s fáradságokat

szépen megköszönte.

2. Uram kegyelme Lengyelországban leveleket

irt az németnek innen való elmenetelértíl. Azomban

asszonyunk ö nagysága odaki a réten ebédet készét-

tetvén s sátorokot vonyatván, az egész kapitányokot

s hadnagyokot és egyéb tiszteket is, az úrfi ö nagysá-

ga jelenlétével megvendégeltette.

3. Az oroszok a falukrúl két német rabot hoztak,

*) A lap szélére odajegyezve : Rákóczi Ferenc z.
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a hajdúk is egy magyar labauczot, az ki is referálja

urunkot ö nagyságát sokszámú török hadakkal Fe-

kete-Bátornál lenni, és hogy a tatárok Tiszán túl való

németeket elszéllesztvén, Haisler nevö generálist is

urunknak rabul vitték. Azomban mindenfelöl a magyar

labanczok grátiát sollicitálnak asszonyunktúl ö nagy-

ságátúl.

4. Tót Gergely nevö rabot küdtük Eperjesre.

5. Kaposi emberek idejüvén, referálták minden

bizonynyal Eperjes várossának kfalait hányatni.

6. Asszonyunk ö nagysága Pogány Zsigmond

uramot urunkhoz küdte, vagy két óra múlva Kubínyi

Pétert is. Borbély István uram is az nap ment el egy-

néhány hajdúval Patak felé.

7. Hallatott, hogy Regécz várát is elbánták vol-

na az németek. Azomban az falubeli emberekkel ma
kezdették derekasint hányatni az németek derék sán-

czait.

8. Az sánczok hányásában fáradoztak a falusiak.

9. Egy sereg lovas magyar labancz a kapu eltt

való perjébe lesbe állott éczaka, s az gyümölcseskert-

nek sánczába is egynehány ; reggel csak kirugasz-

kodik a ki gyümölcseskertnél volt, s a kapu eleibe

nyargal, s az strázsák késn észrevették : vagy két

közönséges lovat elhajtott, a mezörül is egynehány

ökreit az szegényembereknek. A mi hajdúink kimen-

tek, s a mezon rútul elszélledtek ; az lesbe lev laban-

czok reájok kirohanván, egy palotást s egy csizmadia-

legényt is a seregtül elszorítváu, a palotást levágták,

a másiknak penig a lábát ltték meg, de visszajött.

A várbúi az mint az ágyúkbul hozzájok lttek volna,

az alsó várban lév 15 fontos golyóbisú ágyú elsza-

kadozott, s egy darab német kaprainak a lábát, az ki
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egy sereg némettel palánkon kívül a mezon állott,

elszakította, az is csakhamar megliót. Mindazáltal a

labancz sem maradt ütetlen, mind az ágyú, mind pe-

nig apró puskák golyóbissá miatt. Az nap az úrfi, kis-

asszonynya] együtt az sánczok nézésére jártak. Okoli-

csányi András uram is Lengyelországban küldetett.

10. Nihil.

11. Dévay Lengyelországbúi jött, az ki referálta

lengyel királyt Kamenyecz alá készölni.

12. Nihil. Similiter et 13.

14. Reggel vagy háromszázig való lovas s gya-

log labancz Oroszvégen általjüvén, feles marhát haj-

tottak a Krajnyárúl Szerednye felé ; az mi lovasink s

gyalogink is átalmenvén a Latorczán, meg is puskáz-

ták ket, minden magok veszedelme nélkül. Hídy

Sándor is érkezett holmi hírekkel Husztrül.

15. Reggel a mi hajdúink feles marhát hajtottak

a város felöl be a várba, a labancz magyarok penig

lesben lévén Újfalu felé, azt látták ; vagy 16 lovas

kirugaszkodott a lesbül feléjek, azokhoz a várbúi sü-

rön lttek az ágyúkbul ; a mi hajdúink megrémülvén,

a marhát elhadták s magok visszaszaladtak a gazra.

A labanczok a marha mellett senkit sem találván, azt

elhajtották; a mi lovasink, a mennyire kitelhettek,

rajtok mentek, s két sereg hajdú is : de a lovas után

nem érkezhetett ; egész Újfaluig puskáztak a laban-

czokhoz, a minthogy a mieink közül 3-an sebben is

estek, amazok is hasonló jutalmot vettek.

16. Molnár Szerednyérl csalárd levelet irt asz-

szonyunknak.

17. Szathmári labanczok éczaka, vagy háromszáz

lovasbúi állók, a vár iránt való cserébe s az lucskai

útnál való cserébe is leseket állítván, hogy a vár alatt

MONHMKNTA HITNO. SCRrPT. XXIII. 2B
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járó marhát elhajthatnák, vag:y penig hajdúinkban

kárt tehetnének : de a mi katonáink közzül egynéhá-

nyan leseket nézni járván, reájok akadtak, az mint-

hogy egynehány labancz hé is kergette ket a vár

felé, s az mi hajdúink mind kimentek a mezre, ren-

delt seregekben állottak 5 a labanczok látván, hogy

semmi nyereségek nem lehet, szégyenvallással kisza-

ladtak a lesbííl s vissza is mentek.

Hídy Sándort asszonyunk a tisztek akaratja ellen

kibocsátotta délbe.

Délután érkezett urunktúl egy parasztember, leve-

lekkel, az ki Dévánál monda urunkat lenni.

Azután csakhamar Komlóssy uram is érkezett

ugyan urunktúl, Lesnél(?) hagyván urunkat Erdélybe,

más rendbeli levelekkel.

18. et 19. Nihil.

20. Lessenyey Nagy Mihály uram érkezett ke-

gyelmes urunktúl, Görgey Imre urammal együtt.

21. Nihil.

22. Asszonyunk ö nagysága úgymint maga

szenté napján Munkács várában lév frendeket s tisz-

teket megvendégeltette, az úrfi nagysága jelenlétele

mellett.*)

*) A lap szélére ismét odajegyezve : Rákóczi Ferencz;
— mint a ki e névnapi ünnep alkalmával — bár még gyenge gyer-

mek — nénjével Juliánával együtt oly meghatólag szerepelt. A Rá-

kóczy-ház gr. Erdödyeknél lév levéltárában ugyanis Zrínyi Ilona

saját kezével irva a következ jegyzetkék és köszönt-versek marad-

tak fenn ez emlékezetes napról :

j,Munkács várában 1686. 22. Maij köszöntöttek az én édes

gyermekim Szent-Ilona napján. Kezdette az én édes íiam Rákóczy

Ferencz, kilencz esztends korában, ezen szókkal

:

„Pallas, bölcsességnek szép istenasszonya,

Téged követöknek igaz oktatója
;
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23. A mi hajdúink idjártak labanczot lesni, de

sehol nem akadván reá, visszatértek.

24. Reg-gel Ig-nécz felé az erdöbül vagy 4 labancz

kinyargalt a mezre; a mi hajdúink s lovasink kimen-

Nyelvünk kerekinek, kdrönk, megoldója,

Feltett szándékinknak légy igazgatója !

ilert nincs nyugodalma mi csekél elménknek,

Fújdalmit nyilai újítják szivöuknek
;

Az hálaadásra ez nap ösztönöznek —
Mai szent innepre úgy emlékeztetnek.

Dics Szent-Ilona innepének napja,

Eomlott természetnek ers érczbástyája,

Meghágyadt elménknek biztató istápja —
Isten dicsségét keresk példája !

Mert nem szánta kincsét, hogy Istennek tessék,

Szent keresztnek fája csak feltaláltassék.

Azzal egész világ megörvendeztessék,

Föld sötét gyomrából napfényre vitessék.

Szent-Ilona által békesség zászlója

Ma találtatott fel éltönk megadója,

Lelkönk örömire szent keresztnek fája,

Ádám esetinek életre hozója.

Gonosz Lucifernek ez volt megrontója,

Halál mirígyinek lelki orvoslója,

Vétkekkel megterhelt lelki' biztatója.

Sanyarú Ínségbl megszabadítója.

Áldott ez mai nap és szerencsés ó;a

Áldott boldogsággal teljes Szent-Ilona,

Hogy lelkönk általa viradctt illy jóra, —
Szent-Ilona által jutánk boldogságra.

— De megdobbant szivem, hogy juta eszemben

Kegyelmes asszonyunk forogván elménkben,

Kivel múlt napokban valánk nagy Ínségben :

Es mégis maradiunk, vagyunk kegyelmében.

Két pellikán-fiát szárnyaival fedezte,

Szempillantás nem volt : szemeivel nézte,

28*
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tek, de semmi labancz nem mutatkozott sohonnan is,

úgy mentek osztán dávidházi liídlioz, túl a Latorczán,

hogy reájok jün a labancz, reménlvén; azomban a

parasztok hirl kozták, hogy 300 gyalog labancz

Hogy vagy egyikének ne lenne eleste,

Kevesség távozván : azonnal kereste.

Munkács-Betulia, mit mondasz ezekre ?

Vitéz sok lakossi szóltok mindenekre :

Hogy Isten tartotta sok szerencsétekre —
Hona, nem Judit ment az ellenségre !

Eabság bilincseit kerül magyarság :

Egy Munkács várában szorult az szabadság,

Kit egy Zrínyi-szivö tartott meg asszonyság, —
Hol vagy s hálát nem adsz az egész magyarság? !

De mi közöm máshoz ? . . . Tudom mit míveljek
;

Én szeret néném, mert hozzád beszélek :

Mondjunk dicséretet a mi szülinknek!

— Én többet nem szólok : ítélettl félek."

Most felelt arra az én édes leányom Rákóczy Juliána, tizen-

három esztends korában :

„Én szeret öcsém ! bátran elkövetem

Kérésed, intésed ebben meg nem vetem,

Ámbár mint kellenék, úgy nem követhetem :

De szívbl cselekszem, mint végben vihetem.

Oh áldott szereteti fiaknak szülkhez,

Ki mézeket meggyz anyáké gyermekekhez,

Szive vigadozhat ki járulhat ehhez —
Mert azáltal czéloz az boldog élethez.

Azért kegyességgel teljes szabadítónk,

Minden inséginkben egyedöl vigyázónk :

Ez Nagyságod kegyelmét legyönk hálaadók
;

Nem tudhatjuk módját, vagyunk tudatlanok.

Mindazáltal mégis hullja szavaiukot,

Szívbl óhajtozó iijÍ kivánságinkot,

Mutatván ezzel is fiúi voltunkot

:

Vegyen nagy-kedvesen ez ajándékinkot

!
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marhát hajt Szerednye felé. A mieink egy falunál raj-

tok menvén, de kivált a lovas, mert a gyalog- nem ér-

kezhetett ntánnok
, széllyelverték a labanczokot, 40-

nél többet vágtak, azonkívül elevenen 33-mat fogtak^

Eltének folyamja mint teugernek légyen.

Földnek bö zsírjával itt az földön éljen,

Serami szerencséje bal-uti-a ne térjen,

Szent patronájával egyben bö részt végyen.

Szent-Ilona napját számossan érhessen.

Fiúi készséget soká szemlélhessen
;

Isten szent áldását mindenben vehessen —
Szép nemzetönk hirét égig emelhessen

!

Szive minden búja öremnek árjára

Forduljon, hajoljon boldogulására,

Egy szép fényt mutasson vidámulására :

Még ellenségi is szolgáljon jovára !

— Ez kivánságinkot Nagyságodnak ajánljuk

Szent-Ilona napján szivböl praesentáljuk,

Gyarló ajándékunk, magunk is megvalljuk :

De szív tárházából mi ezeket adjuk !

Esedezvén azon, hogy szokott kegyelme

Ne szönjen meg rajtunk anyai szerelme
j

Czímeres két szárnya : életönk védelme —
Szép Munkács várának légyen segedelme !

Csekély ajándékért bocsánatot kérnk :

Szivönk óbajtásit fontolja meg nekönk,

Kiknek szeretet iben végzdjék életönk,

És hogy kegyelmiben holtunk-napig éljönk.

Isten ! hallgasd tehát ez kivánságinkot,

Hallgasd az egekbl mi sóhajtásinkot

:

Boldogíts(d) e földön mi édes anyánkot ! . . .

Lábához e szókkal hajoljuk magunkot.

"

Isten soha ne adjon anyának jobb gyermekeket, mint ezek

még eddig az ideig voltak, mert soha nem tapasztaltam egyebet ben-

nek az igaz szeretetnél és engedelmességnél hozzám, semminem vál-

tozásokban. Egymáshoz igaz atyafi-szeretettel voltának ; ha tovább is

hozzám és az én édes uramhoz abban megmaradnak : vesznek jutal-

mat mitlünk, a-.i Istentl áldást, s adnak jó példát az világ fiai-
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két nagy zászlót nyertek tülek s egy lobogót, s azon-

kívül dobot is, és sok pulbákot ;*) marliát is mindenes-

tül elnyerték tüllek s be is gyüttek szerencsésen a

mieink; 2 liajdú elesvén, az egyik megliolt, s egy pa-

ripát is Daróczy uram alatt lttek.

Ugyanazon nap érkezett nrunktúl Komáromy

nevö ember, az ki az szerdártúl egy levelet hozott,

kiben minden jóval ajánlja magát legelöszer asszo-

nyunknak ö nagyságának, ö nagysága után minden

frendeknek is, kapitányoknak s hadnagyoknak is, s

assecurál is beunünköt az török hitével, hogy Isten

segítségébül bosszút teszen az németen.

25. Molnár vagy kétszázadmagával , reggel a

városrúl Oroszvégen által Szerednye felé akarván

menni, még egy szekeret is éléssel rakva elhajtván,

az ki a várba jött volna, a mi lovasink vagy negyve-

nen s feles hajdúink is a Latorczán általmenvén, elei-

ben mentek, s vette eszébe , hogy a hajdúk is eleit

vesznek : nagy szégyennel vissza kezd szaladni Orosz-

vég felé ; a mi lovasink mindenött a hátokba puskáz-

tak, noha gyakran fordulást tettek amazok : de a mi-

eink avval nem gondolván, ugyancsak egész Almás

nev faluig hajtották ; egy derék tiszt el is esett a

Latorczánál, sebesset is vagy tizenkettt vittek el

magokkal. A mieink közzül egyet sem lttek meg,

csak két paripát, a ki megdöglött, s vagy három sebes

azonkívül. A mi lovasinkkal kapitány Radics uram,

Madács uram, s Kellemessy, Daróczy uram is voltak,

a gyalogokkal penig Jeney Sámuel uram.

uak."—Talán nem vétettünk, midn a közlött naplóban leirt munkácsi
ünnepélynek e megragadó jelenetét — a diarium kiegészítéséül —
legalább jegyzetben ideigtattuk,

*j Pulliák- vagy máskép polhák-puskát.
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26. et 27. Nihil.

28. Érkezett Okolicsányi uram Lengyelország-

búi. Az nap Lessenyey Nagy Mihály uram lengyel

királyhoz, Madács Péter és Kellemessy János uram

kegyelmes urunkhoz mentek el.

30. Két katona gyött kegyelmes urunktúl, Er-

délybe, Hlyén hagyván ö nagyságát.

Az nap Dévay Tamás is ment Eperjes felé.

Június.

1. Az mely árkot obsidio alatt az németek csi-

náltak volt, kin az palánk körül való vizet szándé-

koztak kivenni : azon árkon mi az palánkbéli árokba,

begátolván jobban az gátot, a Latorcza vizét bocsá-

tottuk.

7. Délután indultunk Beregszász felé vagy ne-

gyedfélszáz hajdúval, 80 némettel, s lovas is 80-ig való

lehetett, nevezetes úri rendekkel együtt, úgymint

:

Kapitány Radics András, Sándor Gáspár, Ne-

messányi Bálint, Absolon Dániel, Jeney Sámuel és

Daróczy uraimékkal ; eltalálván a kémet aki odajárt,

bizonyossau meghozván, hogy Rettegi és Suba négy

zászlóalja hajdúsággal ott vadnak ; az kit mi újóbban

oda küdtük, hogy hol hálnak ? azt is hozná meg ; mi

azomban az szöllöhegyek között megállapodtunk. Azon

kim újobban megkímlelvén a labanczokot, megjött,

azt hozván, hogy a templom keretesébe hálnak. Ka
pitány uraimék azomban az seregeket elrendelvén,

hajnalba csak bementünk ; a mi hajdúink mingyárt

német muskatélyosokkal együtt vakmerképpen neki

mentek a keretesnek, azt körülvették, sa lövö-lyuka-

kon bepuskáztak, üveg s vas kézi-gránátokat a laban-

czoknak nyakokba haigáltak, az keretesnek kapucs-
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kaját meggyújtották : a labanczok penig templomba

szorultak s a toronba, oiinat leginkább puskáztak.

Kapitány Radics uram az seregbül kirugaszkodván, az

hajdúkat bíztatta, azomban a bal kezén való nagyob-

bik ujját a labanczok elltték. Melly ostrom tartott

harmadfél óráig ; hogy a keretesnek a kapuja kiégett,

a mieink csak berohantak, s az kápolnát meggyiij-

tották. A labanczok látván, hogy veszedelembe vad-

nak, a templom is meggyulladott volna : kitévén fejér

kezkenöt, grátiát kiáltottak; a mi hajdúink kapitá-

nyok akaratján kívül is hitet adtak nekik, hogy nem

bántják, csak bementek a templomban, kétszázhuszon-

öt rabot hozván ki belle, négy zászlót s egy dobot

;

a hadnagyokot is Rettegit rabul hozták. Suba penig

azon éjjel a városon hálván, elszaladt. Melly ostrom-

ba tíz hajdú elesett a mieink közzül s egy német,

azonkívül Szinyey a hadnagy tizennyolczadmagával

sebben esett ; a labanczokban penig majd százig való

elesett, sebben is estek majd 45. Isten segítségébül

meglévén az actus, mi a rabokkal csak elmentünk

;

úgymint

8. Hogy már ide Munkács feté srö erdkben

fakadtunk, mi lovasok elrementünk, a hajdúk a ra-

bokkal utánnunk, s az sebesseket három szekerén

a hajdúk után hozták : azon három szekeret nem tud-

hatni kicsoda, másfelé, újfalusi útra igazították ; a

szathmári három zászlóalja lovas labancz utánnunk

sietvén, azokat elhajtották, s az eljárója éppen a mi

hajdúinkhoz is puskázni kezdtek. Mi lovasok a puská-

zást meghallván, oda nyargaltunk, az eljáróját éppen

a lesig hajtottuk: nekünk hozták az zászlókat erssen,

s mi is keméiinyen megpuskáztunk vélek, azminthogy

egy közzülök el is esett, azonkívül sokan sebbe estek
;
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mi azombaii csak eljöttünk, ök is visszatértek. Hogy

a várba jöttünk volna, asszonyunk ö nagysága a nagy

dobokkal excipiáltata bennünket, s mi is a négy zász-

lót szerencséssen praesentáltuk ö nagyságának.

9. Nihil.

10. Dévay uram megérkezett Eperjesrül.

11. Asszonyunk ö nagysága azon labancz rabo-

kat maga hségére megeskedtette , egy részének

András Deák uram praeficiáltatott hadnagynak. Azon

nap vagy hét zászlóalja szathmári labancz az erdben

lest állott, s vagy százig való a várhoz nyargalt : de

három lónál többet nem hajthatott, a lessé penig ki

sem mutatkozott az erdöbül, noha a mi lovasink s

gyalogink kimentek volt a mezre.

12. Egy katona urunkhoz küldetett asszonyunk-

túl ö nagyságátúl. Azon nap öt labancz jött kurucz-

ságra, lo\as.

13. Újobban küdtünk embert Eperjesre.

14. Amely katona urunkhoz ment volt, az Huszt-

rúl vissza is tért, azt adván okúi, hogy a német elál-

lotta volna az passusokat.

15. Szabó Gáspár nevö hadnagy egy zászlóalja

hajdúkkal kuruczságra jött ; azon nap tizenkét katona

is kuruczczá ltt.

IT.Futaky érkezett kegyelmes urunktúl, gyalog,

Tömösvárnál hagyván ö nagyságát.

19. Lessenyey uram Görgey Imre urammal ér-

kezett Lengyelországbúi ; az nap Ilosvay uram is h-
ségre jötl.

20. Asszonyunk nagysága két katonát gyalog

küldött kegyelmes urunkhoz levelekkel.

21. Reggel a mi katonáink lest járni kimenvén,

a labanczok penig immár lesbe voltak, hirtelen nekiek
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rohantak a mi katonáinknak, s el is fogtak kettt ben-

nek: azomban mi lovasok, a mennyire kitelhettünk, ki-

mentünk a várbúi, s erössen meg is ellenkeztünk vélek

;

közzülök sokan, közzülünk penig egy sem esett

sebben.

22. Ráty István uramat vasba verték, minthogy

asszonyunk ö nagysága hire nélkül, az ungvári com-

mendánstul grationálist szerezvén magának, ki akart

szökni.

23. Nemessányi Bálint uram urunkhoz ment pa-

rasztruhába, gyalog.

24. Asszonyunk ö nagysága Íratott Jánoky Zsig-

mond uramnak az ö kegyelme levelére választ, hogy

akaratja szerint elgyühet s Absolon Dániel urammal

szemben lehet, keresztényi hitre assecuráltatván ö

nagyságátúl, hogy semmi bántódása nem lészen.

25. Érkezett Madács és Kellemessy uram Sze-

benbül Erdélybül, mivel az erdélyiek ott megárestál-

ták volt ö kegyelmeket, s urunkhoz ö nagyságához

nem bocsátották.

29. Jánoky Zsigmond uram érkezett Szerednyé-

rül, az kivel is (gyümölcseskerten túl sátort vonyat-

ván) szembe voltak Sándor Gáspár és Absolon Dániel

uraimék, holmi bizonyos propositiókot exponálván ö

kegyelmek eltt, kiket is — feljüvén az várban —
asszonyunknak ö nagyságának referáltak, azután le-

menvén, ebédhez ültek
;
ebéd után csakhamar replicál-

ván Jánoky uramnak az propositióira, visszament;

vagy húsz lovas labancz Latorczán túl ö kegyelme

után várakozván, azokkal Ungvár felé nyomult.
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Július.

1. Kdtünk embert Eperjesre. Azon nap, az

mely ember Nemessányi uramat késérte Debreczenig,

az is megjött.

4. Hozzáfogtak az aratáshoz.

5. Lessenyey Nagy Mihály uram némely fren-

dekkel urunkhoz akart megindulni, de békével való

általmenésnek semmi módját nem látta ; más böcsü-

letes emberek is disvadeálták, kire nézve itt maradt

ö kegyelme. Azon egy ember jött Eperjesrl, az kit

Absolcnné asszonyom ö kegyelme ide küdte az urá-

hoz, az bizonyossan referálta Karaffa szekereinek

felverését Palásty által Liptóba.

6. Azon embert visszaküdte uram ö kegyelme.

8. Labanezok lesbe lévén városon túl a nagy

hegy alatt, egész délig : délután vagy hetven lovas a

vár alá nyargalt, de semmi nyeresége nem lehetett,

mivel a mennyire kitelhettünk lovasok, rajtok men-

tünk s azokat vissza is hajtottuk a város felé, a mi-

eink közzül ketten esvén sebben, az egyik halálos

;

közzlök is, az mint a parasztemberek referálták, hár-

man elestek, avval csak visszatértek Szerednye felé.

Azon nap újobban irt Jánoky Zsigmond uram

Tokajbúi, mely levelére válaszsza is lön.

10. Vagy 500-ig való lovas labancz a lueskai

erdben lesben állván, a mi lesjáróink eltt eltitkol-

ták magokat ; mihelt a mieink bejüttek, az erdbi vagy

százig való kirugaszkodott a marhára, de semmit nem

nyerhetének, mivel a mely juhokot is el (vöttek) volt,

azokot is az hajdúk visszanyerének tülök. Azomba a

mi katonáink kimenvén, amazok is mind a lesbül ki-

jüvén, a vár körül való réteken sokáig ellenkeztek; a
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mieink közztíl Madács uram sebben esett , közztilök

is kettt elevenen fogtak el, négy lovat is nyertek tü-

lök. A városon megállapodtak volt vagy egy óráig,

azután egyik része Szathmár felé, másik része penig

Szerednye felé ment.

11. Diraiczky nevö lengyel jöttLengyelországbul.

12. Azon lengyel visszabocsáttatott.

16. Két gyalogember küldetett kegyelmes urunk-

hoz.

17. Az mely németek aratásra s kártételre ren-

deltettek Munkács alá : azok Ivanóczon háltak.

18. Jó reggel azon németek két zászlóalja ma-

gyar labanczczal s gyaloggal is Oroszvégbe szállot-

tak. Mi a leseket megjárván lovasok, a város felé

nyomultunk: egy sereg labancz kirugaszkodván, horvá-

tokkal egyeles, a mi elöjáróinkot megüzte, ugyan egy

Szkárossy nevöjó katonánkat meg is ltték; mi rajtok

menvén, egész a városig visszaztük. Délután újob-

ban kimentünk aratókkal, az egész gyalogságot, s

két taraczkot is kihozván magunkkal, az aratáshoz

hozzáfogattunk, város felé men út mellett ; azomban

az németek két compániával, s magyar labancz is két

zászlóval kijöttek : azokkal sokáig ellenkeztünk, azom-

ban az aratást csak elkövették. A németek is látván,

hogy semmit sem tehetnek, visszatértek. A taraczkok-

bul hét lovat meglüttek alattok ; a mi katonáink köz-

zül is egy esett el, azonkívül más alatt egy lovat lt-

tek meg. Estvefelé mi is visszajüttünk, k penig va-

lamennyi kereszt búza volt innen a város körül, mind

elégették, az kiért az úr Isten légyen bosszúállójok

!

19. Reggel mi a leseket megjárván, újobban az

aratókkal, feles gyaloggal arattatni a város felé men-

tünk, négy taraczkocskát is magunkkal kihozván. Az
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ellenség miatt békével arattunk, hanem délután mint-

egy négy óra tájban egy compánia német, a városrúl

kirugaszkodván, (vagy két sereg gyalogunk a víz felé

lévén az aratókkal) annak egyenessen ment : de a

gyalogság megállván, öszvepuskázott is véle ; mi azom-

ban csak nekie mentünk a lovasok, a német hátat ad-

ván, éppen a városban bekergettünk, sokan sebben es-

vén közzülök : de csak egy helybe elesett. Az taraczk-

búl is, szemem láttára egyszersmind lovastul kett el-

esett. Mi azomban a várba visszajüttünk, három em-

bernek megsebesíttetésével.

20. Minekutánna a leseket megjártunk volna,

egynehány sereg hajdúval, egy sereg német muska-

télyossal, s négy taraczkkal egyenessen a város felé

nyomultunk, s onnan kezdettük az arattatást. Egy

sereg német általjött volt Oroszvégbi a városra : az-

zal mi lovasok összepuskáztunk, az vissza is ment,

azután taraczkokkal a vízen által löttettünk hozzájok.

Egy sereg hajdúval a lovasok általmenvén Oroszvég-

ben, keményen meg is ellenkeztek vélek: ök azomban

az szekereket elkészétvén s felrakodván, kínteleníttet-

tek gyalázatossan elmenni, s az aratásnak, az kiért

fáradtak, békít hadni. Mi újobban visszajövételünknek

alkalmatosságával utánnok nyargalóztunk, ellenkezni

akarván vélek : de ök meg sem fordultak reánk, csak

elmentek Iványi nevö faluig, onnat éczaka visszatér-

tek Szent-Miklós felé a lovasok ; nekünk éczaka hirt

meghozván, reggel úgymint

21. Julij meg akarván ket elzni, kimentünk

Bubuliska felé mi lovasok, feles gyaloggal : de eleit

nem vehettük, elmentek elttünk, s mi is visszatér-

tünk.

23. Ment el Kubínyi Péter kegyelmes urunkhoz.
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24. Julij. Éczaka újobban az e minapi német s

magyar labancz valamennyire megszaporodván, a vá-

rosra jüttek, kit is éczaka meghoztak.

25. Reggel a leseket megjárván, a város felé

uyargalóztunk, de ök csak ki sem mutatkoztak. Dél-

után is kimentünk a mezre, de ki nem jüttek reánk,

hanem megindulván, Szerednye felé mentek, nem lévén

semmi nyereségek, egy szekér lisztnél több.

27. Lucska felé való erdben lesbe állván három

zászlóalja lovas labancz, skétcompánia német dragony

is : a magyar labancz csak kirugaszkodik s elhajtja

asszonyunk ö nagysága juhait *) valót, s azon-

kívül négy ökrét, és Lessenyey uram két lovát. Mi

lovasok kimentünk az várbúi, tovább egy óránál ellen-

kezvén vélek : de k sokan lévén, nem bírtunk vélek.

Három katonánk sebbe esett ; k sem mentek el üttet-

len, — az mely labanczoknak Gyürki Pál uram lévén

eljárójok.

Augustus.

Die 1. Augusti. Minekutánna a leshelyeknek

megjárasa után bejüttek volna a mi katonáink, min-

denfelé gabonáért menvén az szekerek, a labanczok

penig oroszvégi szllöhegy alatt lesben állván : nyolcz

óra tájban, a mikor immár az aratók is mindenfelé

kimentek, onnan kirugaszkodván, egynehány rendbeli

szekerekbi az ökreket elhajtották, az aratókot is szély-

lyel zték, hoppmester uram inassát, a ki a szeke-

rektül szaladott, megölték, s egynehány szegényem-

bert is megsebesítettek, s avval Szerednye felé tértek

;

mi azomban eleikbe kerültünk, de k látván, hogy a

*) Az illet szám bejegyzése kimaradt.
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gyalogság" is utánnunk nyomul, nem állották meg a

harczot, hanem csak ellenkezést tettek
;
ketten elesvén

közzíílek, mi közzülünk penig csak sebben is senki,

elnyomúltak elttünk.

2. Nyolcz óra tájban estve, érkezett kegyelmes

urunk ö nagysága bejárója Bay László uram levelek-

kel, az ki is ö nagyságát Landor-Fejérvárnál hadta.

3. Jütt 14 labancz grátiára.

4. Egry János küldetett kegyelmes urunkhoz

asszonyunktul ö nagyságátül.

6. Lessenyey uram érkezett kegyelmes urunktúl,

az, ö nagyságát referálta Eszék felé, a fényes vezér

után menni.

8. Délután négy óra tájban Kellemessy János és

Jeney Sámuel uramék küldettettek a fényes vezérhez

követségben, az kikkel több kegyelmes urunk szol-

gái elmentek.

9. Dimiczky nevö lengyel érkezett Lengyelor-

szágbúi holmi levelekkel.

12. Visszaküldetett.

15. Leshelyeknek megjárásunkután, alabanczok

kirugaszkodván a városrúl , megellenkeztek velünk,

ök felesen lévén s mégis a város felé zették mago-

kat : akarván bennünket lesre vinni, az mely lesek

Oroszvégen túl való szöllöhegyek alatt volt, úgymint

Iváuyi felé, azminthogy arra is szaladtak ; de mi a

vár iránt való malomnál általmenvén a Latorczán,

Iványi felé mentünk utánnok, ök azomban sokszámú

lovassal levén, rajtunk fordultak, a lesekbtíl is min-

denfelöl rajtunk jüttek, egész a Latorczáig ztek ben-

nünket : de a mi gyalogink Latorczán innen lévén,

közikbe puskáztak, kire nézve visszatértek, s mi is

rajtok fordultunk, meg is ellenkeztünk vélek, Isten
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kegyelmébül közztilünk csak egy dragony sebbe

esvén.

17. Jártunk Sztrabicsóra, feles szekerén búzát

az mezörül Munkács várában békésérvén szeren-

cséssen.

20. Ugyan sztrabicsói mezre újobban jártunk,

akkor (is) szerencséssen béjüttünk.

21. Azon sztrabicsai mezörül búzával rakott sze-

kereket megindítván, a gyalogságot is mellettek el-

küdtünk, s egész lucskai erdnek széléig kéeértük.

Az erd szélén mi lovasok, dragonyokkal együtt, vagy

három hátramaradott szekeret meg akarván várni, meg-

telepedtünk, füveitünk majd félóráig,— egyszer mi is

lassan az szekerek után az erdben benyomulunk :

azomban feles-számú lovas labancz csak hátunkon

terem, az Isten megrémétvén bennünket, mindnyájan

megszaladtunk; a dragonyoknak rósz lovok lévén,

hátramaradoztak : azokban négyet levágtak, hármat pe-

nig sebben ejtettek, egy Csengery nevö mészárost is

levágtak, azonkívül két katonát elfogtak, s egész a

hajdúságig ztek bennünket. A hajdút látván, mi is

rajtok fordultunk, s éppen a lucskai mezre kihajtot-

tuk, s ott megellenkeztek velünk
;
mi is, lesektül tart-

ván, visszatértünk. A lucskai mezn is valami két haj-

dúra akadván, azokat levágták.

24. Délután az lucskai erdbül a labanczok ki-

rugaszkodván , egynehány katonáinkot a mezrül a

gyümölcseskertig beüzvén, s magara is a mezrül csak

alig elttek elszaladván, a kertti rajtok fordultunk

s erssen meg is ellenkeztünk véllek ; azok az szeke-

rünket is elnyerték, két ökör lévén benne, azt elhaj-

tották, — az mely labanczokkal Gombos Imre és An-

drássy Pál uramék voltak.
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27. Viradtakor Grombos s Audrássy uramék a

városon általmenvén feles-számú lovassal, Beregszász

felé nyomultak, szekereket s gyalogot is magával

vivén.

29. Estvefelé megindulván Szerednye felé másfél-

száz lóval s ötödfélszáz gyaloggal, akarván valami

nevezetes próbát tenni, az mely hadnak eljárói lévén

Sándor Gáspár, Torma Mihály és Daróczy uraimék

:

éffél után egy óra tájban Szerednye várossához csak

közöl egy cserjébe megállapodtunk ; azomban az mi

katonáink az mezbe két labancz katonát megfogván,

azoktúl kitanultuk , hogy hétszázig való gyalog la-

bancz, az ki csak az estve érkezett, a kapu eltt fek-

szik, így lévén az dolog, mi is szép resolutióval, egye-

nessen az országútján, a mikor ugyan hajnallani kez-

dett, kétfelöl reájok ütvén , mingyárt megszaladtak

elttünk, s mi is hirtelen utánnok lévén, az kiket bé

nem érhettünk, mind az vár árkában ugrattuk az víz-

ben; az egész hajdú, német-muskatélyossal együtt

neki állott az árok szélének, az egymás hátára ugrott

labanczot szörnyen puskázták, majd két fertályóráig.

Hogy virradni kezdett, a várbul mind apró puskákkal,

mind peuig taraczkokkal srbben kezdtek lni, s mi is

a nyereséggel csak elnyomultunk, egy hajdú kárunkkal,

azonkívül Sipos János vice-hadnagy is másodmagával

sebben esvén ; vagy ötvenig való lovas labancz késér-

getett bennünket egész ignéczi hídig. Az mely szeren-

csés próbánknak alkalmatosságával veszett kétszáz

labancznál több, rabot is vagy tizenhármat, négy do-

bot, s egy zászlót Munkács várában szereucsésseu

behoztuk.

MONüMENTA HÜjSG. SC1R"T. XSlIT. 29
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September.

2. A midn a leshelyeket megjárták volna az mi

katonáink, a város felöl kimutatkoztak egynehány la-

banczok, kire való nézve mi is lovas sereggel arra

felé nyomultunk, de nem jüttek ki reánk
;
jóllehet egy

zászlóval nekünk indult volt : de avval is megfordul-

tak, s mi is csak a réten állapodtunk meg- egy kis

ideig, azután bementünk az várban, ük is Krajnya

felé fordították útjokat. Estvefelé két horvát szökött

bé közzíilök, az kiktl kitanultunk, hogy azon éjjel

Molnár uram öt zászlóalja lovassal s gyaloggal egye-

zett meg Andrássy Pál s Gombos Imre uramékkal,

mindenfelöl leseket állítván veszedelmünkre, de szán-

dékokban megcsalatkoztak.

5. Letenyey uram küldetett Várad felé.

Azon nap Dimiczky nevö lengyel érkezett.

6. A mi hajdúink s egynehány lovasink Kapós

felé kimenvén, egynehány labanczot felvertek ; vissza-

jüvöbe is, egy faluba gyalog labanczokra akadván,

azokat is felverték, 35 rabot hozván magokkal.

8. Ment el Dimiczky.

10. Nádasdy István uram ö nagysága megholt.

Az nap mestei' úr is elküldetett.

11. Jártunk kerepeczi mezre búzáért, az egész

hadakkal.

13. Érkezett Baranovszky András uram, kegyel-

mes urunktúl nagyságátúl , Horvátország szélén

hagyván nagyságát. Az ki bizonyossabban hallotta

útjában Budának megvételét.

16. Ment el a vak Deák Debreczenbn. Azon nap

iványi mezre jártunk az hadakkal.

17. A leshelyeknek megjárása uián egy paraszt-
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ember liirt hozván, hogy Pósaházáii túl, az erd szé-

lében lesbe lovas labancz volna : kire nézve mi lova-

sok elöjárót arra felé bocsátván s magunk az zászlóval

lesbe állván, kirohantak az mi elöjáróinkra, azokot

reánk zték három zászlóval ; mi is nekiek menvén,

elöszer megpuskáztunk vélek, azután k hátat adván,

egész Kerepeczig megztünk ket. Rabot huszonha-

tot, lovat negyvennél többet fogtunk, nyertünk, a töb-

bit erdkön elszéllyesztettük, vagy nyolczat meg is öl-

tünk bennek. NB. Azon nap Bay úr is urunkhoz ment.

18. Indultunk déleltt Beregszász felé, lovassal,

gyaloggal, akarván próbát tenni. Ardón hnienvaló er-

dben leseket állítottunk s egynehány lovast eljáróba

küdtünk, mely eljáróinkat egynehány lovas labancz

az erdig zte, onnan visszament ; mi is látván : nem
gyünnek reánk, visszatértünk.

19. Délután vagy nyolcz labancz az erd széléig

jött, egy rabot is fogott : de a rabot elszalasztottá,

maga is visszanyargalt.

20. Jött meg az mester Debreczenbl.

22. Dévay Tamás, az uram szolgája ment el Er-

délybe.

24. Jártara parasztruhába Bottyánba.

25. Eczaka Kubínyi Péter jött meg urunktúl.

26. Késn estve érkeztem meg Bottyánbul.

29. Az hadak orosz falukra borokért jártak.

October.

1. Érkezett Letenyey Márton uram urunktúl,

Váradon hagyván nagyságát. Ugyanazon nap az

hadak borokért jártak orosz falukra,

3. Ment el Baranovszky uram kegyelmes urunk-

hoz. Az nap jártunk borokért orosz falukra.

'29*
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4. Délután egynehány labancz kinyargalt volt

az mezre az erdöbül : de visszaszaladván, semmit nem

akart próbálni.

8. Mentek el az hadak Lengyelország szélére

holmi posztók eleibe.

9. Érkezett meg Görgey Imre uram Lengyelor-

szágbúi.

10. Az úrfival ö nagyságával sétálni lovakon

jártunk.

11. Viradtakor valami egynehány labancz az

palánkhoz nyargalózott ; az semmit nem nyervén,

visszament.

12. Érkezett Tardy István uram Váradrúl, ke-

gyelmes urunktul, negyedmagával, lovon. Azon nap

Eperjesrtil is ember jött.

Éffél tájban penig , az mely hadak a posztók

eleibe Lengyelország felé jártak, megjöttek.

13. Letenyey uram ment el kegyelmes urunkhoz.

14. Ment el az uram embere Eperjesre. Azon

nap az egész hadakkal jártunk Beregszászba, borokért.

Komornyik Záborszky János s Görgey Imre uraimék

is azon nap Lengyelországba mentek.

15. Megjüttünk Beregszászbúi a borokkal.

17. Debreczeni ember jött kegyelmes urunktul.

20. Jártunk Beregszászba, borokért.

21. Visszajüttünk Munkácsra.

24. Letenyey uram megjött kegyelmes urunktul

Váradrúl.

Azon nap újobban urunktul ö nagyságátul két ka-

tona parasztruhába, gyalog jött.

25. Egy diák jött ugyan kegyelmes urunktul

Váradrúl. A z nap Tardy uram is kegyelmes urunkhoz

küldetett.
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Kászonba is borokért az egész hadakkal jártunk.

26. Meg-gyüttüiik Kászonbúl.

27. Egy deák kegyelmes urunkhoz küldetett.

28. Ugyan ö nagyságátiil három deák érkezett.

Azon nap esett reám a hideglölö nyavalya.

31. A hadak Beregszászba jártak borokért.

November.

1. Érkeztek Beregszászbúi az hadak a borokkal.

Jütt meg az kertész.

2. Ment el Nádasdyné asszonyom ö nagysága,

Semseyné asszonyommal együtt.

4. Indultunk meg Isten segétségébtilMunkácsrúl,

Sztry felé a királyhoz continuálván utunkat. Azon

nap Szolyva nevö faluba egy kevéssé megállapodván,

a még a holdvilág kijött, azután Szaszoka nevö faluba

mentünk, ott is egy kevéssé a lovainkot megabrakol-

ván, azután éczakával mentünk a vécsei úton egész

Jablonkáig, ott újóbban étettünk, s ugyanott meg is

viradtunk.

5. Napvilágon megindulván, Suppanba érkeztünk

9 óra tájban , az holott Komarnyiczky az uramat

ebédre megmarasztván, a katonákkal együtt, jól tar-

tott bennünket. Délután két óra tájban a katonák

vissza, mi pedig tovább utunkat continuálván, azon

nap Lovocskán megháltunk, két király-dragonnya ké-

sérvén bennünket.

6. Éffél után elindulván, Hrabova nevö faluba

egy kevéssé étettünk, ebédre Szinoviczkára jüttünk.

Dimiczkynál a timonnál megszállván, ott meg is hál-

tunk. Éffél után, úgymint

7. Matsinszky uram dispositiója szerint bemen-

tünk Sztrybe, a király kertészénél szállva voltunk.
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Viradta eltt csakhamar Matsinszky uram az áramot

magához hivatta a várban, egy kis ideig ott beszélget-

vén, visszajött.

Azon nap Munkácsra érkezett Kellemessy uram

lovon, úgy Tardy uram, s két katona is ö kegyel-

mekkel.

8. Marchio (Bethune ?) uram az szállásunkra jü-

vén sokáig magánossan discurált uramékkal.

9. Kilencz óra tájba marchio úr az szállásunkra

jtivén, sok discursusokat is tett de bono publico.

10. Marchio uram Arnold urammal az secreta-

riussal az szállásunkra jíivén, Arnold uramot ebédre

megmarasztottuk, marchio uram penig elment.

Délután négy óra tájban maga a király, úgy a

királyné és a fiai is a kertbe jüvén, egy kevéssé sé-

táltak ; azután Absolon uramat audientiára a király ki-

hivatván, egy óráig discurálván, mely discursusnak al-

kalmatosságával jelen lévén Matsinszky uram, úgy a

király legkissebbik, Ámor nevö fia : azomban a királyné

is odajött ; ö fölségét is az uram, asszonyunk ö nagy-

sága nevével köszöntötte, ki könyves szemmel aján-

lotta jóakaratját s igaz atyafiságát asszonyunkhoz,

úgy a király is kegyelmes urunkhoz. Azalatt az üdö

is sötétedni kezdvén, visszamentek a várba.

1 1

.

Reggel Matsinszky uram az szállásunkra jü-

vén, egy kevéssé beszélgetett, ismét csak elment.

Délkor penig Matsinszky uram liozzánk jött, bi-

zonyos dolgokot végben vívén , visszament. Az nap

Francziába leveleket irtunk.

12. Jó reggel Matsinszky uram az uramat magá-

hozhivatta; egy kis idejig ott beszélgetvén kegyelme,

visszajött. Marchio urani az szállásunkra búcsúzni
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eljött. A király ö fölscge délfelé elment innét, Zolkva

felé útját continuálván.

13. Miiiíkácsriil levelekkel érkezett egy szabados,

a ki Munkács körül való falukat referálta, hogy fel-

égettette asszonyunk ö nagysága, azonkívül németnek

Beregszászba való quártélyra jüvését.

14. Isten segétségébl indultunk meg Strybl tíz

óra tájban
;
éczakára Szinoviczkára jöttünk.

15. Indultunk hajnalkor Szinoviczkárul ; ebédre

Kozelvóra jüttünk, éczakára Komariiyiczky uramhoz

Suppanba érkeztünk.

16. Suppanbul 9 óra tájban megindulván, az vé-

csei utón egy kevés ideig étetvén, onnat elindulván,

Bisztán élnkbe jöv comitívával késn estve érkez-

tünk szerencséssen Munkácsra, a kapu eltt meg-

hálván.

18. Karaífátúl hoztak levelet Szathmárrul kegyel-

mes asszonyunknak.

19. Kegyelmes asszonyunk adott választ Karaffa

levelére Szathmárra. Azon nap Lengyelországba is

leveleket expediáltuk.

22. Ujobban levelet küldött a generális Karaffa,

a mellett passust is odaküldend emberek számára,

kegyelmes asszonyunknak.

23. Sándor Gáspár uramat és Sulyok János ura-

mat is kegyelmes asszonyunk Szathmárra küldött, a

német generálishoz Karaffához.

26. Lengyelországba irtunk.

28. Érkezett Sándor és Sulyok uramék Szath-

márrul.

30. In Poloniam literas expedivimus.
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December.

1. Reggel a mi hajdiíinkbul harminczaii Tisza

mellett eltalálván négy németet, a kik Beregszászba

három tonna puskaport, négyezer miiskatély-golyóbist,

egy darab ólmot, úgy kanóczokot is behoztak.

Azon nap Daróczy és Tardy uramék küldettet-

tek egynehány lovas-dragony és katonákkal, lengyel-

országi passus körül való falukot az Krajnyán hogy

elégessék : netalántán a német quártélyra oda szállana.

2. Jó reggel, úgymint 4 óra tájban tüz támadván

az palánkban, azholott 3 ház elégvén, csakhamar az

tüzet megfogták.

Azon nap Letenyey uram kegyelmes urunkhoz

küldetett.

3. Vagy tíz falut elégetvén az Krajnyán, a mi

lovasink visszajüttek.

4. Beregszászbúi egy ember jüvén, az ki referálta

Beregszászba lév németet útra készülni.

5. Érkezett kegyelmes urunktúl egy deák, leve-

lekkel, az ki Pancsován hadta ö nagyságát.

7. Mentek ki a mi lovasink Kapós felé.

8. Reggel eljüttek, tíz labancz-magyart hozván

magával.

11. Husztrúl egy ember jüvén, az ki referálta

kevés németet lenni Máramarosban
;
azon nap confe-

rentiát tartván az urak közül egynehányan, hogy az

huszti németet aggrediálni szükséges volna.

12. Délután három óra tájban az hajdúságot ki-

küldvén, ollyan szándékkal, hogy Huszt felé menje-

nek s Krajnyára kérijének, úgj^ hogy másnap écza-

kára érkezhessenek Huszton lev németnek felveré-

sére.
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13. Mi lovasok reggel megindulván (Madács

uram lévén elttünk járó) Hiiszt felé, úgy, liogy az

hajdúinkkal a kapunál megegyezvén, egyszersmind

rajtok mehessünk : egyhúzamha *) nevö faluig

menvén, ott egy kevéssé megállapodván, míg az abra-

kot megehettek a lovaink, azután mingyárt elmentünk
;

éppen nyolczadfél óra tájban érkeztünk Huszton innen

lev sarampóhoz, ott világos viradtig (14.) rettenetes hi-

degbe, tiszta mezbe a hajdú után várakozván nagy

készséggel, azomban nem érkezett, mi is vissza re

infecta visszatértünk, délre egy faluban megszállván,

az hova érkezett három katona, ki is referálta a hajdút

egészlen visszatérni, mivel az nagyhó miatt az hegyeken

elfáradtak
;
és így abba kellett múlni szándékunknak.

Ugyanazon nap, úgymint

14. magaMadács úr beérkezett az várba. 5 labancz

kuruczságra jött.

15. Az mely lovasok hátramaradtunk, mi is el-

érkeztünk, úgy az egész hajdú is. Azon nap urunktiil

ö nagyságáiul két ember érkezett Váradrúl leve-

lekkel.

18. Lengyelországban küdtek leveleket.

19. Egy deák ment el levelekkel kegyelmes

urunkhoz.

Azon nap egy német Beregszászbúi beszökött.

20. Egy embert küldett asszonyunk ö nagysága

levelekkel Egerbe a passához.

23. Jött 38 gyalog labancz grátiára, dobbal ; azon

nap Beregszászbúi is egy német lovas.

26. Egy labancz Ungvárrúl szökvén, az ki refe-

rálta, hogy a labanczok széllel Ungvármegyében

*) A falu neve kimaradt.
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a falukon qiiáriélyoziiak ; azon estve a mi katonáink

arrafelé kimentek.

26. Estve visszajüttek a mi katonáink, 12 rabot

hoztak s egyéb pracdát is magokkal. Azon nap azon

üj kiiriicz hajdúk Várda felé mentek.

27. A hajdúk is megérkeztek jó nyereséggel,

két Lónyayt rabul behozván. Azon nap három corné-

tával lovas német s feles gyalog is Beregszászbúi kijü-

vén, Bereg-Ujfaluba háltak.

28. Bereg-Ujfalubúi a Krajnyára késérték a né-

metek az hajdúkot, magok visszatérvén, mely gyalog

labaucz Sátorkára szállott quártélyba. Azon nap öt

labancz jött kuruczságra.

30. Ami katonáink 96-an kimenvén Zemlén felé,

3 1

.

Az ottvaló vásárt felvervén, sokféle portékát

görögökttíl, s egyéb kalmároktúl nyertek. Azon éjjel

viradta felé beérkeztek.

Hála legyen az én Istenemnek, hogy elmúlt esz-

tendben, ennyi sok veszedelmek között egészségben

megtartott. O szent fölsége eztet is maga neve dícsí-

retire engedjen szerencséssen végeznem

!

(Vége).
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II.

KÉSMÁRKI TÖKÖLY IMRE

portai rcsidensei- és köyeteinek naplói.

(1692. nov. 7— 1693. jún. 8.)

,yKapithihaBay Mihál'j uram diariuma,

f\ die 7, Nov. A. 1692. usque ad d. 8. Junij A. 1693."

Diarium. In Nomine Domini.*)

Anno 1692 die 7. Novembris. Kegyelmes

urunk ö nagysága maga méltóságos személlyé jelen-

létében praesentált az fvezérnek Ali passának ka-

pithiaságra, kitol is solito more megkaftányoztattam,

és ugyanazon napon estvére bé is szállottam az ka-

pithiák sátorában.

Die 8. Novembris. Praesentáltam magamat

az fvezér thiájának, ki is emberségessen ajánlotta

magát; ugyanakkor sollicitáliuk az élés felöl való

fermánokat is, annak kiadatására is Ígérte magát.

Die9. Novembris. Újjobban az fermánok sol-

licitálására volt a tolmács a tihájához ; modo quo sup-

ra Ígérte, hogy meglesznek. Azalatt superveniált a

tihájához francziai király embere Fabri uram is.

*) E diariumot egész 1693. febr.' 19-kéig ugyanazon kéz irta,

a mely Sándor Gáspár hátrább flll, sz.) közlend naplóját.
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Die 10. Novembris. Reggel a tolmáescsal

együtt mentünk az tiliájához, az fermáuok sollicitálá-

sa végett ; ki is újjobban azt felelte : immár néki vagyon

arra gondja, és tlle egyéb resolutiót nem vehetvén,

azzal visszajöttünk. Délben mentem az francziákhoz,

kérdeztem töllök : vehettek-é valami resolutiót a jan-

csár-agától ? Kire Lóra uram azt felelte : volt egyikünk

reggel is jancsár-agához, de nem tanálhattuk, a ve-

zérnél levén a jancsár-aga ; hanem újjobban estve el-

megyek, és megértvén tol le az dolgokat, tudósítani fo-

gom az fejedelmet ö nagyságát fellié; és vagy leszen

kívánatos válaszom , vagy nem : de holnap okvetetlen

az vezért is aggrediálni fogom , minthogy lesznek

egyéb dolgaim is vélle. Ezzel eljvén , urunknak ö

nagyságának adtam értésére. Lóra uramtól értettem

azt is, hogy a vezér portási mindenfell megjöttenek,

kik is azt hozták,hogy a német mindenfell eltakarodott.

Die 11. Novembris. Reggel Haszán agával

együtt mentünk a tihájához, a Jeni-Palánknál lev hi-

dasok végett, mellyre is az tihája azt felelte : ez iránt

váló dolog Ali passát illeti ; tet keressétek meg fe-

llié. Ugyanakkor szóllottunk az vidini ház fell is,

kire azt felelte: abban mostan a császár passája lakik,

nem lehet kizni belölle ; azon dolog ezután is meglehet.

Szóllottunk Pajazet bék fell is, arra a tihája azt fe-

lelte : Pajazet bék manszup nélkül nem marad ; valahun

leszen, néki is adnak,

Eodem die, feljvén Sándor uram Daróczy uram-

mal és a gyaloghadnagyokkal, felmentenek a tihájához,

declarálván Poserolczán tüz miatt esett nagy károkat

és egyszersmind a jeni-palánki hadak instantiáját élé-

sek végett; kire is mit felelt légyen, Sándor uram

tehetett relatiót kegyelmes urunknak.
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Eodem die. Délben Sándor uramat hivatván az

francziai követ Lóra uram, és ott beszélgetvén vélle,

onnan visszajvén a sátorhoz, kegyelmétl értettem,

hogy a jancsár-aga minden jóval ajánlotta magát

urunk dolgaiban, és hogy az erdélyi kapithia is accep-

táltatnék.

Eodem die. Ikindikor mentünk a tihájához, és két

rendbeli arzuált praesentált Sándor uram : egyik volt

két hidas és a sajka végett, a másik penig csebliáne

végett; mellysnplicatiókkal a tihája mindgyárt ment a

vezérhez, és mi is Sándor urammal s a tolmácscsal

együtt mentünk a vezér kapujára. Az hidasok végett

béhivatván Ali passát a vezér (ki is fenn volt a kapun)

két hidas felöl parancsoltanak neki, de a sajkát nem

Ígérték. Ali passa a tavalyi hidasokat mondja, hogy

ott hagyják Jeni-Palánknál. Az tihája kijvén az vezér-

tl, a csebháne végett a teftedárra relegált a vezér;

holnap Isten jóvoltábul meglátjuk, ott is mit efficiál-

hatunk. Ugyanakkor a tihájánál hat menzil-fermáno-

kat is producáltunk , kívánván megújítani ; kiket is

megnézetvén a tihája, ketteit avagy hármát helyesnek

mondotta lenni, és élhetni véllek. Ugyanakkor az ve-

zér eltt az erdélyi kapithia acceptálásáról is szóllott

a tihája, kinek is praesentálását halasztották az hol-

napi napra, és azt is mondotta a tiliája : annak is any-

nyi fizetése leszen, mint az orta-magyar kapithiának.

Mihelt a vezér kapujáról lejöttünk, mindgyárt

mentünk Sándor urammal és a tolmácscsal együtt az

jancsár-agához, kit is szintén útban tanáltunk, hogy

ment a vezérhez, és távúiról lovainkról leszállván,

futvást mentünk eleiben ; mihelt meglátott bennünket,

nem gondolván az idnek igen nehéz és alkalmatlan

voltával is , megállapodott, és Sándor uram urunk
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levelét megadván neki, megolvasta nagy patienter, és

Haszán agának szóllván, ö tolmácsolta: az fejedelem

semmit se búsuljon, — imhol most is az ö dolga

végett megyek a vezérhez, és én igaz jóakarója va-

gyok, valamiben szolgálhatok néki, el nem mulatom.

Ugyanakkor a jancsár-agához men utunkban

tanálkozván öszve a Jenöbül jött agával, ki is sokat

beszéllvén Haszán agával, mondotta, hogy a vezér

eltt volt, és segítséget kért Jenben a vezértl; kitl

kérdette a vezér : azt miképpen lehetne bevinni ? Az

jenéi aga azt felelte : az törököktül nem lehet, mert a

török most mind hátra néz, és azt más senki véghez

nem viheti, hanem a kuruezok, csakhogy azoknak is

fizetést adjanak.

Ugyan ottan, a hol a jancsár-agával beszéltünk,

újobban Alipassa odajött, holott is újobban beszéllvén

vélle az hidasok végett, kértük azon, hogy az idei két

hidasokat hagyja itt, kire reá is hajlott; kirl elhittem,

kapitány uram bvebb informatiót tett kegyelmes

urunknak.

Eodem die 12 órakor vitték el a jancsár-aga

boncsokját.

Die 12. Novembris. Etczaka késn volt

Haszán aga a teftedárnál, kinek is az teftedár mon-

dotta , hogy kegyelmes urunknak fermánokat adnak

háromezer kila búza, kétezer kila árpa, bizonyos szá-

nni pénz és háromszáz kila riskásáról. Reggel kegyel-

mes urunknak az dolgot mindgyárt értésére adtam, ma-

gam az tolmácscsal együtt a teftedárhoz mentem ; az

riskását kézhez is adatta.

Eodem die kaftányoztatott fel az erdélyi kapi-

thiaságra Gyárfás Tamás uram is, Káinoki Farkas

hoppmester és Inczédi Mihály uraimék által.
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Eodem die. Tíz órakor tájban indult meg az jan-

csár-aga.

Eodem die. Voltunk déllyest a tiliijánál, adta ke-

zemben az búzáról, árpáról és pénzrl való fermá-

nokat.

Eodem die. Estve voltam kegyelmes urunknál,

az fermánokat levittem , és elbocsuztam urunktól ö

nagyságától. Azután késn küldött a tihája egy szol-

gája által bárom menzil-fermánokat az szállásomra.

Die 13. Novembris. Reggel liivatott az fve-

zér egy csauzza által ; izent kegyelmes urunknak,

hogy nagyobb szolgálatot a császárnak nem tehet,

mint ha Csafer passával egyetért, és befagyván a Duna,

öt— hatszáz lovast ád, hogy Tömösvárba és Jenbe
élést vigyenek bé. Azon úttal a katonaság is, ha mit

kaphat magának , éljen az alkalmatossággal. Melly

izenettel lementünk kegyelmes urunkhoz, a vezér

csauzzával együtt, megmondottuk az izenetet nagy-

ságának. Az menzil-fermánokat ott hattam. O nagy-

ságától elbocsuzván, jöttünk az nap Izarcsikra, ott

levén az fvezérnek els statiója, megindulván Landor-

Fejérvártól.

Izárcsiknál megszállván
, s Haszán aga a vezér

sátorához menvén, tanáltaZulfikár effendit, ki is meg-

szóllítván Haszán agát, azt mondotta : Csafer passának

hatalmas vezér parancsolt, hogy az fejedelemhez ö

nagyságához emberét küldje, nagyságát magához

hivassa, nagyságával mindenekrl beszéljenek, ha-

talmas császár szolgalatjában egyetértsenek, és egy-

mással szépen alkudjanak ; maga is Zulfikár effendi

beszélt Csafer passának, hogy az fejedelemmel nagy-

ságával szépen alkudjék, és a pénz dolgát is elhoz-

ván, kérte azon Csafer passát, legyen várakozással
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addig, míg Sziiisztriábul a pénz elérkezik ; magát rá

is Ígérte Csafer passa, hogy várakozással leszen. Kérte

azért Ziüfikár effendi kegyelmes urunkat nagyságát,

hogy Csafer passát tovább ne halogassa , hanem azon

pénzt kezéhez vévén , contentálja , Zulíikar effendit

penig ne felejtse, hanem levele által tudósítsa.

Die 14. Novembris. Hajnalban Izárcsikról

megindultunk
;
jöttünk második statióraKolárra. Jöv

utunkban maga megszóllítván az tefterdár, elsbben

is declaráltuk neki az feljöv harmincz hajókat, hogy

azokból bár csak fele élését, a kit rendeltek, adatnák

ki kegyelmes urunknak ; kire az tefterdár azt felelte :

abból nem lehet adni, mert azon élést rendelték az

Fejérváratt elmaradott hadak számára, és connume-

ráitatott azon hadak élése közzé hat holnapokra.

Szóllottunk a munitió iránt is, mellyre is azt felelte :

abban neki nincsen hatalma, hogy Fejérvárról adat-

hasson port és egyéb szükséges munitiót, hanem az

fvezért tanáljuk meg fellié. Le sem szállottam lo-

vamról, jöttem az fvezér sátorához, a tolmácscsal

együtt, és egy keveset várakozván, mentünk bé az

réz-effendihez, kinek is az tolmács deciaráiván a dol-

gokat, nagy becsülettel és commiseratióval szóllott a

mi kegyelmes urunk dolgai iránt, és fokadott illyen

szókra : Most én, így mond, csak hallgatok, nem mé-

rek szóllani is; de ha Isten leviszen, én is megszólla-

lok az fejedelem dolgai iránt. Miért nem adhatnák meg

azokból az hajókból, ha csak felét is az elrendelt élés-

nek ? Menjetek, így mond, a tihájáhz. Mondotta azt is

a réz-eífendi : az erdélyi kapithia acceptálásában sem

tölt volna úgymond semmi, ha én nem lttem volna.

Onnan egyenessen mentünk az tihájához, és megmon-

dottuk neki, mi dologgal mentünk, az suplicatiót is ke-
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zébeii adtuk, kérvén azon, vigye bé az vezérnek; arra

azt felelte a tiliája : haszontalan már tovább a vezért

azon dologgal búsítani , mert tegnap mindeneket meg-

parancsolt Csafer passának, ö az serascher, ö paran-

csol egész Sofiáig, Nikápolyig ; meg van parancsolva

:

a fejedelemnek gondját viselje, vélle egyetértsen ; csak

ötét requirálja a fejedelem, mindenek iránt tehet ren-

delést, egész authoritása vagyon ; a munitió iránt is

disponálhat és Fejérvárrul is adathat. Az hús iránt is

kívántunk választ, azt felelte : most adtának hiist, az-

zal egy ideig megéri, még restantiában is vagyon

marhája, azt is hozassa el ; Isten, ügymond, bennün-

ket levivén, tanáljon meg a fejedelem, újabb rendelést

fogunk tenni. Sok instantiánk után is egyebet nem

obtineálhatván, onnan kijvén. Sulyok urammal men-

tem a francziákhoz ;
declarálván nekiek, miben vannak

a dolgok, kívántam tanácsokat, mit kell továbbra cse-

lekedni ? s kértem egyszersmind : ha jónak látják, ag-

grediálják, ha csak a tiháját is vei saltem de aliquo

loco subsistentiae. Kik is ultro citroque sokat beszél-

getvén, azt tanálták fel : tegnap parancsolván a vezér

Csafer passának, olly hirtelen búsítani alkalmatlan;

másként is, tudván a vezérnek geniussát, megvallottak,

nem merik aggrediálni ; hanem kegyelmes urunk tiz

vagy tizenöt napig lássa meg, ha abban az élésben

vehet-é valamit kezéhez, vagy lesz-é mód az felhoza-

tásában ? Csafer passát is lássa meg ö nagysága, mint

accomodálja magát, s egy postát utánnunk küldvén,

készek lesznek elkövetni, valamit efíiciálhatnak az ö

nagysága dolgaiban.

Hivatott vala a csauz-passa is. Tegnap Izárcsik-

tól szökvén el egy német inassá, igen kereté kegyel-

mes urunkat: mind a Duna felé, mind Bujurdelem felé

30*
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kerestesse ; nagy jót cselekszik ö nagysága vélle, ha

kézben akadna valaliogy, s kezéhez küldené ; ezen

dolog végett irt is kegyelmes urunknak, mellyet Sulyok

Ferencz uram vitt el Kolártól naphaladatkor, mint-

hogy az munitióról való fermánt késn hozta meg

Haszán aga a kapuról.

Izentem szóval kegyelmes urunknak Sulyok uram

által az nisanczi passa fia kerestetése felöl is, mivel

igen kérdezte és kért rá.

Die 15. Novembris. Harmadik statiónk volt

Haszán passa palánkánál, holott is megszállván, men-

tünk az tihájához ; de nem volt semmi parancsolat. -

Die 16. ejusdem. Negyedik statiónk volt Ba-

ticzina palánkja és Jagodina között.

Die 17. ejusdem. Ötödik statiónk volt Para-

tiny s Rásnya között.

Die 18. Novembris. Amint jöttünk volna az

háló helyrl, jó reggel tanáltuk az útfélen Mikó Gá-

bor és Almádi István uraimékat, kiktl értettük meg,

hogy tegnap estve késn érkeztek Petróczy István,

Káinoki Farkas, Horváth Ferencz és Borbély István

uraimék, ötven-hatvan lóval, kiket is az hadak válasz-

tottak követségben, qvártély sollicitálására, a vezér tá-

borára : de ránk nem tanálván, a-z tábor széllyén csak

megszállottanak és megháltanak ;
mentenek penig csak

akkor elre Rásnyához, holott a vezér tábora megszál-

lott és hatodik statiója volt ; és azon becsületes embe-

rekkel együtt continuáltuk utunkat a megirt statióra,

holott is megegyezvén Petróczy uramékkal, megvár-

tuk, hogy a vezér is bejöjjön az szállóhelyre, és mind-

gyárást hogy megszállottanak : Horváth Ferencz uram

ment a réz-effendihez Haszán agával, jelentvén néki,

hogy a:i ur legelsbben is vélle kivan szemben lenni,
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s azon doli»okról, amellyekkel jött, beszélleni ; de nem

jüvallotta a réz-eífeiidi, mert appreliendálná a tihája,

azt mondotta ; hanem menjen a tihájálioz az iir (Petró-

czy,) vélle penig csak akkor legyen szemben, mikor

válasza lesz, s vissza akar menni. Éhez képest a le-

velekkel, és megirt becsületes frendekkel együtt,

menvén a tihája szállására, aludva tanáltuk ; kellett

bemennünk a hasznadárja sátorában, míg maga a ti-

hája felkölt. Az ur hidegleléstl félvén, (minthogy

minden harmadnap lelte, és szintén ezen nap várja

vala magára), hogy, ha elleli, haszontalan leszen fá-

radsága, mert csak szóllani sem foghat : kereté a hasz-

nadárt, költené fel a tiháját, eshetnék által a dolgon,

míg egészségtelensége engedné. Az hasznadár felkölt-

vén a tiháját, megmosódott, imádkozott a szokás sze-

rént, és hivata bennünket ; kinek is sátorában menvén

és egymást az úrral megkérdezvén, leülteté maga elei-

ben. Azután az ur kegyelmes urunk nevével köszönté

és méltóságos levelét megadá ; mellyet megolvastatván,

kérdé : ha attyafia-é az ur a fejedelemnek ? s azt feleié

az ur, hogy az ö nagysága annya s kegyelmes urunk

attya egy testvérek voltak. Ad a más levelet is az ur

a tihájának, melly az hadak neve alatt való credentiás

levél volt, mellyre monda tihája, hogy a nem törökül

Íratott, s kivel tudja megolvastatni? holott Skerlet

most ott nincsen ; arra azt felelék : Jenakival meg-

olvastathatja. Kérdi: mi van benne? megmondák)

hogy nem egyéb, hanem hogy szavoknak adjon hitelt,

samit fognak mondani, nem magok szavának, hanem

az egész hadak képében való szóknak tartsa.— Kérdi

a tihája : mit akarnak tehát ? Az ur monda : az hadak-

tól követségben küldettek ; a vezérrel kívánnának

szemben lenni. Kére is a tiháját, hogy lenne jóakarat-
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tal, a hatalmas vezér eltt szerezzen aiidientiát és se-

gítse dolgokat ö nagysága eltt. Kérdi a tiliája : miért

szerezzen audientiát? hadd értse a dolgot elöszször.

Mellyre az iir így felele : meg kell vallanunk, niiolta

hatalmas császárunk köntösét megfogtuk, ennek az

hatalmas nemzetnek oltalma alá folyamodtunk, azolta

hatalmas császárnak sok kegyelmességivel éltünk,

szárnyai alatt igen sok jót láttunk, s ezután is abban

csalhatatlanul bízunk. De ellenben meg kell azt is

vallanunk, hogy kiváltképpen azoltától fogva, hogy

Tömösvártól megjöttünk, annyi fogyatkozással vol-

tunk, az had ollyan szükségben vagyon, hogy ma egy

falat kenyere nincsen, akit egyszer a szájában tegyen;

ruhátalanúl, mezítelen a mezben Isten tudja miként

nyomorognak. Hlyen ügyefogyott állapotjokban füg-

gesztették szemeket kegyelmes urunkra,' szívek-sza-

kadva várták Landor-Fejérvárról, ha valami jót hozott

volna nékik, örvendetes hírrel jöne, és jó qvártélylyal

megörvendeztetné ellankadt szíveket. Megérkezvén

azért Landor-Fejérvárról, jöttek nagyságához kö-

zönségessen, s kérdették : hozott-é pénzt ? felelte ö

nagysága, hogy nem. Hozott-é qvártélyt? felelte, hogy

nem. Hova legyenek hát k ? talám a fejedelem nem
is emlékezett róllok az hatalmas vezér eltt? felelte

a fejedelem : hogy igenis, emlékezett, a minthogy 3000
kila búzáról és 2000 kila árpáról tettek is rendelést

Vidinbl, ötezer tallérról Szilisztriából, mellyekrl a

fermánokat meg is mutatta. Az hadak jóllehet ezt meg-

értették
;
de annyi idtül éhezvén, arra azt mondot-

ták, hogy mikor hozzák azt el? k addig meghalhat-

nak éhei! Az ember mindent eltrhet, lóbéli, ruhabéli,

pénzbéli szükségit, nyomorúságit mind elfelejti: de

az étlenséget semmiképpen el nem szenyvedheti. Bár
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csak annyi kegyelmességét mutatná hozzájok a hatal-

mas vezér, liogy Vidin t;\jékán rendelne ollyan helyt,

az hol azt az élést költhetnek el, a kit rendeltének :

mert az a föld, a hol most vadnak, teljesség'g;el puszta,

sem kenyér, sem széna, sem abrak, semmi nincsen

;

emberek lévén, azért magokra valamint s valahogy,

gondot kell viselniek, s küldettünk azért a hatalmas

vezérhez, hogy orvosolja meg. Arra a tihája azt mond-

ja : hogy gyalázat s szemérem azzal a hatalmas vezért

terhelni, holott ötöd-hatod napja vagyon, hogy búzá-

ról, árpáról s pénzrl rendelés ltt ; hová ltt az az

élés illyen hamar ? egy embernek rendelték-é azt csak?

esztendkig érné azzal egy ember, háromezer ember

penig egy darab ideig
;
költse el azért azt elöszször, ta-

uáljon meg azután, teszünk rendelést ! Mond arra az

ur : az Istenért, gondolja meg a tihája nagysága, hol

vagyon Vidin , s mioltától fogva kenyeretlen a had ?

!

mikor hozzák azt fel ! Arra a tihája azt feleli, hogy

messzebb vagyon Drinápoly s Konstanczinápoly, még-

is felhozzák a fell ; talám azt várnák, hogy éppen

helyekbe hordanák ! Az hatalmas császárnak egy ve-

zérje, vezérjének tihája s mások mint vitetik most ma-

goknak a tiz-tizenkét napra való élést? Munkálódja-

nak az hadak is, ha enniek kell. Arra azúr azt mond-

ja : hogy Poserolczára mire hozza ? mert ott a lovas

had egyátaljában nem subsistálhat, mert nincsen tel-

jességgel semmi széna. Kérdi a tihája: miért nem

csináltattak a nyárba ? Feleli az ur, hogy nem arra

volt gondunk, hogy örökké Poserolczán lakjunk ; mit

tudtunk belé, hogy ide szorulunk ? Bíztunk, az hatal-

mas vezér szerencséje s fegyvere boldogulása által

hogy mi is országunkba mehetünk ; ha már a remén-

ség megcsalt, arról mit tehetünk ? Hol vadnak azok
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a fermánok, mellyeket a fejedelemnek adtunk? kérdi

a tihája. Az ur feleié : itt , igaz dolog, nincsenek : de

csak adjanak jobbakat, könnytí azokat visszaküldeni.

Az tihája monda : azelötteni fermánok miatt is meny-

nyit nem búsíttattunk a teftedártól, hogy két annyit

vett a fejedelem, a mennyi a fermányban volt; Isten

tudná a ti dolgotokat megorvosolni ! Az ur arra azt

mondja : hiszem a temeszukokból kitetszik ; mi úgy

tudjuk, egy szemet sem vett többet, a mint a fermány

volt. Az tihája mondja : azok a Poserolcza vidéki pa-

rasztemberek is csaknem vontak ki, — soha a panasz

meg nem sznt, miként bántok véllek, míg Landor-

Fejérvárnál voltunk. Arra az ur felelte , hogy miért

tudtak panaszolni, holott semmijek nem volt mikor

odamentünk is ; hiszem annak marhája nem volt, ga-

bonája nem volt : azért mit tudtunk volna elvenni ? Az

mi nagyobb, fegyverrel oltalmaztuk ; a mit mi elvöt-

tünk, más is elvötte volna azt, ha nem többet. Az por-

tának sem voltunk haszontalanok, noha most megvet-

tettünk is, mert mikor Landor-Fejérvárat a német

megvötte, Vetiszlánnál az sok számtalan hajókat mi

szabadítottuk el ; mi szállánk bé Vidinbe, s úgy oltal-

maztuk meg vérünkkel is azon alól a földet : a mint

bizonyság ma az a halom, a kit ott raktunk volt, mi-

kor öt-hatezer rácz ellenünk jött vala. Kérdi a tihája:

egyéb dolgotok van-é? Az ur feleli, hogy a mi dol-

gunk reménkedés, egyéb dolgunk nincsen, követek

vagyunk a vezérhez ö nagyságához ; mert a hadnak

gondot kell magára viselni, éhei meg nem halhat. De

hogy az egész világ eltt ne okoztassanak, söt legyen

hire, hogy ha reájok gondviselés volna, kiváltképpen

csak ennivalóra is : hamishüttíek nem lennének, hsé-

geket megtartanák, — az fényes porta se mondhassa,
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hogy nem volt hirével, taiiáltak egy utat fel : küldjék

bizonyos követ j eket ide, kik által sirjaiiak-ríjjaiiak.

Ha nyomorúságok orvosoltatik avagy csak annyiban

is, hogy kenyeret adván, helyt mutatnak, holott kite-

lelhessenek jóval, jó ; ök is kötelezzék arra magokat,

hogy míg egy csepp vér leszen berniek, magok szolgá-

latját nem szánják , söt igaz hségeket vérekkel is

megpecsétlik. Ha penig nem orvosoltatik, szabadíttas-

sanak fel hütök s kötelességek alól. Mert ugyanis

szökve menni sohova nem kivannak: de kénteleníttet-

nek odamenni, az hol magoknak kenyeret szerezze-

nek, haugyan az török nemzet nekiek adott athnámé-

jával semmit nem gondol. Ezen szókot az hadak törö-

kül is letétették, mellyet be akarnak adni a vezér ö

nagyságának; az tihája nagysága megláthatja. Oda-

adván a török Írást is az ur, és megolvastatván a ti-

hája, monda, hogy azt az élést Vidinböl maga kívánta

az fejedelem. Azonban micsoda helyet tudnának a

hadnak adni, holott valahol eddig voltak, a földet el-

pusztították mindenütt ? Kire az ur azt feleié, hogy ö

nagyságok tudják az földnek csinyját, s ott adhatnak,

a hol akarnak. Az tihája mondja: az császár nem

szenyvedi maga országát pusztíttatni. Kérdi az ur:

hát mit csináljunk? elbocsássuk-é az hadat? Feleié a

tihája : nem ártana
, ha a haszontalanját megválogat-

nák s elbocsátanak, az jó s szükséges embereket tar-

tanák meg. Mond az ur arra : nem azt irja vala a ti-

hája nekem Tömösvárhoz ; mire való illyenkor amaz

szép biztató levél sathnámé? Fogadá is az ur eléggé,

hogy ollyan fenyítékben tartanák az hadat ezután,

hogy nem menne panasz a kapura miattok ; de hasz-

nát nem látván, felkele, és a sátorábul kiindulván, az

sátor ajtajában monda : adta volna Isten, az ellenség
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vette volna inkább fejemet, hogy nem mint a török

császár országában éhellialásra jussak ! Mellyre nézve

utánnunk kiálta az tihája; legyenek a magok sátorok-

ban egy kevéssé, majd meglássuk mit tehetünk ! Izené

Az ur is vissza : az választ, ha lészen is, ha nem is

semmi, ma szerezze ki. Innen kijvén, ismét izene az

uraréz-eífendihez, hogy örömest szemben lenne vélle
;

de ugyancsak azt izené vissza a réz-eífendi, hogy ö

most nem akarja magát ezeknek dolgában egyvelíteni,

azért megbocsássanak, most nem szolgálhat a fejede-

lemnek : de megmutatja, leszen üdö, hogy igaz jóaka-

rója a fejedelemnek. Lemenvén azért az szállásra,

nem sok üdö múlva hivatja az urat a vezér tihája,

— hogy a vezérrel szemben juttassa ; kinek is az

ur eleiben menvén, kérdi : mi dolog ? miért jöttetek ?

Az ur azt feleié : az orta-magyarok és erdélyiek képé-

ben követek vagyunk, hatalmas vezér lábaihoz aláza-

tossan borulunk, az ö nagysága köntösét csókoljuk;

úgy tudjuk, Isten étül surátul szabad az embernek kérni

:

ihol, az hadnak annyi kenyere nincsen, a kit egyszer

szájában tehessen ; ö nagyságát alázatossan kérjük,

orvosolja dolgunkat, mint más vezérek idejében volt

:

ne lehessen az a szó, hogy az ö nagysága idejében

fogyott el a magyar nemzet egészszen. Hamijótteszen

ö nagysága velünk, Isten is megáldja érette ; mi is,

míg egy csepp vér bennünk leszen, igaz hségünkkel

s vérünkkel is megpecsételjük az ö nagysága kegyel-

mességét. Az vezér is ezekre az szókra egynehány

kérdést kérdvén, mint a tihája: nem adott-é most Lan-

dor-Fejérváratt, ötöd-hatod napja, az fejedelemnek fer-

mánt búzáról, árpáról és pénzrl? nem-é Havasalfól-

débül csak a napokban vágót, juhot ? nem-é akkor a

hajókról búzát, árpát ? Azokat megették illyen hamar?
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MoBt, í^y mond, qvártélyt kértek, s az hol eddi^ vol-

tai ok, az földet megemésztettétek; miolta Landor-Fe

jérvárhoz jöttünk is, az számtalan panasz meg' nem

sznt, noha az fejedelemnek felölte elégszer irtunk,

de meg nem orvosolta ; azért hogy adhasson az ember ?

nem engedhetni azt meg, hogy az császár országát

pusztítsák! etc. Mindenekre az ur az kérdéshez képest

illendképpen megfelelt. Hogy tudniillik azeltt ada-

tott élés már elfogyott, az vágóval együtt ; az mostani-

nak mikor veszik hasznát? azt tavaszig fel nem hoz-

hatni; ha penig jelen volna is, ugyancsak a lovashad-

nak szénája nincsen, semmiképpen ott nem subsistál-

hatnak ; bár csak egy olly helyet méltóztassék adni az

hatalmas vezér, a hol a rendelt élést elkölthessék. Az

mi az eddig való helyek pusztíttatását illeti : nem a

kuruczoktól , hanem az ellenségtl pusztíttattanak el.

Landor-Fejérvár megvétele után Poserolczán Hajzler

telelt, s azt ö emésztette meg ; etc. de csak a hatal-

mas vezér most helyt adjon, meglátja, nem fog panasz

menni irántok. Az vezér kérdi : hol tudnának valamelly

helyet? Az ur feleli, hogy ennek a földnek csinyját

magok tudják jobban : azért a hol jobbnak Ítélik ;
bár

lenne közel ellenség földjéhez, hogy onnan is nyer-

hetne a had magának valamit, és hódoltatná bé. Az
vezér kérdi: hol volna ollyan hely? Azúr feleli, hogy

a Száva mellett Bujurdalem és egynéhány rácz faluk

;

amint hallották, ott széna is fog lenni, és ha oda ren-

deltetik qvártélyba a kurucz : egész Eszékig fogja a

földet béhódoltatni. Végezé szavait a vezér azon,

,hogy Csafer passára fermánt küld, hogy az Száva

mellett, a hol alkalmatosnak látja, teleltesse ki. De
hogy lehetne az, hogy a hadak másutt teleljenek a

fejedelemtl? Feleié az ur: küld a fejedelem ollyan
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embert a hadakkal, a kitl függjenek; és a vezér ke-

gyelmességét alázatossal! megköszöné a hadak képé-

ben. Kijvén az vezér ell és az szállásra menvén,

nevezet szerént hivatja a tihája Káinoki Farkas és

Horváth Ferencz uraimékat, kiknek igen jó kedvvel

szóllván, megkövette, hogy difficilisek voltak; mert

nem azért cselekedték, mintha a kiiruczokat megve-

tették volna : hanem igen sok dolgok vagyon,
kiváltképpen most útban lévén, ezer a gond rajtok;

azért megbocsássanak, küldjenek fel praebendáért, s

parancsol. Mind lovoknak, magoknak pekszmetet, va-

jat, húst, riskását és árpát adatott. Mondotía azt is,

hogy reggelre a Csafer passára szólló fermánt is elké-

szítteti, s maga is ir a fejedelemnek : azért is küldje-

nek el jó reggel.

Die 19. Jó reggel a fermánt Horváth Ferencz

uram kezéhez vévén, az ur vötte útját Poserolcza felé,

mi jöttünk Alexincza s Nis közzé az erdbe statióra.

Die 20. Novembris. Jöttünk által Nisen sta-

tióra a bányához.

Die 21. Szállottunk Musza passa palánkjához.

Die 22. Sárkhöz.

Die 23. Dragománhoz.

Die 24. Sofiához.

Die 25. Oturákja volt a vezérnek Sofiánál, hol-

ott a teftedár a fvezért megvendéglette, és két f-lóval

(kiknek egyike szerszámossan felöltöztetve volt, a

másik nem) megajándékozta.

Eodem die. Gyárfás uram Haszán agával a ka-

pura voltának, kiket visszajöv utjokban a Topcsi aga

hivott be egy kávéra; abeszéllette, hogyiszmael pas-

sa, a ki velenczések ellen szerascher volt, újobban

megverte a velenczéseket, úgy hozták a vezérnek hirül.
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Die 20. Jenihámhoz szállott a fvezér.

Die 27. Jöttünk Iktimánhoz; hova is a inoldii-

vai vajdának postája érkezvén, hozott kegyelmes

urunknak mind a vajdától, mind Székel Zsigmond

uramtól levelet.

Die 28. Szállottunk Bosulye nev faluhoz, melly

is harmadfél óra Tatár-Pazárcsikhoz.

Die 29. Jöttünk Tatár-Pazárcsikhoz, honnan

ment el Bay András Haszán agával együtt Drinápolyba,

szállás s egyéb szükséges dolgok procurálására. Bay
András által irtam levelet az oratornak is. Ide hozott

a bosztandcsi-passa hat szekér kéneset.

Die 30. Szállottunk Philippihez, holott az jan-

csárság és egyéb rendbl álló hadak egészlen, nagy

solemnitással excipiálták a vezért.

Die eodem. Fabri uram a jancsár-agához menvén,

tölle értette, hogy a császárnak mostan érkezett a ta-

lekcsi-passája, a ki a császártól levelet is hozott a f-

vezérnek, mellyben igen dicséri a császár a vezérnek

magaviselését és viselt dolgait, és a császártól drá-

gakövekbl álló ajándékokat s egyebet is hozott ugyan

a fvezérnek.

Die 1. Decembris. Oturákja volt a vezérnek,

és fizetést adtának a vitézl rendeknek.

Eodem die Fabri uram értette a kapun, hogy az

ezeltt megmazúroltatott vezér tiháját újóbban a csá-

szár megfogatta, és Drinápolyban hozatván, ers fog-

ságban tartatja : neki tulajdonítván egészlen Várad

elveszését, hogy meg nem segítették.

Die 2. ejusdem. Itt helyben volt a vezér, és

continuáltatott az fizetés az vitézl rendeknek.

Eodem die. Érkezett az franczia oratortul egy

jancsár, Abdi basa nev, nagy csomó, kegyelmes urunk-



478

iiak szó'iló levelekkel
,
— nékem is hozott levelet,

mellyben kért, hogy nagy dolgokról való levelek lé-

vén azok, a kiket kegyelmes urunknak irt : hiteles és

megbízott emberemet rendelvén melléje, úgy külde-

nem Poseroviczára ; Fabri es Fonton uramiéknak is

hasonlóképpen hozott leveleket. Azon jancsár beszél-

tette azt is, hogy Francziábúl három hajó érkezett^ és

azokon nagy emberek jöttek, kik után Drinápolyból

Constanczinápolyba maga fö-lovait küldötte az orator.

D i e 3. is helyben volt az tábor, és continuálta-

tott az fizetés.

Eodem die. Fonton uram menzil-fermánt procu-

rálván a vezértl, és kézhez vévén, magam is kegyel-

mes urunknak leveleket készítettem, és mind az ora-

tortól, mind Székely Zsigmond uramtól Iktimáuhoz

érkezett leveleket elküldöttem, egy új kalendáriummal

együtt Poserolczára, Iszák által, kit az oratortúl jött

jancsár mellé adjungáltam. Indultak meg estve, nap-

lemenetele után mindgyárt. Isten kegyelme az uton-

járokkal

!

Die 4. is oturák volt, és az fizetés continuál-

tatott.

Die eodem érkezett az koz-bekcsiszi a császár-

tól, ki is az bosztandcsi-passa után való ember, és ha-

tiseréfet hozott a császártól , mellyben aggratulált

újobban a vezérnek az császár, és dicsérte magavise-

lését. Nuszttal béllett kaftánt is küldött a császár a

vezérnek ; a vezér a sátorkerítés eleiben kijvén, ott

megkaftányozták,ésaz császár levelét is publice elol-

vasták.

Die 5. Oturák volt ugyan Philippinél, és az fize-

tés continuáltatott

.

Die G. Reggeli nyolcz óra tájban érkezett vissza
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Iszák kegyelmes nriink leveleivel, kiket Iktimányig

Török Fereiicz hozott, és Iszákot iinnikhoz meiiö siet

iitjábúl bolondul visszatérítette, nem akarván maga

eljöni. Ezen dologról bven Írtam kegyelmes urunknak

is ugyanazon napon. Mihelt urunk leveleit megolvas-

tam, mindgyárást Fábri és Fonton uramékkal közlöt-

tem az dolgot, és minthogy tolmácsom nem volt, Haszáu

aga Drinápolyban menvén elre, mind minekünk s

mind magának szálláskeresésre : Fonton uramat kér-

tem, jöjjön fel velem a kapura; kinek is Isten sok jót

adjon, nagy készséggel eljött véllem tolmácsnak. El-

sbben is mentünk a réz-eífendiliez, és urunk levelét

neki megadtam, mellyetisazfnclusával együtt patien-

ter megolvasván, kérdette Fonton uramtól : voltatok-é

a tihájánál ? Mondottuk : nem voltunk. Mondotta az

réz-eífendi : menjetek atillájához, beszéljetek vélle, és

annakutánna jöjjetek énhozzám. Felmenvén Fonton

urammal az tihájához, hirtelen vélle nem beszélhettünk,

mivel szintén akkor expediálta vissza a császár em-

berét a koz-bekcsiszit ; mihelt az elment, mindgyárt

szemben lettünk az libájával, és urunk levelét néki

megadtuk ; kértük is, hogy ezen kegyelmes urunk dol-

gait promoveálja, kire szépen is ajánlotta magát, és

mondotta : Most a vezér az iszpahiáknak fizet, fel nem

mehetek hozzá, hanem még ma alkalmatosságot ke-

resek, és beviszem néki az leveleket ; hanem estvefelé

jöjjetek hozzám. Ezen válaszszal Fonton urammal

együtt lemenvén az sátorhoz, mindgyárt irtam kegyel-

mes urunknak nagyságának, mind az Török Ferencz

rósz cselekedetiröl, s mind egyéb dolgokról is, a kik-

rl hirtelenséggel lehetett ; és minthogy az Iszák útja

igen siet volt, mindgyárt lovat adtam alája, elküld-

vén sietve vissza , az francziák is felette tördvén
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visszajövételin. Fabri uram is az oratortul küldetett

jaiicsárnak küldött liusz czikkeny-aranyakat lóra,

Iszák által, hogy azliol posta-lovakat nem kaphatná-

nak, magok lovain is éjjel-nappal siessenek kegyel-

mesurunkhoz. Mihelt Iszákot expediáltam: mindgyárt

mentem a jancsár-agához, és kegyelmes urunk levelét

neki megadtam, kit is nagy becsülettel vett, és mcg;-

olvastatván, kérdette : hoztak-é a réz-effendinek leve-

let? Mondottam, hogy hoztanak, s mégis adtam. Kér-

dette azt is : hát a tihájánál voltatok-é ? Mondottam,

hogy voltunk, és a vezérnek is béküldtük a leveleket.

Mondottam, hogy Csafer passa is irt a vezérnek ke-

gyelmes urunk dolgai iránt, s megmondottam azt is,

és declaráltam bö szóval a dolgokat, hogy Petróczy

István uram ö nagysága Rásnyához jvén a fvezér

eleiben, a hadak tiszteivel együtt, a qvártély dolga vé-

gett : a vezér Csafer passának ö nagyságának paran-

csolt volt, hogy az Száva mellett, azhol alkalmatossá-

got tanál, az fejedelem lovas hadainak mutasson telel

qvártélyt ; de a mint Csafer paposa is megirta a vezér-

nek, és urunk nagysága is maga hiteles embereivel

megjártatta: Bujurdalemen kivül egész Bosznáig és

Horvátországig ember nem lakik ; hanem Vidin és Nis

között Beligradcsik és a Timok táján volnának vala-

melly faluk, kiken is szénánál és kukuriczánál egye-

bet az hadak nem kaphatnának, ott ha lehetne az ha-

daknak ez télen, kikeletig való subsistentiájok. Több

kívánságit is kegyelmes urunknak declaráltam ; az

erdélyi becsületes rendek iránt is, hogy Szendrben

ha lehetne qvártéllyok, ottan körül lévén egynéhány

faluk, kiben szénát kaphatnának, és vagy azon faluk-

ból, vagy Landor-Fejérvárról lenne sustentatiójok.

Muhafezet gyanánt is lehetnének Szendrben, azon-
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kívül sem levén ott ollyas praesidium. Az hús iránt

is töttem instantiát az jancsár-agának ; egyéb dolgo-

kat is per longum et latum declaráltam, s megmon-

dottam : mostan is az hadak erdkön, mezkön, kalyi-

bákban nyomorganak, hitván avarát étetnek, kiikuri-

czát is szkön kaphatnak, és ha az hatalmas vezér

telel qvártélyok iránt dispositiót nem tészen, semmi-

képpen nem subsistálliatnak. Minden dolgokat patien-

ter elhallgatván a juncsár-aga, elsbben is kérdette

:

miolta Havasalföldébi jnhot és vágót rendeltek, az-

olta adtak-é több húst? Arra teleltem: nem adtak, az

is régen elfogyott. Mondotta továblj is a jancsár-aga

:

az erdélyieknek igen szükséges az qvártélyadás, mert

azok miérettüidi bujdostak ki hazájokbúl ; azonban

mondotta azt is : a hol ember nincsen, ott qvártély

nem lehet. Mivel peniglen mostan alkalmatlan üd
vagyon, (igen esett a hó) ha magam fel nem mehetek

a vezérhez is, majd irok a réz-eífendinek : menjen bé

a vezérhez, és a fejedelem dolgait in omnibus recom-

mendálja s promoveálja. Ezzel eljvén a jancsár-agá-

túl, ugyan Fonton urammal együtt, a mint feljebb

meghadta volt a tihája, estvefelé felmentünk hozzája,

s mondotta : még a vezér a leveleket meg nem olvasta,

hanem a holnapi konákon (mivel ugyanezen napon

vitték el mind a jancsár-aga, mind a fvezér boncsok-

ját) jöjjetek hozzám.

Die 7. Indult meg a fvezér s mind a jancsár-

aga Philippittíl, és szállottunk Papazlihoz ; megvár-

ván, hogy megnyugodjék a tihája, Fonton urammal

felmentünk hozzája, és meglátván bennünket, mind-

gyárt egy szolgáját küldé a vezér muhurdárjához, tu-

dakoztatta tUe : a vezér megolvastatta-é az fejedelem

ésCsafer passa leveleit? Azt izente a muhurdár : meg-

MONIMENTA HrNCr, SCRlPf, XXIU. 31
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olvastatta, s azt adta válaszúi: Isten bévivén Driiiá-

polyban három-négy napok alatt, (Fonton uram így

tolmácsolta a választ) ibi habebunt favorabilem reso-

lutionem. Tovább mi sem urg'eálhattuk a dolgot, mi-

vel még Török Ferenczet sem tudjuk, jö-é bé vagy

nem, és Fonton uramnak is tetszett: Isten bévivén

bennünket Drinápolyban, az orator munkája által is

hathatóssabb és hasznossabb választ vehetünk
;
even-

tus docebit.

Die 8. Jöttünk Kajaliba, hova is újobban jött a

vezér eleiben a császár talekcsi-passája, ki is beszélte

Fabri uramnak, hogy az angliai követ az elmúlt csö-

törtökön, úgymint 4. praesentis, érkezett bé Drinápoly-

ban ;
azt is értettük, hogy az Iszák effendi házánál

rendeltek neki szállást, az holott urunk ö nagysága

volt szállva.

Die 9. Szállottunk Uzuncsovára.

Die 10. Harmanliba.

Die 11. Musztafa passa hídjához.

Die 12. Érkezett bé a vezér Drinápolyban, és

mi is vélle együtt, kinek bejövetelekor is semmi oUy

derék solemnitása nem volt; két-háromszáz jancsár

lehetett, a ki sort állott neki, azonkivül egynéhány

zászlóalja iszpahiák késérték bé.

Die 13. Mentünk az oratorhoz, és a secretari-

ussa szállására bemenvén, ott egy kevéssé leültünk

;

azonban az orator hivatott magamat, kihez is felmen-

vén, urunk ö nagysága nevével becsülettel köszöntöt-

tem, és urunk ö nagysága méltóságos levelét neki meg-

adtam, mellyet is megolvasván, mondotta, hogy az ke-

gyelmedre szólló credentia ; tovább peniglen mondotta

:

Dominatio vestra quod íilium suum praemiserit, valde

benefecit, ut anticipato etiam antequam ipsémet venis-
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set, de negotiis celsissimi priiicipis nie iiiformaverit,

és kérdette tovább is : vannak-é valamelly szükséges

dolgok, a kikrl informálnom kelletik ? Csak ketten

levén az orátorral az maga házában, felvettem a dol-

gokat azon, hogy mihelt a vezér felérkezett Landor-

Fejérvárra, kegyelmes urunk maga felment a vezér

köszöntésére , és ott bizonyos napokig mulatván ö

nagysága, mit adott a vezér (noha Bay András által

is anticipate megizentem volt) én is mindeneket megbe-

széllettem
;
ultimatim peniglen másodszor is felmenvén

kegyelmes urunk ö nagysága Fejérvárhoz, midn látta

volna, hogy ennek a mostani campániának semmi jó

progressusa nem leszen : nagysága gondolkozván a

telel qvártélyról, a vezért mind maga személlyében,

mind peniglen más jóakarói által iteratis vicibus re-

quirálta, hogy a hatalmas vezér mind az urunk nagy-

sága, mind peniglen hadai telel qvártélyáról provi-

deáljon, mert Poserolczán lehetetlen, hogy a télen

Bubsistáljanak, mert azeltt is puszta volt ; még a né-

metek, Hej szler ésHoffkikker generáloknak ott lévén

qvártéllyok, mind azt a várost, mind peniglen a kör-

uyülötte lev földet azok pusztították el. Tavalyi esz-

tendben is, mikor urunk nagysága odaszállott, az

melly egynéhány falu ottan körül volt is, kibe öt-hat

ember, kibe több, kibe kevesebb lévén, azoknak is

kukuriczájoknál s kevés szénájoknál egyéb semmi

sem volt, marhájok ugyan semmi sem, és még az el-

múlt telet is sok nyomorúsággal, éhezéssel vonták ki,

igen nehezen
;
mostan penig immár, az melly falukban

laktanak is az emberek, lakóhelyeket pusztán hadták,

igen kevés kukuriczájok volt, szénát penig semmit

sem csináltanak : ebez képest a had most is, mind

penig az erdélyi becsületes rendek, mezben, erdkön,
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kalyibákban iiyomorganak
; mégeddig kevés kiikuri-

czát kaphattanak, de már az is elfogy, lovok penig

az hitván avaron tengdnek, és milielt valami kemény

havazó téli iidö következik : teljességgel nem tudnak

hova lenni. Az vezér a fejedelmet s mind penig a mi-

uisterek urunkat ö nagyságát mind csak szép szókkal

bíztatták. Mikor penig immár n vezér és az hadak

vissza akartak Drinápoly felé indulni, akkoron is ke

gyeim es urunk o nagysága kívánta qvártély felöl a

választ : de semmit nem obtineálliatott, hanem adtának

3000 kila búzáról, 2000 kila árpáról és tiz erszény

pénzrl való fermányokat ; azoknak is minden circum-

stantiáit : honnan és mint adták és micsoda difficultások

vannak benne? bven declaráltam az oratornak. An-

nakutánna Petróczy István uram nagysága az hadak

tiszteivel együtt Rásnyához való jövelelit dechiráltam,

és a mint a diariumban fel van téve, mindeneket meg-

beszéli ettem. Kegyelmes urunk levelei Philippihez

érkezvén hozzám, ott is a ministerek eltt mint decla-

ráltatott a dolog, és Csafer passa is, a mint megírta

az Száva melletti qvártélynak lehetetlenségét, és az

fvezér az válasznak kiadását hogy ide Drinápolyban

relegálta, mindeneket megbeszéllettem. Azt is meg-

mondottam, hogy kegyelmes urunk az erdélyieknek

Szendröt, az lovashadaknak penig Nis és Vidin között.

Beligradcsik és a Tiniok táján levén vahimelly faluk,

kikben is egyebet nem, hanemha valami kevés szé-

nát és kukuriczát kaphatnának, kívánná pro loco

subsistentiae. Az erdélyi kapitiiia dolga is mint for-

gott, azt is az szerént. Mindezeket meghallgatván az

orator, mondotta : üomine, cum jam antecedenter per

filium dominationis vestrae informatus fuerim, nihil
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luiui'tri hu j u s p o i"

qiiicquam iiitermisi et 205, 97 80 76 80 88, 85 84 87

t Hc s (• i H 1 ii m u in k a j m e

89 74, 88 91 98 88 81 95 82 80 82. 99 95 76 82 91

k a 111 n in e t a I i o s c t

99 95 82 80 82, 91 89, 95 81 98 84 88, 91 89,

i a in a n t H q u a m s '•i P i" t'

98 95 82, 95 83 89 91 86 75 95 82, 88 80 85 87 91

m II s vczei'ius i n t r a s s e t be
82 80 88, 205, 98 83 89 87 95 88 88 91 89, 94 91

ne d i s p íi u i n c q u e

83 91, 92 98 88 85 84 88 80 98, 83 91 86 75 91,approbaiunt faeta
95 85 85 87 84 94 95 87 80 83 89, 90 95 93 89 95,

s II p r e m i ininistri q u o d c e 1

88 80 85 87 91 82 98, 205, 86 75 84 92, 93 91 81

sissiinumpr inc ipem
88 98 88 88 98 82 80 82, 85 87 98 83 93 98 85 91 82

no n accominodav érit.
83 84 83, 95 93 93 84 82 82 84 92 95 75 91 87 98 89.

Quod aiitem moderuam iiistaiitiam Celsissimi Priiici-

pis attinet, siqiiidem pro resoliitione crastina die tiha-

jam adeatis. et resoliitioiiem siipremi miiiistri per ip-

siim sollicitetis, et quale responsiim dederit, statim

veiiiat ad me , ut possim notitiam facere de ulte-

riori accommodatioiie celsissimi principis et militiae.

Csudálkozott felette igen az orator az erdélyi resideiis

állapotjáii is, hogy acceptálni nem akarták ; és miko-

ron mondottam, hogy kegyelmes urunk újobban irt

levelet a reiz-effendinek Philippihez a qvártély dolga

végett, mellyet is megadván , mikoron megolvasta

volna, azt kérdé : voltatok-é a tihájánál? felelvén mi,

hogy nem, azt monda, menjünk oda. s hozzá azután

d u m i

menjünk ; megneveté az orator, és monda: 92 84 82 98
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nehaec omnia reiz-eflfendi e f f e

83 91, 97 74 93, 84 82 83 98 95, 333, 9190 90 91citneqve fi datip
93 98 89, 83 91 86 75 91, 90 98 92 95 89, 98 85
si priucepsfjvia ip
88 98, 85 87 98 83 93 91 85 88, 86 75 98 95, 98 85eenimis est iucli
88 91, 83 98 82 98 88, 91 88 89, 98 83 93 81 98
n atu s ad pac e m neqve
83 95 89 80 88, 95 92, 85 95 93 91 82, 83 91 86 75 91

ho st e s maj oie rnglo
97 84 88 89 91 88, 82 95 76 84 87 91 82,96 8184
r iampotuissentha
87 98 95 82, 85 84 89 80 98 88 88 91 83 89,97 95
be re qvamrepudia tio
94 9187 91,86 75 95 82,87 9185 809298 95 89 98 84nemresident is tran
83 91 82, 87 91 88 98 92 91 83 89 98 88, 89 87 95 83

n i ae*) e t d i m i s s i o n e m
83 98 74, 91 89, 92 98 82 98 88 88 98 84 83 91 82,

mii i tiaeqvod c t i am
82 98 81 98 89 98 74,86 75 84 92, 91 89 98 95 82,cons i 1 i umfuit ip
93 84 83 88 98 81 98 80 82, 90 80 98 89, 98 85

s i u s reiz-eífendi

88 98 80 88, 333; uti enim ego intellexi, in paci-

ficatioDe Transsylvaniám vellent remittere et circa

Tömösvarinum aliquam permiitationem, Budám autem

non. Imperátor autem et reliqui ministri absque Buda

omnimode recusant pacem, et credo neque fiet, interim ta-

men videbimus. Az ministereknek szólló török leveleket

is odavittem, és a seyslam levelét kezéhez vette, hogy

megküldi, a többirl penig* azt mondotta, hogy magam
is repraesentálhatom. Az tatár chámnak szólló levelet

is mondotta, hogy adjam a kajmekám tihája kezében,

*) Transsylvaniáé.



487

(ki is igen confidense az oratornak, és igen dicséri,

hogy jó ember) annak leszen alkalmatossága a meg
küldésében. Az erdélyi kapitiha pénzének siibtrahá-

lása felöl is emlékeztem ; arra azt felelte az orator :

relinquatis Domine, qiiid curatis decem aiit viginti leo-

nes? ipsi viderint quid velint dare. Mikor ezekrl be-

szélgettem volna az oratorral, jöttek valamelly embe-

rek hozzá, noha már a beszédet elvégeztük vala.

Ugyanakkor magam praesentáltam Gryárfás Tamást

is az oratornak. Az orator engemet nagy becsülettel

látott, és parancsolta is, hogy gyakran kapujára men-

jek, ebédjén, vacsoráján is igen jó szível lát; megkö-

szönvén minden jóakaratját, tölle elbiicsüztunk és szál-

lásunkra jöttünk.

Die 14. Irtunk Székely Zsigmondnak levelet,

kiben tudósítottuk magunk idejövetelérl és egyéb

dolgokról is, mellyet is Kupár uramnak commendálván,

ö kegyelme expediálta maga emberei által.

Ugyanazon napon mentem az kapura, Török Fe-

reucz által küldetett, urunk leveleiben letött dolgok-

nak és qvártélyok válaszának soUicitálására, és a ve-

zér tihájával szemben lévén, kértük, hogy adjanak

választ az urunk leveleire ; kire is az tihája azt felelte :

immár mi az vezérrel az dolgokról beszélgettünk, és

Csafer passának fognak irni azon dolgokról. Az men-

zil-fermánokat is sollicitáltuk, azokat is megígérte.

Onnan kijvén, eodem die ebédután mentem az

oratorhoz, kinek is megbeszéllettem , mi választ adott

a vezér tihája. Az orator arra azt felelte : ez a válasz

igen generaliter vagyon, tudni kellene, mi választ akar-

nak adni specialiter. hogy kegyelmed is az fejedelmet az

szerént informálhatná. Én arra feleltem ; nem lehetett

üdönk az tihájával való beszédre, minthogy most ér-
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kezett bé ide, a sok ember annyira obriiálta, az ház-

ban is alig" fordulliattanak meg. Tovább is beszélget-

vén az oratorral, azt végeztük , hogy ö nagysága is

maga tolmácsát felküldi holnap igen jó reggel, mind

az tihájához, reiz-eífendihez és jancsár-agához ; mind

recommendálni fogja az urunk instantiáit, mind penig-

len specifice kívánja tudni, mi választ akarnak ö nagy-

ságának adni? és én is mindenikhez felmenjek az hol-

napon. Tovább is csak magánossan beszéllvén az ora-

torral, hozódott elö a fvezér állapotja, és mondotta

az orator ; mikor az vezér a császárral szemben lett,

more solito nem cohonestálta, sem kávéval, sem egyéb

édes italokkal az ö szokások szerént nem kínálták,

kibl is igen jó consequentiát nem gondolhatni. Az

oratortul elbúcsúzván, Fonton uram azon udvarban

levén szálláson, meglátogattam, és monda : holnap én

is Isten jóvoltábul Constancinápoly felé indulok Fabri

urammal együtt, (ki is tegnapi napon, midn én ma-

gamat az oratornak praesentáltam, az oratornál volt

és sok ideig beszélgettenek együtt) ; recommendáltam

Fonton uramnak az erdélyi ház dolgát, hogy az gaz-

dát magához hivatván, mindenképpen tudakozza meg

tölle : mivel én csak közhírrel úgy értettem volt, hogy

Constancinápolyban igen nagy égés volt és az erdé-

lyi ház is elégett volna, noha azután ugyan úgy értet-

tem azt is közhírrel, nem volna semmi gondja. Fon-

ton uram ajánlotta magát, hogy mindenekrl tudósít.

Ezzel tlle elbúcsúztam és szállásomra jöttem.

Die 15. Voltam az reiz-eífendinél , kivel is

szemben lévén, kértük azon, hogy kegyelmes urunknak

Philippihez érkezett leveleire adjanak választ ; kire

azt felelte : látjátok most. hogy számtalan az dolog,

az sok ember rajtunk, egy-két nap legyetek várako-
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zással, jó választok lészen. Onnan az tolmácscsal

együtt menteni az császár kajraekámjálioz, kivel is

szemben lévén, igen nagy becsülettel excipiált, széket

liozatott bé alám, hogy leüljek , de én nem cseleked-

tem. Kegyelmes urunk levelét neki megadtam, kit is

maga egészlen megolvasván, én is a dolgokat, az ha-

dak nyomorúságát, qvártély nélkül való lételeket, ke-

gyelmes urunknak sok fogyatkozásit nekie megtolmá-

csoltattam. Kérdette az kajmekám töllünk : hol vagyon

most az fejedelem ? Mondottuk : Poseroviczán vagyon

ö nagysága, — de az hadai erdkön, mezben, kalyi-

bákban, mhiden qvártély nélkül nyomorgottanak, most

már ebben az kemény téli üdöben Isten tudja hova

lttének. Kérdette tllem azt is a kajmekám : mennyi

hada lehet most az fejedelemnek ? iVrra azt mondot-

tam : az sok cseléden kívül, fegyverfogható, lovas, gya-

log hadai vannak háromezerén. Tovább is mondotta a

kajmekám : én a fejedelemnek mindenben jókat kívá-

nok, jóakarója vagyok, ezen kívánságtok iránt is min-

den jóakarattal kívánok lenni, magam is felmegyek a

fvezérhez és az fejedelem dolgairól mindenképpen

beszéllek vélle. Ezután is, ha mi dolgotok, bajotok lé-

szen, énhozzám jöjjetek, mindenben kész leszek segí-

teni benneteket. Ezzel nagy jóakaratját megköszönvén,

eljöttünk tÖlle.

Eodem die mentünk az jancsár-agához is ikindi

után, mivel reggel is sokáig voltunk a kapuján, de

vélle szemben nem lehettünk, sok dolgai lévén ; az sok

urak is egyik jött — s másik ment, az urmeli kaziász-

ker is azok között sokáig volt nálla; hanem estvefelé

lehettünk szemben vélle, kinek is reménkedtünk, hogy

Philippinél tött maga szép ajánlása szerént, azokat a dol-

gokatsegítse
;
arra mondotta ajancsár-aga: az mi hitünk
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hazugságot nem szenyved, azért gondot kell viselnünk

mindenképpen az fejedelemrl ; még ma estve, vagy

penig holnap reggel felmegyek a vezérhez és minden-

képpen beszéllek a dolgokról vélle. Ezzel kijvén

elölle, jöttünk szállásunkra.

Die 16. Nem voltam a kapura, mivel Haszán

aga ment a teftedárhoz az erdélyi kapithia részére

való menstrualéért, kit is meghozván, adtának húsz

török aranyat, egy tíh'ök zeletát s tiz párát. Magam
mentem az oratorhoz és referáltam néki a tegnapi na-

pon ltt operatióimat : mi válaszom ltt reiz-effeuditöl.

kajmekámtól és jancsár-agától. Az orator igen joval-

lotta és mondotta, satis laboravit ; tovább is mondotta

az orator : én is tegnap reggel felküldttem volt a tol-

mácsomat a jancsár-agához és kértem, hogy az feje-

delem dolgait promoveálja, ne feledkezzék rólla ; kire

azt izente a jancsár-aga : sem éjjel, sem nappal a feje-

delem dolgait az elmémbül ki nem vetettem, és valami-

ben tudok néki szolgálni, el nem mulatom. Tovább is

beszélgetvén az oratorral, hoztam el s töttem kérdést

:

Domine ! volovestram Excellentiam mature consulere,

ne in aliquam difiidendentiae notam incurram, si ali-

quis ex hominibus oratoris Hollandiáé ad me venerit,

qualiter illos debeam accommodare ? Kire azt felelte

az orator : Domine ! si aliqui eorum veniant ad vestram

domiuationem. excipiat illos honeste, et accommodet

se illis, loquatur cum illis familialiter, forte poterit ab

illis aliquasresmagni momenti ediscere, quibus etiam

mihi gratificari poterit. Interim tamen Dominatio ves-

tra valde circumspecta sit, praecipue si cum illis Turca

fuerit, valde caute loqvatur: poterit enim talis Turca

esse, qui linquam Latinam vei Germanicam intelligat,

et sic Celsissimo etiam Principi in Porta aliquam díf-
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fidentiam ne procreet, hoc cogitando, quod Princeps

cum illis aliquam secretam correspondentiam habeat.

Beszélgettem az oratornak urunk ö nagysága Vidinbe

való beszállását is : mint tanálta pusztán, és ott az el-

lenséggel mint harczoltunk meg. Az hollandiai követ-

nek alkalmatosságával az orator hozta maga elö az

Baro de Vonner dolgát is, és az szegény Bertóti Zsig-

mondot is, és hogy praemoneálta volna, hogy Vonner-

rel igen caute et discrete ágáljon, mert nem igaz em-

ber : de az szegény Bertóti minden szavait az orator-

nak kiadta Vonnernek, ö is volt az oka, quod sibi

mortem intulerit, és hogy elevenen bé nem küldhette

Fraacziában ; mindezekrl ennekelötte kegyelmes

urunkat voltaképpen informálta. — Tovább mon-

dottam az oratornak : uram, holnap felmegyek a ka-

pura és újobban urgeálni fogom a tiháját a válasz fe-

löl ;
arra azt mondotta : Domine, relinquas illos, tamen

jam illi omnia bene sciunt, non urgeas, si voluerint

dare resolutionem, etiam absque hoc fiet; bonum érit

ire ad Portám et ibi invigilare, si vocaberint, bene, sin

minus, ipsi viderint quid faciunt. Ezek alatt a beszél-

getések alatt az orator ebédjét elfogták, és ebédhez

kimenvén, öttünk. Mihelt asztaltól felköltünk, az ora-

tortul elbúcsúztam és ebédlö-palotájábul kijöttem.

Bukken uramat az folyosón félrehíván, beszéltem ö

nagyságának Bay Andrással együtt, és kértem azon :

szólljon az oratornak, mondja meg, urunk nagysága

micsoda nagy extremitásban vagyon, ihol, se magára,

se hadaira semmi gondviselés nincsen ; immár utolsó

szükségére tartott kevés költségébül is ezennel kifogy

;

emlékeztesse az oratort : mi választ hozott Sándor Gás-

pár uram a királytul felségéttíl, quod nimirum dede-

rit amplissimos ordineö oratori suo extraordinario, ut
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fiiiita campaiiia non cxpectato iilteriori aiilae raandato,

administrabit pensionem istam promissam. — Azért

illyen nag-y szükségében urunknak ö nagyságának

succurráljon, és ne halogassa megküldését, mcllynek

perceptiójára is egyedül küldetett Bay András. Buk-

kan uram mondotta, hogy fog beszélleni az oratorral,

és a mi választ fog adni, azt is értésemre adja. Innen

elbúcsúzván, jöttem szállásomra; azonban elérkezék

Horváth Ferencz uram postán, Szilisztriábúl, Csafer

passa egy Sábán nev agájával együtt.

Eodem die a tolmács Haszán aga volt a kapura,

de semmi olly meritalis dolgot nem látott sem hallott

ottan.

Horváth Ferencz uram beszéllette, hogy a baba-

daki szerdárt Musztafa passát, a ki tavaly fö jancsár-

aga volt, kapucsi-passa által hivatták.

Die 17. Horváth Ferencz urammal együtt fel-

mentünk a kapura, és szemben lévén a tihájával, de-

clarálta néki a dolgokat, hogy Szilisztriában haszon-

talanul fáradott, és ottan semmi pénzt ö kegyelmének

nem adtának, mellyröl az szilisztriai kadia testimonia-

lissátis exhibeálta. Az tihája, szintén ottlévén az tihája

szállásán. Oszmán csauz által izentateftedárnak,hogy

azon dolgot igazítsa el; kihez is kimenvén, a teftedár

mondotta: én ezt a pénzt megveszem, tinektek másun-

nan rendelek ,
azért csak menjetek a szállástokra,

Haszán aga jöjjön hozzám egynéhány óra múlva és

választ adok neki.

Ugyanezen alkalmatossággal instáltam a tihájá-

nak, adjanak választ a qvártély iránt a fejedelem le-

veleire ;
kire a tihája azt felelte : az vezér azt mon-

dotta, már az a qvártély nem lehet, mert tél vagyon,

hideg vagyon; hanem a hol eddig voltak, ott legyenek,
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egyébbel, amivel lehet, kedveskedünk. Eii arraa tihá-

jának azt mondottam : no hát uram, a hadnak csak el

kell veszni, azért ti lássátok! Az tihája azt mondotta:

tovább is legyetek várakozással, beszélgetünk a do-

logról. Onnan kijvén , mentünk a reiz-etfendihez. ki-

nek is reménkedtünk Horváth Ferencz urammal együtt,

hogy segítse dolgunkat, ha valami jót tehet. Arra azt

felelte a reiz-effendi : senki jól nem tehet veletek a

jancsár-agán kívül, néki reménkedjetek. Onnan kij-

vén, Horváth Ferencz urammal együtt mentüidc az

oratorhoz, és mindezeket a dolgokat neki megbeszél-

lettük. Az oratornak is tetszett : menjünk az jancsár-

agához és reménkedjünk néki ; interim tamen ego

etiam, inquit, per duos aut trés dies videbo supremum

vezirium, quicquid potero facere, faciam. Több dolgo-

kat is sub secreto aperiált, et demandavit, ne praeter

Piinceps Valacliiae

Principem altér negocia resciat. 203. 244
Cajmekanmra O s 2 m a n thiliája

apud 336 et illius 84 88 77 82 95 83, 334,

qui etiam est anima sui principális, hanc instituit ne-

Principatus

gotiationem. Dummodo ipse de perpetuitate 203,

Valachiae

244 assecuretur a Porta, quamvis res est perdiffi-

a ui i c o s

cilis, efficiet tamen, siquidem habeat 95 82 98 93 84 88,

p I u V i m s et c o r res
85 81 80 87 98 82 84 88, 2, 93 84 87 87 91 88poudentes in Transsylvania

85 84 83 92 91 83 89 91 88, 98 83, 241, ut ip-

simet sponte et benevole redeant ad fidelitatem Portae,

T h ö

cum hac tamen conditione, ne Porta ipsis 89 97 72

k ö 1 i u m c o 11 s t i t u a t

59 72 81 98 80 82, 93 84 83 88 89 98 89 80 95 89,



494

Principcm art i culos re
203 ; sed juxta 95 87 89 98 93 80 81 84 88, 87 91

g 11 i p s s i n t 1 i b e

96 83 98, 85 84 88 88 98 83 89 habere 81 98 94 91ramele ct ionemex
87 95 82, 91 81 91 93 89 98 84 83 91 82, 91 79,

r e g n i c o 1 i s

87 91 96 83 98 93 84 81 98 88, qiiod ministris Imjus

Portae magnum aliqiiid esse videbatur. Midn az ora-

tor ezeket titkos utakon is kitanulta volna és valamelly

levelét is vajdának
81 91 75 91 81 91 89, 98 88 a 75 95 76 92 95 23 15 19,

e X p 1 r a t r á

kit valamelly 11 39 25 21 24 27 15 29 24 27 15uakirt ideelfo
23 15 19, 18 27 29, volna 18 12 11, 91 81, 90 24gatván kajnaekám
96 95 89 75 15 23, ment a 19 95 76 22 11 99 15 82

h o z

17 24 37, és elhozván nekiek a dolgot, mintha övajda
másunnan hallotta volna, hogy a 35 15 36 12 95

illyéneket proponált volna: megmutogatja nekiek, mi-

csoda nagy rósz fekünnék azon dolog alatt, et hoc non

Germán

fecit aliunde, quam ex suggestione et inpulsione 209

g e r m a

orum, siquidera ipse etiam totus quantus 9611272215
n u s

23 80 28 est et illis devotus, et vellet in omnibus Por-

iufascinare deci
tam 98 23 90 95 88 93 18 23 15 27 91 et 92 91 93 98

pere Germán

85 11 27 91 et per negotiationem ipsius 209 us.

Megmutogattam azt nekiek, így mondott, hogy ha az

nímet m u u k á j á b u 1

a 346, 22 20 23 99 15 36 95 14 80 21 nem volna:
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miképpen tehetnék ök azt fel .'j47 óstul, holott minden

német ke/. é b e n

erösség-ek a 346, 19 11 37 í)l 14 11 23 vannak et

Várad (^ I a

praecipue maguum 368 inum , quae est 13 21 15

V i s Hungaii

35 18 28, 241 ae, unde quandocunque voluerit, per vi-

o c e u p a

giuti quatuor horas intrare poteritet 24 93 13 20 25 15

r e Transsylvani Princip

27 11, 241 am, dunimodo 203 em habeant sibi

favorabilem ; és mikor ezeket nekiek per longum et

latum declarálta volna, ig;en tetszett nekiek és az ora-

tor ratióit mindenekben approbálták, és meg is mon-

dották az oratornak, hogy az úgy soha nem leszeu.

Mondotta azt is az orator : habuit sermones de condi-

tionibus pacis, et non negarunt Transsylvaniám esse

permissam ; Imperátor tamen reciisaret pacem sine re-

missione occupatorum fortalitiorum siiorum, si non in

totó, vei saltem potiori in parte
;
dixit etiam orator, vei

vos decipitis me, vei Vezirius vos. Vos dicitis Impera-

torem non acceptare conditiones pacis, et ista habere

quasi pro ineptiis, interim tamen Vezirius alia facit,

Kajmekam Thihaja

336 et ejus 334 per suam fidem jurariint, te non

decipimus. Dixit etiam nobis orator, quod iste homo
s upr emus

Vezirius seu 28 80 25 27 91 22 20 88 minister brevi

debebit per i re
92 91 94 11 14 98 89, 25 91 27 18 87 11. Habét

s u s c o r

etiam in aula Imperatoris 28 20 84 88, 13 24 87

res poudente s

27 11 28 25 24 23 92 91 23 29 91 88 et praecipue
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Perla Babám
331 am et 14 15 94 95 22 ipsiiiö, qi est procurator

d m u s

12 24 82.80 88 illius, qiii saepe visitat etiam Excel-

lentissimum oratorem, et bibit apud eiim diüces potus

decoctos, per qiiem multa potest réseire, qui etiam re-

Kajmeca

túlit legato, non pridem etiam 33G mum locutmii

fuisse cum Imperatore plurimum de oratore, et verba

illa omnino fuisse de propositionibus et negotiationibus

illius. Retulit etiam hoc idem Babaszi, quod hactenus

Imperátor, nunquam de tryumphis Christianissimae

Majestatis informatus fuei'it, solummodo de ultimario

hoc tryumpho inter Rhenum et Danubium obtento, et

ea omnia audivit cum maxima aviditate Imperátor.

Hozta elö az orator, hogy az erdélyi residenset is nem

akarták acceptálni, et denegassent ipsi vestes Impe-

riales : illud quoque non approbavit Imperátor, és mi-

nekutánna mind Fonton uram levelébül , mind Bay

András informatiójábul kitanulta volna, hogy azon

Kajmekám

dolog complanálódott ottan, értésére adta a 336

nak, etfuit ipsi pergratissimum,quod tempestive dede-

Kajmekani

rit ipsi ad notitiam, dixisset que 336 us: haec etiam

confirmant operationes supremi ministri, et hoc etiam de-

bebit tempestive notificare Inperatori, ne mendatio pos-

sit argui, quando scilicet Imperátor ipsi objiceret, quare

Residentem Transsylvaniáé repudiasset ? Retulit etiam

hoc nobis Excellentissimus orator sub maximo secreto,

Yalachos pro
quod modo etiam nunc haberet quinque 244 85 87 24

c e !• e s s VI o c u b i

13 91 27 11 88 in interiori 88 80 24, 93 80 94 98
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C U 1

13 20 21 24 quos ibi secrete conservat, qui esseiit ex

Valaclúa Moldáviám p r o f u g e

ijs qui ex 244 in 245 25 27 24 90 80 96 91

ránt
87 95 83 89, quorum etiam servitores, circiter 30 per-

sonae, hic in pag^is circum circa dispersive latitant,

quorum etiam negotia in se suscepit et omnimode pro-

Principem Valachiae

movere conatur contra 203, 244, facietque faci-

enda. Megmondotta azt is Horváth Ferencz uram az

oratornak, hogy a fejedelem a melly oláh legényt Er-

délyben lev correspondensihez küldött volna kémség-

ben Havasalföldébül, a vajda megfogatván, sóaknában

vettette , hunnan is csudálatossan szabadult meg az

oláh legény és jött Ali passához ; Ali passa Horváth

Ferencz uramnak praesentálván, ö kegyelme urunk-

hoz ö nagyságához küldötte. Hozódtak több illyen

rósz cselekedeti is elö a vajdának ezen alkalmatos-

sággal.

Die 18. Jó reggel mentem az jancsár-aga kapu-

jára, holott is sokat várakoztam : de vélle szemben

nem lehettem. Onnan mentem akajmekám-passa tihá-

jához Oszmán agához, kivel is szemben lévén, kegyel-

mes urunk dolgait neki bven megbeszéllettem , az

qvártély iránt való instantiát is megmondottam
;
sokat

tudakozódott tllem kegyelmes urunk állapotjáról és

hollétérl, azokat is bven megbeszéllettem. Ajánlotta

mindenekben magát, hogy a kajmekám eltt promo-

veálni fogja urunk dolgait, és meghadta, hogy hozzá

menjünk újobban.

Die 19. Újonnan mentem ajancsár-aga kapujára,

de szállásán nem volt, a császár divánnyára volt a

fvezérhez, és ott is csaknem estig várakoztam : mind-

MONI'MENTA HÜNG. BCIRPT. XXIII. 32
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addig' is vissza nem jött, kihezképest re infecta jöttem

szállásomra.

Die 20. Voltunk a teftedár kapujára Horváth

Ferencz urammal és Haszán agával együtt, az pénz

felöl való válasznak sollicitálására, holott is csaknem

estvélig várakoztunk ; késre lehetvén szemben vélle,

reggelre halasztott a válaszszal.

Die 21. Reggel Horváth Ferencz uram Haszán

agával ismét a tefted árhoz mentenek; a teftedár a fer-

raánra azt irta, hogy Csafer passa adja meg a tiz er-

szény pénzt az adanai adóból.

Die eodem volt Bay András az oratornál, és

mondotta az orator néki : Literas Principis transmisi

per interpretem meum ad seislamum, qui nunciavit

mihi, ut scriberem Principi et assecurarem de amititia

ipsius, et promovendis negotiis Principis.

Die eodem voltam Haszán agával a jancsár-

agához, kivel is szemben lévén, Haszán aga minden

dolgokat nekie megbeszéllett : Ihol, Philippihez érkez-

tek a fejedelem levelei, azolta mindennap sollicitál-

juk a választ, mindeddig semmit nem obtineálhattunk.

Az tihája egyszer illyen választ adott, hogy minden

dolgokról Csafer passának irnak
;
mászszor megint sol-

licitálván a választ, mondotta a tihája : ihol már egy

része a télnek elmúlt, a hol eddig voltak, ezután is

ott legyenek, tavasz felé jobban gondjokat viselik.

Ezeket mai napon bven elöbeszélvén Haszán agával

a jancsár-agának , — reménkedtünk Istenért neki

:

ezeket lássák, orvosolják, világ gyalázatjára ne ma-

radjunk így, az ellenségnek ne legyünk csúfjai! etc.

Kire azt felelte a jancsár-aga : Haszán aga ! mit

csináljunk ? mert eleget szóllottunk eddig is : de a mi

nyelvünk is rövid ; eddig is talám Csafer passa azok-
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nak helyt mutatott ; mert lia eddig helyek nem volt

volna, egyik posta a másikat itt érte volna. Legyünk

csendessen, tálára vagy Csafer passától, vagy a feje-

deleratöl is valami hirek érkeznek ; azonban magam

is segítem a vezér eltt mind élés, mind Inis iránt.

Ihon, Brecska felé mutatták volt ket qvártélyban, oda

nem mentenek ; ha a szegénység most ott félre vonta volt

is magát : de a kuruez azt megtanálta volna. Azért ez-

után is ha mi jót tehetek veletek, el nem mulatom.

Megmondottuk azt is, hogy a vezéramelly tiz erszény

pénzrl való fermánt adott volt is Szilisztriára, ott sem

adtak egy pénzt is, ide kellett a fejedelem kapitány-

nyának jöni, innét ismét Landor-Fejérvárra mutatták

Csáfer passához. Abbul is, úgy hiszszük, egy pénz

haszna sem lesz a fejedelemnek, mert az adósságban

elveszik. Arra azt felelte a jancsár-aga : jobb is, hogy

a fejedelem menekedjék meg attól az adósságtul, job-

ban leszen maga is azután Csafer passával, és a vezér

is tudja azon dolgot, hogy a fejedelemnek abból semmi

sem lesz, ezután rólla is gondot visel. Több szavai

között mondotta azt is a jancsár-aga : az Istenért, a

fejedelem vigyázzon a hadaira, és a kártételtül rizze

a szegénységet, mert történhetik ollyan dolog : mikor

a császár a mecsetben kimegyen, valamelly török sup-

licatiót ad bé
,
panasz megyén az fejedelem ellen ;

abból mi következik? meggondolhatjátok. Az kapi-

thiák számára való bor-béhozatás fell is adtam supli-

catiót a jancsár-agának ezen úttal, kívántam: három

vagy négy szekér bort engedjen behozni. Arra azt

felelte a jancsár-aga : attól egész Drinápoly is megré-

szegednék, és nékünk is ers fermánunk van a vezér-

tül, hogy azt meg ne engedjük senkinek ; mindazon-

által a fejedelem tekintetiért megengedem, hogy most
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egy szekérrel hozzanak ; ha az elfogy, azután ismét

megengedem mászszor is. Az mikor bé akarjátok hozni,

jöjjetek hozzám, embert adok.

Eodem die volt az orator szemben a fvezérrel,

déllyesti két órától fogva négy óráig.

Die 22. Horváth Ferencz urammal együtt men-

tünk az oratorhoz ebédelött, kit is szállásán nem ta-

náltunk ; a reiz-effendihez és más ministerekhez is

volt. Ismét azon napon ikindikor mentünk az szállá-

sára, és a dolgokat megbeszéllette, a vezérrel mirl

conferált. Hozódott el a békesség dolga is, és resol-

válta magát a vezér : nem leszen békesség, és hadako-

záshoz fognak készülni, kirl való ordinantiákat is

kiadott. Azt is megvallotta a vezér az oratornak

:

omnem spem habemus in Rege tuo. Urunk személlyé

iránt is proponálta az orator, micsoda nagy fogyatko-

zásban, szükségben légyen ; az hadaknak sem qvár-

téllyok, sem egyéb accommodatiójok nincsen. Azért

tudni kell azt a vezérnek : ha békességet akar csinálni,

nem szükséges ; de ha hadakozni akarnak, miért nem

accommodálják az illyen embert, az ki hadakozásnak

idején nagy szolgálatot tehetne, és a had igen szüksé-

ges. Azért resolválja magát a vezér : akar-é nekiek

qvártélyt adni, vagy nem, és hadait accommodálni ?

mert neki absolute meg kell a királynak irni, ha lesz

is, ha nem is. Kire a vezér azt felelte : legyen az ora-

tor két-három napig való csendességgel, és resolválni

fognak. Az orator penig arra azt mondotta : nem lehet

nékem annyi ideig várakoznom, mivel azoknak a ha-

dakozó hajóknak, a kik Constancinápolynál vannak,

már idejök eltelvén, vissza kell menniek , nékem is

azoknak alkalmatosságával kell tudósítanom a királyt

minden dolgokról ; azért kívánom, hogy holnap resol-
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váljanak. Ugyan a mái napon volt szemben a reiz-

effendivel is az orator; ott is deelarálta az dolgokat

mindenképpen néki. és inculcálta : a békesség' dolgában

micsoda difíicultások lehetnek és abból micsoda nagy

kárai következhetnek a portának. Az reiz-eífendi is

igen világossan kiadta magát az oratornak, és sok

szavaiba] azt vehette eszében az orator, hogy nem

conteníiis a vezérrel ; söt azt világossan kiadta, hogy

a mint szintén az egész nyáron, úgy mostan is nem

kivánja magát ingerálni semmi dolgokban, másként

urunknak ö nagyságának igaz jóakarója. Az orator

az reiz-etí'enditül is megizente a vezérnek, hogy csak

resolváljanak a fejedelem dolgai iránt.

Az reiz-eífenditül az orator ment a niszandcsi-

passához, qui etiam est syncerissimus oratori et homo

sapientissinias, azt is ad omnes partes disponálta.

Ugyan a niszandcsi-passa referálta az oratornak : teg-

nap az jancsár-agánál lévén az mostan jött hollandiai

követ, ugyan az ö jelenlétében küldötte hozzája a

maga tolmácsát, köszöntvén és complementizálván

általa a jancsár-agának ; kívánta azt is, hogy örömest

meglátogatná, szemben lenne vélle, ha alkalmatlan-

ságára nem volna. Az jancsár-aga azt felelte a tolmács-

nak : énvelem mi dolga vagyon ? jobb, hogy a fvezérhez

menjen ; az els követ is, a ki Fejérvárhoz jött vala,

eleget hazuda, s meghala : ez is semmi realitást nem

mond; a harmadik is gyün, meglássuk, az is hoz-é

ollyat, a kiért megérdemelje, hogy vélle szemben le-

gyünk. Ex quibus facit consequentias orator, hogy az

másik által saniorbát várnának, azért tartják in sus-

penso annak eljöveteléig a dolgokat. Tegnapi napon

nékünk tött resolutiojábul a jancsár-agának ollyat

itél az orator, hogy sem igen contentus a vezérrel.
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Ultimatim az orator ezzel bocsátott bennünket : Cras

mittam interpretem meum pro recipienda ultima reso-

lutione in negotiis Principis.

Die 23. Voltam a vezér kapujára. Az császár

a vezérhez jvén, ebéden is nálla volt, a diványülö

kubé-vezérek is mind jelen voltának ; ajándékozott a

vezér a császárnak húsz erszény pénzt = négyezer

aranyat, három pár fejérruhát, egy szép lovat arany-

szerszámmal ;
mindenestl a költsége a vezérnek har-

mincz erszény pénzre extendálódik.

Die 24. Voltam a kapura, az tihájával szemben

lévén, kérdettem, hogy nem irnak-é valamit a fejede-

lemnek? Kire az tihája azt feleié, hogy a vezérnek

megjelenti. Kértem menzil-fermánokat is, kire is monda

a tihája : akkor adtának, mikor a vezér Landor-Fejér-

várról eljött ; kire én mondottam : többet háromnál nem

adtának, annak is már kettei elment.

Eodem die volt Gyárfás Tamás az oratorhoz,

tudakozván, ha adott-é a vezér valami választ urunk

dolgai iránt? mivel levelet akarván ö nagyságának

Írni , tudósítanunk kell ö nagyságát voltaképpen

;

azonban magok is, ha akarnak irni, Írhatnak, az al-

kalmatosság jó és bátorságos. Bukken uram ezeket

megjelentvén az oratornak, így replicált: Occasione

quae modo se se offert, forte excellentissímus orator

non potest fruí, sí hodie vei cras bono mane homo

abiturus est ; siquidem, uti bene sciunt Domínationes

vestrae Illustrissímae, herí Imperátor ipsémet ín per-

sona fit apud suum supremum ministrum, quod raro

evenít, prandium etiam íbi habuit. Non potuit itaque

habere conversationem excellentissímus orator cum

supremo ministro ; unum ex interpretibus et herí sem-

per habuit ad Portám et nunc ibí habét defacto, qui
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praestolatiir occasionem. Post audientiam habebit ex-

cellentissimiis orator scribenda Celsissimo Principi

:

ante audientiam autemquid sciat scribere,cum sint iiego-

tia in suspenso ? Audientiam igitur statim atque babe-

bit excellentissimus orator, in eaque quam habiturus

érit resolutionem, quoad negotia Principis, vei per li-

teras vei per aliquem suum hominem significabit Illus-

trissimis Dominis Bay et Horváth, quos etiam nomine

meo salutet, etc.

Eodem die, ebédután voltunk a Skerlet uram

szállására, kit is köszöntvén és kérdezvén, kérdi el-

sbben is : Venit ne aliquis homo modo recenter a Cel-

sissimo Principe ? Feleltem : non venit. Kérdette : nunc

ubi est sua Celsitudo ? Feleltem : Poseroviczae. Kérdet-

te : In quo statu sünt negotia suae Celsitudinis ? Felel-

tem : In magna angustia, Illustrissime Domine. Vidi

heri vestram Illustritatem ad Portám supremi ministri,

sed non habui occasionem eam alloquendi, sciebam

et hoc praeterea, quod deberem eandem informare

genuine et quam prolixissime, ut posset vestra Illustri"

tas ex fundamento scire negotia suae Celsitudinis

»

quod posset fieri commode in hospitio ejusdem vestrae

niustritatis, sperans hic me patienter exauditurum
^

rogo etiam humilime vestram Illustritatem, ea narran-

tem ne ferat moleste. etc. Kezdettem azért el azon

:

Mikor- ö Landor-Fejérvárról megindult, miben hadta

a dolgokat, tudja ; urunkat ö nagyságát mind egyik

mind másik a ministerek közzül mint biztatta. Mikor

penig a vezér Landor-Fejérvárról vissza akart volna

jönni, indulása eltt négy-öt napokkal adott utolsó

audientiát urunknak ö nagyságának ; mikor is búzát,

árpát mennyit s honnan, pénzt is mennyit s honnan

rendeltének, s annak is mostan dolga miben legyen,
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bven megmondottam
;
qvártélyt penig nem adtának,

kire nézve az ur Petröczy uram a hadak tiszteivel

mint jött Rázsnyához, micsoda válaszszal ment : abból

semmi sem ltt ; ahhoz képest mind a fejedelem, mind

Csafer passa mint irtanak leveleket a ministereknek

Philippihez, az levelek vétele után másnap mint indul-

tunk meg, mint halasztottak ide a válaszadással

;

tizenkettöd napja, hogy ide beérkeztünk, az oltától

fogva mint sollicitáltuk a választ, kiknél voltam, és

mostan is de praesenti miben vannak a dolgok, a

had penig hol van s miként nyomoroghat, csak az jó

Isten tudja! bö szókkal declaráltam, kérvén becsület-

tel, hogy immár Isten ötét is ide hozván : a hol illik s

módja lészen benne, ne mulassa el ö nagyságának

szolgálni ; mind Isten érette megáldja, s mind ö nagy-

sága megszolgálni el nem mulatja. Patienter meghall-

gatván minden szavaimat, hogy elvégeztem volna

beszédemet, azt feleié Skerlet uram : Certe Domine

condoleo statui Principis, cum esset dignus meliori

accomodatione. Hactenus dum ego praesens fui, sua

Celsitudo palpabiter sensit meara proclivitatem et pro-

pensionem
;
jam cum sciam quomodo se res habeant

suaeCelsitudinis,ubipotero, certe non deero inservire

et negotia promovere. Jóakaratját megköszönvén, jöt-

tünk szállásunkra.

Alig szállhatván le az lóról, mindgyárt érkezek

az orator embere érettünk, és naplemente eltt circi-

ter másfél órával sietve hivatott bennünket az orator,

Horváth Ferencz urammal együtt ; a hova is sietve

menvén, mindgyárást szemben lett velünk s propo-

nálta : Domine, modo veni ex Porta, et ex itinere misi

servitorem meum pro vobis, ne tempus perderemus.

Ego volebam esse cum supremo ministro , sed ille se
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exciisans rog'avit, iit ipsi parct'i'em, quoiiiam iiimis esset

iaboribiis obrutus et contiirbatiis, rogavit me. ut aclirem

ipsius tiliajaiii , ciim qiio plurima sum loquutus , et

fateor: non aliam ob caiisam, quam de negotio Princi-

pis voliii ipsos ag"gTecli. Proposui tihajae, qnid ulte-

rius in negotio Principis vellent statuere, ipsiimqiie et

militiam ejiis qiialíter vellent aecomodare ? Qui respon-

dit : Domine, dediiniis ipsis frumentiim,liordeum,orizam

et pecuniam, qnid amplins voluntV voluntne. ut jam

ipsis demus pro quartirijs Sophiam et Philippopolim, ut

illas etiam depopiilentur ,
— uti Poseroviczam et

districtum ejus ? Kire azt felelte az orator : Posero-

viczam non Prineeps et ejus militia desolavit : sedHeisz-

lerus et caeteri ofíiciales inimicorum, cum praeterito

etiam anno, cum ad illas partes venissent, praeterkuku-

riczam nihil amplius habuerunt. Sed Domine, interro-

gavit orator, quid vultis amplius ? quia si verum sit,

prout me Vezirius assecuravit, et eg*o nomine ipsius

Regem meum, Rex quoque meus ex sua parte vos de

contiiniatione belli contra Germanos, necessario debe-

bitis militiam illám conservare, quia nullus mortalium

est tam infensissimus hostis Germanorum, quam Prin-

eeps Thökölius, e t fáma i 1 1 i u s p 1 u s f a c i t apud
i n i m i c s, q u a m s i v o s a rm a d am m i 1 1 e r e t i s.

Sin autem pacem vultis facere, et me et Regem meum
vultis decipere, depellatis me hinc ; ego loquor pro

bono vestro , non pro interessé Principis
,
quia ille

mihi nec páter est, nec dona ab ipso accipio ; vos vide-

ritis. Ezek után a dolgok után a tihája azt felelte

:

mindeneket Csafer passának megirtunk volt, hogy

ket accomodálja s róllok gondot viseljen : de sohul

helyet nem találtak nekiek ; — ihol , mindenfelöl

az számtalan panasz vagyon rajok ; akármit adjunk
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nekiek, akár pénzt, akár élést : mégis mindent az sze-

génységtül pénz nélkül akarnak venni , még csak a

vizhordatást is azzal akarják tétetni. Az orator azt

felelte : azoknak széna kell, és ha szénájok nem lé-

szen, széna nélkül el kell a hadnak oszlani, melly ha

eloszol, annélkül mi leszen a fejedelem? gondoljátok

meg ! Az tihája azt mondotta : vegyenek pénzen szé"

nát, adtunk pénzt az fejedelemnek. Arra az orator

:

nem tanálnak ; de az pénz is, a kit adtatok, nem az

fejedelemé, mert Csafer passa kezes az fejedelemért,

mégis az fermánnal reá relegáltátok ; azért Csafer

passa azt a pénzt eltartja, abban az fejedelemnek nem

leszen semmi haszna. Arra a tihája : Absit, inquit, quia

illa pecunia data est Principi
;
praeterea, az télben

már elmúlt két holnap, míg még a válaszszal elmen-

nének, abba is majd eltelnék egy holnap : azalatt az

üdö is kinyilik, s f leszen. Továbbra mondotta a

tihája : az melly helyeket kérnek Beligrádcsik és a

Timok táján , ö azokat, micsoda helyek, nem tudja.

Kire mondotta az orator : hivasd fel a kapitihákat, menj

végére töllök a dolognak. Kire az tihája mondotta

:

megcselekszem ; holnap feljönek a kapura, véllek is

conferentiát tartok, néked is választ adok. Post haec

Priucipis Valachiae

loquutus est etiam orator de negotijs 203, 244, et

ipsis omnimode declaravit, quid intendat in negotio

Princeps T h ö k ö 1 i u s

pacis, quod videlicet 203, 89 97 72 99 72 8198 80 88,

amoveatur a Principatu Transsylvaniáé

95 82 84 35 1115 29 20 27,15, 203, 241,

et ex piocer ibus Transsylvaniáé

11 29, 91 39, 25 27 24 13 91 87 98 14 20 28, 241,

el iga tar Princeps ex 1 i t e

912118 16 15 29 20 27, 203, quod 91 39, 21 18 29 11
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risint erceptis ad
27 98 88,18 23 29 11 27 13 91 85 89 18 28, 15 12,

quendam graecum no mi
26 35 91 23 12 15 22, 96 87 74 13 20 22, 83 84 82 98

ne Mavrudi scriptis
23 11, 22 95 35 27 20 12 98, 28 13 27 18 25 29 98 88,

orator edoctus est
206, 91 92 84 93 89 20 88, 11 88 89. Sed si hoc fece-

riiit, fallet se iiimirum Porta. Fecit etiam orator mentio-

qui busd amproce
nem de 26 35 18 14 20 28 12 15 22, 25 27 24 13 11

r i b u s Valachiae sex s e p

27 18 14 20 28, 244, quos etiam 28 11 39, vei 28 11 25

tem suopalatio
29 91 22, in 88 20 24, 25 15 21 95 29 18 24, secrete

1! n a

conservat et promovet negotia ipsorum potenter 222315
Principe Moldáviáé

cum 203, 245, et hac nocte adibit illos secrete

homo supremo-vezirij , conferentiam habiturus cum

illis, et pro interprete ad instantiam tihajae habebunt

interpretem Christianissimae Majestatis,DominumFor-

net ; et negotia illorum supremus minister vult in se

Princeps Valacbiae

suscipere, et credit orator quod heri 203, 244,

incidet in foveara
18 23 1318 121129, 18 23, illám 10 24 75 1115 22,

s u f f o d i t

quam alijs 28 20 10 90 24 12 18 29. Mert a tihája isinveuiet quod
aztmondotta:18 23 35 11 23 98 91 89,26 20 24 12,

quaerit. Megparancsolta azt is az orator : reggel a ka-

pura felmenvén, mi válaszunk leszen, sietve tudósít-

suk felöUe. Felette igen kért is , hogy kegyelmes

urunknak Írjunk: azt Istenért! zabolázza meg a hadat,

ha még megvannak, ne lehessenek panaszok irántok.
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mivel most is az sok panasz tett remorát minden dol-

gokban.

Ugyan most estve értettük, hogy a havasalföldi

vajdának speciális követje jött volna ide : de ki lé-

gyen ? még nem tudhatjuk.

Die 25. Reggel a kapura menvén Horváth Fe-

rencz urammal együtt , a tihája maga megszóllított

bennünket ; megparancsolta, hogy a tolmácscsal együtt

menjünk be hozzája, mivel akkor a tolmács mellet-

tünk nem tanáltatott. Midn hozzája bementünk volna,

megszóllítván bennünket : jösztetek ide kapithiák !
—

azt mondja,— eleiben állván, monda: ím, én most be-

szélgettem a vezérrel együtt a fejedelem dolgairól

;

azért a vezérnek a tetszik, hogy a hol eddig az feje-

delem hadai nyomorgottanak, ezután is legyenek ott.

Ihol, a télnek nagyobb része elmúlt, egy-két holnap

vagyon hátra ; ihol, a vezér is ir a fejedelemnek, én is

irok, úgymond, irunkCsafer passának is, hogy tovább

is, a mennyiben lehet, provideáljon a fejedelem hadai

conversatiójáról ; mi is a mivel lehetünk, mind éléssel,

mind hússal segíteni fogjuk az fejedelmet. lm, most is

a vezérnek expressus agája megyén Havasalföldében,

hogy a vajdával az eddig administrált akár élésrl,

akár egyel)ekröl számot vessenek : oda is megparan-

csoljuk, hogy a minapi elmaradott marhabéli restan-

tiában ha mi volna hátra, azt is administrálja ; azon-

kívül többet is rendelünk. Az ötezer tallérról való fer-

mánt penig most vigyék meg Csafer passának ; ha az

adósságban megtartja, ismét irjon az fejedelem : mind

arról s mind egyéb szükségérl gondot viselünk, ne

búsuljon ! Kértünk az szokás szerént egynehány ide-

jöv menzil-fermánt is, de arra azt mondotta: nem

szükség; mert a melly fermánt most innen adnak,
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menni s jöni való lészen ; azonkívül megírjuk Csafer

passának is, hogy mikor az fejedelem bizonyos dolgok

végett emberét akarja küldeni ide, menzil-fermánt ad-

jon nekie : mert Csafer passának nem annyi authori-

tássa vagyon, mint volt Húszain passának, turalis-fer-

mánt adhat, mint szintén a vezér. Ugyan ottlétünkben

hivatá a maga securitássát (secretariussát ?) és megpa-

rancsolá neki, mi formában irja urunknak szóUó leve-

lét, s a vezér mektukcsi-effendijének is megizente

általa, hogy kérdje meg a vezértl, mi formában irjon?

Ezzel eljöttünk elölle.

Ugyan ott jelenlétünkben érkezek két tatár-szul-

tán Chrimböl a tatár chámtól, mi dolgokkal? nem tud-

juk; kiknek is alkalmatosságával, amikor vissza fog-

nak menni, megküldjük urunk ö nagysága a tatár

chámnak szólló levelét.

Die 26. Voltam az tihájához, sollicitáltam az le-

veleket ;
de ollyan választ adott, hogy még el nem

készültek, holnap menjünk s készen tanáljuk.

Die 27. Úgy cselekedvén a mint meghadta a

tihája, jó reggel felmenvén, kértem a leveleket; azt

feleié, hogy az dolog igen sok rajtok, nem érkeztek

:

de holnap okvetetlen készen tanáljuk.

Eodem die volt Gryárfás Tamás Kupár-oglihoz

;

mit beszéllett? az levelekben meg van irva.

Die 28. Ujobban felmenvén a tihájához, monda,

hogy az leveleket elkészítették volt : de a vezér maga

eltt megolvastatván, elbontatta; egyáltaljában mánál

tovább nem halad kézhezadása.

Die eodem, ebédután jve egy csauz az szállá-

sunkra, az tihája nevével felhíván az kapura; felmen-

vén, adá a tihája kezemben mind a vezér levelét, mind

a magáét.
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Die 29. Horváth Ferencz uram Gyárfás Tamás-
sal Kupár uramhoz voltak ; mit beszéllett ? Horváth

Ferencz uram maga levelében letötte.

Continuatio Diarij Secnnda.

Die 29. Decembris. Ikindikor küldöttük el

Brassait menzil-fermánnal, eddig való diariumokkal és

szükséges tudósításokkal, a vezér és tihája kegyelmes

urunknak irott leveleivel.

Die 30. Volt Gyárfás Tamás Haszán agával a

kapura : de semmi dolog nem volt.

Die eodem Horváth Ferencz urammal voltam az

oratornál, ki is mikor odamentünk, a szállásán nem
volt, hanem magát mulatni kiment volt vadászni. Mi
azalatt, míg az orator hazajött, Bukken urammal

egyrl is másról is discuráltunk. A többi között ho-

zódván elö a békesség dolga , mondja Bukken uram

:

Noha az hadakozást mind az két fél megunta, meg kell

vallani , de mégis továbbra kell terjedni az hadako-

zásnak
; annak illyen okát adta : mert az német csá-

szárnak négy ministere vagyon, az ki a dolgokat kor-

mányozza, valamit azok végeznek, a császárnak azon

meg kell nyugodni. Proponálni szokta a császár a

dolgokat azon ministereknek, azok penig bizonyos

üdöt kérnek magoknak, míg egymás között a dolgo-

kat pro et contra megdisputálják ; a kik, hogy magok

authoritásokat manuteneálhassák, meggondolják azt,

hogy, ha a törökkel békességet csinálnának ; a német
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császár úgy a franczia ellen fordíthatná minden ere-

jét, a kin ha gyzedelmet vehetne, magát igen meg-

ersítené. Ellenben, ha a francziával megbékellenének

s az törökre fordítanák minden erejeket: úgy is gy-
zedelmeskedvén, a német császár magát megersítené,

az ministerek authoritássát penig labefactálná. Az

magok privatiimáért azért ezek a ministerek egyáltal-

jában nem javallják a császárnak a békességet, meg-

érvén azzal, hogy ratio status non permittit; hanem

mind az franczia ellen, s mind az török ellen az hada-

kozást continuálják : mivel szüntelen nyughatatlanság-

ban s dolgokban lévén két felé a német császár, k is

úgy maradhatnak meg egész aiithoritás okban. Azért

egyáltaljában nem gondolhatjuk azt. hogy békesség

lenne. Az orator is azonban hazaérkezvén, az ebéd

ideje is eljvén, ebédre marasztott és jó szível látott.

Die eodem, hogy az oratortul megjöttünk, csak-

hamar Bay András jve bé, azzal az szóval : az utczán

valamelly jancsár szóllította meg, és mondotta, hogy

a mi leveleinket tanálták volna meg a Musztafa passai

útban ; mellyen igen conturbálódván (gondolván, hogy

Brassai vesztette el egyáltaljában) küldöttük ugyan

Bay Andrást : tanulná ki jobban azon leveleknek dol-

gát ; ki is, ismét azon jancsárral, az leveleket elho-

zatta, mellyek a vezér és tihája urunknak irott levelei

voltának. Kérdettük azért az jancsároktúl : ha többet

nem tanáltak-é? Felelték, hogy nem; ezeket penig

virradta eltt két órával tanálták az úton, Musztafa

passa fell jvén bé valamelly égett szénnel. Az leve-

leket azért visszaváltottuk az jancsároktúl, féltallér

baxissal. Sokat gondolkozván azért, mit kellessék im-

már cselekednünk? Ezek miá az levelek miá talám

Brassai nem ismer urunkhoz penetrálni; kihez képest
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nem a levelek meritalis volta (mint a kikben egyéb

nem volt szónál) hanem a tudósítás levén elttünk,

tudván, hogy ennyi üdotöl fogvást nem vehetett volna

kegyelmes urunk innen tudósítást, és nem tudná : itten

mennyiben vannak a dolgok ? Els tekintettel akartuk

Bay Andrást elkészíteni, és ugyanazon dolgokkai a

kikkel Brassai ment, elküldeni. De minthogy Brassai-

nak megmondottuk volt, hogy csak az szükséges leve-

leket és tudósításokat vinné el, ha in casu necessita-

tis a több leveleket nem vihetne is el : elég volna

;

éhez képest gondoltuk, hogy csak a menzil-fermánt

el ne vesztette volna, nem bolondulna meg, hanem a

több levelekkel elmenne kegyelmes urunkhoz. Noha

penig gondoltuk, hogy a menzil-fermánt elvesztette,

(mivel a vezér levelével együtt a kebelében tette volt,

azért, hogy a menzilcsiek ellen, ha valahol roszem-

berkednének,avezér levelemellett keménykedhetnék)

mindazáltal gondoltuk, hogy Nisig fermánt nem fog-

nának kérni, tudván, hogy innen fermánnal fogott

póstalovat, és ígj kiváltképpen addig penetrálhat.

Azonban, ki tudja ? harmad-negyed nap alatt már az tu-

dósítások urunktól is el fognak jni. Iszákot, ki is

Philippitl ment vala el, minden órán várhatjuk ; ak-

kor olly dolgok lehetnek, hogy szükségessebb leszen

a tudósítással Bay Andrásnak elmenni : addig penig a

diariumokat is, mellyeket Brassai elvitt, és leveleket

is, az gyanúsághoz képest attól félvén, hogy eltéved-

nek, újobban pariáljuk. Ezen nyugodtunk azért meg :

az proxime irt ratióra nézve Bay András várakozzék.

Nem lehetünk reméntelenek egészen Brassai iránt is,

hogy el ne menne : mert megmondottuk volt neki, hogy

a leveleknek meritalissabb részét másuva töttük. Volt

egy török, Csafer passa embere itten , az ki holnap
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akarna üiogiiidiihu Laii(l(n--Fejérvár felé : azért a ve-

zér és tihája levelét tetszett az által elküldeiiünk,

mao-unk neve alatt is irván kegyelmes urunknak leve-

let, kiben az interveniált casust circumstantialiter ir

nk meg-. Megírtuk az levelet, mellyben irtunk arról

is, hogy a vezér maga kapucsliliár-tiliáját küldötte a

havasalföldi vajdához, és a uiolduvaihoz is valakit,

felkaftányo 'itatván ket in confirmationem vayvodatuum

ipsorum, és hogy a molduvai vajdáiul leend ajándé-

kot a sziliktárjának és négy csuhadárjának conferálta

volna a vezér, melly liirtBrassai elmenetele után hal

lttünk. Tudósítottuk is urunkat clavis által, hogy ha

Brassai semmiképpen ö nagyságához nem penetrálna,

az Ilii

az dolgoknak nagyobb merituma ez volt : 302, (í5

va s a 1 t" ö 1 di vaj d a

154 88 15 21 90 32 21 52, 154 36 50, minden tehetsé-

ca su pa ci íi

gével abban munkálódik, hogy in 45 138, 119 47 57

ca ti u ni s u i' u u k ö nagysága az erdéli

45 47 84 116,28,80 87 20 23 19, 3G0, 302, 345,

fe jtí de le ui sé g t ü 1

56 150 51 105 22 135 16 29 31 21, excludáltassék,

e X le g ni co li s e li gá 1

et 91 39, 130 16 116 48 106 28, 91 106 60 81

t a s .s ék má s fe je de lem az

29 95 88 28 91 19, 109 28, 56 150 51 105 22, 302,

ország t ü r vé n y e sz e ré n t A

347, 29 32 27 155 23 18 91, 308 91 130 83 89. 95

zé ' r t ha va la ba sz ü k sé ges

145 27 89, 65, 154 104 65, 308 31 99 135 61 28,

vo 1 t az vi gy á z á s uio s t

157 21 29, 302, 156 96 78 95 144 88, 112 88 29,

az i de je ö nagysága ke d vez vén

302, 98 51 150, és 360, nem 100 12 155 37 155 23,

MONUMENPA HUNU HIST. SCItlPT. XXIll. .33
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az ide e m be re ke t

302, költségnek, 18 51, értelmes 91 22 41 130100 29,

de le gá 1 lyon magyar- érdé lyország i

51 105 60 81 152 23, mind 344, mind 345 347 98

a ka t erdéli be cs ü le t e s

15 70 29, és az 345 18, 41 305 31 105 89 91 28,

ren de kkel so

130 23 51 99 100 81, deciaráitassa azt, hogy ökl37
ha nem re ce dá 1 nak ke gyei
65, 115 82, 130 46 50 21 114 99, 100 96 38 91 81

me s u r u n k mel 1 ö 1, mint le

110 28, 80 87 20 83 99, 110 81 21 72 81, 304, 105

gi t i mus fejedelem me 1 1 ö 1.

62 29 18 113 88, 326, 110 812172 81.

Die 31. Az leveleket (mellyek feljebb meg vad-

nak Írva, elkészítvén) küldöttük a megirt Csafer passa

embere kezében.

Die eodem vittem meg az két kaziászkereknek

az urunk leveleit ; Ígérte mindenik magát, liogy a mi-

kor megtanáljuk urunk dolgaiban, a miben tudnak, jó

szível szolgálnak.

Eodem die jve egy hibibesei szurucsi az szállá-

sunkra azzal a hirrel, hogy Brassai Hibibcsén vára-

koznék: mivel az török leveleket elvesztette, sem elö,

sem hátra nem mér menni, hanem Írassunk másokat.

Kihez képest mindgyárást hozattuk vissza a feljebb

irt Csafer passa embereítül, az hova adtuk volt, és az

hibibesei szurucsinak féltallér baxist adván , általa

elküldöttük Brassai után, megírván Sándor Gáspár

urnák a dolgot voltaképpen.

Diebus príma et secunda Január íj.

Haszán aga volt a kapura, de nem volt semmi dolog.

Diebus 3-tíaetquarta ejusdem is voltunk

az kapura : de semmit az közönséges dívánkozásnál

egyebet sem láthattunk, sem hallhattunk.
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Die 5. Érkezett Iszák, urunk leveleivel, mellye-

ket ugyanazon napon melolvastatván, az híreket és

egyéb szükséges dolgokat deákra fordítottuk, az leve-

leknek is merítumj át deákul extractusban vévén, egész

napon abban szorgalmatoskodtunk.

Eodem die lévén Haszán aga a kapura, igen tit-

kon értette valamelly jóakarójátúl, hogy az nagy em-

berek igen munkálódnának az vezér megváltoztatásá-

réz-eíFencli

ban, és immár harmad napja míolta a 333 is prae-

textualís betegségnek színe alatt nem volt a vezér

udvarában.

D i e 6. Horváth Ferencz urammal együtt jó reg-

gel mentünk az oratorhoz, és az urunk leveleiben in-

cludált híreket, mindaz urunk leveleinek extractussá-

val együtt, praesentáltuk az oratornak
;
raellyeket meg-

olvasván, az orator is, minémü hírei jöttek marchio de

Lóra uramtól, mind az Sándor Gáspár uram rel átló-

jával együtt, minémü beszélgetési voltának Landor-

Fejérváratt az angliai követtel, azokat velünk com-

municálta; mellyeket az orator csak contemnált, és

mondotta , hogy puerilia sünt. Interlocutorie hozta

elö az orator : ez elmúlt napokban szemben lévén

mind az seislámmal , mind az urmeli kaziászkerrel

(ezen szembenlétei penig volt azután, hogy én prae-

sentáltam volna az urunk levelét az megirt kaziász-

kernek) hozta elö az orator ezen kaziászkernek az

urunk dolgait, és praecise csak azért is ment volt

hozzája. Ihon, az fejedelem dolgai micsoda nagy extre-

mitásban vannak! Tavaly is az letétetett vezér mind

az tihájával abban munkálódott, hogy az fejedelmet

elveszesse; úgy látom, ez a mostani vezér is annak a

nyomdokát követi. Ihol, melly nyomorultul vagyon

;

33*
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semmiben nem akarja accomodálni, sem hadainak

qvártélyt, sem élést nem akar adni ; az melly pénzt

most adtának volna is néki, hol ide, hol amoda iga-

zítják, a kibl azt gondolhatom, hogy nem akarják

semmiben accomodálni. Kire felelte az kaziászker az

oratornak : miért számlálod nékem ezeket elö ? ha te-

nálladnál többet tndok ezekben a dolgokban ; holott

ma gá ho z híva t ti tt

engemet is e napokban 109 60 68 37, 67 154 89 84 29,

va la az vezér t i t

154 104, 302, 328, és ezekrl a dolgokról 89 18 29

ku sa II ve le ni be sz é 1 get. vé u

102 134 23, 155 105 82, 41 308 91 81 61 29 155 83,

ex a g ge rá 1 t a ue ke ni hvígy az

91 39 95 96 61 129 81 29 15,115 100 82,300,302,

fejedelein vo 1 ua ca u sa o ni ui u m ma

326, 156 81 114, 45 80 134, 84 82 116 80 22, 109

lo rum k o 1 cs é g ü u k

107 133 82, és ennyi 99 72 81 93 88 9196 71 83 99,

me 11 t re á jok se m
110 23 29, 130 95 152 99, ennyi üdötííl fogvást 135 82

mi liasz no t nem Iá t van

111, 65 308 117 89, 115 82, 104 89 154 83, tllök

;

va la míg ez az e m ber é 1,

és 154 104 111 96, 301, 302, 91 82 41 87, 91 21,

a d di g az mi do 1 ga i n k

95 92 52 96, 302, 111, 53 81 60 98 83 99, szeren-

ne m fo ly h a t na k a zé r t

esésen 115 82, 58 81 38 65 89 114 99, 95 145 87 89,

e n ne k az e m be r

egyáltalján fogvást 91 83 115 19, 302, 91 82 41 87

ue k e 1 ke 1 ve sz ui. Ki re fe

115 99, 91 81, 100 81, 155 308 116. 101 130. 56

le 1 t az kazászker az vezér ne k :

105 81 29, 302, 343, 302, 328 115 99: Mit hozod

el azokat, amellyek elmúltak? Arra viselj gondot, az
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jo b b e d g y da

mellyek eltted vadnak; 152 94 14, 91 12 96 78, 50
ra b 1 ve sz f o n ü n k

129 94 tartomáiit 91 81 155 308 89 91 83 71 23 99

ká r t va 1 la nu n k hogy se m
és több 70 87 89 is 154 81 104 118 83 99, 300 135 22

n ue k ;iz e m be r iio k va

mint 91 83 115 99, 302, 91 82 41 87 115 99, 154
la mi r ö vi d sé get tegyünk
104 111,87 72 156 92 135 61 89,29 91 96 78 31 8399;

micsoda gyalázatos hirünk. nevünk lenne az széles

e 1 le 11 sé gi n k ne k

világ eltt, hogy 91 21 105 83 135 62 83 99 11519,
kí vá n sá go k ra az e ni be re n

101 154 83 134 63 99 129 ezen 302, 91 82 41 130 83.

va la mi ve s z e de l me t c ]

154 104 111. 155 88 77 91 51 81 110 89, 91 76

t e né n k : mi c s o da e m be r

89 11 115 83 99; 111 13 28 84 50, 91 22 41 87,

fo 1 y a mo d né k ez ho z zá n k ?

58 8178 95 112 92 115 99,301 után 68 77 144 83 19.

i p si a li quod ma

Hoc nuuqiiam fiet, ut 98 85 136, 95 106 127 92, 109

11 i n fe ra t u r u r

106. 98 83 56 129 89 80 87. Ésmiheltezen 80 27

me li kazászker az vezér t ö 1

110 106, 343, 302, 328 89 71 81 elment volna,

az mufti hoz

egyenessen ment 302, 330 68 77, megbeszélvén neki

az

az egész dolgokat ; ki is semmiben nem approbálta 302,

vezér

328 szavait, söt mindenekben devoveálta magát urunk

császár u d va

promotiÓjára, és mindgyárt megírták az 324, 80 92 154

rá ba az kezlár- agának mi ni s te
129 40, 302, 331, 114 99 és több 111 116 88 89 91
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re k ne k az vezér

130 90 115 19, micsoda iiitentióval vagyon 302, 328,

az Istenért kérvén: ez ne legyen, és nem is consentiál"

mi c s da p r o 3 t i t u

nak neki; 111 93 88 84 50, 25 27 84 88 29 98 89 20

t i ó já ra le n ne ez az do lo g

29 18 24 149 129, 105 83 115, 301,302,53107 96,

e n ne k az ne m ze t ne k ez

91 23 115 99, 302, 115 82 145 89 115 99,301,
sz é le s vi Iá g e 1 ö tt jo b b

308 91 105 88, 156 104 96, 11 81 72 29; 152 94 14,

e d g y darab tar t o mán y u n

91 12 96 78,50 1 29 94,89 95 87 29 84 10983 78 80 23

k na k ú j jo b a n ve sz ni

99 114 19, 80 76 152 94 40 83 is el 155 308 116,

a va g y na g y o b ká ro kat

95 154 16 78, 114 96 38 84 94, 70 132 70 89 is

val la ni ni n t sem az do lo g

154 81 104 116, 111 83 89 135 82, 302 a53 107 96

le g y ( n. Az orator az me n t

105 96 78 91 83. 302, 342, 302, ntán 110 23 89,

az mufti hoz min de n ké p pe n

302, 330 68 77, és ott is 11183 5123 100 85120 83,

de c la rá 1 t a az fejedelem dolga i t

51 93 104 129 21 89 95, 302, 326, 53 81 60 98 89;

az Hajzler dolgát Mon do t t a

hozta elö302, 382,53 81 60 89 is. 112 83 53 29 89 95,

az orator : mit kár va 1 lást o

302, 342, 111 89 forgatjátok 70 87 154 81 104184
kat Hajzler e 1 bo cs át t a t á sá t

70 89 és 382, 91 81 43 305 95 89 15 29 95 134 89,

az fejedelem mi n d Hajzler t Do li

hiszem 302, 326, 111 83 92, 382 29, mind 53 131

á t mi ko r

95 89, 111 102 87 Küprilyi vezér túl volt az Száván,

od a vi t t e ne ki me g ki ná 1

84 50 156 89 29 91, 115 101, s 110 96 101 114 81
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t a ve le k cl ne in

29 15. 155 105 99. Küprilyi vezér 91 21, 115 82,

ve t t e t ö le ha ne m ina ga sz a

155 89 29 91. 89 72 105, 65115 82, 109 60. 308 95
ba d di s po si t i ó já ba n ba d

40 92, 52 88 122 136 89 98 84 149 40 83, 65 92
t a az réz-efi"endi

89 95. mint 302, 333, is megmondotta. Lám az ta-

tárok rabokat hoznak ide, szabadossan árulják ; egy

passa szabad a maga rabjával, senki kézibl ki nem
veszi. De ha szintén külömben volna is az dolog, mit

Hajzler fe I ö 1 né me t

gondoltok 382, 56 81 72 21
; mert az 115 110 89

császár na k

324 114 99 három-négyszáz embere s több is va-

o 1 1 3^ a n mi n t Hajzler

gyon 84 81 21 78 95 83, 111 23 29, 382; ha az ö

ha vé

tiszti ma vagyon, holnap másnak adhatják. De 65, 155
t e t t vo 1 na az i rá n t

89 91 29 89, 157 81 114 is 302 98 129 83 89,

a

fejedelem hi sz e m
326: 67 308 91 82 már azt megengedtétek, miér

vé

kell újjobban elhozni? Azonban ha szintén 155

t e t t vo 1 na i s da t o me 1

89 91 29 89, 157 81 114, 98 88, 50 89 84, 110 81lyér t egyéb vé tke
21 78 91 87 29 és 91 96 78 11 94, 155 89 100
é 1* t b ü n t e t ni a ka r ná

91 87 89, 94 71 83 89 91 29 116, 95 70 87 114

tok ne m mos t vo 1 na a u

89 84 99 is: úgyis 115 82,112 1,157 81114,95 83

na k az i de je mi ko r bé ke s sé

114 99, 302, 98 51 150, 111 102 87, 41 100 88135
ge t az e 1 le n sé g ge 1

61 89 akartok 302, 91 81 105 83 135 96 61 81,
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|i ró bit l ni Ez vi Iá g cl n I t

85 132 40 81 116. 301, 156 104 96,918172 89 29,

ne le n ue íiz lii v, hogy az c 1 le n

115, 105 83 115,302 a 67 30,300, 302,9198 105 83

sé g ne k ki vá n sá gá ra ma ga

135 96 115 99, 101 154 83 134 60 129,, 109 60

t o k ve sz l e 1 t é 1 e k e 1

89 84 99,155 308 89 91 29 89 11 29 91 99 11 21;

ha be ke s sé g le n ne

hanem, 65, 41 100 88 135 96, 105 83 115 is: négy-

m 1 va vo 1 na az i 1

Öt esztend 113 81 154, 157 21 114.302, 98 21

1 y e n ne k i de je hn a ka r

81 78 91 83 115 99, 18 51 150, 65 azt 95 70 87

ná t o k i s cs e le ke d ni.

114 89 94 99, 98 88, 305 91 105 100 92 116. Kire

az mufti fe 1 el
302, 330 56, 105 81 89 91 : mindezeket igazán mon-

dod
;
azért az dolog soha többször elö nem hozódik.

Mikor ezeket az orator bö szókkal elöbeszéllette vol-

na, mi is feleltünk Horváth Ferencz urammal : Res

Principis et nostrae hacteniis nunquam juxta intentio-

nes hominum et geniiim nostrum processerunt ; sed De-

us omnipotens secnndum suam immensam providen-

tiam direxit negotia nostra, et credimus successu etiam

tempornm ita fieri, et omnes malevolos Principis hac-

tenus mirum in modum periisse, ita etiam inposterum

evenire speramus. Kire az orator: Verum dicitis Do-

mine, quia ab initio ita fit, et credo quod inposterum

c r e di t e mi hi b r e

etiam itaíiet; et 93 27 91 52 89 91,11167,94 87 91

vi ma g na s mu tat ioues fu t u

156, 109 96 114 88, 113 89 95 29 98, 59 89 20

ra s in hae Portu.

129 88, 98 23, 65 93, 337. Mikor szintén ezeket be-

szélgetjük vala, hüzának e^y küs czédulát az orator-
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nak, kit is a tolmácscsa Fornct uram irt a kapuról,

liogy a rab császár ma reggel meg-liolt; mellyet közöl-

vén velünk mindg-yárt az orator, monda : Ecce Domine,

vi de bi t i s

mortuusest Imperátor captivus : 156 51 42 89 98 88,

b V c vi ma g na s rnu tat i o

94 87 91 156, 109 96 114 88, 113 89 95 29 98 84

ne s ve ne no mo r t c na

115 28; etsive 155 115 117, sive 112 87 89 91,114

t u ra li

89 80 129 106 sublatus sit iste Imperátor: tamen is-

tius benevoli, quos plurimos bábuit ex ministris prae

ve ne no su b la

cipuis. imputabunt ipsum 155 115 117, 138 94 104

t u m fu i b se u t ma jo re s po s

89 80 82, 59 98 88 135, 80 89, 109 152 130 88, 122 88

si n t ha be re o c ca si o ne s

136 83 89, 65 41 130, 84 93 45 136 24 115 88,

ad e X c i t a n da s m u ta t i

95 12, 91 79 93 98 89 95 8350 88, 113989529 98

o ne s.

84 115 88.

Az oratortúl ebéd után eljvén, Haszán agával

együtt mentem az kapura ; a vezér nem volt a szaraj-

ban, banem ment volt a császár udvarában, a megbolt

császár lelkiért imádkozni, szokások szerént. Az tihá-

jával szemben lttem, és megmondottam neki : tegnap

érkezett posta az fejedelemtl. Mindgyárt kérdette

töllem : küldött-é a vezérnek vagy neki levelet az fe-

jedelem? Arra azt feleltem : nekem parancsolta az fe-

jedelem, hogy az dolgokat megbeszéljem; és mind az

bireket, s mind az fejedelem sok fogyatkozásit s kí-

vánságit neki proponáltam. Megmondottam azt is, hogy

mindeneket törökre fordíttatok, és neki holnap felvi-

szem : de még eddig deákot nem tanáltam. Az Csafer
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passa levelét a tiliájáiiak megadtam ; mindgyárt meg-

hadta a tiliája, hogy mindeneket törökre fordíttatván,

holnap felvigyem.

Az tihájátul lej övén, Kupar-ogli uram küldé ke-

zemhez Székel Zsigmond uram levelét , egynéhány

kalendáriummal együtt; én is mindgyárt mentem Kupar

uramhoz s mondottam, hogy tegnap érkeztének urunk

levelei, vadnak az molduvai vajdának szóllok is; kér-

tem, hogy sietve küldené el, ne hevernének itten so-

káig. Arra azt mondotta : tegnap küldötte el szintén

egy postáját, ha a levelek elébb érkeztek volna, szin-

tén jó alkalmatosság lett volna. Most hirtelen azért

nem lehet, hanem három-négy napok alatt keres alkal-

matosságot elküldésére. Kupar uram igen kért ben-

nünket, hogy a megfogott boérok dolgát mi is segít-

sük, szabadulások iránt, mivel urunk ö nagysága által

indíttattak meg ezeknek dolgok ; és az oratort is kér-

jük : az fejedelem tekintetiért segítse dolgokat. Tovább

is beszélgetvén Kupar urammal, hoztam elö neki az

itt való állapotokat, s mondottam ; kegyelmednek itt

sok ismeri, jóakarói vadnak az nagy rendek között

is ; mit reménl, mit hall az emberekti : békesség

lesz-é, vagy hadakozás ? Kire felelte: nem lesz békes-

ség. Kérdettem : hát hadakozás iránt töttek-é valami

dispositiót, abban mit értett? Arra azt felelte: igenis,

tettek, és tegnap vitték el az parancsolatokat, hogy

mindenfelöl congerálják az élést bséggel, és Landor-

Fejérvárrá szállítsák, etc.

Eodem die érkezek a tatár posta egy hajdúval

Horváth Ferencz uramnak szólló kegyelmes urunk

levelével. Szilisztria felöl.

Die 7. Az hireket Omer eíFendivel törökre for-

díttatván az szállásunkon : ikindikor (minekutánna el-
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végezte volna fordítását az megirt török deák) vittem

az tihájához, ki azt feleié, hogy most nem érkezem,

estve megolvasom.

Die eodem hozták be a misziri-adót tizenhét ca-

teren, a mint értettük : hétszázötven erszény pénzt. Mi-

kor én a kapura voltam, szintén akkor kaftányozának

fel nyolczat a tisztviselkben.

Die 8. Voltam a kapura, és ott sok ideig vára-

koztam, semmi olly dolgot nem láttam. Az réz-eíFendi

sokáig ben lévén az vezérnél, mind az jancsár-aga

:

mentem az réz-eífendi szállására, és ott sokáig vára-

koztam ; a ki, mikor a vezértül kijött, a maga szállá-

sán az ajtóban, az urunk levelét neki megadtam. Mi-

kor is kérdette a tolmácsttil : valami irást ti adtatok-é

bé? Felelte a tolmács: adtunk az tihájának az estve.

Bemenvén ezzel a réz-effendi a maga házában, izené

ki egy bejárójátul, hogy továbbad forduljak oda, mi-

vel most roszszúl vagyon, hadd pihenjen valamit. An-

nakutánna mintegy két órával fordtiltunk az szállá-

sára, és csak magánossan lévén, behivatott bennünket

s mondotta : Haszán aga, te magad tudod, te vagy a

bizonság, hogy ennekelötte sem tihájához, sem egyik-

hez, sem másikhoz nem igazgattalak benneteket, ha-

nem minden dolgotokat magam elvégezvén, készen

adtam kezetekben, — de most nem úgy vagyon az ál-

lapot; mindazáltal most is, valamit elkövethetek, sem-

mit el nem mulatok az fejedelem dolgainak elmozdí-

tásában. De magad látod: most mint vagyon az dolog;

hidgyétek el, lesz olly idö ismét, hogy szintén úgy szol-

gálok én az fejedelemnek, valamint azeltt. Ezt az

levelet is, az kit beadtatok, hadd olvassa meg a vezér

;

ebben is abban ügyekezem, hogy a fejedelemnek szol-

gálhassak. Szóllok a vezérnek, hogy a fejedelmet ne
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liadja, liaiicni legyen gondviselés rólla. Haszán aga is

megköszönvén jóakaratját, szállásunkra jöttünk.

Die eodera voltunk Skerlet uramhoz ebéd után

Gyárfás Tamással együtt , ki is elsbben is kérdi :

ha jött-é valaki a fejedelemtul ? Feleltem, hogy har-

mad napja érkezett Iszák, kit én Philippitöl küldöttem

volt el. Vezérnek vagy a tihájának hoztak-é levelet?

kérdé. Feleltem : nem hoztanak ; nekem irt az fejede-

lem, s abbul egynehány punctumokat az ö nagysága

kívánságival együtt törökre fordíttattam s beadtam.

Micsoda hirek vannak ? kérdi. Feleltem : ir az fejede-

lem maga sok fogyatkozásiról ; mellyet igen exagge-

ráltam, holott az Eszékrl és Gyuláról is Serdült

urammal jött vitézeket elhoztam ; ha az gondviselés

volna, az hadaknak szaporodását megmutattam : de

minthogy így megvettettünk az portától, az régiek is

az nagy éhség és ruhátalanság miá kénteleníttetnek

eloszlani, lovokat s fegyvereket eladni. Igen kértem

azért, hogy amennyiben tud, szolgáljon az fejedelem-

nek s a magyar nemzetnek : ne kénteleníttessenek az

hadak nyársra s akasztófára az ellenség közzé vissza-

menni, a nagy gondviseletlenség miatt ; a vezér eltt

segítse dolgokat, az fejedelem is megszolgálja s Isten

is megáldja. Azt mondja ezekre Skerlet, hogy Domine,

ego maximé doleo de angustiis Principis, siquidera

scio suam Celsitudinem dignam esse meliori accomo-

datione, propter fidelia suae Celsitudinis servitia huic

Portae praestita, eaque non tantum quoad potuit, sed

etiam ultra vires suas : saepe debilis et infirmus sibi

non pepercit. Ideoque suae Celsitudini ego inservivi

dum occasio fit, coram supremo ministro negotia suae

Celsitudinis ita disposui, ut redierim ab illó cum bona

spe, et putassem hactenus etiam factam esse meliorem
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dispositioiicm de Priucipe et militia ejuö ; sed sciatis

Domine, qiiod coiitrariatiir in hoc soiiis tliesaiirarius,

iile corniuipit omiiia, ilios sumptiis quos Porta impeii-

dit inilitiae Priiicipis, iiiaiies esse et in profunditates

profundi dicit. Sed qiiid esset duoriim, triiim milliuni

liomiuum accommodationera praestare iini Imperio tani

amplissimo ? Sünt quideni suinptus magni, fatenduni

est, sed sünt efiam reditiis. qnia est Impérium satis

magnum. ítaque ego non deero servire, faciam quac^

cunque potero ; non minns exaggerabo negotia Priiici-

pis coram supremo ministio, si magis non, sicut vos

coram me, credatis Domine ! Megbeszéllettem, iiogy

az végliázalcban való élés-szállításra Csafer passa öt-

száz lovast kért : de az vizek bé nem fagytak ; azon-

ban kétszáz lovas sem telnék talám ki BeJigradbi,

az ellenség penig az Dunán túl sok, az katonaság lo-

vai igen liitvánok : mind magokat, mind az élést el-

vesztenék, — azért elhaladott az élésküldés. Megmon

dottam azt is, hogy Veteráni maga Szebeiiben vagyon,

az hadai Hunyad vármegyében, Szászvár székben
;

Bokcsáiiál is igen feles az ellenség. Hejzler négy re-

gimenttel Debreczenben ; Váradon két regiment Aus-

perggel etc. De nem mondottam meg mind az hireket,

azt sem : mi formában s honnan jöttek ? Kérdi Skerlet

uram : Nunc forte nuUus est residens a parte Trans-

sylvanorum ? Feleltem, hogy vagyon, s megmutattam

kicsoda, megmondván, hogy acceptálni nem akarták.

Mondja, hogy van hirével ; Landor-Fejéryárnál vol%,

mikor azt a vezér elvégezte volt, s meg M jelentette <áí^^

fejedelemnek, sokat is munkálódott fU^Cje^ptálásábaiííi

Adnak-é pénzt számára? kérdette. F#efiein : adnak

kétszázötven pénzt napjára, holnaponkéSt^Kire mondjiv\^-

Skerlet uram: Domine, satis est certemodo, qia nÖiwM
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est pecunia
;
non tantum a vobis, sed et ab aliis siibtra-

xerunt ordinarium menstrimm, nec mihi dánt ita ut

antea. Hoztam elö az szállásunk dolgát, hogy messze

van : ö rá való nézve nem nem adták az régi szállásun-

kat; mostan is,gy látjukpenig, nincsen szüksége arra

az szállásra: azért hadd mehetnénk vissza azöjóaka-

ratja által, szólljon a tihájának ; s fogadta, hogy meg-

cselekszi. Jóakaratját megköszönvén, kértem, ne le-

gyen nehézségére, ha gyakrabban fogjuk ezután láto-

gatni. Meghadta, hogy elmenjünk gyakran; s ezzel

elbúcsúzván, szállásunkra jöttünk.

Mindezeket felett mikoron a dolgokat exaggerál-

tam volna Skerlet uramnak, megmondottam bö szók-

kal : Domhie, vestra Illustritas fit, quae Celsissimo

Principi in omnibus suis negotiis fideliter et fructuose

inservivit ; rogo humillime vestram Illustritatem, faciat

istam gratiam ex sua pietate Christiana, promoveat

negotia Principis in hac extremitate, ne ad ignominiam

gentis Hungaricae vei etiam invita ob famem et nu-

ditatem militia ad partes hostium secedere cogatur, ad

gloriamque et sibilum inimicorum hinc ad rotas et pá-

los depellatur. Mindezeknek megorvoslásában tehet-

sége szerént ajánlotta magát, és a mint feljebb is

megírtuk, felelte Skerlet uram : Certe Vezirius bene

est dispositus ex parte Principis, et credebam hactenus

etiam accommodatam suam Celsitudinem ; allaborabo

Domine quotidie pro meo posse, ut possim inservire

suae Celsitudini pro voto, et si mittetis hominem ad

suam Celsitudinem : habeam notitiam a vobis, ut ego

etiam possim scribere suae Celsitudini de adventu

meo.

Die 9. Voltam a kapura, és a réz-effendinek

azon Írást beadtuk, mellyet az tihájának praesentál-
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tünk. azon formában, mind az hírekrl, s mind urunk

nag-ysága szükségiröl. Kire a réz-eífendi : En ezt

magamnak megtartom, Írassátok leújjobban, vigyétek

meg a jancsár-agának is. Onnan kijvén, Omer eífen-

dit kértem: irja le harmadszor is; ki is magát rá Ígérte,

kinek is adtam három tallért, sok szükségünk lévén

szolgalatjára egyszer is, mászszor is.

Eodem die naplemente tájban jött egy barátunk

az szállásunkra, ki is, noha keresztyén, de gyakran

jár az császár szarajjában ; hozta elö több dolgok kö-

zött: az oratornak sok híreket visznek, egy is, más is,

hogy a békesség megleszen : de mást beszéllenek a

császár udvarában ; mert ott azt beszéllík egyáltál-

jában: a jöv campaníára a esászármaga nagy ervel

fog készülni. Az tatár chám is megírta, meg ne békél-

jenek ! etc.

Eodem die irtunk Székel Zsigmondnak is leve-

let, és az molduvai vajdának szólló fascículussal

együtt Kupar uram kezében recommendáltuk ; kül-

dötte el a vajdának egy kapítánnyátul.

Die 10. Haszán agát küldtem a kapura, az ott-

való dolgoknak megvizsgálására ; ki is Omer effendi-

tül ajancsár-agának való írást kezéhez vötte. Magimk

Hor^ áth Ferencz urammal együtt mentünk az orator-

hoz, kinek is declaráltuk az réz-effendí válaszát, és a

miket Székel ZsigTnond írt is most ultimatim, és az

universalis tolmács affinitását is a havasalföldi vajdá-

val. Megbeszéllettük azt is, a mit feljebb hallottunk

az császár indulása fell, és hogy a tatár chám sem

akarná a békességet. Az orator b szókkal declarálta

nékünk, hogy vitte azt egyedül véghez, hogy ez a

mostani öreg tatár chám promoveáltatott az chámságra,

és hogy elsbben a muftit disponálta, exaggerálváu
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ennek mind eszit, smind érdemességét. Nolia voltának

sok szók, hogy ha a tatároktul repudiált tatár chám-

nak letételinek consentiál a esászár : abbiü az a rósz

következik, hogy a porta authoritása labefactálódik,

és ezután a tatárság a császár akaratja ellen is chá-

mot erigál magának, és a kit nem akarnak, nem ac-

eeptálják. Meg volt az is mondva, hogy ez a mostani

öreg tatár chámarab császárnak szultán Mcuemetnek

igen barátja volt, és netalám annak dolgainak ezután

is segítje lészen ; okozták a fiát is Galga szultánt,

hogy igen erkölcstelen ember; avval is megmutatta,

mikor Erdélyben roszszúl viselte magát , hogy nem

igaz hive a portának, mert ö akkor nagy progressu-

sokat tehetett volna. Másik ratio penig az : az kinek

a fia nem hü, az apjától mit várhatunk? Ezeket a ve-

zér is így irta meg, mivel nem akarta, hogy ez promo-

veáltassék az chámságra : hanem pro manutenenda au-

thoritate Portae, tovább is csak az a chám confirmál-

tassék, a kit a tatárok repudiálni akarnak. Kire a

császár felelvén a muftinak és kaziászkereknek, kik-

kel conferált a tatár chámnak decisiójárul, tudniillik

mellyik legyen? Kezesek lesztek-é — úgy mond -

iiogy az jövend campaniára az egész tatárságot az a

chám, a kit a tatárok nem szeretnek, ki fogja hozni?

Erre az szóra felkelvén a mufti, súgott az császár fülibe :

ezeket az szókat ird meg a vezérednek, s kérdd meg

tlle. Az császár ezeket mindgyárt megirta a vezérnek
;

annakutánna ugyan csak azon nyugodtak meg, hogy

ez az öreg tatár chám legyen, Midn ezek végben

mentek volna, és a tatár chám inauguráltatott volna,

az orator szemben lévén vélle, kérdette a tatár chára-

tul : Mit Írjak már fellied az uramnak ? Minthogy én

munificentiájával is éltem az uradnak, eltte hazudni
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e f

nem akarok : bátorságossal! azt megirhatod, hogy 91 10
fc c t \ ve lu- g y ve 11 ö te ze r

56 93 89 98 155, 115 9« 78 155 83 72 89 91145 87,

HZ k z

emberem leszen; noha én a török eltt 308 95 77,

niá s té I sz á z e ztí r ne k

109 88 56 81 308 15 37 91145 87 115 99 mondom,

sed eundem habebit effectum. Az orator recommeudálta

az urunk dolgainak promotióját az chámnak, és aján-

lotta a király jóakaratját tovább is neki.

Az orator eret vágatván, csak magáaossan ött a

maga házában, mi penig az ebédl palotán Bukkeu

urammal és Czerkurral az lovászmesterrel. Ebédtl

felkelvén, Bukken urammal sokáig beszélgettem egy

ablakban ; úgy vettem eszemben, igen megzavarta a

gyomrokat Sándor Gáspár uramnak az angliai orator-

ral ltt conferentiája, és midn mondottara volna neki a

réz-effendi tegnapi napon adott válaszát, quod videlicet

modo etiam in quantum potest, inservit Principi : sed

quemadmodom anteactis temporibus homines Princi-

pis nusquam relegaverit, sed omnia hominibus ipsis

parata tradidit, ita in posterum etiam inservire velle

se compromissit
;
quod etiam brevi érit. Ad quae Do-

minus Bukken : Domine, creditisne istam oblationera

réz-effendii synceram.vel ver fucatamPKire mi: om-

nino credimus esse syneeram. Imo hinc conjicere pos-

sumus ipsum aliquid obfecisse circa mutationem minis-

trorum brevi íiendam. Kire Bukken: fallimini Domine,

quia quemadmodum verba oratoris Anglici sünt de-

ceptoria, quo magis Principem reddat incautum ; cou-

firmant idipsum verba etiam ista réz-effendij. Itaque

Princeps non debet talibus verbis eredére, quo minus

incautus decipi possit. Mellyeket is egyébre nem ma-

MOSUMENTA HÜMO, SCRIPT. XXIII. 34
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gyarázhatiii, lianeiii hogy iiniiik az békesség- tractatus-

siban iiicludáltatik, attúl félnek, absqiie interessé ip-

sorum.

Mikor az oratortul eljöttünk , mondotta , hogy

estvére derék vendégei fognak menni az császár iid-

varábiil: két kapucsi-passa, kiknek egyike a császár-

nak ugyan csiihadáija volt, és gyakran szoktak az

oratorhoz menni.

D i e 11. Haszán agával együtt mentem a jancsár-

aga kapujára, és harmadszor is leíratván Omer eften-

divel mind az híreket, mind az urunk sok fogyatkozá-

sit, ott sok ideig várakoztam, roszszúl levénajancsár-

aga; sok urak is kívántának szemben lenni vélle, de

nem lehettenek. Megtudván az én ott létemet, behíva-

tott, kinek is megmondottam : urunktól mostan érke-

zett posta, és ö nagysága nevével köszöntöttem is, az

írásokat is neki praesentáltam, mellyeket is mindazon

beteges állapotjában is attente megolvastatott; —-

szóval is exaggeráltuk neki az hírek állapotját, mind

az urunk sok fogyatkozásit, kit is patienter meghall-

gatott. Az hírek állapotja iránt is szóval való decla-

rátíót tévén, az kolozsvári és somlyai állapotokat meg-

mondottuk, hogy nem mértük vílágossan kiíratni, mert

tartottunk attól : vagy a vezér, vagy a tihája mellett

való emberekttil értésekre lehet a havasalföldi vajda

embereinek, és azok megírván az uroknak, egy nagy

veszedelem érheti azokat az embereket. Kire a jan-

csár-aga ; jól cselekedtétek. Az Jenípalánk és Bokcsa

körül lev ellenség állapotját is megkérdezte töllünk

círcumstantialiter. Megmondottuk az Jenben viend

élésben való nehézségeket is. Kire a jancsár-aga : né-

künk úgy van hírünkkel, hogy Gyulában s Jenben

bevitték az élést. Kire mi Haszán agával azt feleltük :
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lehetetlennek liiszszük iiiani. niei't sem a Dunán, sem

a Maráson jég* nincsen
; az ellenség- peiiig mind túl s

minil az Maráson innen igen sok. Végre ezt adá vála-

szúi : én eddig sem mulattam el a miben tudtam az fe-

jedelemnek szolgálni s dolgait segíteni, ezután sem

mulatom el, jó szível segítem dolgait. Az melly pose-

roviezai jancsár-szerdár felöl urunk ö nagysága paran-

csolt, mindgyárt hivatta az ocsák-deákját és megtu-

dakozta töUe : kinek híjják azt, a kit a nyárban urunk

levettetett volt V Mindgyárt megparancsolta : Írjanak le-

velet az fejedelem kérésére, és adják annak ajancsárnak

az szerdárságot. Kijvén a jancsár-aga elöl a deák,

beszélle Haszán agával, és megmondá neki, hogy az

levélért tizenöt tallér kell ; kire én azt feleltem : nékem

egy pénzem sincsen, hanem azzal élek, a kit a kapu-

ról adnak; mindazáltal, ha a fejedelem emberségeért

kiadjátok, megírom ö nagyságának, elhiszem, meg
fogja küldeni azon jancsár-szerdár ; azt bizony meg is

várják, meg is veszik rajtunk. Tolmácsoltattam azt is

a jancsár-agának, hogy elég had szaporodnék Magyar-

országbúi, csak volna az hadnak mit emii : de ezek is

kénteleníttetnek eloszlani az étlenség miatt.

Az jancsár-aga szállásán sok ideig mulatván, az

ocsák fö-iródeákjával beszéllvén, mondotta: már az

leveleket mind elkészítették, újobban a jancsárságot

mindenfelöl hajtani parancsolják , el is mentenek a

szurucsiak mindenfelé az parancsolatokkal.

NB. Minthogy az Horváth Ferencz uram clavissa

jobb az kapithiákkal valónál : azért az következendö-

ket azzal kell fordítani.

Estve vacsora után sokat beszélgetvén Haszán

agával, hozá elö, hogy ugyan ma valamelly meghitt

jóakarója nagy titokban beszéllette neki, ki is ugyan
34*

*
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S ke r

füleivel hallotta Landor-Fejérvárnál, mikor 44 194 41

le t az ri^ z- cftV'ndivel kjív ü tt a

199 45, 96, 239 55 512 258 27, 429 75 45. 79,

hollandi a i köv»t ú 1 ti 1 be a d;i to tt

331 22 2 23, 452, 3 28 248 27, 145 4 154 251 4G,

pr po si ti ö kti t torok re fo r

94 33 231 245 250 34 193 45, 497 239, 176 42

dí to t tá k H

156 251 45 248 25, a sátor háta megett állván, 79,

CG n di ti 6 k, ine I ly i; k vu 1

152 31 156 250 35 26. 204 27 63 11 25, 260 28

ta na k hogy a íejedehuet ke* z be, u

248 208 25 primo, 101, 79, 432 204 45, 194 55 145 32,

ad gy á k au to re ui uui ni uin

135 61 2 26,tanquam 81 251 239 29, 222 210 253,

ma lo ru m be 1 li,

203 201 242 30 et imjus 145 28 200. Elmosolyodott

a re i x- etfendi

mindgyárt erre 79, 239 21 56 312, és mondotta

S ke r le t nek a ki

43 194 41 199 46 107 : boIond-é az az ember, 79, 195,

ez e ke t i r ta

99 12 194 45,23 41 248, avagy részeg volt? Én úgy

veszem eszemben, hogy egyáltáljában bolond; ugyan-

hogy a fejedéi mti t a

is, hogy gondolja meg, lOl, 79,432 204 45,79,
port a ké z be n ad ná

367 3, 194 55 145 32, 135 208; készebbek, hogy

ez t a bi ro da 1 ma t el

99 46, 79, 146 241 154 28 203 45 egészszen 166

ve 6Z e 8 sé k, csak egy t'e n u áll

258 67 11 43 244 25, míg 98, 429, 174 31 32 137

ha t be u ne k hogy ee in ar ra

183 46,145 31 209 25, 101, 244 29, 140 238,

me n ny e ne k. az hi t ü nk el

204 316512 209 26.Nekünk96, 185 45 75 108, 166
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le n volna o r ö k kfí va

199 32, 506. s nemzetünknek 71 41 72 26 194, 257
ló gy a l/l r.ft f tv h ra. li^'gy Bosni

201, 62 2 198 267 45 69 3 238. Secundo 101, 290
a ors7.áf: n iif^mot császárnak a dó t ad gy on.

4 484. 79. 479. 224 106. 2 157 46, 135 62 223.

Gy ;' la Je ii o Tömösvár r német uek

Tertio 61 47 198, 189 31 71, 401, 79.479 107.

re st i lu ál ta s só k. Moldva.

239 91 23 252 137 248 43 244 25. Quarto 475,

Havasalföldé cum oui ni a német bi ro

B 439 11 7, 253.222 210 directione 79, 479, 146 241
da 1 ma a Iá re de ál ly o n.

154 28 203, 4 198, 239 155 137 63 33 31. Quinto

Tatárorbzág a lengyel királynak a dó t ad gy o n.

492 484, 79. 461 450 106. 2 157 45, 135 62 34 32.

Még a tenger me ! le t t va lamely

Sexto 464, 79, 493, 204 27 199 45 46, 501 204 64,

vá ro öo k is re st i tu ál ta s

257 241 246 25, 104, 239 91 21 252 137 248 43
sa na k a németnek et in

243 208 26, 79, 479 107, 85 87 supplementum lio-

Bé C8 meg szál Iá sá tó 1 fog

rum omnium 420 463. 68 28 198 243 251 27, 433
va va la menny i t a had a ko rá s

257, 501 204 31 65 21 46, 79, 436 2 196 267 43
ra k (j 1 t ö t t en ek re

238. 25 72 28 46 73 45 46 79 479. azt mind 239
f n nd álly a a török ne rn zo t.

177 31 1.54 27 63 1. 79, 497. 209 29 268 46. Eze-

a német fe gy ve ró ve 1

ken kívtíl valamit 79. 479. 174 61 258 239 258 28,

oc cu pá 1 t bi r ba s fa.

214 153 228 27 46. azt mind 146 41 183 43 243.

Ez e ke n igen co n st e r ná l d

99 12 194 32, 103, 152 31 91 13 41 208 201 9

vá n a réz- effendi

257 32. 79. 239 21 55- 312. mondotta : Micsoda dol-
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E?. e gé sz en s tí 1 t bo

gok ezek? 99, 14 Í79 67 168, 43 75 27 45, 147

lo 11 d s:'l ír

201 31 9 143 17, és én nem tudom, miképpen kelles-

e ze kr t h császAniak inep is inu

sék 14 268 194 45, 79, 424 106, 463, 104, 207

ta t ni.

248 45 210. Ugyan a kapun értettük azt is valaraelly

értelmes embertl : elküldöttek Sznlenikba, hogy port,

és álgyúhoz való golyóbist bven készítsenek. Ugyan

azt is értettük valamelly értelmes emberttil,hogy minden

szanesákbúl négy-négyszáz lovas jancsárokat kíván-

nának, az gyalog jancsárokon kívül, és csak az iirraeli

birodalomban is több van tizenkétezer szancsáknál.

Die 12. Igen reggel Horváth Ferencz urammal

és Haszán agával együtt mentünk Ali passához a Du-

na kapitányjához, kinek is már egynehány napja, hogy

itt ben vagyon. Kerestük ennekelötte is szállásán, de

nem kaphattuk. Ma szemben voltunk vélle, megmon-

dottuk, hogy urunktól most érkezett postánk, és az

dolgokat s hireket is megbeszéllettük néki ; tudako-

zódtunk tölle : mit értett a dolgokban, és van-é valami

készület ? közölje mivelünk is. Kire Ali passa azt fe-

lelte : Istennek hála, minden jók vannak, és mind szá-

razon, s mind vizén, két annyi készületet parancsol-

nak mint az elmúlt campániában voltának. Tudakoz-

tuk tölle: mennyi ideig való mutatása leszen itt? Fe-

lelte : itt leszen még egynehány napokig. Kértük,

hogy ha mi olly dolgot érthet, tovább is tudósítson

bennünket; Ígérte rá magát, és liogy urunknak irni

fog, ha postánk megyén.

Eodem die, ngyanoiinaii cgyenessen mentem a

kapura Haszán agával, és a libájával szemben lévén,

mondotta : legyünk várakozással, minden órán embert
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várnak Csafer passátúl. és azon leszen. hogy élést

rendeljenek az fejedelemnek.

Ugyanott a kapun beszéllettem Skerlet urammal

is; kértem azon, hogy az mostan hozott nrunk instan-

tiáit promoveálja
; Ígérte magát, és meghadta, hogy ha

magam nem mehetek is, az erdélyi kapithiát az szál-

lására küldjem. s megizeni.

Die lo.ríó reggel küldöttem vala Skerlet uram-

hoz Gyárfás Tamást, a ki midn felkölt és háló-házá-

biíl kijött, mondotta mindgyárást: Domine, heri cum

supremo niinistro loqiii non potui
,

qiiia occasionem

non habui ; cum aulae praefecto satis sum loquutus

de negotiis Principis, et videó ipsum satis bene incli-

natum ad partes suae Celsitudinis ; sed quaerara occa-

sionem, Domine, certe credatis. Kérdette Gyárfás Ta-

más : mikor menjünk hozzája; hogy értésünkre ad-

ja a választ? Felelte Skerlet uram: Domine, dabitis

mihi duos vei trés dies. quia habemus negotium in

aula, ubi non tunc agimus quae agenda suJit quando

volumus, sed quando possumus , et vellem si venirent

ad me literae a sua Celsitudine : tunc enim haberem

occasionem meliorem, Itaque elapsis tribus diebus ve-

niatis Domine.

Eodem die voltam magam az kapura és ott alkalmas

ideig múlatván, semmi olly dolgot nem láttam, hanem

Haszán aga elmaradván tlem, ment bé a vezér szol

gái közzé, és ott valamelly confidens emberével beszél-

getett, ki is referálta neki : igen kevés vagy semmi

reflexiójok nincsen a békességre, st mindenfelé a

nagy készületeket parancsolják ,
— aminthogy már

Ázsiában szurucsiak által el is küldöttek mindenfelé

a parancsolatokat, és minden kadiságból kívánnak öt-

ötszáz lovast : sz Auiláltatnak penig csak Ázsiában ezer-
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nyolczszáz kadiságok. Az vezér felöl az az opiniója

mindeneknek, hogy illyen qvalitású vezér még nem

jött volt ennek a birodalomnak igazgatására : csak az a

fösvénység ne szorult volna belé, mivel ad omnia ha-

tihá ^a de s pe

bilis. Az 494 188 penig mindenekeltt 155 44 229

ct US ba va gy n és semmire

83 256 144, 257 61 33 31. 100, 486 239 egyébre

nem ha ne m l d na k

105, 183 209 29, huszonöt-harmincz 202 10 208 25,

ö r zé se re i t me r te ti k ér
72 41 269 244 239, 22 43 204 42 249 250 26, 12 41

de tne s ne k oly ly a n ha sz o n ta

155 204 44 209 26, 483 63 3 31, 183 68 33 31 248

la n fii cu 8 10 sz cm be r nek

198 32, 177 153 43, 241 67, 167 145 42 107,

tartják.

Ugyanezen napon estvefelé jve szállásunkra az

Haszáz basa, ki is azeltt odafel a végházakban, ki-

vált Váradon sokat lakott, jancsár lévén ott ; urunk

felöl sok emberséges szókot szóilott, és most minden-

nap a vezér és jancsár-aga kapuin vagyon. Az is az

feljebb megirt dolgokat bizonyította, hogy az készü-

letrl való parancsolatok minden országokra kimente-

nek. Azonkívül élés. por . golyóbis felöl is minden

provisiókat tettének.

Die 14. is voltunk a kapura, de nem láttunk

semmi meritalis dolgot.

Die 15. is voltam a kapura, de semmi memora-

bilét nem láttam.
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Contlnuatlo DlariJ Tertia

Die 16. Január ij. Küldöttük el Stephán haj-

dút kegyelmes urunkhoz, levelekkel ée eddig interve-

niált dolgokról való tudósításokkal ; ugyan az által

küldöttük el az Székel Zsigmond uram leveleit is, és

minthogy az leveleket készítettük, magunk az kapura

menni nem érkeztünk : de Haszán aga volt, holott is

az közönséges dívánkozásnál egyebet sem látott, sem

hallott.

Eodem die érkezett az hollandiai orator Coustan-

cinápolybul : de senki nem ment eleiben ad excipien-

dum ipsum, mivel nem is szokás egyébkor, hanem

csak a mikor legelsÖbben szokott jöni.

Die 17. Igen jó reggel küldtük Gyárfás Tamást

Skerlet uramhoz : ezeltt egynehány napokkal Ígérvén

magát, hogy urunk instantiáit proraoveálni fogja, té-

tetvén kérdést tle. szóllott-é valamit azokról a dol-

gokról? Kire brevibus csak azt felelte: Ego, Domine,

proposui negotia Principis, et liabui talem responsum,

quod jam hyemis média pars transiit . ver immineti

primo vére quantum fieri potest. accoraodabitur tam

Princeps quam etiam militia, — eousque sít patiens.

Eodem die Haszán agát küldöttük a kapura, s

egyszersmind a teftedárhoz is ment az menstruáléért is
;

hogy n ré /.- effendit

valamelly embertül értette, lOÍ, 79, 239 55 312 45.

te n uék W v le dá r i;ak

249 31 107. 24M 51 249 154 41 106, és az ö helyé-
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a va k lm ju k te s ke re cs i t

ben 79. 257 25.148 192 25,249 43 194 239 57 21 45,

p ro mo ve k Ív ák.

37 241 206 258 3 27 106.

Mi peiiigleii azalatt ketten Horváth Ferencz

urammal együtt mentünk az oratorhoz. kinek is meg-

monflottuk. liogy az gyalog- postát teg-nap elküldöttük;

panaszolkodtunk egyszersmind az ora tornak, hogy mi

semmit nem hallhatunk, és talám ö nagysága több dol-

gokat érthetett. Kire az orator : én is eleget tördöm
s munkálódom, hogy valamit tanulhassak , de semmi

bizonyost nem érthetek. Mi mondottuk: ollyat hallot-

tunk, hogy Csafer passának ordiiiantiája ment volna,

hogy az jöv angliai oratort usque ad ulteriorem dis-

positionem veziri] detineálja. Mellyel nem egyez az

hollandiai oratornak idejövetele : holott mi a fell

ollyan opinióban voltunk, hogy a két orator inejöve-

telének correspondenter kellett volna lenni, mivel ez

ennyi üdöre halasztotta ide jövetelit. Kibl consequen-

ter vélekedhettünk, hogy néki is valahol közel útban

kellene lenni. Kire az orator: én is ügy vélekedtem

vala ezeltt, de kitanultam bizonyossan, hogy ez a

hollandiai orator nem várakozott arra . hanem más
ta 1- to k inkább

egyéb dolgok akadályoztatták; 248 42 251 25, 456,

a t tó 1, bogy a vezér le ve le k ál

4 45 252 27, 101. 79, 412. 199 258 199 25, 137

tii 1 kí \ú u Laudor-Fejérváratt ve le t ra

248 27. 195 257 31, 459 143 45, 258 199, 45 238

ct ál ui mi hí ja volna a

83 137 210, és azalatt, ha 205, 185 188. 506, 79.

do 1 go k nak lia ma ré b b ér je az

157 27 181 25 lOtí, 183 203 239 5 G, 171 189, 96,

oií né l te 1 ii 1 va ló tu dó sí

223 209 45, 174 27 75 28, 257 201, 252 157 245
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tá B angl i a i oj'at or t a

248 43, azon 278 21 4 23, 361 225 45, és midn 79,

vezér az ö s co pu s sa úgy ad ma

412, 96, 71,43 152 232 44 243 szerént 499, 135 203
tii rá 1 ha t ty a a do 1 go ka t

252 238 27 183 45 69 2. 79. 157 27 181 193 45,

ut sta nt re p in pu n c to a k

93, 245 90, 239 43. 87 ultirao 232 31 7 251 : 3 25

ko r fo g ja ki fa ka sic ta ni.

196 41, 176 17 188, 195 173 193 67 248 210. Sed

mii f ti 113 ka 7.

in hoc negotio neque 207 15 250 256. iieque 193 269

a sz ke rus kajmekainus thi ha ja

4 67 194 240. neque 295 256. et ipsius250 183 188.

O sz ma 1) aga

33 67 203 31, 415 (qui etiara est vir prudentissimus

ja ni c^ a ro lu m
et magnae sagacitatis) neque 188 210 59 2 241 242 29,

aga que m vezér i us o di o P i"o s<^

415. (234, 29, 412 21 256, 33 156 34, 38 241 244
qui tu r qui c qui ni s ci un t pr ae

235 252 40,) 235 7 233 29, 43 151 254 45, 94 80

te 1 ré /.- effen dium et Ma u ro co r da

249 42, 239 55 312 253, 85, 203 47 241 152 41 154

tu m ta 1 li iu r su p re inu s

252 29; sed 173 27 199 252 41, 247 37 239 207 43,

mi ni st er mi 1 lu s ho ru m
205 210 91 171. quia 212 27 202 43, 186 242 29,

co n se n ti et.

152 31 244 31 250 85. Midn mondottuk volna az

oratornak, hogy gyalog enibertl küldöttük el az leve-

leket, kérdette : ha volt-é mászszor az a szokásunk ?

Mondottuk, hogy nem, ez is csak történetbül esett,

mert urunk ezen embert beneficio Danubij Horváth

Ferencz uram után küldte Özilisztriában, de ott nem
tanálván. ide is eljött. Kire az orator : magam is látom

az posták járásában való nagy difficultást, mivel lovak
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a postákon szkön vannak, nem ügy mint azeltt. Igen

jó volna, ha az fejedelem Philippiben, Szófiában sNi-

sen két-két meghitt jó gyalogembert tartana, kik által

a correspondeiitia secure folyhatna ; mert Drinápolybúl

Philippiig akapithiák egy lovas posta által az fejede-

lemnek küldend leveleket elkühlhetnék, a Philippiben

lev Szófiáig, az szófiai Nisig, a nisi penig Poserol-

czáig vihetne. Az mikor penig az fejedelem ide expe-

diálna: lovasember, vagy ugyanazon gyalog által Nisig.

és onnan coiisequeuter egyik kézrl a másikra Driná-

polyig. Ez a modalitás penig mind bizonyossabb, mind

bátorságossabb volna az eddig practicált modalitás-

nál, mert az ollyan parasztember-formában lev gya-

logpóstát az tolvajok sem observálnák az útban, in-

kább békével járhatna . mint az lovaspósta. Kettt

azért mondott tartani, hogy gyakorta concurrálnak a

levelek: onnan is hozhatnának, innen is vihetnének,

és így egy ember nem lenne elégséges a hordozására,

ki is fáradhatna bellle. Azokat penig az embereket

valamelly meghitt jóakarójánál kellene az fejedelem-

nek tartani. Mikor ezekrl szintén beszéllettünk volna

az orator házában, érkezek posta Constancinápolybul,

volt féltarisznya levél a kit hozott, mellyeket is Fran-

cziábnl Velenczére. Velenczérl Constancinápolyban

hoztanak. Melly levelek is többire mind clavissal vol-

tának ;
egyél) hirt ezen alkalmatossággal az oratortul

azon levelekbtil nem tanúihattunk ,
hanem szegény

marchio de Bethune Sveciában megholt. Igírte mind-

azáltal az orator, ha mi olly dolgok lesznek benne,

velünk is közleni el nem mulatja.

Minekeltte még ezen levelek nem érkeztének

volna, jelentette az orator, hogy az Velenczében lév

francziai oratortul érkeztének levelei, kiben irta, hogy
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ifoiis é!< Xamur között vao-yon egy Sárlé-Roa nev
város és nagy ersség' is van benne, mellyet regulari-

ter ugyan a francziai király építtetett és must in ulti-

ma paciticatioue remittált volt az spanyoloknak : azon

hely ez üdön igen megbombardáltatott. ita. ut proximo

vére cadere debeat ; ezen liir confirmáltatik a mostan

Franeziábul jött levelekben is.

Eodeni die ment el Ali ))a8sa Orosz-Csíkra vissza,

a tihájától egy paripávai megajándékoztatván.

Die 18. Voltunk a kapura: de semmi memora-

bilét nem láttunk; igen kedvetlen, havazó üdö volt. Sker-

let urammal ugyanott a kapun tanálkozván, remén-

kedtünk néki, hogy ne feledkezzék a fejedelem dol-

gairól, segítse tovább is; ki is ajánlotta magát.

Die eodem értette Ba} András egy Markán nevti

francziátul, hogy az oonstancinápolyi kajmekám, ka-

meniczi iíuszain passa tengeri kapitánynyá tétetett;

succedált helyében kajmekámságra Szarohos Húszain

passa. Azt is értette, hogy az angliai orator Landor-

Fejérvárrul megindult és Szotiához érkezett volna.

Die l'.'K is voltunk a kapura, de semmi dolog

nem volt egyéb a közönséges dívánkozásnál.

Eodem die értettük azt is, hogy az havasalföldi

vajdátul visszajött a vezér kupucsilár-tihája. ki is a

vajdát vajdaságában coníirmálta. — Adott a vajda

neki ajándékot tiz erszény pénzt, egy nusztos mentét

és egy paripát , az szolgáinak penig mindenikének

husz-husz tallért, és azt mondotta, hogy ha kilics-kaf-

tánt vitt volna : busz erszény pénzt adott volna néki.

Die 20. Voltunk a kapura, de ott semmi memo-

rabilét nem láttunk.

Eodem die jött az a Sábán aga nevti török, az ki

Landor-Fejérvárról Horváth Ferencz urammal Szi-
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lisztriában Járt; íVle is ö keoyelmével együtt jött az

szállásunkra , és beszélletto , liogy enibei-e érkezett

Csafer passáiiak, ki is azt mondotta, hogy az angliai

orator a Dunán jöne le, és vagyon tizenöt napja, hogy

megindult. Azonban a végvárakban élést nem vihet-

tek, noha mind az kuruczok, s mind Katona-békék a

törökök készen voltak , de a vizek bé nem fagyván,

nem mehettek el. Mondotta azt is, hogy a jeneiek,

gyulaiak magok jöttek Tömösvárrá, és élést s egy-

szersmind jancsárságot is vittenek volna a várakban.

Die 21. Jó reggel jve Andonáki, az régi szál-

láson lev gazdánk, az szállásunkra, jelenté, hogy már

az törökök, az kik ottan szálláson voltának , kimente-

nek az szállásról : azért ha kell, inkább adja miné-

künk, hogysem ismét török szálljon belé. Kin mi is

igeji kapván, csakhamar megalkudtunk vélle, hórul

hóra három tallérban, mivel külömben nem is adta ide,

és nem is késtünk az elköltözéssel, hogy más törökök

ne praeoccupálják töllünk az szállást, hanem mind-

gyárast odaköltöztünk, és ezt az egész napot az hor-

dozóskodásban és rakosgatásban töltöttük el. Interim

tamen Haszán agát küldöttük a kapura, de semmi

memorabilet nem láthatott, sem hallhatott, hanem a

menstrualénkat fogta ki ezen napon.

Die 22. Minekeltte reggel a kapura mentünk

volna, jve Haszán aga az szállásunkra, és tUe ér-

tettük, hogy a melly Molduvábul idejött havasalföldi

boérokat az vezér megfogatottvala : azoknak bilincse-

ket készítenek, hogy a havasalföldi vajdához küldjék.

(Mit nem viszen véghez a pénz !) Felmenvén azért a

kapura a tolmácscsal együtt, tanáltuk Mihályiakit, a

Kupár-ogli testvérbátyját, és tudakoztattam tlle : mi-

ben vagyon dolgok azoknak a megfogott boéroknak.
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és lia ig'nz-é, liog'v bilincslieii nkarnák ket az Imvas-

alföldi vajdához küldeni? Kire azt feleié : igaz ugyan,

hogy t)daküldik ket, de nem leszen serami bántódások,

mert a vezér mindeneket elökerestette s megadatta, és

hocsetet is adtak nekiek, hogy a vajdátul is semmi

bántódások ne legyen, minden jószágokat bírhassák

pacifice. (Si tamen eredére fas est.)

Die eodem hallotta Haszán aga az vezér bels

szolgáitól, hogy a vezér mondotta volna: ím ez a kö-

vet a békesség dolgában csak játékkal vagy többire

semmivel sem jött; meg kell engedni, az másik sem

hoz többet ennél. Nincsen egyéb szándékjok, hanem

hogy csalhassanak bennünket, és az üdöt protrahál-

tassák velünk ; azért ha elérkezik a másik követ is,

együtt kell mind az kettt az császárral szemben jut-

tatni : azalatt penig a mi dolgunk nem más , hanem

liogy idején dolgunkhoz lássunk , hogy egy órával

elébb indulhassunk. Kire nézve e napokban a tatár-

chámhoz is Emmiraleraet fogják kelecs-kaftánynyal és

azonkívül harmincz imrizének és szultánoknak való

kaftányokkal expediálni, hogy mentül idejébben lehet,

induljon meg. Az Duna mellé is az élésszerzésre és

másfelé is mindenüvé emberek expediáltattak, — úgy
ennekelötte egynehány napokkal az hadakat felültet

Cs a te r pass a fe

szurucsiak is, fermánokkal. .57 3 174 41. 364 '2, 174

1 ö 1 pe ui g

27 71 28, 229 210 17 azt mondotta a vezér: ötöt,

ko s vezérnek ta r to t

Úgymond, én 33 196 43, 412 107, 248 41 251 45

ta m Belgrád ná 1 úgy volt

248 29, és az szókötés is 289 208 27, 499, 507,

k ö z z ö tünk,

25 71 55 45 75 108, hogy mindenekrl gyakran tu-
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dúsítson: de nem tudjuk miU'A viseltetvén, imé semmi-

rl sem tudósít; az mint halljuk penig, az ellenség-

szaporodik mindenfelöl, mégsem tudósít felölle. Kire

Cs H i'tí l

mondották némellyek : meglehet, hogy 57 3 174 41,

pass a

364 2 maga tisztit el nem mulatja, de az útban postái

el is veszhetnek.

Eodem die küldöttük Bay Andrást az oratorhoz,

és megizentük általa : Landor-Fejérvárrul jött vala-

melly ember, ki is azt hozta, hogy az angliai orator,

azon ember megindulása eltt tizenötöd nappal indult

le az Dunán, Orosz- Csíkra is érkezett, kinek is exci-

piálására Ali passát az Duna kapitánynyát küldöttek

innen. Kire is az orator mondotta: mégeddig bizonyos

hire nem volt az oratornak jövetele felöl, mert együn-

nen irták néki, hogy szárazon Philippiben érkezett

volna, ezen hir penig ellenkezik azzal ; de ez hihe-

tbb. Ebédtül felkelvén az orator, hítta félre Bay

Andrást, és maga hozta el az orator, hogy némelly

nap doctora által solicitasset benignaiu resolutionem

de pensione ista, minthogy az elmúlt napokban Velen-

czébül pachétája jött ; de az a j)achéta nem a királyé

volt, hanem csak az öcscseé et quidem quadruplicatae.

Itaque brevi sperat venturam Tarthanam et pachetam

Regis, ita literam, ordines simul cum originali, dupli-

cata, et triplicata fratris sui, quos nondum potuit ha-

bere; és mondotta is Bay Andrásnak: quare debet

quaerere mediatorem, quia in negotiis Principis sem-

per est aperta Porta ipsius nobis, etiamsi nocte adea-

mus, ita est addictus et devotus Principi; et quampri-

mum venient ordines Regis, etiamsi vespera sit, dabit

ad notitiam nobis : sed absque ordine Regis et cambio
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uihil potest facere. Bay András felelt azokra az ora-

tornak: Excelleiitissime Domine, habeo mandata a

Celsissimo Principe expectare ad médium usque Ja-

nuarij, quod jam praeteriit. Kire isazorator: ulterius

etiam expectes et non abeas. Verum est, non possum

hoc sibi proraittere, crasne, vei post cras veniet, sed si

abibis, poterit contingere, ut brevi accipiam ordines

Regis, et sic quousque tu pervenies ad Principem et

rursiis inde mittetur, aliqiiis tempus elabitur; ergome-

liiis est tibi praestolari, quia hic es.

Az megfogatott boérok felöl is mondotta az ora-

tor : hoc non est meum negotium amplius, nec volo

me prostituere cum talibus, faciant quidcunque velint

cum ipsis
;
quando confugerunt ad me, acceptavi ipsos.

Vezirius misit secretarium sui tihajae ad colloquen-

dum cum ipsis : quaenam sit intentio ipsorum, tunc ni-

hil mali ipsis evenit; postmodum Dominus Kupár-

ogli ipsos hinc duxit ad Vezirium, quos Vezirius ibi

detinuit et curavit ipsos incarcerari. Itaque nihil habeo

quo d Ku pa v

ad agendum cum ipsis; et credo, 236 9, 192 228 41,

t ra di di t i p 60 s ad ina nu s

45 238 156 156 45, 21 37 246 43,135,203 21243,

vezerii.

412 77. Mikoron megmondotta volna Bay András,

hogy pacifice hinc dimittuntur, et quod habeat man-

dátum a Vezirio Princeps Valachiae, ut nihil ipsis mali

eveniat, az orator megnevetvén, mondotta : satis est

Principi Valachiae dummodo habeat ipsos in Vala-

chia. Ezen beszédek után az orator lóra ülvén, (mint-

hogy valamelly török lovat próbáltatott meg, kit meg

akart venni) kiment sétálni és Bay Andrást is kivitte

magával.

Item ebédelött értette Bay András Czerkurtul,

MO^rHÜNIA UUNli. bCIKVT. XXIII. «5«-'
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hogy Stansó ismét vissza akarna jöni kegyelmes urunk

szolgalatjára.

Die 23. Volt Haszán aga a kapura, de semmi

egyéb ott nem volt az közönséges dívánkozásnál

;

mindazáltal az vezér körül forgó derék emberektül

értette, hogy az török uraknak és az értelmes nagy
az j ö V ö ca m

embereknek az az opiniójok : 96, 21 7151 72, 149 29

pa ni á ba az németek (L.-Fejérvár?) fe lé nem

228 210 2 238,96,479 1125 454, 174 199,105,
ü gy e ke z né uok vagy az Tisza fe

75 61 12 194 55 209 107, hanem 503, 79, 495, 174

lé vagy Tömösvár fe lé

199, 503, penig 401, 174 199 szándékoznának. Ki-

az török ö k is Erdély t Vá ra

hez képest 96, 497 71 25, 104, 430 45, 257 238

do t Tömösvárt o da ü gy e ke z

157 45, 40145 emlegetik, és 33 154,75 61 12 194 55

né nek ha ha r ez nak is le n ni

107 101; 183, 18341 59 106 kell 104, 199 31 210,

le gy en az tömösvári az tatárt Í8

199 61 168, 96, 401 21 pusztán, és 96,492 45,104,
o da

33 154 várják.

Die 24. Gyárfás Tamás Haszán agával voltak

a kapura, de semmi dolgot nem értvén, visszajöttenek

déltájban.

Eodem die 10 órakor indultunk az francziai ora-

tor szállására, és szintén az város kapujában hogy

mentünk volna, tanáltuk elöl Török Ferenczet postán

hogy jött; kivel is mindgyárt visszatértünk szállá-

sunkra, és a leveleket megolvasván, délután egy óra-

kor mentünk az orator szállására, kinél is valamelly

törökök lévén, többire egész naplementéig várakoz-

tunk ott, véle szemben nem lehettünk, az törökök ot-
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tan való alkalmatlaiikodások miatt; és csak szintén

naplemente tájban lehetvén véle szemben, az levele-

ket néki praesentáltiik, és minthogy igen rövid volt

az üdö, az urunk levelét, minthogy clavissal volt né-

melly része, meg nem olvashatta, hanem adtaBukken

uramnak, hogy leczifrázza Egyébrl vélle nem is be-

szélgethettünk, hanem az levelek páriáit, akik deákul

voltának, eltte elolvastuk. Szóllott az orator az seis-

lámnak és egyéb uraknak irott levelek fell, kikben

fellié tett emlékezetet urunk, és mondotta : non debe-

bat Celsissimus Princeps nomen meum in literis suis

exprimere, quia isti Turcae sünt nimis incuriosi, pro-

jiciunt literas et possunt devenire ad niauus aliorum

;

satis fuisset Principi scripsisse, quod ab amico quodara

intellexisset, quod essent affectionati et beneintentio-

nati erga Priucipem. Interim tamen dabo operám ; cu-

rabo interpretari istas literas, quasi ad me scripsisset

Princeps, et ageret ipsis gratias pro bono affectu. Mon-

dotta azt is az orator, hogy egy-két nap alatt mind

az seislámmal. mind az kajmekámmal szemben leszen.

Tovább ezekrl az dolgokról az estvéli üdnek rövid

volta miatt vélle nem beszélhettünk, sed omnia distu-

limus in crastinum.

(Minekeltte az oratorral szemben lettünk volna :

Bukken urammal, maga szállásán lévén, csak hárman,

sokat beszélgettünk, és Bukken uramnak csak ez az

opiniója mostan is : si hoc anno Turcae pacem non

po st ino du m ni hi 1

facient cum G-ermanis, 231 91 206 158 29, 210 185 27,

cu ra bi mu s f ru bt ra de su

153 238 146 207 43, et hic 15 242 91 238, 155 247

da n t e ri t

154 207 43, et credo, quod postmodum 12 240 45,

35*
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pa X n ni ve r sa li s

228 53, 47 210 258 41 243 200 43, et sic ueque

Germanos , iieque Auglos, neque Hollandos , iieque

cu la bi imi s

cliabolum 153 238 146 207 43
;
haec fiiit mea opinio

a diiobus aiiiiis).

Mondottuk az is az oratornak : Haszáii aga teg-

napeltt ollyat értett a vezér bels szolgájától, hogy

a tatár diámhoz küldenék, mellyet feljebb az diarium-

ban megirtiink, és punctatim elöbeszéllettük az ora-

tornak : mit hallottunk. Az orator is ezen dolgot con-

firmálta, és mondotta : Domini, ego quoque habeo cer-

tam notitiam in isto negotio, et verum est, quod mitte-

tur Emmiralem ad chamum Tartarorum, qui érit vici-

nus meus, Imperatoris kapucsilár-tihája, cum solita

pecunia et insuper quadraginta octo vestes imperiales,

et demandabitur ipsi, ut se et militiam suam bello

praeparet et una hóra citius in campum prodeat.

Die 25. Igen jó reggel, napfeljötte eltt mentünk

Horváth Ferencz urammal együtt Skerlet uramhoz, és

mivelhogy vasárnap interveniált, szintén elöltanáltuk,

hogy ment az templomban ; kit is köszöntvén, mon-

dottuk, hogy hozzája indultunk és urunk levelei vad-

nak nállunk s egyéb dolgaink is vannak vélle. Kire

Skerlet uram : Domini, ibo ad missam, et finita devo-

tione statim redibo, itaque eatis ad meum hospitium,

et si placuerit ibi expectare, cito redibo. Mi azért fel-

menvén az Skerlet uram szállására, addig a maga

házában várakoztunk , míg visszajött , kiben is tölt

circiter két óra. Isteni szolgálatját elvégezvén és szál-

lására jvén, urunk leveleit neki megadtuk, mellyet

is igen kedvessen vett, és felszaggatván az leveleket,

urunk levelét fttig megolvasta curiose, és mondotta

:

Domini, intelligo statumPrincipis, in quo cardine ver-
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seiitur
;
praeterita die plurimiim siim locutus cum

Supremo Vezirio de rebiis Priiicipis, et ex ore proprio

ejusdem audivi haec verba formalia : Princeps habeat

patientiam usque ad primum ver, tandem Deo volente

pro certo credat, ajaklandererem ! (azaz lábra állítom)

Melly szavai után ismét mondotta Skerlet uram : Do-

mini, seponatis istam opinionem, et Princeps sit securus,

quod nec Vezirius nec reliqui Portae ministri quic-

quam mali cogitant de Principe aut contemnunt ipsum,

quia sciunt Principem nulli nisi Portae servivisse, vo-

lunt quoque uti servitiis ipsius,etnon est mirum, quod

Princeps hoc rerum statu patiatur, quia non solus est,

sed omnes patimur propter avaritiam, ne dicam : sordi-

tiem istius tefterdarii, quia ipse infascinavit quodam-

modo et assecuravit Supremum Vezirium, reliquosque

Portae miuistros: modo ipsum sinant in sua libera

dispositione, ita augebit thesaurum Imperatoris, ut pri-

mo vére Vezirius possit habere profusibilem et in-

geutem thesaurum pro omnibus necessitatibus futurae

campaniae. Interea tamen occasione istarum litera-

rum allaborabo aliquid extorquere pro Principe. Cras

itaque hóra tertia pomeridiana veniatis ad Por-

tám, ubi ego quoque ero paratus cum omnibus propo-

sitionibus vestris, et introducam vos in conspectum
f

ipsius. Es midn kérdette volna : ha a vezérnek irt

levelében a fejedelem tett-é emlékezetet azokról , a

kikrl néki ir ? Mondottuk : nem tett, mivel minket is

relegál nagysága az néki irt levélben letett dol-

gokra. Kire Skerlet uram : si habeatis Domini pária

literarum Vezirio scriptarum, libenter viderem, quid

coutineant ? Mellyre mi is Ígértük magunkat , hogy

szállásunkra menvén, mindgyárt deákra fordítjuk, és

Gyárfás Tamás által megküldjük. Ezek után mon-
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clotta azt is : Domini, credité mihi certe, iibi possiim, iie-

gotia vestra promovere syncere intend; non diffidat

Princeps ex illa ratione, quod habeam plurimos amicos,

qiios mnltog habere non nego : sedjuroperDeum, quod

amicitiamPrincipis omnium amicitiae praefero, et sum

ipsi amicissimus. ígérte is arra magát, hogy els al-

kalmatossággal, mihelt posta megyén urunkhoz, a ve-

zér szavait maga is formalibus irja meg ö nagyságá-

nak. Ezzel elbúcsúzván tölle, szállásunkra jöttünk, és

a vezérnek szólló levél páriáját deákra fordítván,

Gyárfás Tamás által ebédután megküldöttük. Magunk

penig azalatt mentünk az oratorhoz, és vélle szemben

lévén, elsbben is kérdette tötünk : Domini, quid aovi

habetis ? Kire mi : Excellentissime Domine
,
praeter

lachrymas et anxietates— nihil. Kire az orator : forte

habetis de novo aliquid ? Kire mi : praeter hesternas

literas nihil, in iis tamen omnes necessitates fuse sünt

declaratae. Es az Skerlet urammal való mai conferen-

tiánkat egészszen megbeszéllvén, igen jovallotta a ve-

zér propensitását, és mondotta azt is ; adja Isten, Sker-

let uram s mind az vezér is maga ígéretének valóság-

gal is feleljen meg ; neque ego intermittam die nocte-

que allaborare in negotio Principis, et facere omnia

quaecunque possum , et si non crastina die, tamen die

Mártis infallibiliter adibo Supremum Vezirium, et lo-

quar cum ipso de omnibus necessariis, quae coucer-

nunt personam Principis, et eadem via faciam unum

circulum, reliquosque ministros videbo. Bonum érit

tamen antequam ego videam Supremum Vezirium, vos

proponatis res vestras, et quid responsi habebitis, ego

quoque sciam. Meg is Ígértük az oratornak : mindgyárt

tudtára fogjuk adni. Meg kell vallanunk, orczánk pi-

rulásával mentünk az orator eleiben, mert mai napon,
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minekeltte hozzámentünk volna, Bay Andrást oda-

küldöttük vala jó reggel , Sándor Gáspár uram és

urunk, ö kegyelme mellett irt leveleivel : kiket is prae-

sentálván Bay András, vette eszében, hogy az orator

az urunk levelén conturbálódott ; és midn mi szemben

lettünk volna az oratorral, maga is hozta ugyan elö

a pénz állapotját. Mi, az mint a jó Isten tudnunk adta,

engeszteltük az oratort, s megmondottuk : ha szintén

urunk ö nagysága valamelly keményebb terminust tett

is fel, ö nagysága azt nem resentiálhatja, quia durum

est necessitatis solum, neque patitur leges necessitas.

Ihol, maga látja az orator ö nagysága : sem magának,

sem hadainak nincsen accomodatiója, és többire vagyon

in extremo statu, és illyen megkeseredett állapotjában

quo se vertat, nescit. Mert látja, hogy a portárul sem

adnak semmit is, és ha ebben is megfogyatkozik, quid

sit faciendum? Erre az orator: Uomini, certe nihil

ascribo Celsissimo Principi
,
quia videó in quonam

statu sint res ipsius constituae ; certe in posterum

etiam nihil omittam, prout et hactenus nihil omisi, sed

faciam officium synceri etboni amici. Quod autem pe-

cuniam illám attinet, fateor me accepisse cambium ab

Aula; sed animadverti in illó esse errorem,qui literas

illas cambionales talimodo expedivit, quia Rex etiam

est pluribus intentus , et credo
,
quod sua Majestas

etiam non animadverterit errorem, quia istae literae

cambionales, quando exhibentur creditoribus
,

post

quadraginta dies tenentur deponere. Ideo, quia vidi

defectum fuisse in cambionalibus, feci pro bono Prin-

cipis, ut quo citius possim exolvere istam pecuniam :

statim illó momento scripsi ad Aulám, ante duos men-

ses, pro novis ordinibus, et errorem demonstravi ; cre-

datis Domini, intra octo vei ad summum decem dies
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liabebo responsum, et sic quoque non frustrabitur

Princeps. Hozta elö az réz-eífendi szavait is : Fui Do-

mini, apud réz-eíFendium, et dixit mihi, quod supremus

minister praeterita campania quia non pugnavit, bá-

buit satis bonas rationes et excusationes, quia habebat

se d ja m se cu n da

exercituminvalidum; 244 9, 188 29, 244 153 31 154

vi ce non po te st non pu g na re id

259 150, 92, 231 249 91, 92, 232 17 208 239, 333

que ne ce s se est ut cu m po te n ti

234, 209 150 44 244, 84, 93, 153 29, 231 249 31 250
a m pr o de at in (a m pu m.

203 212, 94 33 155 143, 87, 149 29 232 29. Hozó-

dott elö az tatár chámhoz men császár embere is,

Abdi aga, a császárnak kapucsilár-tihája, ki is mind

pénzt, mind kaftányokat viszen az tatár chámnak, az

mint feljebb is megirtuk, és ma búcsúzván el udvar-

tul, meg is indult. Haszán aga is ugyan mai napon a

kapun lévén, ö is ezent coníirmálja. Az oratortul szállá-

sunkra jvén. Gyárfás Tamás azalatt Skerlet uramtól

megérkezvén, referálta : Midn megolvasta volna az ve-

zérnek szólló levélnek interpretatióját, mondotta : Domi-

ne, quamvis sint justae hae literae, tamen mihi videntur

rigidiuscule sriptae, quia Vezirius est homo iracundus,

itaque nescio, utrum praesentare praestat,vel ver negli-

gere ; haec dicas Dominis Bay etHorváth , salutando ipsos

nomine meo. Domine. Azonban ismét mondotta mind-

gyárt: Forte literae originales,Turcice scriptae, fient mi-

tioribus terminis : itaque illas debebo ego videre. Kire fe-

lelte Gyárfás Tamás, hogy jó reggel elviszi. Mondotta

erre Skerlet uram : Ipsimet veniant Domine, Dominus

Bay et Horváth, et quidem summo mane, conferamus

inter nos : quid agendum sit cum illis literis, quia dabo

syncerum consilium, et ex mea synceritate dico : nescio.
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utrum praeseiitandae sint, vei negligendae ;
intelligis-

ne Domine ? Itaque referas praedictis Dominis.

Die eodem vitték el az megfogott boérokat sze-

kerén Havasalföldében.

Die 26. Igen idején, jó reggel Horváth Ferencz

urammal mentünk az Skerlet uram szállására, és vélle

szemben lévén, mindgyárt maga hozá elö : Domini, ex

interpretatione latina ego videó Principis literas esse

rigidiuscule scriptas, et verum est, quod ista omnia

vera sint, Princeps seribit verum : tamen quia Vezirius

est homo iracundus, et videtur quod Princeps arguat

ipsum immisericordiae, perlectis istis literis verendum,

ne excaudescat. Videamus igitur etiam, si possumus

aperire literas Turcico idiomate scriptas, forte ille

mitiuscule fient scriptae. Horváth Ferencz uram azért

felmelegítvén az pecsétet, és Skerlet uram igen-igen

considerate megolvasván az urunk törökül Íratott le-

velét : az török fordításban is tanált ollyan nehéz ter-

minusokat, kik a vezért nemhogy demulceálták, söt-

inkább offendálták volna. Azért Skerlet uramnak is

az le vé n te ez é se, mint hogy an nak

96, 199 258 31, 249 59 11 244, 473, 101, 139 106

el ö t te is az ö je le n lé té

166 71 45 249, 104, 96, 71, 189 199 31 199 249

be n de á k ú 1 i ra to t t

145 31, 155 2 25 47 27, 21 238 251 45 46 urunk

az vezd r n ek mo st an is inkább

96, 412 11 25 107: azért 206 91 139, 204, 456,

de á k ú 1 ke 1 egy sz ép re mé n

155 3 25 47 27, 194 28, 429, 67 170, 239 204 31

ke d ö le ve le t co n ci pi ál ni,

194 9 71, 199 258 199 45, 15231 151230 137 210;

mellyre is mindgyárt maga nagy synceritással offerál-

e X te m po re ad ca la

ván magát, 11 53, 249 29 231 239, 135, 149 198
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mu m di et ál t u va in

207 30, 156 83 137 45 Horváth Ferencz 48 238 30

nak, me ly nek is pa ri á já t

106, 204 63 107, 104, 228 240 4 188 46 kegyelmes

nak iu s pe ci e meg k ü 1 dgy ü k.

urunk 106, 87, 43 229 151 12, 463 26 75 27 61 76 25.

Az i ra tá st el vé ge z vé n

96, 21 238 248 91, 166 258 179 55 258 31, Skerlet

i ra s su k le igen-

uram megliagyá, hogy 22 238 43 247 25, 199, 103

igen sz é pe n pu ru m ba n

103, 67 12 229 31, 232 242 29 144 31, és délután

vi gy ük fe 1 az vezér ka

három órakor 259 61 75 25, 174 27, 96, 412, 193

pu já ra

232 188 238, és a vezér tihájával szemben juttat ben-

thihá já nak

nünket. Azt is meghadta, hogy mmd az 494 188 106,

ré z- effendi nek de á kú 1 co u

s mind az 239 55 312 107, 155 2 197 27, 152 31

ci piá ly u uk csak igen b re vi te r

151 137 63 47 108, 98, 103, 5 239 259 249 42, és

az ö le ve lé re a zo k ba n

relegáljunk 96, 71, 199 258 199 239; 4 270 25 144 31,

is

104 kegyelme mindeneket nagy synceritással és dex-

teritással fog exaggerálni. Skerlet uram eltt tettünk

kérdést: quae nova habét delegato venturo Anglicae

?

Kire azt felelte : Domine, est in Orosz-Csík. Kire mi

mondottuk : Illustrissimae Domine, venitper terram, et

cursor Principis qui modo advenit , reliquit ipsum Nis-

sae, cui pro vectura Celsissimus Princeps curavit as-

signari aliquot currus. Kire Skerlet uram : estne ve-

rum, Domine ? Kire mi : certo certius credat vestra

Illustritas. Cum summa aviditate audivit Dominus

Skerlet nostram relationem, és mindgyárt is ment a

kapura ; ott sem tudtak addig semmi bizonyost fellié.
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az le ve le

Mi peiiig jöttünk az szállásunkra, és 96, 199 258 199

ke t mindgyárt el ké sz é te t t ü k a

194 45, 469, 166 194 67 21 249 45 46 75 25, 79,

mint in ti má 1 ta to t t.

473, 87 250 203 27 248 251 45 46.

Felmenvén azért délután három órakor a kapura,

Skerlet uram a tihájával szemben juttatott bennünket,

és az urunk deákul concipiált levelét néki megadtuk,

kit is az tihája Skerlet uram kezében adván, hogy in-

terpretálja, kérdette azt is töllünk : vezérnek szólló

levél vagyon-é? Kire megfeleltünk, hogy vagyon; azt

is elkérte töllünk és Skerlet uramnak adta , hogy

mindeniket interpretálja, és Isten holnapot adván ér-

nünk, ugyan három órakor délután Ígérte, hogy a ve-

zér eleiben beviszen bennünket. Ezzel kijvén az ti-

hája házábul , Skerlet uram hivatott bennünket, és

félrevivén, nagy synceritással ajánlotta magát, hogy

mind a vezér-tihája és magának szólló leveleket men-

tül nagyobb emphasissal lehet, interpretálni fogja, és

mindeneket jó móddal elkészítvén, úgy viszen a vezér

eleiben bennünket. Ezzel elbúcsúzván tle, mentünk

az réz-effendi szállására, de benn lévén az vezérnél,

azalatt a jancsár-aga is feljvén az vezérhez, csaknem

egész napestig várakoztunk az réz-effendi szállásán

:

de nem jött ki, és így mi is csak szállásunkra jöttünk,

holnap reggelre halasztván az levél felvitelit.

Ugyanott a kapun értettük azt is, hogy Csafer

passátul ember érkezett : az kapucsilár tihájának mond-

ják lenni; azok beszélték volna, hogy Katona és Kürt

békék Valpót az Dráva mellett felverték, és ezerig való

ellenséget tanáltak benne, azt mind levágták, és az tö-

rökök is voltak többen ezer lovasnál, (si eredére fas

est, és haLaudor-Fejérvárbul annyi lovas kitelhetett.)



5Ö6

Eodem die estve jve a Haszás basa szállásunkra,

és mivel igen szereti az égetett-liquort, egynehány üveg-

pohárral fel is köppentett ; noha ezeltt is értettük volt,

de ez is confirmálá, mivel continue a jancsár-aga ka-

puján vagyon, hogy mindenfelé kimentenek a paran-

csolatok, mind innen s mind túl a tengeren, és paran-

csoltanak effective lenni ötvenezer jancsárt, húszezer

desebedcsit, tízezer topcsit. Az békesség felöl mind

ez, s mind más emberek csak azt beszéllik, hogy le-

hetetlen.

Die 27. Horváth Ferencz urammal jó reggel

mentünk az réz-eífendi szállására, kivel is szemben

no ha S ke r le t uram iu ti ma
lévén, 211 183, 43 194 41 199 45, 112, 87 250 203

ti ó já bú 1 de á kú 1 is co n ci

250 33 188 148 27, 155 3 197 27, 104, 152 31 151

pi ál tu nk volt ne ki le ve le t,

230 137 252 108, 507, 209 195, 199 258 199 45,

mind az ál ta 1 is

471 96 137 248 27 az török levelet 104 megadtuk
ne ki a me 1 le t

209 195, 79,204 27 199 46; és az török levelet meg-

olvasván, Horváth Ferencz uramat magához szóllitá,

tudakozván : micsoda hirek vadnak az ellenség felöl

vagy Erdélybül ? S ö kegyelme mondotta : az Skerlet

uramnak irt levélben mindeneket megirt urunk ö

nagysága ;
— mindazáltal Ö kegyelme is szóval

declarálta Bokcsa alatt való palánk s mind Várad

építését, és azt is , hogy kell bizonyos emberének

urunknak idejöni, ki által mindenekrl voltaképpen

fogja tudósítani a vezért s mind ö nagyságát. Kire az

réz-effendi : igen jó! Az fejedelem dolgai miben legye-

nek, tölletek nem kérdem, mert azokat tudom ; mikor

azért emberetek megyén , adjátok értésemre, én is

irok a fejedelemnek.



557

Eodem die délután két órakor az Skerlet uram

intimatiója szerént mentünk az vezér kapujára, hogy

igéreti szerént, az vezér eleiben bevigyen bennünket;

maga azért benn lévén az vezér házában, egykor, ki-

jvén az díványházban, félrehívott bennünket és mon-

dotta : most a vezér két vagy három emberre is meg-

haragudt ; legközelebb penig az kajmekámnak lévén

egy szolgája nálla, valamelly menzil-fermánt sollici-

tálván, haragjában azt is denegálta a kajmekám-pas-

sátul. Kire nézve nem tetszett Skerlet uramnak is,

hogy illy importune aggrediáljuk ; mindazáltal azt

mondotta : ha akarjátok, én mindgyárt beviszlek benne-

teket a vezérhez ; de nekem — úgy mond — úgy tet-

szenék, ha szintén négy-öt napot kellenék is várakoz-

ni, azon kellene ügyekeznünk, hogy jobb constellatíó-

ban tanálhatnánk , talám inkább extorqueálhatnánk

valamit tölle. Kinek is mi is annuáltunk, és bíztuk ma-

gunkat egészen az ö discretiójára. Ezzel szállásunkra

jöttünk.

Eodem die, jó reggel, hogy magunk az kapura

akartunk menni , küldöttük Gyárfás Tamást Kupár-

oglihoz, az Fabri uramnak szólló fasciculussal, mellyet

hogy megadott, Kupar-ogli is adott egy csomó, Székely

Zsigmondtól jött leveleket, mellyeket kérdvén Gyár-

fás Tamás, mikor jöttek? Felelte Kupár, hogy har-

mad napja, és hogy eddig meg nem adta : anticipate,

kérdetlen mintegy, mentette magát, hogy nem igen

ismerhette, mellyik csomó legyen az nekünk szólló,

mivel más csomó levelek is voltak, nem volt kivel

megláttatni ; mellyet elhozván Gyárfás Tamás, mikor

mi az szállásra jöttünk a kapuról, minthogy czifrával

volt írva, az nékem szóllónak leczifrálásához hozzá is

fogott vala.
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Die 28. Magunk az Székel Zsigmond levele

deákra való fordításában munkálódtunk ; magunk nem

mehetvén az kapura : Haszán aga oda volt, de semmi

memorabilét nem érthetett. Estvefelé jvén hozzánk

az franczia órásmester monsiur Garner : ö töUe értet-

tük, hogy az francziai király három hadakozó hajói

Constancinápolybul való visszamen titjokban egy

angliai keresked hajót fogtanak volna el.

Die 29. Horváth Ferencz urammal együtt men-

tünk az oratorhoz ésvélle szemben lévén, megmondot-

tuk néki, hogy Székel Zsigmondtúl leveleink érkezté-

nek, és Lengyelországbul jött leveleket is küldött ke-

zünkhöz. Mellyet igen avide hallott az orator. Székel

Zsigmond maga is irván neki levelet, azt is praesen-

táltuk ; az nekünk irott levelet is deákul interpretál-

ván azzal együtt. Volt egy fasciculus, kinek titulussá

clavissal volt irva ; nem tudván, ha urunknak-é, vagy

az oratornak szóllanak ? az orator felnyitotta, melly

pachétában mind az oratornak szóUó, Lengyelország-

ban lév új orator Danvald uram levelei voltának, ki-

két is az orator megolvasván, némelly része clavissal

is lévén, mivelünk pro hic et nunc semmit nem köz-

lött. Minekünk is Székely Zsigmond az melly levelet

irt, vélle közölvén, maga megolvasván, in isto puncto

az hol Székel Zsigmond azt irja, hogy az német csá-

szár leveleit vétkessen intitulálták : azBavarusnak szól-

lót az Brandenburgusnak, ellenben penig az Branden-

burgusnak szóllót az Bavarusnak, és az cardinális le-

vele is az Brandenburgus kezében jutván , minden

maga és saxoniai elector hadai ellen lev dolgokat

kitanulván bellle (ennek világosítását relegáljuk az

Székel Zsigmond levelére) hadokat revocálták. Erre

az orator azt felelte : lehetetlenség, hogy egy római
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császár caucelláriájáii illyen error eshessek ; hanem a

németek csak magok koholták, magok dolga szépíté-

sére, hogy ne tessék meg, miért vesztette rajta az

francziával való harczon, és ezen dolog csak német

hazugság, és az emberek szemeit akarják ezzel be-

dugni : mintha a causáíta volna a francziával való

harcznak elv^esztését ; de külömben vagyon az dolog,

mert nemhogy nem harczoltak volna, az mint Székel

Zsigmond irja : de keményen meg is verettettek, és

most is az franczia hadak in limitibusGermaniae vad-

nak, kinek circumstantiáiról már ezeltt tudósította is

urunkat. Tettünk kérdést az oratortul : ezen dolgot

szükséges-é nékünk valakivel közlenünk s kiváltkép-

pen Skerlet urammal? Aziránt az orator inhibeált ben-

nünket, és megmondotta, hogy csak úgy tettessük, mint-

ha ingyensem tudnánk semmit is az dologban, quia

Domini, hoc negotium me concernit. Azt mindazáltal

megmondhatjuk, hogy Lengyelországbul levelek jöt-

tének az oratornak : de mi nem tudjuk mi van benne,

raoldva i vajda do 1

mert czifrával vannak Íratva. Az 475 21, 504, 157 27

gá t is

178 45, 104 nekünk is megírván circumstantialiter

Székel Zsigmond, és az oratornak in paribus megad-

ván, meghadta, hogy senkinek ne szólljunk felölle, ipse

Moldva n ál ta 1

procurabít omnia : mert az 475 31, 137 248 27 lev
coires p.in den tiát ma

301 168 250 143, omnibus viis et módis szükség 203

mi te ne ál ni lé vé n má s

212 249 137 210 105, nem 199 258 31, 203 43 olly

al ka 1 ma to s pas bus az le ve le k

137 193 27 203 25143,364 256,96,199 258 199 25,

fo ly ta tá si ra

176 63 248 248 243 238 azonkívül; és azt is véghez
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k ü 1 di me g

viszi, hogy maga embere által 25 75 27 156,20417,

a !e ve le ke t on ué t Sz é ke ly

79, 199 258 199 194 45, 223 209 45, 67 12 194 21

meg az corres pondens t ö l in si

Zsigmond küldje 463, 96, 301 168 91 7127,87 245

nu ál ta to t t Sz é ke ly

212 l37 248 25145 46modalitásszerént.67 11 194 27,

Zsi g mond

245 17 474 személlyéröl is, hogy veszedelemben fo-

rog, szóUottunk ; azt procurálni fogja, hogy aziránt

cu m om ui se

semmi félelme ne lehessen, söt 153 29, 222 210, 244

cu ri ta te la k ha s sé k ot t.

153 240 248 249, 198 25 183 43 244 25, 227 45.

Mi az oratorhoz menvén, Haszán agát küldöttük

a kapura vigyázni és hallgatni, és egyszersmind Sker-

let uramnak is izentünk tölle, ha a kapun tanálja : mi-

ben legyen dolgunk a vezérrel való szemben létei

iránt? de nem tanálhatta Skerlet uramat az kapun
;

kire nézve Gyárfás Tamást küldöttük az szállására,

de nem tanálhatta szállásán, szolgái sem tudták mon-

dani : hol légyen.

D i e 30. Jó reggel küldöttük vala Gyárfás Ta-

mást az feljebb megirt dolog végett Skerlet uramhoz,

holott mások is voltának ; kikhez bels házából kij-

vén Skerlet uram küls házában, szóllította Gyárfás

Tamást s ültette maga eleiben, és mondott :
Domine,

non heri, sed anteheri venit homo a Csafer passa,

qui etiam túlit literas Principis et Transsylvanorum

obsignatas in bona forma, quas Vezirius mihi tradidit,

ut eas traducerem, erant praesentes Aulae Praefectus

et Cancellarius ; literas ego traduxi,utmelius scivi, et

fatendum est, quod Vezirius erat compunctus. Institi-

mus omnes trés pro resolutione ex parte Principis,
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S3d nulliira pláne potiiimus extorqnere respoiisriiu.

Holott mondván Gyárfás Tamás , liogy azért ment

volna szintén mostan is : mit kell csinálni az harmad-

negyed nappal ezeltt deákul irott levéllel? köszönt-

vén nevünkkel. Kire Skerlet uram azt mondotta : non

possunt quotidie molestari Domine, quia liabent mag-na

negotia ; sed elapsis duobiis tribus diebns, iterum quae-

ram occasionem, interim observabit me Dominiis resi-

dens Bay in Aula, qiiamvis ego si habebo aliquam resolu-

tionem, mittam etiam ad hospitium vestrum
; és köszön-

tetvén bennünket, ezzel elbocsátotta.

Die eodem volt Haszán aga az kapura, holott is

értette, hogy az tavalyi letétetett vezér Ibrahim nevti

tiháját, az kit megfogtak volt, elbocsátották, cum ea

tamen conditione, hogy directe menjen Daut passára,

és Constanczinápolyban se térjen bé, hanem Daut pas-

sáuál hajóra ülvén, menjen által Iszkudarra, és onnan

Tiábébe. Noha ö az vén vezér idejében, tihája korá-

ban, gonoszakarója volt az réz-eflfendinek : mindazáltal

a réz-eífendi mégis most az gonoszért nem kívánt go-

noszszal fizetni, mivel ö is volt eszköz megszabadulá-

sában, és a mikor elment, egy paripával meg is aján-

dékozta.

Die 31. Jó reggel Horváth Ferencz urammal

együtt mentünk az réz-eífendihez, kit is magánossan

tanálván, megmondottuk néki, hogy Lengyelországbul

valamelly levelek érkeztének, mind az oratornak, s

mind penig urunknak ö nagyságának szóllók : de mi-

vel czifrával irattattanak, nem tudhatjuk mi legyen

bennek. Az oratornak szólló levelekben a minémü

dolgok lesznek, elhiszszük, közleni fogja véllek : de

az fejedelemnek szólló levélben is lehetnek olly dol-

gok, kiket az portának szükséges tudni, pro sui direc-

MOXUMENTA HUNO. RriíIPT. XTTTT, 30
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tione. Kiliez képest kértük azon, hogy egy menzil-

fermánt szerezzen, hogy azon levelet mentül hamarébb

küldhessük meg az fejedelemnek; kinek alkalmatos-

ságával kérje a vezért is, hogy az eddig proponált fo-

gyatkozott állapotja iránt való dolgokra is valamelly

favorabilis választ szerezzen, s maga is irjon az réz-ef-

fendi, ö nagyságának. Kire ajánlván magát, mindgyárt

meghadta, hogy az menzil-fermánt is irják meg. Hon-

nét kijvén, mindgyárt ezen dologgal maga Horváth

Ferencz uram ment az oratorhoz, én penig Skerlet

uramhoz. Igen tetszett az oratornak ezen dolog, s azt

mondotta, hogy tegnap maga is volt az réz-effendinél

ikindi után, és holmi particularis dolgokról beszélget-

vén vélle, az üdöt protrahálta, és midn neki valedi-

cált, mondotta : Domine, nolo tibi esse molestus, quam-

vis habeam multa communicanda, siquidem recentes

habeo ex Poionia literas, sed cum sciam ipsam prae-

sentem fre quando ea proponentur Supremo Vezirio,

nolo cum iisdem praesenti occasione vestram Illustri-

tatem aggravare, tandem ea omnia inteiliget. Ez csak

az ré z- eft'endi

arra való volt, hogy 96, 239 55 312, a mint opiniója

ha co II t ra ri e

vagyon fellié, 184, 152 3l 45 238 240 250 volna

ne di 8 po ná 1 ha t

is ezen dolgokban, 209, 156 43 231 208 27 183 45

ná az vezér

208,96, 412 elméjét. Ma azért ebédelött szemben kí-

ván lenni az vezérrel, és annak alkalmatosságával

teszen emlékezetet az fejedelemnek szólló levél expe-

ditiójának szükséges voltáról is. Tett Horváth Ferencz

uram kérdést a tatár posta felöl is : ha az e napokban

köztünk lett discursus szerént szükséges-é tovább is arra

az occasióra való itt megtartóztatása, vagy penig ezen
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levelekkel expeiiiáljukV mivel nékünk itt semmi szük-

ségünk nem volna reá. Kire az orator : Domine, illc

Tartarus pro illa occasione est pernecessaríus ; ita-

que dignum est, iit ípsum retineatis, ego accomodabo,

sumptusqiie dabo sufíicientes quando expediam. sicut

ipse scis, quod tales homines soleam condigne accom-

modare. Mondotta azt is, hogy tegnap az réz-eífendi

szájábúl hallotta, hogy az császár kapiicsilár tiháját

feles pénzzel és kaftányokkal küldöttek a tatár chám-

hoz és egyszersmind az ordinantiát is néki megvitték

hogy martiusban infallibiliter minden hadával Bndság-

ban tanáltassék, hogy a mikor az vezér fogja kívánni,

mindgyárt indulhasson, és az determinálandó napra

Landor-Fejérvárnál lehessen
;
az vezér is penig idején,

és jó formában kíván megindulni.

Skerlet urammal peniglen én csak magánossan

sokat beszélgetvén, megmondottam néki, hogy Len-

gyelországbúl mind urunknak, s mind az oratornak

szóUó levelek jöttének kezünkhöz : de mi legyen ben-

ne, nem tudjuk, mert egészszen czifrákkal vannak, s el-

hiszszük, lehetnek ollyan dolgok is benne, quae con-

cernerent interessé Portae, és hogy az réz-effendinél

is voltunk s neki is ezen dolgot megjelentettük. Azért

felette igen szükséges volna egy menzil-fermán, hogy

magunk emberét sietve küldhetnök az fejedelemhez

azon dolgokkal ; vestram quoque lUustritatem rogo

humillime, ut habita hac in re cointelligentia cum Do-

minó Cancellario, procuret apud Supremum Ministrum,

ut dentur literae pro cursore, quo celerius possimus

expedire. Kire Skerlet ui'am : Domine, unde habetis

istas literas? Kire én : venerunt per Moldáviámét inde

ad Dominum Kupár-ogli, ipse nobis tradidit. Kire

Skerlet uram : bene, ego quoque statim accedam ad

36*
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Portám et loqiiar ciim Dominó Cancellario et propo-

nemiis Siipremo Vezirio, videbimiis, qid poterimus

obtinere ; sed sciatis Domine, qnod Vezirins sit valde

tenax in dandis menzil-fermanis, et lieriDomimisKaj-

mekamus petiit saltem pro iino equo fermanum, et non

obtinuit. Si tamen Vezirins denegaret etiam menzil-

fermannm , tamen kapucsilár tihája Domini Csafer

passae cito expedietnr, per illum secure poteritis mit-

tere literas vestras, qnia Dominus Csafer passa est

prope ad Principem, et ipsi infallibiliter transmittet,

ille etiam ibit per postám. Interim tamen videbimus,

cum Dominó Cancellario quid poterimus hac via etiam

efficere in negotiis Principis. Ezen alkalmatossággal

hoztam azt is elö néki, hogy tegnap küldöttük volt

GyárfásTamásthozzá: miben legyenek azfejedelem dol-

gai, és tovább is mit reménlhettink ? Kire Skerlet uram

:

Domine, certe literas Principis tam percursorem suum,

quam etiam kapucsilár-tihajam Csafer passae missas,

ita etiam Dominorum Transsylvanorum literas pluri-

mis sigillis obsignatas, in bonam formám redactas, prae-

sentavi Vezirio, et praesentibus DominisTihaja et Can-

cellario, una cum illis plurimum sumus loquutis de

negotiis et necessitatibus Principis, et Vezirins, faten-

dum est, erat valde compunctus istis literis, et condolet

statui Principis, dixitque: unde debeam ipsi subminis-

trare aliquid, cum non habeamus, et praeter verba nihil

potuimus obtinere? Interim tamen tentabimus adhuc,

et videbimus, quid poterimus efficere. Én erre azt

mondottam Skerlet uramnak : Illustrissime Domine,

rogo humillime vestram lUustritatem et ad conscien-

tiara adjuro, tanquam syncerum Principis amicum, di-

cat mihi, tanquam Principis et vestrae lUustritatis

etiam untiquo servo : forte Vezirius habét aliquam
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iiidigiiatioiieni coiitra Priiicipem ? Kire Skcrlet uram

:

Domine, nihil mali eogitetis, qiiia certe non est ulla

caiisa, ciir istasuspicaripossent; tamen Prineeps ipsis

inservivit et serviet etiam inpostenim : qiiare ergo

Vezirius vellet ipsi aliqiiod maliim ? Et veriim dico

Domine, non tantiim Principi, sed penitus nulli dat

qiiicqiiam ; sed credo, quod cito aceommodabitur Prin-

eeps. Ezeket elvégezvén Skerlet uram, kezemben adá

az urunk neki irott levelét, és az maga kezével irt

egynehány szókat kíváná, hogy olvassam el, kik is

formalibus ezek : Non dubito, quod literas has vestra

Illustritas curiose perleget, et non difficultabit ex

amicitia sua mihi remittere, ne malevolorum oculis no-

ceant. Ezeket megolvasván, mondotta Skerlet uram :

Domine, ego haec non intelligo, quid intendat Prineeps

;

forte mihi diffidit ? si diffidat, ne scribat mihi, sed directe

vobis, vos autem dicatis mihi, et videbitis, quod procu-

rabo taliter etiam negotia Principis, et credat Prineeps,

quod certe secreta illius nulliunquam aperui ; et scia-

tis Domine, ego sum homo communis et debeo omnes

exaudire, quia hoc est meum officium, et fateor Trans-

sylvanis etiam fuisse me amicum : nunquam tamen cum

malo et detrimento Principis inservivi ipsis. Quia in-

ter omnes alios sum familiarissimus et amicissimus

Principi, neque unquam volo amicitiam ipsius aliorum

amicitiae postponere , et certe condoleo infoelicitati

ipsius, quia est vir existimatione dignus. Ne itaque

Domine, mihi diffidat, quia testis est Deus, quod sim

ipsi syncerissimus et volo ipsi inservire inposterum

etiam. Ezen szavait elvégezvén, felette igen kértem,

hogy ezeken az egynehány szókon meg ne induljon,

mert az fejedelem, azt hiszem, inkább az Csafer passa

levelét kívánta vissza ; és valamint Istem tudnom adta,
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mentettem urunkat, és megvallotta, hogy ö ezt sem

apprehendálja, és kész szolgálatját ezután sem dene-

gálja, csak ne diffidáljon az fejedelem.

Az urunk levelét bepecsételvén, kezemhez adta.

és ajánlotta is magát : adjuk értésére, akárkitl küld-

jünk levelet, mert irni fog urunknak. Ezzel tölle elbú-

csúztam.

Item Haszán aga hallotta az réz-effendi kesze-

dárjátul, hogy e napokban a réz-effendi sokat beszél-

getvén a vezérrel urunk dolgai felöl, több szavai ko-

mi az ka

zött mondott illyen szókot: 205, 96, 33 193 — úgy
hogy T ö k ö ly i t i ho n

mond — 161, 45 71 25 71 63 21 45, 21 186 31

nem ao co m mo dá lo d ho

semmiben 105, 134 152 29 206 154 201 9, 186

lo f t tu do d ma ga d,

201 45 46, 252 157 9, 203 178 9 : Kara-Musztafa

mikor ö ha ta 1 ma s francziának

idejében, 467, 71, 183 248 27 203 43, 434 47 108,

k ö n t ö s(5 he z fo I3' a mo do t t

25 71 31 45 72 244 184 55, 176 63 2 206157 4546.
em be r re 1 t ö t t

legalább tizenkétezer 167 145 41 239 27, 21 71 45 46,

az török sz cl gá la ty á ra

96, 497 nemzet 67 221 178 198 69 4 238, most pe-

nig mire szállott dolga, gondold meg. Jobb lett volna

a k ko r nem ac ce p tá 1 ni, hogy

2 25 196 41, 105, 134 150 37 248 27 210, 101

má r mo st így ne g li

sem 203 41, 206 91 ez világ láttára 202, 209 17 200

gá 1 ni. bi z ta to d se m mi

178 27 210. Csak 146 55 248 251 9, és 245 29 205

be n nem

145 31, 105 accomodálod. Allahtán revamidur! Kire
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a vez(^r mop m' iiui 1 1 egy sz ót

7í), 412. 463 209 207 27 45, s 42!), (i7 227 sem

62 Ól ott s fe le 1 t.

252 157 45, 46, 174 199 27 210.

Bay Andrást teg'napi napon, úgymint 30. Januarii

küldöttük vala Bosznaköre ki, eg^yneliány oka bor vá-

sárlására ;
ott bizonyossan értette, hogy immár az tá-

borra való szekereket is felvetették, és azon falura is

kettt limitáltak, melly faluban is az béresek, kiket

az szekér mellé akarnak fogadni, nyolczvan-nyolczvan

tallérokat kérnek, pro liac campania : de még a falu-

val meg nem egyezhettek.

Eodem die, ebédután Horváth Ferencz uram

Haszán agával együtt ment fel az réz-eífendihez, insi-

nuálván az pósta-ferraán iránt, hogy menni-jöni való

légyen : de magával szemben nem lehetvén, az kesze-

dárjának mondották meg. Ezen alkalmatossággal szól-

lott az egri tefter tihájával, ki is ma hatod napja, hogy

érkezett Arnoltországból ; beszélli, hogyMamhut bég-

oglinak két annyi hada lenne ez jövend campániában,

mint tavaly volt, már is készül táborban, és az elmúlt

nyáron hogy az vezérrel öszveszóllalkoztak volt, már

az is complanálódott közöttök.

Di e 1. F ebruarii. Jó idején reggel mentem

az réz-effendi szállására az tolraácscsal, és csak ma-

gánossan lévén, mindgyárt eleiben mentem
; mindgyárt

az menzil-fermánt kezünkben adta, és megparancsolta:

továbbad menjünk hozzá, az fejedelemnek szólló leve-

let is kezünkhöz adta. Ezen alkalmatossággal, mint-

hogy tegnap Skerlet uram meghadta volt, hogy az

melly élést utolszor, az vezér Landor Fejérvártól való

eljövetelekor adtak, úgy tudta az réz-effendi , hogy

mindeddig sem vette urunk kezéhez : arról informáljuk
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az réz-effendit; mellyet is azon alkalmatossággal elkö-

vettem, és megmondottam, hogy régen el is költ. Kér-

dette az réz-effendi : honnan vette az élést fel az feje-

delem ? Mondottam : Isten áldja meg Csafer passát, ö

adta, mert látta az fejedelem szükségit, hogy nem él-

het. Kire az réz-effendi: én úgy tudtam, hogy még
eddig sem vette kezéhez. Iteráltam újobban, hogy ré-

gen el is költ. Ezzel elölle kijöttem.

Az küls házában egy meghitt cselebi-szolgájával,

azaz a keszedárjával, ugyan elttem, csak magánossan

az u

sokáig beszéllvén Haszán aga, beszéllette 96, 47

ru nk mi ke t

242 108 dolgait: ezeltt egy-két nappal 205 194 45,

be sz él t a ré z- efifendi a vezér rel

145 67 166 45, 79, 239 55 312, 79, 412 107, s azt

miért nem vi se 1 te k

mondotta szemében: 466, 105, 259 244 27 249 25,

go n do t az em be r r ö 1

181 31 157 45 errl 96, 167 145 41 42 75 27?hány
va gy 011

három boncsokos vezéretek 257 61 223? hány két

boncsokos passátok? hány egy boncsokos békétek?
vi sz en, az me ly e k nek le g

mellyik 259 67 168, 96, 204 63 21 25 107, 199 17
na gy u b ma n sz u p ja vagy on is

208 61 213 5, 203 31 67 47 37 188, 503 223, 104,

ezer em be r t Ez az em ber me nyi

431, 167 145 41 45 mezre? 99, 96, 167 41, 183 65
hogy or sz á ga to k ba n ny o

esztendeje, 101, 225 67 3 181 251 25 144 31,65 33
mo ro g nem se m mi ma n sz u p

206 241 17, 105 lévén 244 29 205, 203 31 67 47 37

ja had at ta r to t t

188: mennyi 436 143, 248 41 251 45 46 eddig, ma-

gatok jól tudjátok ; hiszen ez az ember csak ollyan
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ennek a birodalomnak, mint egy madárka, az ki ha

egy fára száll, annak egy levelecskéjével béfedezö-

dik. Mit tenne hát egy illyen embert illyen birodalom-

Az vezér e ze k re a ré z-

uak accomodálni? 96, 412, 12 55 25 239, 79, 239 55

efiPendi sz a va i r^i meg né m 1 t egy

312, 67 4 257 21 238, 403 209 207 27 45, 429,

sz ót sem tu do t t

67 227, 105, 252 157 45 46 szóllani.

Die eodem , mihelt az réz-efifenditül kijöttünk,

küldöttük Gyárfás Tamást Skerlet uramhoz : ha leve-

let akar az fejedelemnek irni, az menzil-fermán már

kezünknél vagyon ; de nem tanálta szállásán, hanem

visszajvén, ugyan ikindikor küldöttük újobban Gyár-

fás Tamást hozzája; akkor sem tanálta szállásán, ha-

nem várakozott, míg hazament. Mikor azért lováról le-

szállott volna, eleiben megyén Gyárfás Tamás , és

mosolyogva kérdi Skerlet uram tölle : quid növi Do-

mine? forte habetis aliquid? Kire Gyárfás Tamás : az

menzil-fermán már kézhez adatott, az réz-eífendi is

irt, jó reggel el fog menni a posta; ha irni akar urunk-

nak, alázatossan akartuk értésére adni. Kire Skerlet

uram : expedietur summo mane ? Mondotta Gyárfás Ta-

más: az szándék az, minthogy minden készenvagyon,az

Skerlet uram levelein kívül. Erre Skerlet uram : cras

adhuc non expediatur
,
quia Illustrissimus Dominus

legátus Gallicus hodie fit apud Supremum Vezirium,

et inter alias quasdam propositiones habuit ex parte

Principis, ad quas Vezirius promisit aliquod subsidium

pecuniarium, et credo, quod intra duos-tres dies ferma-

num etiam extradabitur. Erre Gyárfás Tamás : mint-

hogy az mena^il-fermán kéznél van, az lengyelországi

levelekre nézve talám ezen postának szükséges az

elküldése. Ha valamit adnának, Horváth Ferencz
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uram arra várakoznék, s más emberis volna. Kire Sker-

let uram : bene, Domine ; itaque summo mane denun-

ciabitis mihi, si expedietur homo, vei si ipsémet pote-

ris venire Domine, ego scribam. Gyárfás Tamás mon-

dotta : ha lígy parancsoljíi, s neki úgy tetszik, nem
küldünk, magunkat alkalmaztatjuk az ö tetszéséhez.

Erre Skerlet uram : Domine, quid ego sdam dicere

aliud, quam, quod si homo expedietur, scribam, si non,

non ; dicas Domine domi haec, quae nunc tibi dico, et

si determinabitur hominisexpeditio,sciam summo ma-

ne. Mondotta Gyárfás Tamás : ö parancsolta volt,

hogy az réz-eífendihez elmenvén, informáljuk arról,

hogy az Landor-Fejérvárról való eljövetelekor a ve-

zér az melly élést adott, már az el is költ : mert úgy
tudják, hogy urunk még kezéhez sem vötte ; mellyet

az ö tetszése szerént elkövettünk. Erre Skerlet uram:

bene factum Domine
;
pláne in praesentia Domini legati

dicebat Vezirius ista : sed statim Dominus Cancellarius

et ego subjunximus, quod etiam consumpta sint. Mel-

lyet Gyárfás Tamás megköszönvén, tölle elbúcsúzott.

Die 2. Februarii. Jó reggel küldött érettünk

az orator, kihez is Horváth Ferencz urammal elmen-

vén és mindgyárást szemben lévén vélle. mondotta:

Domine, heri fui cum Supremo Vezirio et plurimum

sum cum illó loquutus, praesente Domine réz-eftendio

et interprete universali
;
post plurimas collocutiones

loquutus sum etiam de negotio Principis, necessitates-

Me ]y e k re -az vezér

que ipsi exposui. 204 63 12 25 239, 96, 412kezdette

t» k ko r en iiy i bú zá t,

elszámlálni: 12 25 196 41, 168 65 21, 148 26745,

e k ko r en ny i ár pá t, am a k

11 25 196 41, 168 65 21, 140 228 45, 138 2 25



571

ko r an ny i an ny i ri s ká

146 41, 139 65 21 pénzt, 139 65 21, 240 43 193

eá t, an ny i é lé st ad tu nk, még

243 45, 139 65 21, 12 199 91, 135 248 29: 463 is

nem te 1 he ti k so ha Po st ta

105, 249 27 184 250 25. 246 183 bé. 231 91, 248

le s di f fi cu 1 ta te s

199 43, 156 15 175 153 27 248 249 43 promisit,

quod vellet dare aliqiia victualia pro Principe ; cum

ego tamen beiie sciam, quod istaaut non essent bona,

aut tarde subministrarentiir : rogavi ipsum, ut omissis

iis, potiiis siibministraret aliquod síibsidium pecunia-

rium. Ad qiiae Vezirius : si ita debeat fieri. dabo ipsi

recenter decem bursas pecuniae. Obtenta itaqiie hac

promissione, ipsi valedixi, et iibi exiissem, aggratulati

siint Dominus Cancellariiis, Tihaja et Skerlet, quod ego

fuerim tam fortunatus ex parte Celsissimi Principis,

quia praeter me neminem sperassent hoc efficere po-

tuisse. Itaque Domine, habeatis jam curam, et admonea-

tis Dominum Maurocordatum : allaboret in eo, utgratia

ista Portae quantocius administretur. Ugyanezen al-

kalmatossággal mondotta az orator : Fui etiam eadem

via ad Seislamum et ipsi literas Principis tradidi, et

ipsi fit pergratissima memória Principis, quod ipsius

oblitus non fuerit, dixitque : perscribas ipsi et assecu-

res de amicitia mea syncera, et in quibuscunque potero

qui d tamen fa ci

ipsi servire, non intermittam
; 235 9, 397 sit 173 151

en du m cu m ne bu lo ne

168 158 29, 153 29 isto 209 148 201 209, tu ipse

vides. Ezek az szók igen tetszettének az oratornak, et

di s co r di ae

summe praeplacerent isti 156 43 152 41 156 80,

inter et Vezér i um.

341 Pontificem 85, 4l2 21 253.
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Die eodem küldöttük vala Gyárfás Tamást Sker-

let uramhoz, adván értésére, liogy a postát el akarjuk

küldeni, azért írjon levelet urunknak, mivel maga is

ezt megkívánta. Kihez képest irt mindgyárt Skerlet

uram s a levelet kézhez is adta. Ezen alkalmatosság-

gal szóllott Gyárfás Tamás azon, hogy a mikor a ve-

zér megígért gratiáját megadják, szerezzen audientiát

eltte, hadd köszönhessük meg; az dolgoknak az ö

assistentiája által jó kezdeti lévén, legyen jó vége is.

Kire Skerlet uram : audientiam procurabo Domine.

Fatendum est quidem, quod resolutio data est prae-

sente Dominó legato Gallo, sed testis est Deus, quod

non defui praedisponere mentem Vezirij. — Mellyre

Gyárfás Tamás mondotta : Isten is azért áldja meg, az

fejedelem sem múlatja el megszolgálni. Mi is alázatos

szolgái maradunk. Kire Skerlet uram : ita spero Do-

mine, nec dubito.

Azalatt mig Gyárfás Tamás odajárt, érkezek

Inczédi Mihály uram postán, az urunk leveleit meg-

adván, az úr Sándor Gáspár uram jöveteliröl infor-

málván, s úgy egyéb dolgokról is. Kihez képest az

Lengyelországbul jött levélre nézve a postának elkül-

désit akartuk tartóztatni az úr elérkezésére. Jól esett,

hogy volt Inczédi Mihály uramnál clavissa, mert meg-

fordíthattuk, és in paribus elküldöttük. Az fermánnal

nem lehetvén mulatni, az postát ezekkel indítjuk Isten

jóvoltábül.



57.'3

Balogli László elmeiieteli után való coiiti-

nuatió.

Die 3. Febriiíirij. Küldöttük el Balogh Lász-

lót kegyelmes urunkhoz postán, az eddig interveniált

tudósításokkal és levelekkel.

Eodem die érkezett Brassai is, Sándor Gáspár

uram levét hozta, de egyebet semmit sem.

Die 4. ejusdem. Jó reggel mentünk vala az

Skerlet uram szállására, de házánál nem tanálhattuk,

igen idején kiment volt házától. Onnan visszajöv^én,

mentünk az kapura, és az réz-effendi szállásán szem-

ben lévén vélle, megköszöntem néki kegyelmes urunk

dolgaiban való szives fáradozását a vezér eltt. Kér-

tem, tovább is munkálódjék urunk dolgaiban, és ha

immár a vezér megígérte a tiz erszény pénzt : ö ke-

gyelme munkálódnék a kiszerzésében is mentül ha-

marébb, mert mind kegyelmes urunk s mind hadai

nagy szükségben vannak. Egy kevés ideig gondol-

kodván, Haszán agának monda : Írasson egy arzuált

törökül, és azt is megmondá, mint kelljen Íratni. Ikin-

dikor, így mond, menjetek fel a tihájához, és ha el-

veszi jóval, jó ;
ha nem, és mondja, hogy várakozzatok

még egynéhány napig, hozzátok énhozzám. Az supli-

catiót Omer effendivel megíratván, ismét felvittük né-

ki
; megolvasván, helyben hadta. Azonban elérkezvén

Sándor Gáspár uram is, ezen suplicatíónak beadását

mai napról elhalasztottam, várakozván az ö kegyel-

me beérkezésére, és olly véggel, hogy ö kegyelmével
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conferálhassak, és egyszersmind talám az ö kegyelme

jöveteiivei meg is fogják szaporítani az megigért sum-

mát.

Eodem die érkezett bé Sándor Gráspáriiram, dél-

után egy órakor tájban, és iiem is jött bé a városban

szállásunkra, minthogy Horváth Ferencz és Inczédi

uraimék eleiben mentenek volt ö kegyelmének ; ö ke-

gyelmeket visszabocsátván, Sándor uram maga egye-

nessen divertált az oratorhoz, Horváth Ferencz uram-

nak meghagyván, hogy Haszán agát mindgyárt küld-

je a réz-effendihez, és az ö kegyelme jövetelit neki

megizenvén, jelentette, hogy elsbben is vélle kivárnia

szemben lenni, és mindeneknek eltte az dolgokat

néki megbeszélleni. Felmenvén azért Haszán aga a

réz-effendihez. Sándor uram jövetelit néki megjelentet-

te s kiváiita is egyszersmind, hogy lehessen magá-

nossan szemben vélle. Kire az réz-effendi azt felelte :

Írassa le ö kegyelme a dolgokat és küldje fel néki

Írásban, azután maga is beszélleni fog ö kegyelmével.

Sándor uramnak azért ezeket Horváth Ferencz uram

megírván az orator szállására, maga is feljött ö ke-

gyelme a szállásra ; késnek Ítélvén Sándor uram ö

kegyelme a dolgoknak törökül való leiratását : a pas-

sák leveleit in specie felküldötte a réz-effendinek, ki-

ket is felvivén Haszán aga, elvette a réz-effendi, és

akkoron nem lévén ideje az megolvasásokra, meg-

mondotta a tolmácsnak : magánossan meg fogja olvas-

ni ;
következend nap peniglen reggel Sándor uram

menjen fel hozzája és szemben lészen vélle.

Eodem die Gyárfás Tamást is küldötte Sándor

uram Skerlet uramhoz, köszöntetvén és jelentvén ide

érkezését ; micsoda dolgokkal jött penig, akarja vélle

is közleni : mikor menjen azért? kérdést is tétetett.
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Mellyre Skerlet uram mondotta, hogy reg*o-el megvárja,

addig' kapura nem megyén.

Die 5. Igen jó reggel felkelvén Sándor uram,

ment Skerlet uram szállására, Horváth Ferenez uram-

mal együtt, és noha én is oíferáltam magamat, liogy

örömest elmegyek ö kegyelmével : de nem tetszvén ö

kegyelmeknek az én elmenetelem, engemet a szál-

láson hadtanak
;
ellenben peniglen Sánd jr uram meg-

parancsolta énnékem , hogy a tolmács mihelt feljö

szállásáról, — menjen a réz-eífendi szállására és

ö kegyelmét ott várja meg. — Skerlet uramnál mi-

csoda beszédek voltának , Sándor uram elhiszem

maga diariumjában meg fogja irni. Onnan ö kegyel-

mek hova mentenek és micsoda operatiói voltának,

én abban semmit sem tudok, mert engemet magoktul

elhadtanak, és azon egy úttal a vezérrel is szemben

voltának s meg is kaftányoztattanak : noha de bono

ordine ez lesz vala talám a rendi, hogy primo intuitu

mikor az urunk követjei vezérekkel szemben szok-

tanak lenni , az kapithiának is jelen kellene len-

ni, az lévén egyik számadó szolgája az urának ; de

én kimaradtam a kasbul, Horváth Ferenez uram böl-

cselkedése miatt, kit nem is utolsó bestelenségemnek

tarthatok. Patientia

!

Eodem die ikindi tájban ment Sándor uram ö

kegyelme a jancsár-agához, engemet is elvivén magá-

val ; kivel is szemben lévén, urunk leveleit néki meg-

adta, és nagy humanitással excipiálta is. Az leveleket

patienter megolvastatván, addig leültetett bennünket,

annakutánna Sándor uramtól minden dolgokról és hí-

rekrl tudakozódott, kikre is ö kegyelme nagy becsü-

lettel megfelelt. Ajánlotta is magát mindenekben a

jancsár-aga kegyelmes urunk dolgainak promotiójára.
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Megjelentettük azt is néki, hogy az hatalmas vezér

valamellypénzbeli succiirsiist is igért kegyelmes urunk-

nak
; kire a jancsár-aga mondotta : talám élés is leszen

a pénz mellé. Több ajánlásokat is tévén urunk dol-

gainak proraoveálásának készsége iránt, ezzel tölle

eljöttünk ; kikrl is, elhittem, Sándor uram informatiót

tészen maga diariumjában.

Die 6. Sándor uramat ö kegyelmét hivatta az

orator maga szállására, és Inczédi Mihály uramat is

elvivén magával. Gyárfás Tamást küldötte Kupár-

oglihoz, Fabri uramnak szólló de Lóra uram levelé-

vel , kinek is azon alkalmatossággal Székel Zsig-

mond uram újóbban érkezett leveleit, úgy kegyelmes

urunknak szólló vajda levelét is kezéhez adta, lévén

azon levelek között az oratornak szólló levele is

Székel Zsigmondnak, és abban inclusive újobban

Lengyelországbul érkezett levelek. Sándor uram ö ke-

gyelme szintén az oratornál lévén : akkor mindgyárást

az ö kegyelme kezében küldöttem, kit is ö kegyelme

az oratornak resignált.

Eodem die kerestük Sándor urammal együtt

mind kajmekámat, teftedárt : de nem tanáltuk szállásán.

Die eodem ikindi után mentem a vezér tihájához

a tolmácscsal, és az melly suplicatiót a fvezérnek

Írattam volt pénz és egyéb élés felöl, kértem az tiháját,

hogy adja bé az urának ; mellyet is elvévén töllem, meg-

nézé, és visszaadván, mondotta : már ez nem szüksé-

ges, mert tegnap avezérbeszéllvénateftedárral, mind

pénzt, s mind élést rendelnek a fejedelemnek, és a tihá-

ját is egynéhány napok múlva el fogják bocsátani. Jó

akaraját igen-igen megköszöntem, s kértem is, hogy

tovább is legyen urunkhoz nagyságához aífectio-

uatus és segítse dolgait, promoveálja a vezér eltt;
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kegyelmes urunk is, Isten boldogítván, neai leszeii

feledékeny jóakaratjáról.

Die 7. Voltam Sándor urammal teftedárhoz,

kajmekám tiliájához, onnan ismét a kajmekámlioz.

Kikkel is szemben lévén, referálom ez iránt magamat

Sándor uram diariumára.

D i e 8 . Voltam Sándor Gáspár urammal a mu-

zur-aga látogatására, ki is nagy becsülettel excipiálván

ö kegyelmét, magánossan is sokat beszélgettenek tol-

mács által ; az kapun is ezen alkalmatossággal voltam :

de semmi olly dolgot nem láttam sem nem hallottam.

Die 9. Sándor uram a Csafer passa kapitihájá-

hoz és más helyekre is járván, a tolmácsot elvitte ma-

gával. En a szálláson contineáltam magamat.

Die. 10. Jó reggel a tolmácscsal együtt Sándor

uram ment a réz-effendihez magános beszélgetésre.

Eodem die jött bé az angliai orator, kinek solen-

nitással való excipiálásának nézésére mentenek In-

czédi Mihály uram, Bay András és Gyárfás Tamásék.

Vittenek volt eleibe a követnek egy fejér, felöltöztetett

török lovat, kire is ráülvén, két felöl a kantárszárat két

török fogta. Voltának magának is szolgái gyalog maga

mellett. Hozták el a császár szarajja eltt; acsauz-passa

ötvenig való csauzzal ment ki excipiálására, kik is ket-

ten-ketten jöttének az úton, távul egymástól, acsauz-pas-

sa penig maga mellett a követ mellett járt. Ezek eltt

mintegy ötvenig való kapás jancsár ment. Az követ em-

berei, szolgái is mintegy negyvennyolczan, ötvenen le-

hettek, megszaporodván az hollandusokkal is, kik innen

eleibe mentenek volt. Az hintaját utánnok hozták ; hat

fakó kancza ló volt eltte, festett farkúak, és az üstö-

kire mindenikének bokréta volt kötve. Az szekér után

két hasonló lovakat hoztanak vezetéken. Kapás jan-

MONUMENTA HUSG. SCIRFT. XXIII. 3?
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csárok állottanak ollyaii lielyeii sort, a hol kik a kn-

hikokon*) voltának.

Dic 11. Reggel voltam a kapun, a tolmácácsal

együtt, holott is nagy dívánkozás volt ; a jancsártisz-

tek mind fen voltak.

Die 12. Az úr. Sándor uram a teftedárnál volt,

ki is pénzt, posztót és abát is igért ; maga diarinmá-

ban, elhittem, ö kegyelme mindeneket bven feltett.

Die lo. Voltunk n teftedárhoz. ki is ezer sing

posztót kézhez adatván, liozattuk a szállásunkra.

Die 14. Voltunk a kapun, de semmi memorabi-

lét nem láttunk.

Die 15. Sándor Gáspár uram volt a teftedárhoz

a tolmácscsal együtt , holott is mivel jártak, maga

diariumábúl megtetszik. Azután négyen : Sándor Gás-

pár uram, én, Horváth Ferencz és Inczédi uram men-

tünk az oratorhoz.

Die 16. Sándor urammal voltam én is a vezér

tihájához, holott is mivel jártunk, az kegyelme dia-

riumábúl kitetszik.

Die 17. is voltam a kapun Sándor Gáspár uram-

mal együtt; a tihájánál is ott voltam.

Die 18. Haszán agával voltam a kapun, és az

késérö fermánt Gyárfás Tamás számára elhoztuk,

Die 19. is az kapun voltam, mellyeket Sándor

Gáspár uram bven megirt.**)

*) Értsd: a hol valakik a csúuakuLon — k.ajik, kiijuk • vol-

tának.

**) Ettl fogva más írással irva foly tovább a napló.
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Anno 1693. Februariiis.*)

2 2. Reggel voltam az moldvai követeknél, kik

ezek voltak : Logofet, Poszteliiik, Vornik, Pohárui-

kul, Szüléséi"
;
panaszolkodtak hazájok pusztaságán,

és liogy noha Moldva 17. vármegyébül állott, de mái-

ötnél több nincsen kezeknél, azt is a lengyel, tatár,

kozák elpusztította, — mégis régi adajokban a porta

nem akar semmit is lebadni. Ok azért jöttének, hogy

instáljanak s protestáljanak, hogy ha nem kedveznek

nékik,sadajokát nem könnyebbítik : ajövötavaszszal az

a rész is, melly még kezeknél van, pusztán marad. Jelen-

ték azt is, hogy tegnap a tihájával szemben voltak, ma
az vezérnél is audientiájok lészen. Enjovallám nékik :

már a vezérrel legyenek szemben s azután requirálják az

francziai oratort is, kinek a portán nagy tekinteti van
;

minthogy a vajdának ö nagyságának jóakarója. Ke-

gyelmes urunk ö nagysága nevével én is requirálni

fogom , és így ö nagyságáért is sokat cselekszik

;

úgy hiszem , segíteni fogja dolgokat. Mellyet nékem

megköszönének, s igírék arra magokat : minden dolgo-

kat velem communicálják, s az oratort is requirálják,

Tudakozám Kamenicz állapotjáról ; mondák, igen meg-

szorulva vadnak ; az nyáron a lengyel király a melly

palánkat épített egyórányi földre Kameniczhez, 5000

gyalog, 3000 lovas lévén benne, még csak embert is

Kameniczböl ki nem bocsátanak. A vezér egy kapu-

*) Itt egy levél és mintegy fél lap üresen áll, 3 a február 20-

éo 21-ÜTéröl való följegyzések elmaradtak.

37*
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csi-pasát küldött volna belé hópénzzel, kit a vajda

lovasokkal meg is indított volt : de az lengyelek, ko-

zákok már útját elállván, kételníttetett az is visszatér-

ni. Jász-vásáron octurál , várna tatárokat Budcsák-

ból, késérésére ha jönének.

Tudakoztam a tatár liámrul s készüietiröl ; mon-

da a Logofet : sem az hámnak, sem készületinek nin-

csen közöttök semmi híre.

Ezen híreket referáltam az francziai oratornak

mindgyárt, kedvessen is vette, s monda : Poloni bloc-

quadarunt Camenecum, et adlmc vellent. Tartari pro-

hiberentur, ne in Poloniam faciaut irruptionem
;
quod

fuisset ridiculum, si nomine Principis proposuissetis.

Monda az orator azt is : úgy látja, a vezér már nem

késik, meg kell indulni. En mondék : nem látom sem-

mi jelét indulásának, mert az ugyan való, mindenfelé

fermánokat küldött a készületekrl : de pénzt egy-

felé sem ; a hadak is messze s széllyel lévén, az szo-

kott nyári idnél elébb csak nem indulhat. Mellyen az

orator megegyeze.

Gyárfás uram a posztóval kegyelmes urunkhoz,

Horvát Ferencz uram a tiz erszény pénzrl való fer-

mánnal Nikápoly felé elindúltanak.

Estve nyolcz órakor érkezek Balog László ke-

gyelmes urunktól ; ezen alkalmatossággal hozta

nagysága tudósítását az Gyulában való élés bevitelé-

rl, és micsoda kárral tért vissza a katonaság.

23. Jó reggel kapitány (Sándor) uram ment a réz

-

eft'endihez s tihájához ; ott mint proponálta sprocurálta

ezen dolgokat, maga kegyelnie leírta, s kegyel-

mes urunknak ö nagyságának megviszi.

Bai Mihály uram ment jó reggel Skerlethez,

kegyelmes urunk levelét néki praesentáltn, mellyet
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megolvasván, kérdette : An jam Dominus Sándor abiit ?

Felelt : nondiini. qiiia adliiic expeditiones non liabet

paratas. Mond : Domine, istud itcr non debebat siis-

eipere. Felel Bai uram : nolens volens suseipere debu-

it, qiiia ad eapiit ipshis (nulla excusatione accepta)

imposiiit Vczirius. Mond: Si ita est Domine, debuit fa-

céré, licet liic habebat alia neg'otia. Kérdi tovább :

noune habetis aliqua nova ? Mond Bai uram : nulla,

praeter ea quae scripta sünt vestraelllustritati. Hozta

azt is elö : quomodo imbelles istos Valachos ad lioc

iter debuistis accipere, propter ipsos et vestra militia

peribit. Mond Bai uram : Vezirius scit cur fecerit.

Skerlet : tameu Dominus Sándor desideravit. Bai uram

tagadta, hogy kívánta volna. Mond továbbá: ecce ibo

ad Portám et ibi loquar cum Dominó Sándor.

En is jó reggel menvén a francziai oratorhoz,

kegyelmes urunk s Lóra uram leveleit megadtam, mel-

lyeket megolvasván feje csóválásával s nyelve kive-

tésével, én is moudék : videat vestra Excellentia ini-

quas Csafer passae informationes, quae jam praeva-

luerunt ; Principem accusat, et ipse ac passa Temes-

váriensis sünt causa, quod et Jenövam annonam non

introduxerunt nostri milites. Csafer passa pro viatico

qualem panem dederat militibus, ostendetur Vezirio, et

vestra Excellentia videbit, pro canibus talis panis non

valebat. Temesvaríni etiam milites a Gyula reduces

erant parati iterum Jenövam ire, tantummodo duorum

dierum pabulum et panem a passa poscebant, quod

et promiserat : verum per diem et noctem milites et

equi fessi, jejuni contra passae promissum stantes, ne

et ulterius tempus ibi perdentes, magis destruantur,

redire coacti sünt, Nec lianc militiam Csafer passa

pro ducendo commeatu petierat, sed tantum pro comi-
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tiva; tameii feceriuit qiiicqiiid potiierimt. Mond az

orator : Domine, non svadeo, qiiod contra Csafer pas-

sam querelas faciatis, cum ipse sit primiis in partibus

vestris. Contra ipsum conqueri nec volumus : sed quod

ipsins delationes contra Principem fuerint injnstae,

justis rationibus ostendere intendemiis, iitijam Dominiis

Sándor est in hoc opere. Monda : bene Domine, tan-

tum rogo Dominiim Sándor, antequam abeat, veniat

ad me.

Sándor uram tiz órakor ebédelvén, elmene a

francziai oratorhoz, olly készülettel, hogy onnét útját

directe continuálja ; hová is engemet kihivatván Sán-

dor uram, kimének, és elvivém magammal a Jablo-

novszky uram levelét, mellyet az orator igírt : maga

tolmácsával fordíttat meg, hogy ne legyen publicum-

má, — közöljem úgy azután a réz-eífendivel.

24. Jó reggel mentem Skerlet uramhoz: követem,

Sándor uram nevével, hogy tölle el nem búcsúzhatott,

mert a vezér elmenetelét igen siettette, söt csauzok-

kal lesette elindulását is. Monda: bene, Domine, et

jam abiit? Mondék : jam abiit. Et vestra Illustritas

potuit audire
,
quam dure demandatum est Principi,

quod annonam in Jenövam intromittat ; militiam Priu-

ceps libenter accomodabit pro securitate, qui faciant

officia militum , tantummodo passae commoditatem

vecturae procurent, quia hoc Principi procurare im-

possibile est. Mond: Domine, faciat Princeps quicquid

poterit. Mondék : faciet quae poterit, sed modo cogi-

tur et ad ea, quae non potest. Et consideret vestra Ex-

cellentia, qualis sit mens Vezirii : et Principi Valacliiae

demandavit, ut ad hoc opus aliquos homines et equos

mittat. Mond : tamen Domine vos desiderastis. Mon-

dék : absit Domine
,
quod nos desiderassemus, quiu
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imo fuinius coiitrarii. etdiximus : ad quod tempusPriii-

ceps lios eqiiitcs pracparabit. iii vieina Transsylvania

rescient Gerniani et vias niagis obsidcbiint. Mond

:

Domine, milii dixit Valachiae residens. quod deside-

ravit Dominiis Sándor. Mondék : Non credat. qiiia tes-

tr Deuni, Dominó Sándor neque in mentem venit,

antequam ab ipso Vezirio audivisset. Mond : Domine,

tanta onera imposita siint isti Principi Valachiae, ut

medietatem vix poterit praestare ; sed quia hi sünt

Domini, mandant quicqnid volunt. Ezekután kérem az

Haszán aga suplicatiója promotiójára , kegyelmes

urunk nevével, mellyben igíré jóakaratját. Innét mé-

nek a francziai oratorhoz, bogy, ba megfordíttatta a

Jablonovszki uram Írását, vegyem kézbez ; egyszer-

smind elolvasám néki Székely Zsigmondnak irt Za-

mojszki uram levelét , mellyet megköszöne : de még

el nem készülvén a török fordítás , váratta velem,

ebédre is maraszta. xYzomban misére mene, melly elvé-

gezödvén, bázában ismét bébivata, s kérdezé Erdély

batárit. Mondék : Erdély magában nem sokat tészen,

lianem azt nagyította az Partium. Monda : Mert a né-

metek azt forgatják, bogy csak azt adják vissza, a mi

Erdélynek bivattatik. Mondék : ha csak azt, ainiak

fejedelem nem kell, mert az egy fejedelmet el nem

tart, az igen kevés. Kérdezi töllem : ba valamit nem

értettem-é a békesség dolgáról ? Mondék : semmit

nem. Az hol tudakozom is, csak hadakozást mondanak

bogy lészen. Ezekután ebédre felmenénk, jóllakánk.

Ebédután bázában lekísírém, kártyázni leüle, azom-

ban a levél fordítását is meghozák, s kezemben adván,

vélle eljövék. — Bai Mihály uram a kapura lévén,

értette közhírrel , bogy a császár is ki fogna ez idén

jöni.
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25. Voltam a réz-effendinél, és praesentáltam az

orator geniussa szerint lett lengyelországi (levél) for-

dítását, mellyet megolvasván, monda : nem jól van ez

Írva, mert ebben én is értettem. Vöm észre, hogy tu-

dós abban a dologban. Mondám : majd itt egy effendi-

vel megnézetem, s meglátom mint van ; ha jól nem

Írták, jobban kell Íratnom. Mellyet kinn egy effendivel

megolvastaték, s meg bemének hozzá, mondék : látom

magam is, nem jól irták ; de minthogy a fejedelem

látta , nem méltó az vezérrel közleni : hanem csak

nagyságodnak mint kedves apjának akarta tudtára

adni ; nagyságod penig jól érti, talám nem is méltó

újjalag fordíttatni. Monda: vagy fordíttasd meg, s hozd

hozzám. Mondék : jobb eífendit keresek hát s megfor-

díttatom, s nagyságodnak elhozom. Kérdezé: kapi-

tány uram elment-é ? és ha azt a kenyeret a vezérnek

megmutattuk-é ? Mondék : a vezérnek nem, de a tihá-

jának megmutattuk. Monda : mit felelt a tihája ? Mon-

dék : csak azt mondta, már azok elmúlt dolgok. Feje

csóválásával monda : látjátok-é, melly bolond ! Ezen

dolgok relatiójával menék az oratorhoz, de hogy vala-

mint ne controvertálja az ö fordításának helyben nem

hagyását : én azt mondám, hogy csak azt kívánja a

réz-effendi, hogy csak summáját Írassam le azoknak

a dolgoknak. (En errl relatiót nem tettem volna az

oratornak , de Fonton szintén a réz-eífendínél lévén

én ottlétemkor, látta, hogy a réz-effendi levelet kül-

dött kezemhez. Ezen az orator megtüzesedvén, monda :

Domine, caveat, aliquíd contrarii non scríbatur ibi!

Mondék : hogy gondolja még nagyságod, hogy én el-

lenkezt íratnék? mit is tudnék akarva is ellenkezt

íratni ! Csendesedvén , monda : azt mindenekfelett ki

ne hagyjam bellle, hogy a icngyel király s királyné
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Ígéretet tettek a galliciis követnek, hogy munkálódni

fogják, hogy a mire ereszkedett a porta, a francziai

király requisitiójára acceptálja arespublica. Mondám:
nem hagyom, söt párban el is viszem hozzá, a mint

summáltatni fogom azon dolgokat. Monda : úgy veszi

észre, munkában vadnak a portai rainisterek, hogy a

réz-effendi annyira kap rajta. — Eljövék onnan. Omér
effendi szállásomon lévén, jobb s értelmessebb formá-

ban írattam le Sándor uram orator szállásán leirt con-

ceptussát ; más papirosra azon dolgok summáját is le-

írattam vélle.

26. Haszán aga által küldém fel azon új fordí-

tást a réz-effendinek
;
magam azért nem mentem fel,

hogy nem tudván Sándor uram mint discurált vélle,

ha valamit fog objieiálni, nem tudok rá egy nyomon

felelni. Az kapun ezen nap semmi új dolog nem volt.

Vendéglettük meg a moldvai bóérokat.

27. Bai Mihály uram a kapura volt, de nem lá-

tott semmi új dolgot, hanem beszíltJanákival, és hoz-

ván elö, hogy a vezér a vajdára mi formában vetett

lovasokat, mondta : ö úgy értette, hogy Sándor uram

kívánta. Bai uram bitire mondván, hogy Sándor uram-

nak sem híre, sem tanácsa nem lévén benne, söt in-

kább ellenzetté, okozván, hogy a késn is lenne meg:

végre mutatta magát, mintha elhitte volna, és mondta,

hogy aga ment a vajdához ezen dolog procuráiására, és

hogy a vezér mikor elször ezen dologért hivatta, els

kérdése is a volt : Havasalföldébííl merre mennek Te-

mesvárra? O mondta: Lugasban, Karan-Sebesben el-

lenség lévén, Níkápolynál vagyVidinuél által kell aDu-

nán jöni. Ez nap mentünk eszki-csámi szarajhoz, s néz-

tük a császárnak templomban való jövetelit. A jan-

csár-aga elébb egy órával eljve, s várta a templom



586

ajtajánál; aziitáu a császár is hintón elérkezék, hoz-

tak eltte tiz vezetíket, és ült a hintó els részében

a sziliktár-aga. Leszállván a császár, a jancsár-aga

fogta, és megfordulván a jelen való sokaságra, magát

nékik meghajtá, s úgy mene bé. Végezvén cultusát,

onnét ment a vezér szarajja felé, holott a vezér a ka-

punál várván, áldott köntösét megcsókolta háromszor,

gyalog messze kísírte ; a vezér megtérvén s templom-

iján menvén, a császár csakhamar megint a vezérhez

jött, holott a'5 udvaron már hely lévén a császárnak

készítve, mulatott ott öt óráig, s a vezérrel discurált,

holott a vezér udvarabeli ifjak dsidáztak a császár

eltt. — Volt ebéden nálhink a francziai orator doc-

tora, kerülvén a bjt-eleséget.

28. Ez nap lévén rendeltetve a fvezértül az

angliai oratorral való szemben léteire, jókor a kapura

felmentünk, holott látván az audientiának haladását,

szállásunkra fordultunk, és utunkban tanálók egy

helyen (ho\á az angliai orator felhozatása nézésére

már magoknak helyet vertek volt) a gallicus orator

secretáriussát, lovászmesterét, kik is megértvén tül-

lünk az audientiának haladását, velünk eljövének az

szállásunkra : holott a konyhára is betekintettek, .és

láttak valami ftt lépet és májjot a több étkek közt,

mellyet mi cseléd számára szoktunk készíttetni ; k azt

jeles éteknek tartván, magok kezdenek szakácskodni,

és az melly jó magyar étkeink készen voltak, azoknak

jovát és zsírját mind elszedek, a sovány lépet, májjot

belévagdalák, s megfüszerszámozák, s mintegy félóráig

erssen megfzék. Nevettük s sajnáltuk is a dolgot,

hogy egy eledelért minden étkünk ízit elronták. Elké-

szítvén, asztalra hozák magok, akaratunk ellen is vé-

lünk dicsírtették. Én mondám : a fen-kö is jó volna
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avval a lével I Haszáii aga ízit kedvellette-é (mert

egyik is nem igen ette a húsát) vagy a sok erszakos

dicsíretre nézve, annyit ett benne, hogy harmadnapig

böjtölt utánna. Ezen secretárius beszéllé, hogy tegnap

a császár a vezérnél volt, s annyira contentálódott a

vezér a császár disciirsiisival, hogy miulta vezér, soha

ollyaji jókedvét nem tudják. Haszán aga is mondja,

hogy a vezér a császárnak egy szerszámos lovat, a

császár a vezérnek tizezer aranyat adott volna tegnap.

Ebédünket végezvén, meg kapura menénk; délre hogy

kiáltanak, csakhamar a követ felérkezék : libériás szol-

gái voltak tizennyolczan, igen tisztességessen ;
maga

is a követ fényes köntösben volt, és szép szerszámos

vezér szepe-szörü lován ült. A szolgáit is mind szer-

számos lovakon hozták fel. Volt a vezérrel circiter

egy óráig ; tizenhatodmagával kaftányózták fel.

Marti US.

1. Mentünk afrancziai orator udvarlására, holott

voltunk ebéden is ; ebédtül felkelvén, adám kéziben a

lengyelországi levélnek törökül leíratott fordítását, és

mondám : ezt adtam be a réz-effendinek is, azon for-

dítással egyben, mellyet nagyságod fordíttatott. Ezután

kérdi : nincsen-é valami új hirünk ? Mondék : nincsen.

Az angliai orator audientiáját ö nagysága ministeri

velünk együtt látták, arrúl nem szükség szóllanunk

:

de meg kell vallani, öszvevetvén az elmúlt pénteki

császárnak vezérnél való lételit s abbúl ezen termé-

szet szerint szomorú, melancholicus vezérnek hertelen

érkezett s szokása kívül való jó kedvét az angliai ora-

torral való hamar szemben lételével ; gondolkoztunk,

valamint kedve ne légyen a portának a békességhez

;
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azért kérjük ö nagyságát : a fejedelem dolgaira olly

valóságos vigyázassál lég-yen, liogy az egész világ

esmérje meg kegyelmes urunkon s rajtunk , melly

hasznos az ö felsége protectiója. Követjük ö nagysá-

gát, hogy ezen requisitiónkkal terheljük, tudván,

azon kívül is mindent mi arántunk elkövet ; de mint-

hogy akár hadra, akár békességre hanyatoljon a do-

log, az mi brünkben jár : elménk nyughatatlankodik,

nem állhatjuk, hogy ö nagysága eltt ne importunus-

kodjunk. Felel: Domini! bene scio omnia ea quae

acta sünt die Veneris, et quod Vezirius equum falera-

tum, et magnum horologiura dederit Imperátori ; scio

et hoc, quod orator Angliáé admissus sit ad audientiam
;

et vestrae Dominationes credant : habebo curiositatem

circa negotia vestra, uti etiam sum assecuratus aprin-

cipalioribus ministris, quod etsi fiat pax, Princeps et

vestrae Dominationes non negligentur ; tamen ego pa-

cem sperare nullo modo possum, quia scio de certo,

quod haec mediatio Anglica proponat Turcis inhones-

tas conditiones : Transsylvaniám quidem et Eszekum

abdicare promittuut, sed Budám et Váradinum con-

servare volunt, unde et Transsylvaniáé et Turcis

apertissimum semper immineret periculum. Vezirius

utrum desiderat pacem aut bellum ? de eo sponte loqui

nolo, hoc Deus scit. Imperátor quod sit belli avidus,

scio, et ibit in persona, nisi Vezirius sumptibus par-

cere volens, svaserit contrarium. Aliis etiam piacet

bellum, uti kadiaszkerijs, janicerorum agae, et quam

plurimis; et iterum repeto, Vezirius utrum desideret

pacem aut bellum? de eo sponte loqui nolo, tamen scio

et hoc, quod Vezirius brevi movebit, licet possum in

isto ipsius motu scrupulum habere : an ad pacem, vei

bellum moveat? Ego tamen invigilabo, non solum uti
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amiciis Priucipis, sed uti qiii amplissiirios habeam or-

dines ac Irajíeratore meo iiegotia Priucipis et vestra

procuraiidi, qiiia caiisa vestra est caiisa nostra. Et de

legatione Aug'lica, anteqiiam non videat et Imperato-

rem : vix credo, aliquod ardiuim rescianuis, quia post-

modiim proponet fiindamentalia ; interim Domini vigile-

mus, et ego omniavobis comniunicabo,et vos faciatis boc.

Haszán aga beszélli : a vezér bels inassátúl

értette volna, bogy a vezér csakbamar paradicsom-

ban küldetnék, mert semmi dolgát nem szereti a csá-

szár, és a kajmekám-passa succedálna belyiben, ba

gyermekeket öszve nem bázasították volna; de ba

már ö lenne vezér, emennek a kincsét belybenbadná.

2. Volt Bai Mibály uram a kapun , a réz-eífen-

di szállásán is ; nem látott s ballott semmi leírásra

méltó dolgot. Cserai-Oszmáuy aga, vezér agája, ki

az orator mellett volt mikor Szoíiátúl visszajött, nál-

lunk lévén, beszélte, bogy Erdélyt igírné ugyan a

német vissza a töröknek, de úgy, bogy ö tegyen

fejedelmet benne ; de a császárnak arra feleleti az

volt: ba egynébány százezereket elkölt is,deTökölyi

királt el nem bagyja, valamég él, s meg nem sznik,

míg Erdélyben bé nem viszi.

Haszán agával küldettem volt feleségét a réz-

effendinébez, bogy töUe tanulná ki az angliai orator

propositióit ; és izente a réz-eftendiné, bogy ennek is

basonló kivánsági voltának , mint azeltt a bollan-

dusnak : úgymint, a kuruczokat kivánja kézben, Te-

mesvárt, Gyulát, Jent visszaadatni, és bogy Bosz-

nya adót adjon
;
melly propositióiért egészlen contem-

ptusban jött. Mondta az is a rézné, bogy a császár-

nak az a szándékja, bogy maga is kimenjen és Nán-
dor-Fej érvártt teleljen, ez nyáron penig a tatár cbára-

mal a fejedelmet Erdélyben küldje.
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3. Mentünk az francziai oratorhoz, ezeket tudtá-

ra adtuk, mellyet megköszönt, s kért is, hogy ezután

is mindeneket vélle közöljünk. Ezekután monda; Et

ego bono rumore gratificor vobis, qnia medietas pe-

cuniae Principis jam est Constantinopoli, altéra me-

dietas ver Smyrnae ; et agnoscere poterit Princeps,

quam sedulo procuraverim ejus negotium, cum vobis

ostendero cambium quo die est scriptum, et vos tes-

tes eritis mihi, quod fit mendacium in illó mercatore,

qui in hac matéria multa mentitus est. Eventus rerum

etiam testabitur. Mi mondánk: noster Princeps nihil

diífidit in vestra Excellentia, et habét omnem fiduci-

am in synceritate vestrae Excellentiae. Monda: már

a quietantiákat is elküldte, reménli, nem sokára az

egész pénzt idehozzák, s kezünkben adja. Ezekután

felmenénk ebédre. Ebédtül felkelvén, monda: habeo

literas ex aula, et vestris Dominationibus significo : meo

fratri natu minori, noster Imperátor dedit abbatiam,

quod oíFieium dum ipsi dedisset, fecit mentionem me-

orum servitiorum. Mellyen minthogy nagy öröme volt,

mi is congratulálánk. Ezután a házbul kijvén aztor-

náczban, a medicussa velünk állván, ezen király ke-

gyelmességérül irt levelét abbas öcscsének elolvasá,

s kére a doctort : nékünk magyarázza meg ; ki is ment-

vén magát vékony deákul tudásával, nevetve ugyan

csak imponálá néki, magyarázza meg ! Ki is mond

:

seribit fráter minor natu suae Excellentiae, quod sua

Majestas dederit ipsi abbatiam, etquidem iis terminis,

quod hoc officium esset via ad altiora tantum. Ezek-

után én mondám : credo, quod vestra Excellentia et

aliquod evangélium habét modo ex aula. Mond : 'Do-

mine ! videbo prius Vezirium , et postmodum omnia

vobis communicabo, licet quinque literae adhuc ante
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modeiTias scriptae ad me non perveiieriut. Monda azt is,

kívánna Feriol nramnak bizonyos alkalmatossággal

Írni, ha emberünk volna. Mi mondók : magunknak

emberünk nincsen, de vigyázni szoktunk a Nandor-

Fejérvárra menni szokott alkalmatosságokra, és ha

oda valaki küldetik, hirré adjuk ö nagyságának.

Monda : úgy, de nékem bizonyos alkalmatosság

kellene. Nem akarván mi kegyelmes urunk költségét

szaporítani, tudván azt is : ha udvartúl van ordinan-

tiája, maga költségén is el kell küldeni , csak nem

tudtunk egyebet mondani , hanem hogy most nincs al-

kalmatosságunk kegyelmes urunkhoz való küldésben.

4. Érkezek Sándor Gáspár uram Kara-Pazárrúl

24. Februarij irt levele, mellyben irja ö kegyelme,

hogy a vezér agájával megegyezett, és az melly fejér-

vári szerdár agáját ottan elötanálta (a ki hozta ezen

levelet is) az, angliai oratornak szólló leveleket hozott

volna. Ez nap hozák Orosz GsíkriU 24. Februarij irt

levelét Horvát Ferencz uramnak is , mellyben irja,

hogy az tiz erszíny pénzt ott adják meg. Irja azt is,

hogy 22 sajkát, 20 gimiát. 22 hidast újakat készí-

tettek volna, és hogy már a sajkák mennének a Vas-

kapu rzésére, és hogy a tábori szükségre feles élést

hordtak volna oda. Mindezeket irás által közlöttük a

francziai oratorral. Hasas basa monda, hogy a vezér

Szófiánál akarna fre bocsátani. Nagy conferentiavolt

vezér, mufti, jancsár-aga, kajmekám, tihája, réz-efiFen-

di között a vezér szarajában.

5. Volt Bai Mihály uram a kapun, holott nem lá-

tott leírásra való dolgot ; beszéllett a moldvai boérok-

kal, nevezetessen Pohárnikullal, kik mondták : volna

reménségek adajok relaxatiója aránt, és hogy a bud-
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csáki szultán bevitte volna Kameniczben a pénzt és

élést, s ezen alkalmatossággal Lengyelországban be-

csapott; mint járt? nemsokára meghalljuk. Ebéden

lévén nállunk a francziai orator Reverend nev tol-

mácscsa, s borbéllyá , mondák, hogy tegnap estvefelé

volt az orator szemben az vezérrel, és hogy Dominus

Paget ma Colberthez, a hollandiai oratorhoz ment.

6. Ment Skerlet kétlovú kocsin, két vczc tikkel

az angliai oratorhoz. Mentünk az francziai oratorhoz

hogy igíreti szerint communicálja velünk a Francziá-

búl jött hireket ; a minthogy communicálá is, és mon-

da : Domini, heri vidi Vezirium, jam et vobis aperio,

noster Imperátor Christianissimus habuit in mense

Januario magnam fortunam, quia fortatitium Furne
in Flandria obsideri jussit , tandem per accordam

etiam accepit ; ibi fecerant hostes magnas provisiones,

ut inde fortalitium nostrum D o n k e r q u i u m prima

occasione obsidere possint, et inventa sünt ibi tormenta

1000, etaliae praeparationes ad quatuor milliones aes-

timatae. Eadem occasione et ad alteram Rheni partém

ad Rheinsfellium expedita est a Rege aliqua ar-

mada, sub commenda Domini Comitis de Tallárd, eo

tantum fine, ut Bavarus (qui cum armada Caesaris et

Imperii, reliquorumque confoederatorum, una tantum

bora distabat a Furne, cum fait obsessa et accepta,

nec tamen succurrere ausus est), magis confunderetur.

Accepta ver Furne, et Dominus Tallárd redire jussus,

interim cum sub Rheinsfellio equitasset, globo laetha-

liter sauciatus est, armada ver absque omni alio

damno rediit. — Ez nap voltam a kapun, de nem lát-

tam semmi ollyas dolgot.

7. Volt a francziai orator a jancsár -agánál, és az

orator doctora nállunk.
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8. Az orator vadászni ment. Bai uram a kapura

volt, holott a hollandiai orator Domiuus Hemskerek

tolmácscsával beszélvén, kérdezte : an habeant aliqua

bona nova. Amaz felel : habemus nova, sed non pláne

bona ; és kérdvén Bai uram : lehet-é valami reménség

a békességrl? emez mond: igen kevés, quin imo fiet

terribile bellum. En mentem Kupár-oglihoz , vettem

kezemben ConstancinápolybiU Sándor uramnak jött

levelet. Ott tanáltam a Posztelniket is. Kérdezem töl-

lök : igaz-é, hogy a tatárok Kamenicz ellenében épí-

tett ersségét a lengyeleknek elrontották volna ? Mon-

dának : Zváucsa oUyan hely s úgy megersítették, k-
sziklán lévén, a természet is úgy megersítette, nem-

hogy a tatár rontaná el : de a töröknek is dolgot adna.

A tatárok ugyan lovok hátán vittenek bé huszonötezer

kila búzát ; volt Jászvásártt négyszáz kereskedsze-

kér is, kik bé akartak menni, de nem bátorkodtak. A
tatárok rablani mentek-é, vagy visszatértek? nem ir

rólla. Ez nap irtunk Székely Zsigmond uramnak ; Ír-

tam Veszternik urnák is, a francziai király hada mint

vette meg Furnát, Flandriában.

9. Reggeli 9 órakor érkezek Dósa Mihály uram

kegyelmes urunktúl ; szerencsés három harczait hozta

a kuruczoknak. Ezen hírekkel menénk Skerlethez,

kinek nagysága levelét megadván, s a dolgokat ti-

lünk örömmel értvén, m.ondá : Domini, has omnia po-

natis ad chartám, et bono mane veniatis ad me; cras

divanum Imperatoris érit, Vezirius inde fessus redibit,

sed post meridiem Domini, introducemini. Kérdést té-

vén, ha az instantiákat is egy seriesben irjuk-é a hí-

rekkel ? javallá, hogy írjuk le elször, s azután meg-

látja, mit kell cselekednünk. Szállásunkra jvén, vol-
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tünk foglalatosok az iiriink ö nagysága tudósításának

deákul való fordításában.

10. Jó reggel vívok Skerlethez a fordítást, mellyet

megolvasván, jóvábagyá, s monda : Domini ! Divánum

praeteriít, tamen modo ire ad Vezirium propter mag-

nam frequentiam non svadeo ; sed post meridiem prí-

ma bora veniatis eo, me ibi invenietis, et procuremus

negotia. A mint az aba állapotját olvassuk, bogy a

vezér kegyelmes urunknak irt levelében annyi abát

igírt, a mennyit tavaly adtak, mégis csak felényirl,

500 végrül adatott fermány. Mond : Utinam teftedarius

magis quam Vezirius promisisset ! Felmenénk délután

egy órakor: a vezér szintén akkor ült lóra, elmenvén,

a városson széllyeljárt, minket penig atillájával szem-

benjuttatván Skerlet, kegyelmes urunk levelét meg-

adók, a csauz-passa is melléje menvén, ketten meg-

olvasák, és a bárom rendbeli csatát megkérdezé Dósa

uramtúl; vidámon liallgatták. Onnét kijvén, várók a

vezért ikindiig; megjvén, Skerlet kijve s monda:

Domini ! Vezirius distulit negotia ; ideoque abite felices,

nuuciabo mox vobis, cras qua bora veniatis. Onnét el-

jövénk. Bai uram Haszán agával ment volna a réz-

eífendibez, de foglalatossági lévén, s mások superve-

niálván, vélle szemben nem lehettek. Már azeltt, hogy

felmentünk : a réznek szólló levelet Haszán agátúl

megküldtük volt ; tartván attúl, hogy hertelen lészen

a vezér szemben velünk, kértük, akkorra vigyázzon

s jöjjön bé, légyen jelen mikor a vezérnek a dolgokat

proponáljuk.

11 . Jó reggel Skerlet szolgája által bennünket

felbivata a kapura; bogy felérkezénk, csakhamar a

vezér is velünk szemben ln : de elre a leveleket be-

kérette, azok megolvasása után vivének bennünket
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eleiben. Az harcz állapí^tját elkérdezvéii Dósa iiram-

túl , kezdé kérdezni : micsoda idk járnak arra ? (Ezen

disciirsusa czélozván az élés Jenben való vitelére

:

már a mint disponáltam volt Dósát), feleié: igen nagy

árvizek voltának, maga is sok helyeken úsztatott.

Kérdé: a Duna s Maros általfagyott volt-é ? Feleié: a

Duna nem, de a Maros általfagyott volt, noha mikor

G-yulárúl visszajöttenek, már akkor ügy meglágyult

volt, hogy két vagy három katona alatt a jég lesza-

kadt, s odaveszett. Kérdé : hol tanálta kapitány ura-

mat? hány napja, hogy j? miért nem küldöU a feje-

delem nyelvet ? Ezekben okoztuk a menzil-fermánnak

nem létét. Igíré abban grátiáját, hogy kell lenni ezen-

túl. — Az ellenség szándékárul kezde tudakozni.

Sokan állván jelen: Skerleturam tanácsa szerint min-

denben relegáltuk magunkat az Írásra. Dósa uramnak

kaftánt s nyolcz ezüst-aranyat adata, nagy liberalitássá-

bül. Innét mentünk mindgyárt a réz-effendihez s mondók

a vezérrel való szembenlételünket; azomban declarálók

a kuruczok hármas szerencséjét, megmondok azt is,

hogy azon nyelvek világossan fateálják csakhamar

idn való obsideáltatását Temesvárnak, a Duna passu-

sának elvételét, a császár útjának elállását; és ha az

fejedelem mellé hadak nem mennek sietve, szabado-

son az ellenség végben is viszi szándékát. Kérdé : meg-

mondottátok-é a vezérnek ezeket ? Mondók : meg, Írás-

ban is beadtuk. Mindgyárt ragadá mentéjét, nagyot

suhajtván, mond : megbocsássatok ! Mer futva által-

mene a vezérhez. Meneteliben kérk, legyen segítje

a fejedelem kivánságinak, mellyeket azon Írásban

letettünk. Igü'é jóakaratját és kérdé : hogy van. hogy

ezekrül Csafer passa semmit is nem ir ? Mondánk

:

ötét is a fejedelem tartja hírrel ; az melly órában a

88*
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fejedelem ide postát indított, az órában mindezeket

meg'irta Csafer passának is, emberét is küldte oda.

Menénk innét egyenessen a jancsár-agáho?, kinek

kegyelmes urunk levelét megadók ; az relatiókat meg-

értvén, kedvessen vette a tudósítást : két kezeit kiter-

jesztvén, a fejedelemre s reánk nagy áldást monda,

vígasztala bennünket, hogy mi hatalmas császár árvái

vagyunk, nemsokára megadja Isten hazánkat, csak

várjuk békességes tréssel, mert efféle dolog szenve-

dés nélkül nem leheí! etc. Dósa uramnak 15 aranyat

ada. Ezekután megértvén töllünk az ellenség igyeke-^

zetit s siet szándékát, s fejedelem mind azok orvos

lásában s mind maga szükségei aránt való instantiá-

it ; igíré, mindenekben szolgál, és a vezérrel mennél-

hamarébb szemben lészen. Recommendáltuk néki a

váradi jancsár-agát is, hogy okos s vitéz ember, az

odaki való dolgokrúl sokat tud beszélleni.

Menénk az oratorhoz is , és megadván Lóra

uram leveleit, megolvasá ; mind azokbúl, mind az mi re-

latió^ikbúl örömmel érté a kuruczok szerencsés próbá-

it, 8 monda : Certe Domini, fecerunt nobilem actum.

Ezekután praesentálók azon irást, mellyet a vezérnek

is beadtunk, kit megolvasván, kérk : ne sajnálja ö

nagysága is procurálni azon dolgokat, mert Temesvár

s a Duna passusa periculumban vadnak ; ha oda lesz-

nek, megitílheti ö nagysága, micsoda consequentiái

lesznek. Mond: Certe Domine procurabo, et ex his ha-

beo optimam commoditatem ministros videndi ; et si

Temesvarino non succurrent, non possum aliud eredére,

nisi ut velint pacem facere cnm Germanis , et illa

Trans Danubiana lóca, quia petit Germanus, non per

manus tradere, sed abdicare volunt. Mondék : si Te-

mesvarinum et passum Danubii hostes habebunt, et



59T

BelgTadiim crít angiistiatum. Mond : sed credo, quod

Belgradum amittere nolunt ; ideoque videbitis. de Da-

niibio providebunt! Ezekiitán igíré, hogy talám holnap

is a peiisiónak felét kezünkben adja. más fele is két

s három napok alatt elérkezik : de ha az elkésödnék

is, az magáébül is leteszi.

Szállásnnkra menvén, onnét ment Bai uram az

urmeli kaziaszkerhez. kinek is kegyelmes urunk le-

velét megadták ; a szerencsés próbákat örömmel ér-

tette, s kegyelmes urunk tudósítását igen köszönte.

Továbbra megértvén az ellenség intentióit, és kérvén

Bai uram: valamint ne tudja meg a vezér, hogy néki

is aperiálták azon dolgokat ; mond : a vezér tudja-é

ezeket? Felel: tudja. Mond a kazeszker : hát mi-
atta elveszszen-é az ország? mindgyárt a seislámhoz

megyek, néki is megmondom I En penig a fejedelem-

nek igaz jóakarója vagyok, mert látom : ezen biroda-

lomnak igaz jóakarója. Az vezérnek is szóllottam mina-

piban mellette, hogy gondot kell reá viselni ; tovább is a

fejedelemnek szolgálni akarok, ird meg a fejedelemnek

!

Ikindi után menék Skerlethez. Kérdem : azon

írást, mellyet béadánk. megmagyaráztatta s értette-é

a vezér? Mond: Domine! intellexit valde bene, et de-

sideravit sibi aliquod tempus ad meditandum de iis

rebus. Kérem : lenne azon, mennél hamarébb küldhet-

nök vissza a postát. Mond : allaborabimus Domine

;

jam cras habebitur consilium, et brevi accipietis res-

ponsum. Kérem továbbá fejedelemhez való synceritás-

sára, mondjon valamit a békességrül : mert a fejede-

lem úgy gondolkodik, hogy azt az Duna-mellyéki föl-

det úgy elhadták, ultro akarnák az német kezében

ejteni, hogy inkább békesség legyen. Mond : inde non

potest hoc conciudi, quia G-ermani petunt ista lóca, et
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proinittiuit alia ; sed iiecdiimiie iioscitis istos ministros ?

Pacem Domine non speremus, quin imo jam sumus

in bello. Kérdem : ergo hic orator Anglicus nonne at-

tiilit fovorabiliores conditiones, quam tulerat Hollan-

dns ? Felel : adliuc Domine non apeniit, quia haec au-

dientia erat tantum ceremoniális ; sed die Mártis ad-

raittetur ad Imperatorem, et postmodum aperiet suas

propositiones. Kérem továbbá, hogy a fejedelem dol-

gaira vigyázzon. Mellyre obligálá magát.

12. Bai uram kapura volt, semmi dolgot nem lá-

tott. Ez nap a jancsár-agával, réz-effendivel, teftedár-

ral, muftival dívánkozott a vezér.

13. Mindketten a kapun voltunk; onnét Bai uram

ment a réz-eífendihez és kérte, mennélhamarébb le-

hetne válaszunk, lenne azon. Mondta: már munkában

volnának a dolgok.

14. Voltunk a kapun. Onnét Bai uram mene a

francziai oratorhoz, holott is kérte az oratort, hogy

urunkhoz ö nagyságához s Lóra uramhoz való leve-

leit készíttetné el, mert nem tudjuk melly órában lé-

szen válaszunk. Azomban az urmeli kazászker szavait

repraesentálta, mellyekre mondott az orator : dixi Do-

mine vobis, iste est praeclarus vir et Principis bonus

amicus. Ezután mondta az orator, hogy bízvást meg-

írhatjuk a fejedelemnek : bizonyossan kitanulta, hogy

nagy készületi van a portának, mellyhez hasonló ré-

gen nem volt ; Fonton uram penig tegnap öt fermánt

látott, külön-külön passákra szóllókat, olly tenorral,

hogy ad 5. Maij Vidinnél légyenek, s a vezért ottan

várják meg. Assecurált arról is, hogy hétfn, úgymint

holnapután, a pensiónak felét bizonyossan kezünkben

adja. A teftedár felöl is mondta: úgy értette, hogy a

jöv kedden ajancsárságnak megfizetvén, degradálnák.
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Is Álla I Skerlet uramnak beszéltem dolgaink sietteté-

sériil ; monda : meglesznek csakhamar, noha még ma
nem reménli.

Haszán aga beszéllett valami értelmes törökök-

kel, kik beszélték : a császár igen vigyázó ember lé-

vén, most csak nézi, mit csinál a vezér; de ha elég had

nem lészen. nemsokára maga tekint a dolgokban,

mind vezért, s egyéb tiszteket öszvenyakaztattat.

Estvefelé sétálván ki a Mihály hídjára, a váradi

jancsár-aga ott a hid véginél való vendégfogadóban

szállván, bennünket meglátott s behívatott. Sándor

uram levelét (kiben kegyelmes ninnk levele is volt. ö

kegyelmének szólló, includálva) megadá; beszillé: Vá-

radban, és a németek mellett való rabságban létele

arra juttatta, hogy egy bocskorban jött Nándor-Fejér-

várra : az melly hitván köntös rajta vala, azt is Csafer

passa adta. Ezek után hozók elö sok szenvedésink s

bajaink között a vezérnek mostani rendeletlen paran-

csolatját, mellyel most akar a fejedelem hadaival

Jenben élést vitetni. Monda : bolondság minden dol-

ga a vezérnek, mert már az lehetetlen, úgy elfogta az

ellenség azt a földet ; azonkívül is, Jenben van négy

holnapi élés. azalatt a vezér is kijöhet ha akarja. Ké-

rk, hogy azon szókat mondja meg a vezérnek s jan-

csár-agának is. Mellyre igíré magát, és monda : Csafer

passának is megmondta mindazokat, és valahol helye

lészen, a fejedelemrl minden jót fog mondani. Mon-

dók mi is : is meg fogja ismerni, melly hathatóson

roegdicsírtük fejedelem parancsolatjábúl a vezér s

jancsár-aga eltt szép okosságárúl s vitézségérl, mi-

kor véllek szemben lészen. Mellyet igen megköszöne;

hozá el, melly semmirekell emberek a váradi passák :

jobb hogy soha passák is nem lesznek, mintsem csak
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ollyak légyenek. Ezekiitán mondók : gyakran kívánunk

vélle szemben lenni , de mivel már kés estve van,

több dolgokrúl vélle nem disciiráihatunk, mert a kaput

is bezárják.

15. Jó idején kapura mentünk, Skerlet által a vá-

laszt sollicitáltuk : de hallasztattunk holnapra, és jo-

vallá, hogy ma a réz-effendit is ne biísítsuk. -- Ezen

reggel kaftányozták fel a budcsáki szultán három

pósta-tatárit. kik azt a hirt hozták, hogy Lengyelor-

szágban Ilyvóig (Lwow=Lemberg) és Zainnistcsáig

nagy rablást tettek. A hetman Jablonovski uram szol-

gáját (kit jószágiban küldött volna, hogy magokrl
viseljenek gondot, a tatár eltt securitást keressenek)

hozták bé nyelvnek. Beszéllé Janáki. hogy már a

vajda harmadfélszáz lovast, vezetéklovakkal, küldött

Fejérvárhoz, hogy élést vigyenek Jenben ; melly tölt

tizezer tallérábau.

16. Voltam a kapun, Skerlettel beszéltem: de

nem javallá, hogy ma sürgessük a választ, mert hol-

nap az angliai követnek lészen audientiája, s mostan

foglalatosok a ministerek azon dolgokban.

17. Volt császár dívánja, s fizettek a jancsárSág-

nak. Volt audientiája az angliai követnek a császár-

nál. Ez nap adá meg a francziai orator is a pensiót.

18. Vettük Székely Zsigmond uram levelét,

mellyben irja a tatárok Lengyelországban tett nagy

rablását. Mentem ennek relatiójával a francziai ora-

torhoz, kitül azon alkalmatossággal kérdeztem : mit

értett az angliai követ propositióirúl ? Monda : bizo-

nyossan végére ment : nem proponált semmi particulá-

ritásokat, hanem mondta, hogy békesség- csinálni jött,

mert az ö ura barátja a császárnak. Ezzel a követ el-

búcsúzván, felelte a császár . Nseim as qui sint nostri
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amici. Ezckután kiindulni akarván a követ , mond a

császár : Orate pro felicitate nostra ! Azt mondja az

orator : minden ajándéka nem ért volna egy erszény

pénzt ; valami bársonybúi, s aranyos materiábúl állott,

kiket andientiája eltt két nappal hozatott Constánczi-

nápolybúl. Kérem itt is : vigyázzon a fejedelem dol-

gaira ;
igíré jóakaratját, és monda : nemsokára megin-

dul a vezér.

19. Mentem a kapura. Mentem a réz-eífendihez

is, és kérem : a választ siettetné ; bocsátott el csak szép

szóval. A maga garádicscsán tan alám a vezér tiháját,

annak is szóllék hasonlóképpen, ki is monda : legye-

tek jó reménségben, mert válaszotok lészen ! Látta a

fvezér is ablakán ezen tihájával való beszédemet.

20. Volt fizetések a szpaiáknak. Mentem a jancsár-

aga szállására, ki is akkor foglalatoskodván a con-

stánczinápolyi jancsárság fizetése megküldésében,

vélle szemben nem lehettem.

21. Mentem a jancsár-agához, de most is a pénz

körül való munkája nem sznvén, hosszas várakozá-

som után is vélle szemben nem lehettem, a chul tihája

is odaérkezvén. A boncsokját kitéve tanálám. Menék

a kapura : ott is a fvezér boncsokját kitéve tanálám
;

holott is nem sznvén meg a szpahiák fizetése, szál-

lásomra menék.

Délben hivata a tihája, a válaszokat kezemben

adá, s monda : a fejedelem szükségeit jól tudja a ve-

zér
;
nemsokára kimegyen, s mindenben megvigasztalja.

Ezalatt Dominus Paget szemben lön a vezérrel, min-

den pompa nélkül, s beszéllett a vezérrel egy óráig.

Skerlet uram kijvén, mondám: már a vezér válosz-
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sza nállom van. Monda : rogo Domine valde, bono

mane venias ad me.*)

23. Érkezek Stephán, kegyelmes urunk ö nagy-

sága leveleivel. Expediáltuk Dósa Mihály uramat ke-

gyelmes urunkhoz. Voltunk a francziai oratornál, ki

is kérdezé : a mappábiíl a Tiszát mutatnók meg ere-

detivel együtt, mert az németek a Tiszáig s Száváig

igírik a töröknek ; raellyet megmutatván , mondánk :

jó volna, ha addig adná, de nehezen hiszszük, mert

úgy Szathmár, Kalló, Ecsed is ide esnék, Márama-

rosbtil ugyan Huszt elszakadna. Maga is rátére. hogy

talám Szeged felé akarnák azt a nagy pusztát a törö-

köknek szakasztani.

24. Voltak ebéden nállunk Fonton s Ürtisz ura-

mék. Kérdk Fonton uramat : ha eljön-é velünk ismét

táborban ? Mond : úgy látja, néki kell ismét eljöni

;

de megmondta az oratornak,hogy ha ugyan ötét küldi

el : úgy jö el, hogy, mint tavaly esett, más eltte való

ne legyen, mert nem páti álja. — Volt az angliai s

hollandiai követeknek és hollandiai residensnek, mind

háromnak egyszersmind, a fvezérnél audientiájok,

holott a mufti, kazászkerek, kajmekám, jancsár-aga,

csorbacsiák felessen voltak ben. NB. Incognite a f-

vezér megjárta egy alávaló lovon, egy tatár-süvegben

a császárt, minekeltte a követeket felhozták volna.

Felérkezvén a követek, voltak benn másfél óráig, éa

propositiói ezek voltak

:

1) Camenecum cum tormentis et adjaceutibus

terris, ut et Moldávia et Valachia, Polonis cedatur.

2) AMoreaTurcae abstineant, et fiat Venetorum.

*) A következ napról (mart. 2ü-kéröl) tszólandott följegyzés

kimaradását ueháuy sornyi szélesség üres hely jelzi.
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3) Trans-Dainibiaua lóca et fortalitia, Temesvár,

Jen, Gyula, Germanis concedantur, et Bosnia tribu-

tiim ipsis pendat.

4) Templura Hyerosolimitanum Pontiíicis Romani

et non Galloriim juri subjaceat.

5) Ex Biidcsák Tartari recedant.

6) Prineeps Tökölius intra diios menses ad ma-

niis tradatiir.

7) Captivi ab iitrinque dimittantur.

írtam le ezeket Hasas basa szájábul, alNÍaconfe-

rentián vég'ig jelen volt.

És mondja : a vezérnek feleleti lett volna : Isten-

nek hála, hatalmas császárunknak embere, pénze,

élése, hiísa elég vagyon ; Istennek imádkozunk : de

ezeket a hatalmas császár meg nem hallgatja, valami-

re adja Isten I Serio urgeálták a követek, hogy a ve-

zér is adja ki propositióit : de a dolgot dívánra ha-

lasztotta. A követek trombitáltatták magokat mind

felmenet, mind lejövet, a Hemskerek szállásáig. —
Vitte meg Bai Mihály uram kegyelmes urunk Skerlet-

nek irt levelét ; ki is jovallotta, hogy ö nagysága

Nándor-Fej érváron házat akar építtetni, és javallottá,

hogy most elégséges lészen a Csafer passa collatiója,

hanem ha kimegyen a vezér, akkor kell vélle ratiha-

beáltatui. A Csafer passával való egyenetleukedést is

megértvén, mondotta: ö hirtelen ember, — de meg

szokta bánni a mit cselekszik, azért nem méltó vala-

mit arrúl szóllani. Mondotta Bai uram is, hogy nincsen

is szándékában , hogy rajta kívül senkinek szólljon

felölle.

25. Volt nállunk Fonton uram, és beszélte, hogy

tegnap a réz-eífendi s jancsár-aga mindenik hivatta,

és beszéltek vélle a követek helytelen propositióirúl.
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és hogy ök is e contra Bécset, Gyrt, Komáromot

akarják kívánni. A fejedelemrül penig mindenik jól

beszéllett: nem ollyan hivét a portának, a ki ellenség-

nek annyi vérét ontotta ki, adnák kézben, de egy ku-

tyáját sem adnák ki

!

Ezen alkalmatossággal a császár incognite kinn

járván, és egy szpahiával beszélvén : amaz sem tudta,

hogy a császárral beszél. Kérdezkedik a császár

tölle holmikról; emez panaszolkodni kezd a teftedárra,

mondván : jó a császár, de a teftedár kutya ; mert a

császár mindennek kiadatja fizetését : de emez húzza

6 vonja, négy s öt tallért is elvon egynek a zsoldjá-

búl, s úgy idegeníti a császártúl a vitézl rendet.

Mond a császár: nám, nékem egészlen megadta fizeté-

semet ! Mond a szpáhi ; lehet uram, mert valami tiszt

lehetsz, fél tlled ;
az ollyaknak megfizet : de valakiti

tartalékja nincsen, minden fizetésében eltart. Ezzel a

császár elmenvén, miudgyárt hattiserifet küld a ve-

zérre, hogy a teftedárt tegye le, miért is hogy ollyan

káros teftedárt tart ! A vezér is nagy félelemben volt

:

a teftedárt elzáratja.

26. Elcsinálja dolgát a teftedárnak a vezér ; ismét

tisztiben hagyatik, noha úgy hirdetik : csak addig lenne,

még a constánczinápolyi teftedárt elhoznák helyiben.

Ez nap kezddék hirdetdül, hogy a jancsár-agát is

vagy ázsiai vagy kameniczi passaságra küldenék, és

succedálna helyében a kajmekám-passa. Értettük Ja-

nákitúl, hogy Tömösvárrúl posta jött, a ki azt hozta,

hogy Topály-Huszain passa valami ellenségre kiment

volna, és kárral tért vissza.

27. A császár excandescál a vezér ellen, hogy a

teftedárt protegálta, magát is exauctoráltatja ; teszi

fvezérnek babadáki Musztafa kajmekám-passát, kit
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a jancsár-iigu viszen bé ikiiuli tájban a vezéri residen-

tiában. A teftedárt s vezér tiháját is megfogják. A
vezér kitett boncsokját is leveszik. Teftedárnak teszik

aszpahiák agáját, kit jó embernek dicsírnek. A letett

vezér ezen szarajban benntartatik nagy becsülettel az

új vezértül.

28. Mentünk kapura. Igen nagy frequentia volt,

mindenféle nagy emberek felgj'^ülekeztek. Csakha-

mar az új vezér boncsokját nagy solennitással elébbi

szállásárul a maga tihája béhozá, imádkozának, s hat

berbécset megmetszének, a letett vezér boncsokja

helyiben kitévék. Mentünk a francziai oratorhoz. Ho-

zá elö a vezér változását: a teftedár kedvéért mint

vesztette magát. Kérdk, mit jovall : ezen változást

megirjuk-é mindgyárt kegyelmes urunknak, avagy vá-

rakozzunk addig, még a vezérrel szemben lehetünk,

B kegyelmes urunk s hadai nagy fogyatkozásit reprae-

sentálhatjuk? Javallá, hogy ne várakozzunk, mert ab-

ban idö telik, mivel most sok dolgokban foglalatos,

hanem küldjünk el. Kérdi : úgy, de hogy küldetek el,

mert most menzilt nem szerezhettek ! Mondánk : pén-

zen is lovat vészünk ; azomban ha Stephán nélkül

ellehetne, ötét küldendk el, mert nincsen más törö-

kül tudó postánk. Monda : igenis, elküldjük. O is ír

kegyelmes urunknak. Kérk arra is : ha a fvezért

köszönteni fogja, kegyelmes urunk dolgait ne felejt-

se recommendálni. Igíré mindenben jóakaratját, és

monda : nunc habemus honos ministros, et iste Oszmány
tihája est optimus homo. Kérdem : valljon ugyanez

leszen-é a tihája? Monda: cum sit creatura creaturae,

non potest alius esse. Tanácsúi adá azt is : ha a vezér-

rel szemben leszünk, a letett vezért ne vádoljuk, mert

igen protegálja a sógorságért. Vérét is ö nyerte meg
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a császártól. Mondánk : nincs szándékunkban, senkit

is vádoljunk, csak kegyelmes urunk s hadai fogyat

-

kozásit akarjuk bemutatni. Monda : errl is elébb Osz-

mán tihájával beszéljünk, qui cum sit homo capax,

dicet quae faciant. Kérk arra is : ha kézhez vehette

jóformában az angliai követek propositióit, közölje

kegyelmes urunkkal. Igíré abban is jóakaratját.

Értettük, hogy az estve postát küldött ^olna az

új vezér Topál-Huszain passához, és tet tette volna

nándor-fej érvári szerdárnak, és hogy babadáki , ta-

valyi kegyelmes urunk ittléte alatt lév, jancsár-agá-

ért is elküldött. Mi végre ? nem tudjuk.

29.*)ExpediáltukStephánt kegyelmes urunkhoz.

Ez nap futamodott vala hire, hogy a réz-effendit is

megfogták volna : mellyen, minthogy igen conturbálód-

tunk, mindgyárt küldk Haszán agát, hogy menjen

végére; de Istennek hála, semmi nem volt benne. A le-

tett vezért elvitték Constanczinápoly felé.

30. Értettük, hogy a szilisztriai manszupot az

új vezér Topál-Huszain passának akarta volna adni

:

de érkezvén a tatár chámnak a letett vezérhez inter-

cessiója, hogy azon manszupot adná Iszlám passának

:

már ezen vezér is a tatár chám kedvéért néki fogná

adni. A mostani szilistriai passát penig Temesvárban

rendelte volna.

31. Voltunk szemben az új vezér tihájával Osz-

mán agával, kit kegyelmes urunk nevével köszöntvén,

kérk : lenne tovább is, mint eddig, nagyságának

igaz jóakarója. Feleié : igenis, a leszek, mivel ezentúl

együtt is fogunk táborozni. Es monda: ímé, most tatár

posta által levél ismegyen mind a fejedelemnek, mind

^) Ettl fogva ismét más iráa.
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Osafer pasádnak. Látván mindefelé való expeditiók-

baii leuni foglalatosnak, ezzel töUe eljövénk.

Április.

1. Irtunk levelet kegyelmes urunknak ö nagysá-

gának a vezér tatár agája által.

2. Volt az francziai orator az új vezér köszöntísére

;

vitetett maga eltt négy vezetíket. Ez nap Oszmán

tiliája tétetett kajmekán-passának. Közönségesen be-

szélik a törökök : nagy kárt tett magának a vezér,

midn illyen okos tiliájátúl megvált. Azt is igen be-

széllik : nem sokára lenne fvezér.

3. Voltam a kapun, láttam az új tiháját, raelly

is a vezérnek régi szolgája volt. Igen szaporán kezd-

tek a császár megváltoztatásárúi is beszélleni.

4. Voltam a franczia oratornál. Mindgyárt hozó-

dík el Oszmauy tihájakajmekánságra való promove-

áltatása. Én mondám : csak kárát ne vallaná a vezér,

hogy olly ministerittil elvált! Mond az orator: Erat

summe necessarium penes Iraperatorem ponere talem

hominem, cui fidere possit ; hozá el azt is, hogy teg-

napeltt a vezérrel szemben volt, ki is igen kedves-

sen látta. A depositus vezérrtíl monda : Erat naturális

philosophus. Parum habuit gaudium, cum factus et

Vezirius, et parum fit tristis, quando fit depositus. Én
kérdem : mit remínl a vezér indulásárúi ? Mond : úgy hi-

szi, nem sokára megindul, mert ezt tudja, hogy siet, a

császár is sietteti. Azt is tudja, hogy hamar idn a ta-

társág Fejérvárhoz j. Kérdi tlem : mit remínlek az

idei campaniárúl ? Mondík : ha a Küprüli methodussát

nem veszi fel a porta, esmít derék ert nem ad a feje-

delem mellé, hogy Havasalföldén által menjen Érdél-

ben, annyi ervel, hogy Veteránival szembenszállhas-
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soii : víkony remínségem van ; mert a szokás szerént

a nímetnek két tábora líszen : egyik Varadinnál, má-

sik közel az erdélyi szélbe]- ; ezek úgy vigyáznak n

vezérre, hogy akár a Száván, akár a Dunán menjen

által, mindgyárt conjungálják magokat ellene. De ha

az ellenség megértené, hogy a fejedelem Havasaiföl-

de felé megyén nagy haddal : a kissebb armada arra-

felé vonódník, annálinkább, ha succedálna az szeren-

cse, az derík armada is confundálódník, a vezér min-

den operátióját szabadoson követhetné. ~ Azalatt is

Erdélynek Lugas felé való része had nélkül lenne, a

vezér kevés haddal arrafelé is nagy conliisiót csinálhat-

na mindkét tábornak. Mond az orator : expectemus ho-

minem vei literas Principis, et repraesentemusVezirio.*)

Onnít eljvén, Skerlethez is mentem. Ott is ho-

zódának elö a nagy mutatiók, a vén teftedárnak bo-

lond munkái. Én mondík : nescio qualem habuit poli-

tiam ; et provincias summiy exaetionibus exhausit, et mi-

litum stipendia comminuit. Mond : Domine, non exhau-

sit, sed corradit, et haec omnia in privatum ipsorum com-

modum vergebant. Mondík : et rem eo deduxit Vezirius,

ut cum teftedario et ipse omnia amitteret. Mond : ita est

Domine, tamen ipse Vezirius fuisset bonus, tantum

consiliarios habuisset bonos. Én mondík : et aliquam

levitatem notavimus in ipso. Mond : Domine, non fit

levis, sed fit tenax pecuniae. Mondík : minket elég

boldogtalanságra juttatott tenacitássával. Mond : a meg

volt, de most ollyan ministerek vadnak, kik mind jó-

akarói a fejedelemnek ;
már minden jót reménlhetünk,

ha ez esztendörül haladna is Erdélyben való bémehe-

*) E beszélgetés közé, körülrekesztéssel e fílljegyzés is oda van

igtatva : „4. (Április) Paget, 5. Hemskerek, 6. Colért köszöutötték

aa vezért."
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tésünk. De az qvártéllyrúl securiisok lehetünk ; és ha

neki a követtel el kellett volna jöni, mind qvártél-

lyunk, mind pínzünk lett volna az elmúlt télen is,

oly constitutióban hadta volt a vezért; de onnan

eltávozván ,
— nem volt a ministerek között a ki

ezen dolgot sincere procurálta volna a vezér eltt.

Hozam elö nékik is, mint az oratornak, hogy jó volna

Kuprili methodnsit elvenni. Monda: Domine, vei Bel-

grádi, vei citius in confinibus veniat Princeps ad Ve-

zirium, et hoc procuremus. En mondík : Domine, tunc

tardum érit de hoc consnltare, quia érit magna difíicul-

tas Turcis et Tartaris a Belgrado redire in Valachiam
;

sed si in his consentiret Vezirius, quando ipse ibit

in Belgradum, tunc Princeps cum Turcis et Tartaris

deberet esse in Valachia. Mond : valde bene Domine

!

És monda is : várjunk a fejedelemttil.

Az új tihájárúl monda : embersíges ember, sed

non est par Imic officio
,
qnia qui est tihája, totum

oniis Imperatoris etVezérii debet procurare, hic ver

talibus non est asvetus.

Csürli Szmael effendi, ki Kuprili vezér ideiben is

teftedár volt, títetett teftedárnak.

5. Voltunk az új tihája köszöntísére, ki is min-

denekben igére kegyelmes urunknak szolgálatját.

6. Érkezvén Mamliud bég-ogli embere, kért ben-

nünket Haszán aga által : ha valami új hireink volná-

nak a fejedelemttil , tudósítanánk a passát felle

;

izente a passa azt is : az mely fermáu-leveleket a fejede-

lem kézihez küldött, elküldte a hova kellett küldeni.

7. Voltunk a kapun. A szpaiaknak fizettek. Ér-

tettük, hogy a vezér ezer lovas végbelinek, meg
annyi gyalognak szerzisére adatott volna zászlót ki,

8. Voltunk ebíden a foratoruál, kivel is discu-

MOKUMEXTA UUNG. Sí RIPT. XXIIF. 39
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ráltiiiik : mint lenne jobb a fejedelmet ez esztendben

accomodálni ? mint lenne mind a portának, mind né-

künk hasznosabb? Fordult elö az én. 4. praesentis

véllc való beszélgetisem, mellyet most is lielybenliad-

ván, monda : holnap szemben a vezérrel lészen s re-

praesentálja. ErtÖk töUe a moldvai vajda halálát. In-

stálánk neki, lenne azon : ne lenne ollyan vajda ottan,

a ki az havasali vajda creaturája lenne. Monda : úgy

látja, a moldvai ittlévö boérok az megholt vajda na-

gyobbik fiát kívánják, de inkább hiszi, a Duka vajda

fia éri el.

Knpár-ogli maga elébb-állott , szolgáit megfog-

ták, mindenit confiscálták.

9. Voltunk kapura. Értette Haszán aga, hogy a

vezér maga fizetísén ötezer embert akarna tartani,

melynek fele lovas, fele gyalog lenne, végbeliekbííl,

arnoldbúi, bosznyákbúl állók. A tatár chám sátorait

(itt lévén) indították Nikápol felé.

10. Voltam francziai oratornál ; hozam elö, hogy

úgy látom, a havasali vajda munkái elémennek, és a

moldvai vajdaságot a Duka fia éri el; azért talám jobb

volna Székely Zsigmondot béhivatni ide, mintsem va-

lami szerencsétlenség érje. Mond: Domine, ecce modo

me paro ad Vezérium, statim volo ipsum videre. Est

quidem magna difficultas, quod hi ministri non volunt

agnoscere, quae pertineat ad securitatem Imperii hu-

jiis; tamenmaneat ibi Dominus Székely, quia pro bono

nostro et vestro debebo ipsi securitatem procurare, et

Vezério significabo ; absque illó passu nec Celsissi-

mus Princeps, nec ego possum fieri.

11. Levén nálunk ebéden Buchni, Buár, Fonton,

Urtisz uramék , monda Buchni : tegnap a vezérnél

levén az orator, kegyelmes urunkrúl sokat beszéllett.
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és mondta a vezér : Tökölius est synceriis homo,

qicqiiitl potest, facit pro bonc hujus Imperii : sed habét

tamen multos inimicos, qiii siiiit ex illis, qui et iiiho-

iiestam pacem cum Germaiiis vellent facere ; és kére,

liogy ezen dolgot az orator eltt, mintha nem tudnók,

úgy títessük, mert az orator is megmondja minékünk.

Estve kísön érkezik kegyelmes urunk tatár postája.

12. Mentünk az oratorhoz, kegyelmes urunk le-

velit megadtuk, és tanácsát vévök, hogy ha méltó-é

megadni kegyelmes urunk leveleit a vezérnek, mivel

bizonyoson tudjuk : két-három napok alatt más posta

is érkezik, mert Stephánt Rásnyánál tanálta az elmúlt

kedden ez a tatár-pósta. Jovalja: igen, megadjátok,

mert az élés megindítása kedves hir lészen eltte ; de

kajmekánnak titulált levelét is néki adjátok , hadd

lássa : akkori tisztiben is nagy reflexiója volt a feje-

delemnek reája. Oszmán tihája is, noha kajmekám,

de tihájaságra titulált levelit adjuk meg. Mondánk :

a szerént cselekeszünk. És monda : nem igaz, a mint

látom, hogy Jent megvette volna a nímet! Mondánk:

ha megvette volna, a vezér is elször urunk nagysága

a fejedelem tudósításábúl mitlünk értené meg. Pana-

szolkodánk a hadnak nagy fogyatkozásárúi, lovainak

való kifogyásábül. Monda: jól esník, ha a vezér a

havasalföldi harmadfélszáz lovat a mi hadunk számára

fordítaná ? Mi mondánk : bizony jól esník, s kérk is,

ha módját látná, munkálkodník benne. De arra sem-

mit nem szóla. Hozá el : a vezérrel tegnap szemben

lévén, a fejedelmet specialissime recommendálta ; de

más egyéb feles propositiói lévén, az fejedelem mellé

rendelend hadrúl nem szólott mostan , halasztotta

raásszorra ; talám a fejedelem is nemsokára megírja

kívánságát. Onnan eljvén, a réz-eífendihez menénk,
.39*
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kiuek is kegyelmes urunk levelit megadók s az liire-

ket is commuiiicálók, mellyet kedvesen vett. Onnan

mentünk a tihájához, kinek is a leveleket megadván,

vele a hireket is megértetvén, monds ím látjátok,

most a vezér a fizetísben foglalatos, mihelt azt végzi,

mindgyárt szemben juttatlak benneteket, addig üljetek

le. Mi leülni általván, kimegyünk vala, de megszólíta,

és monda : ne menjetek ki, ha leülni nem akartok,

menjetek bé az én házamban ; bémenénk azért titkos

házában, majd három óráig ott hevertünk. A vezér

felkelvén fizetístül, bennünket bevtín, és a vezért kö-

szöntök kegyelmes urunk nevivel, hogy adja Isten: ö

nagysága, ideiben érhessük el szabadulásunkat , és

legyen ö nagysága apja kegyelmes urunknak! etc.

Mind fvezérnek, mind kajmekánnak szóló leveleket

kezében adók, melyeket kezében vön, s egyikét fel-

szakasztván megolvasá, s kérdi azután: hol van a ki-

rály ? Mondánk : Poseroviczán. A hireket és élés meg-

indítását vélle szóval is megértetök ; monda azután

:

a fejedelemnek én is irok, ti is Írjátok : ha valaha kí-

vántatott, most kívántatik, hogy ennek a birodalom-

nak szolgáljon ;
ihon, hadak mennek arrafelé nemso-

kára, valami szultánok is mennek : azokkal cselekedje

a fejedelem a mi jobb lészen! Mondánk: ami fejedel-

münknek az a nyeressége, hogy ha ennek a biroda-

lomnak szolgálhat; mindent élete koczkáztatásával

is kísz elkövetni, csak lígyen had mellette, a maga

elfogyatkozott, éhezett, rongyosodott hada is títessík

alkalmatossá a szolgálatra. Mond : igenis, lészen ne-

künk arra gondunk. Ezzel eljüvénk, s mihelt szállá-

sunkra érkezénk, mindgyárt vezér csauza jüve után-

unk, sietve bennünket visszahíva ; felmenínk a tihá-

jához, mond : a vezér azt kívánja : azokot a hireket
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Írassátok le mindgyárt; az én deákomért elküldtem^

mindgyárt feljíi ! Várók azon deákot sokáig, szintín be

is alkonyodott vala. Mondánk : lia mégis várakozunk,

kirekedünk szállásnnkrúl , lianem reggelre elkiszít-

jük. Azért bennünket elbocsáta.

Mivel a minap Skerlet harmad napig vontatta a

vezérrel való audientiánkat, bogy most is ügy ne te-

gyen, tudván azt is, bogy még vikonyon van a grá-

tiában, studio vittük végben nálla nélkül eddig való

dolgunkat ; de bogy mégis contentáljuk

;

12. Jó reggel bozzámeník ; impatiens voltam

bosszas ottvaló várakozásimban, a még felkölt, tudván:

mely sietve kívánja a vezér azon fordítást. Ugyan

csak megvárám. Kijüvén, köszöntvén, kegyelmes urunk

levelit neki megadám. Mindgyárt kérdi : fuistineDomine

apud Vezérium ? Mondík : fuimus, etfuimus infortunati,

quod vestram Illustritatem ibi non invenimus, quia can-

cellariusrescivitadventum cursoris,et donec apud ora-

torem Gallicum morabamur, bis etiam per famulos suos

nos queri curavit, cum ipsum adiissemus, statim induxit

ad Vezérium
;
omnia ipsiproposuimus,benigne nos ex-

cepit, tantum dolebamus, quod vestra Illustritas non

aderat. Felel : bene factum est Domine. Én mondík :

ecce, aliqua nova transmisit Princeps, quae Vezérius ad-

huc béri volebat transferi in Turcicum, nos ver, cum

et tardum erat, respondimus velle nos auxilio vestrae

Illustratis ; uti in ejus translatione, rogo ego vestram

Illustritatem, faciat, ut statim possimus mandato Ve-

zérli satisfacere. Mond : Domine, ecce statim modo

ibo ad kajmekanum, ibi non morabor, ibo in aulám

:

ideoque tradatis ista tibajae , ut mihi tradat, et ego

statim interpretabor. Mondík : Domine ! jam mibi non

videtur conveniens iterum tibajae tradere, cum pára-
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tam harum translationem jara expectat. Ezen két ke-

zével szemit bétapasztván, egy ideig ügy gondolkod-

ván, mond : ergo Domine, tradatis cancellario. Mon-

dík : hoc magis érit practicabile. És így menék a réz-

eífendihez, s kérem, hogy Skerlettel fordíttatná meg

ezen novellákat. Melyre a réz-eífendi orrát félretart-

ván, ajakát elvonván, mond : mással is megfordíthat-

játok ! — Ezen én érték, s Haszán agával meník a

tihája iró-deákjához, ki is embersíges ember, vélle

megfordíttattam, s kérem : adja kezében a tihájának,

mert most a tihája sátorok helye nízésire van. Azután

Skerlet ment a réz-eífendihez, kinek maga elhozván

azon fordítás dolgát, hivatott a réz-effendi, és kérdé

:

megfordíttattátok azt az irást? Mondík: már meg-

van. Monda : jól vagyon.

Volt Bay Mihály uram afranczia oratornál, kinek

referálta a vezér szép szavait, mellyen igen érült. A
mappát is kérte, de azt mondotta: meghozatta volna,

de a melly hajón hozták volna, mindenestül elveszett.

13. Elmentünk a jancsár-agához, ennek is ke-

gyelmes urunk levelit megadtuk, a híreket is neki

megmondtuk ; beteges volt, de mégis kedvesen vette

az tudósítást. Es monda : jó remínséggel legyen a fe-

jedelem, — mert Ali passa eddigis a Dunán felment

;

ihon, már a jancsárokban elre is elmentek, imé, más

rendbeli jancsárok is már Czilibréig eljöttek. A tatár

chám is a mostani vezérnek kedves embere lévén,

nagy kíszülettel j. Ez az esztend boldog esztend

lészen ; lassan-lassan már a hadak is mennek.

Onnít meník a kajmekán-passához ; a hideglelís

lévén rajta, vélle szemben nem lehettünk.

Onnít meník Duka vajda szállására, holott is

Janákit és számtalan görögséget tanáltunk. Köszöntk
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kegyelmes urunk uevivel, és kérk, Székely Zsig'-

monüioz is mutassa jóakaratját. ígéri mindenben,

hogy kísz kegyelmes urunkkal barátságot tartani, mi-

vely ö nagysága eddigis jóakarója volt. Székely Zsig-

mondrúl is parancsol, minekeltte székiben menne is.

Mi is mondók : kegyelmes urunknak mégeddig az ö

nagyságának vajdasága nincsen hirivel, de mihelt ö

nagysága megérti : speciális követe által is becsületet

fog ö nagyságának tenni. Monda: mindenkor jó szível

látja ö nagysága emberit.

14. Ismít voltu.'ik a kajmekán-passához : demint-

liogy purgatióval élt volt, vele szemben nem lehettünk.

Irtunk Székely Zsigmondnak, hogyjól recommedálta-

tott az új vajdának.

15. Volt ismít Bay uram a kajmekánlioz , de

szintén akkor akarván menni a vezérhez, most is vé-

le szemben nem lehetett. Én voltam Janákihoz, kitíil

kérdezem : Kupár hova ltt ? JMomlá : bolondul vesz-

tette magát ; hatvan erszény pínzt küldött volt mosta-

nában a vajda kézihez, mellyrül tudakozódván az be-

jött boérok, hogy ha még meg volna, abban jó volna

a restantiában lév négyszáz erszény pénz toldására

fordítani ;
azalatt érkezvén a vajda halálának híre

:

megijedett, hogy vádolni fogják a boérok, s elbútt

;

magát, atyjafiait s a vajda fiait elvesztette : mert mind

Moldvábúl, mind Constanczinápolbúl hogy elhozzák

atyjafiait s a vajda fiát, elmentenek érettek. Ha el nem

ment volna s azzal a törökök eltt magát bnösnek nem
tette volna : ha szintén megfogták volna is egy ideig,

megszabadult volna, az vajda fiainak, maga atyjafiai-

nak, magának illy nagy kárt nem tett volna. Hozam el
az juhok, marhák dolgát: csudálom, olly kevés dolgot

is difficultál a vajda, holott arrúl már fermánja volt

!
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Mond : ügy szokott a lenni, hogy soha egyszer is

egíszlen nem praestáltathatik a mirül fermány megyén,

de ugyan csak siipleálják azután. Most is kisz a vaj-

da supleálni, csak a teftedártúl vigyünk egy kis

írást, hogy beveszi adóban. Mondám : illy csekély do-

logért a ministereket büsítani fejedelem nevivel illet-

len ; mindazáltal magunk nevivel megtaláljak a tefte-

dárt. De nem verné meg Isten a vajdát, ha fermány

nélkül is segítené a fejedelmet valami vágókkal ; le-

het még olly id, kárát is nem fogná vallani. Mond

:

az ligy vagyon, de rettenetes Ínségben vagyon az or-

szág, rá nem érkezik. O ugyan, újabl) posta menvén,

ír az urának azon juhok s vágók megküldísérul.

Mondám : akarnám, ha a két fejedelem közt semmi

nehízségre való matéria fen nem lenne, mert úgy lá-

tom, ezen a nyáron együtt fognak táborozni ; élnínek

egymás barátságával. Mond : semmit nem kívánna

is úgy, mint azt. Nem is tudja, mi okon ltt ismét köz-

tök diffidentia, holott tavaly itt lévén a fejedelem,

öszvebíkílettek vala ; de ö már azt jóvallaná : mind-

két fejedelem kötne úgy, hogy valaki egyiknek másik

eltt vádolója lenne, azon delátort mindgyárt nevezné

ki ; LÍgy az olyan delátorok megszígyenlenék mago-

kot, és munkájoktúl supersedeálnának. A tatárrúl s

indúlásáriU kérdezkedém ; monda: a tatár chám bizo-

nyosan nagy kíszülettel jö ; az mely hatvanezer arany

szokott a chámok indulásokért s kíszületekre járni,

abban tizenkétezerét eltartott volt a letött vezér,

de az új vezér megküldte. Másként is, a chám és mos-

tani vezér közt nagy szeretet van. Ez török holnapnak

huszadik napján a sátorokat kivonják, és ötödik Maij

a vezér kiszáll, 20-dikán megindul bizonyoson ,
azt

beszéllé.
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16. Volt Bay Mihály uram a kajmekáimál, kinek

is kegyelmes urunk levelit praesentálta, és kérte, le-

gyen jóakarója kegyelmes urunknak. Emez felelt:

talám azt tudjátok, liogy én elfelejtettem a fejedelmet?

ne adja Isten! Eddigis dolgait segítettem,— tovább is

segítem, s írjátok meg: engem minden hirekrül tudó-

sítson, mert én jóakarója vagyok.

1 7. Érkezek Boczkó uram. Bay Mihály uram ment

mindgyárt a franczia oratorhoz, kivel megértetvén Csa-

fer passa rendeletlen cselekedetit, etc., indignálódott,

s mondotta: jam hocestcontra reputationemPrincipis.

Domine, debeíis Vezério proponere, sed et ego propono

in suo tempore.

Én mentem Skerlethez, kinek kegyelmes urunk

s asszonyunk leveleit is megadtam. x4sszonyunk ö

nagysága fvezérnek irt levelit igéri, hogy jó alkal-

matossággal beadja, és jovalja, hogy jó reggel men-

jünk hozzá, s a tihájához viszen bennünket. Volt Pa-

getnek audientiája, ki már arra condescendált: Quilibet

habeat quod possidet. De a vezér semmit nem szólott.

18. Jó reggel mentünk Skerlethez. Elször a

tihája kupucsilár-tihájához, azután a tihájához vn
bennünket. Kinek is kegyelmes urunk levelit megad-

ván, megolvasván, s monda: valamikrl ir a fejedelem,

mindenekben a vezér eltt segítlek benneteket. íras-

sátok le kívánságtokat. Ikindi után szemben juttatlak

a vezérrel.— Enmenék a szállásra, hogy a suplicatió-

kat concipiáljam. Bay uram ment a réz-effendihez, ki-

vel is a dolgokat egíszlen megértette.

Ikindi után felmenénk a kapura, Skerletet már

ott tanáltuk. Csakhamar felvivének bennünket a ve-

zér ajtajához. A vezér étkeit felhozák, s halaszták

ételutánra szembeniételünket. Azomban a réz-eífendi
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feljvén, bémene, s minket is mindgyárt behivának.

Kegyelmes urunk leveleit megadók, s köszöntök: Cel-

sissimus noster Princeps maximus Deo ágit gratias,

quod suam Celsitudinem benignum patronum, et rerum

siiariim promotorem nactus sit, petitque suam Celsitu-

dinem humillime : se suosque accipiat in benignam pro-

tectionem, ac fame pressum, omnibusque necessariis

destitutum exercitum ad servitia potentissimi Impera-

toris reparare dignetur. Kegyelmes urunk levelit meg-

olvasá maga egíszlen, azután a suplicatiókat kezéhez

vévén, a réz-eftendit maga mellé szóllítá, mind megol-

vasta>tta. Azokután igen faventer Skerlet által így re-

solvála : Quicquid potcrit facere sua Celsitudo, faciet,

solummodo et Princeps sit liilari vultu, alacriter et

generose contra hostes in bonum liujus Imperii agat.

Mi mondók : nihil a sua parte in iis quacunque poterit,

sua Celsitudo intermittet. Ezután kérdi a vezér : nonne

habetis aliqua nova? Mondánk: alia non, nisi Domi-

nus Sándor jam pergebat cum annona, et in binas hos-

tium parthias incidit, quas etiam delevit et incaptiva-

vit : ex his captivis agnovit per Germanos viam esse

obsessam ;
consultius esse duxit ad Pancsovam reverti,

quo et Csafer passa venit, ampliorem quam prius or-

dinaverat militiam, ei adjunxit ; sicque in nomine Do-

mini per aliara viam annonam moverunt. A vezér eze-

ket megértvén, mond : Cursor hic diu non detinebitur,

sed cito remittitur. Ezzel kijüvénk. Skerlet hátrama-

radván, kegyelmes asszonyunk levelit megadta, és

utánunk kijüvén, monda : ecce, Celsissimae Prrinci-

pissae literas tradidi, omnemque clementiam Vezé-

rius pollicetur , et easdem Turcice interpretari mihi

jussit.

19. Kaftányoztatott fel a császárnál a Duka vajda
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fia moldvai vajdaságra. Ez nap érkezett Coiistanczi-

iiápolbúl iiyolczszáz jaucsár, kik a vezér szarajja

eltt mustrálván meg, egyenessen mentek Nándor-Fe-

jérvár felé. Volt Bay uram a muftinál és urmeli kaz-

aszkernél, kiknek kegyelmes urunk levelit megadta
;

mindenik igére kegyelmes urunknak szolgalatját. A
mufti leüléssel is kínálta, és mondta : ez a vezér más

szovát is meghallgatja, szolgálhat ö is eltte a feje-

delemnek.

A jancsár-aga betegen levén, nem lehetett hozzá

bemenni : hanem az tihája által küldte bé Haszán aga

kegyelmes urunk levelit.

20. Voltunk a fooratornál, ki is hozá el a Csa-

fer passa dolgát, s mond : Domine, ista negotia forte

modo transeant ; si vobis placuerit, ego loquar Vezériö,

sed quid scimus, in quo respectu sit ipse apud Vezérium,

si loquemur contra ipsum, Vezérius ipsi illa objiciet,

quod si in sui defensionem et iste Principem accusa-

bit, quod ipsos Rascios hostium fautores protexit, et

ipsorum res accusatio magis praevalebit, fietque per-

petuus hostis Principis. Sed forte érit consultius,Prin-

ceps expectet Vezérium, tunc videbit : in quali favore

Vezérli érit Csafer passa
;
praesertim si ipsum depo-

net, tunc ipsémet Princeps poterit conqueri contra ip-

sum. Ezen mi is megnyugodván, semmi panaszt egy

helyen is ellene nem tettünk. Végeztünk a doctorral

:

determinálja megindulását, mellyet csötörtekre hal-

laszta.

21. Voltam Skerletnél és mondám: A fejedelem

májusi curával akar élni, az orator doctorát akarja

kivitetni, kivel a postánknak el kell menni, tovább a

vezér válasza után nem várakoztatjuk. Monda : Csak

expediáljuk a postát ; ha mit ad a vezér, leszen erabe-
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rünk, a ki az egyet-mást kézhez vegye. Bay Mihály

uram meneatihájához, kinek szóllott a válr.sz-kiszer-

zésrül ; igíré jóakaratját, és monda : Haszán aga fo-

rogjon eltte, hogy inkább el ne felejtse.

Coiitinuatio Biaiii.

22. Április. Ment el Boczkó uram a doctorral.

Ez nap a jancsár-agát letettík , és sámi passaságra

küldték ; hogy viradtig a városbtil kimenjen, megpa-

rancsoltatott. 150 szekszenás-lovat adtak egyet-más-

sa alá.

23. A teftedár szállásunkra küldött, és kapitiliát

hivatván, ment fel Bay uram, kittíl leirattá a restan-

tiában lév egyet-másokat, hogy a vezírnek a szerint

adja bé. A lórúl való suplicatiót visszaadta, mondván :

még a szokás nem volt. Sót is nem igírt, mert nincs

a tefterben.

Értettük, hogy a tatár chámnak postája érkezett

volna, ki által irta: ó szerént való Szent-György napja

után öt vagy hat nappal Chrimbül meg fogna indülni,

és hogy lenne az jancsár-aga, a ki Kuprilinek mu-

zur-agája volt.

24. Az vezír sátorait kivittík.

25. Ismít a teftedár szállásunkra küldvén, s ka-

pitihát hivatván, ment fel Bay uram. Ekkor mondotta,

hogy mindeneket a miket leírattunk, megadnak , a

húson kívül. Húst penig ad a vezír mikor kimegyen,

mert Istennek háláéiig marha líszen. Bay uram instált

:
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addig-is lenne valami liúsbeli segítséggel, mert semmi

hús nincs azon földön. Úgy rendelt 100 ökröt, 400

juhot Havasalföldébül. Az puska, muszulys kalpagok

aránt mondta : látjátok, azon gyauroknak innepjek van,

még az el nem múlik, nem vehetni meg. Posztóra pe-

nig egy tallírt s egy urupot rendelt volt. Mondta Bay

uram, hogy két talliron jár a posztó. Rendelt osztán

másfél tallírt singéért. Pínzt azonkívül tiz erszínt,

abát 500 véget, 14 singivei. Mindkét rendbeli pínzt

abát Filippibül deputálta.

26. Volt ebéden Bay uram a franczia oratornál,

kinek referálta a vezír jóakaratját.

27. En mentem Janakihoz s kértem, hogy a re-

stantia, vágók s juhok aránt való difficultásokat a tef-

tedár eltt igazíttassík el ; s igíré reggelre, hogy com-

pareál a teftedárnál. Azért

27. Felküldtünk Bay Andrással Hasszán agát jó

Idején a teftedárhoz : de szintin akkor lóra ülvén, a

sátorokhoz kimenvén, el kellett múlni. Inczédi uram-

mal kapura mentünk, a tihájával szemben voltunk,

kírtük a vezér s maga válaszát, és monda : mikor kí-

szen mindenrül való fermán a kezetekben líszen, hoz

zátok hozzám, látni akarom, s a szerént teszek választ

a fejedelemnek.

28. Mentem Haszán agával a teftedárhoz, kértem :

ha lehetne, adatná itt meg a pínzt, mert Philippiben

kárral fogják megadni ; emberünk is nincsen, kit oda-

küldjünk. Mond : Philippiben a pínz kíszen van, baj

nélkül kézhez vehetitek, útban is van. Más helyrül

akartam volna én azt a pínzt megadatni, mivM Phi-

lippiben sok pínzre lészen nékem s^iiksígem : de a

fejedelemnek sok kapitiháji vadnak, én is íégi barátja

vagyok, azért rendeltem onnít, hogy könnyebben, hgz-;
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zájuthassüut. Hozam elö a Havasalföldében lév restan-

tia juhokat s marhákat ; monclá : most megszorítottam

a havasalföldieket, két nap alatt a számadások vég-

hez megyeu ; akkor azt is eligazítom.

29. Vettük kézhez az élésrül
,

péiizrtil, abárúl

való fermánokat.

30. Voltunk a tihájánál, kit kírtünk, hogy a ve-

zír válaszát s menzil-fermánokat készíttetné el. A fer-

mánokat tlünk elkíré, hogy a szerént títessen vá-

laszt. Újólag kéziben adók a havasalföldi lovakrúl

való suplicatiót, és kérk, hogy a vezér eltt promo-

veálja. De monda: most, látjátok, mely nagy insigben

vadnak azok az oláhok, azért most hagyjátok le azt

a kívánságot.

Május.

1. Vettük kízhez a vezér s réz-effendi tihája vá-

laszát, a menzil-fermánokat.

2. Indítottuk meg Balog Lászlót kegyelmes

urunkhoz, Bay Andrást Philippiben, az onnét rendelt

egyet-másnak kézhez vitelére.

3. Voltunk a franczia oratornál , ki is monda

nékünk : bár ne mondtuk volna a vezérnek, hogy a

Badensis j a törökök ellen : mert a királ irta volt

neki, hogy nem jön erre, hanem arrafelé rendeltetett.

4. Voltunk az kapun, de nem láttunk semmi új

dolgot.

5. Vettük kézhez a muszulnak kétszáz hetven

végét.

6. Voltunk Szpatár Mihály látogatására, kitül

tudakoztuk: mennyi nímet van Erdélyben? Monda:

vagy tizennyolcz, vagy huszonnyolcz régimen ;
kérdk
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azt is : nem értette-é, hogy a fraiicziák ellen kivittek

volna Erdélybül ? Azt monda : nem értette.

7. Voltunk a kapun.

8. Voltam Skerletnél, ki is követe, hogy a leánya

lakadalmára nem hivatott bennünket : mert tudja, hogy

competentia lett volna a sessio felett. Monda azt is,

hogy a Csafer passa kapucsilár-tihája érkezett, ki is

azért jött, hogy a hadak sietninek kimenni, mert már

Agaradhoz gyülekezik a nímet. Kérdezem : ha nem ér-

tett-é valamit a Jenben ment hadakrúl ? Monda : azt

monda a kapucsilár-tihája, hogy semmi hire nem volt

mikor eljött, és mond : Domine, debeant Turcae tmic

succurere illis locis, quaiido erant ad Belgradum ; sed

ipsi, quod totó corpore facere debeant, faciunt cauda.

9. Voltunk a francziai oratornál ebéden, holott

hozódik elö Dunvald halála, és hogy helyében rendel-

tetett egy abbas.

10. Volt Bay Mihály uram a kalpagcsinálóknál.

11. Voltunk a kapun.

12. Voltunk a tippanában a puskák megnízísére.

13. Voltam Skerletnél, kinek is az orczája or-

bánczos s dagadva, láttam, vélle nem beszílhettem

.

Ment a teftedár embere Philippiben, hogy urunknak

a píuzt megadassa.

14. Voltam Janakinál és beszílé, hogy 3. Maij

megindult a tatár chám bizonyosan. Orbán fog egy

hétig múlatni, azután egyenessen jö Budcsakban s ott

várja a vezér új parancsolatját. Monda azt is, hogy a

vezér a bajorán (beirum) végig nem megyén ki a sá-

torokhoz. Discursus közt monda ollyat is : Az erdé-

liek azt kívánnák, hogy a vezér cum omni apparatu,

cum tormentis iret in Transsylvaniám, et fortalicia ac-

ciperet a Germanis, et manerent postmodum tute sub
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protectione Portae ; de ö nem látja most annak mód-

ját, hanemha Várad felöl kerülne bé a vezér.

15. Voltunk a kapun. Volt estvefelé nagy díván,

mellyben az concludáltatott, hogy az hollandiai s an-

gliai követek Constanczinápolyban küldessenek, s ott

várják meg a porta resolutióját.

IG. Vettük kézhez a kalpagokat és puskákat.

Volt estvefelé mendergís, nem felette nagy; az szul-

tán Szelim mecsetiben akkor gyújtogatták volna meg

a candellákat: egyikben hármat, másikban kettt

egyszersmind ütött meg a menykö, mindgyárt meg-

holtak ; a mecsetekben semmi kárt nem tött, hanem

esett oda a menykö, ahol a császár imádkozni szokott,

mellybül a vulgusnak sokféle ómenje vagyon.

17. Voltunk a kapun, holott nagy csendessígvolt.

18. Értettük, hogy Kara-Lipucz passa Ázsiában

valami motust indított volna, azért, hogy a letett ve-

zér dispositiója szerént két- vagy háromezer embert

fogadott volna pínzen, s az új vezér annyi expensája

után egy más, szigetbeli passaságra küldte volna.

19. Voltunk a kapun.

20. Voltunk a föoratornál, kitül értettük, hogy

a vén vezér fejét tegnapeltt elhozták. Es hogy a me-

diatoroknak lett volna olly válaszok : a miket propo-

náltak, nagy dolgok levén, közleni akarjuk a tatár

diámmal s más vezérekkel spassákkal, kik a táborban

öszvegyülnek ;
azért várják Constanczinápolban meg

a választ. Beszéllé azt is, hogy a hol a török urak

lovait füvelik, a menykö az lovakban és emberekben

sok károkat tött.

21. Értettük, hogy Lipucz passának megengedte-

tett, hogy a hadával a táborban jöjjön.

22. Voltam Skerletnél, ki is nagy készületét



625

mondja a portának : Domiue, et in militia, et in the-

sauro talessuntdispositiones factae, utuon posses ere-

dére. Jam et Obamus movet ex Chrimaea, modo est ad

Boristheuem. A vezér megindulásában belé fog egy

holnap telni. A mediátorok követeinek még semmi

válaszok nincsen. Kegyelmes asszonyunk levelére a

vezér választ ad.

23. Estve kísön érkezett Boczkó uram Bay

András urammal.

24. Reggel Bay uram ment a franczia oratorhoz,

kinek kegyelmes urunk levelit megadta, s Sándor

uram szerencséjit declarálta. Ulmának a király hadai-

túl való megvételinek hirit is megmondta.

Én mentem Skerlethez. Én is ezeket megmond-

tam néki ; de hogy az Sándor uram szerencséjét a ve-

zérnek egészen declaráljuk, nem lehet : mert Sándor

útban van, egy-két nap alatt béjö, — hadd proponálja

maga az egész dolgot. Délben elször a tihájával,

azután csakhamar a vezérrel szemben voltunk : mind-

ezeket patienter meghallgaták, noha már két nappal

azeltt egy csauz Fejérvárrúi meghozta volt nekik

az Sándor uram dolgait.

A vezérnek kegyelmes urunkhoz mutatott kegyel-

mességét is megköszöntük, kire felele : ezután is va-

lamiben lehet, jó szível segítem; sit animo alacri, et

faciat omnia ad bonum hujus Imperii. Ismét kijvén,

szemben találók a csauz-passát, kinek is kegyelmes

urunk levelit megadók, meuénk egyenessen a réz-ef-

fendihez. Élénkben kifuta egy inasa s moüdá: harag-

szik a réz-effendi, hogy másokat jártunk elébb meg.

Hozzá bémenénk ; kedvetienííl néz ránk, s kegyelmes

urunk levelit néki megadók, mellyet megolvasván, a

MONUMESTA HI.-N'U. "- SCKIPr. XXIIi. 40
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híreket néki megmondok. Sándor uram szerencséjét

hogy mondók, monda : van már két napja, én ezeket

tudom Csafer passátúl, a vezérnek meg is mondtam.

De hogy van az, azeltt a fejedelem nékem mind ni-

met, mind lengyel hireket megirt : van már három hol-

napja, semmit nem irt ! Felelök : Lengyelországbúi az-

olta semmi hire nem jött. A nímetekrül valamit ér-

tett, nagyságodnak általunk értísére adta. Kérdi : az

melly franczia király embere a fejedelem mellett van,

hoztak-é attól most levelet az itt való Elcsi beknek?

Felelök : hoztak. Ezzel jövénk el tölle. Ebbtil az a

tanúság, hogy azt kívánja: mindenek eltt ö hozzá

kell menni ; csak azért a tihája meg ne nehezteljen.

25. Duka vajdát, teftedárt megjártuk, ezeket is

köszöntöttük, és a hireket véllek communicáltuk. El-

mentünk vala a kajmekánhoz is : de a császár ketts fiai

közzül a nagyobbik meghalván, oda kíszült : a mint-

hogy mindgyárt hintóra tettík, Constanczinápoly felé

megindították, kikísírvén a vezér, kajmekán s min-

den császár ministeri. A jancsár-agánál is voltunk,

ki is víg kedvvel láta bennünket , és kérdi : hogy

tudja a fejedelem, hogy a jancsár-aga? Felelök : mi

irtuk meg. Monda: ismír engem a fejedelem, mert

Szuliraáu vezér idejében én voltam mazur-aga , sok

dolgom volt a fejedelemmel. Ezután a hireket vélle

megértetök, s kedvesen vette. O is monda: jó remín-

ségben legyen a fejedelem, mert már a hadak minden-

fell megindultak. Lovas-jancsár kilenczezer lészen,

gyalog is lészen tizenöt- vagy húszezer. És igére

mindenekben a fejedelemnek szolgálatját. Ma érkezik

Görög Péter.

27. Voltunk a kapun, de nem volt semmi ollyan

dolog.
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28. Érkezett Sándor uram. Ez naptül fogva,

usqiie ad 4. Junij, mint folytak a dolgok : kapitány

uram (Sándor Gáspár) leirta.

Sándor Gáspár naplója

1693. május 27-tö] június 8-káig.

Anno 1693. die 27. Maji*) úgymint szerdán

délután öt óra tájban Drinápolyban érkeztem ; elre

hírt adván kapitilia uraiméknak jüvetelemrül, Bai Mi-

hály uram gyüve élmben. Sziutín hogy megegyez-

tünk, gyüve élmben egy bosztancsi nyargalva, a csá-

szár szarajjátúl, kérdvén : ki legyek, és honnan gyü-

vek? Én is kérdem tüle : ki nevével tudakozza? Kire

felele : a császáréval. Kit én megnevetvén, feleltem

:

kurucz király tinaja vagyok, sPosaroviczárúl gyüvek.

Kérdi: hozok-é nyelvet? Kire feleltem : mind nyelvet,

s mind zászlókat hozok. Kérdi , mi hirek oda, és mi-

ben van a dolog ? Nem adván hitelt a szavának, felel-

tem : én a vezérhez gyüttem ,
annak megmondom

;

eredj barátom a vezérhez, s megmondja a hireket.

Ezen megmosolodík a bosztancsi, s elnyargala. Azom-

ban egy kevés üdö múlva láttam a császárt : lektikán

az fák alatt hordoztatta magát az kertiben ; akkor

kezdettem elhinnyi, hogy a császár tudakoztatott.

Ezeltt harmadnappal az nagyobbik fia meghalván

a császárnak, — distrahálták a császárt búja elfe-

lejtésére. Az császár szarajjátúl az rabot vagy nyelvet

igenessen a szállásra küldvén , magam Bai Mihály

^) Ellöl fogVa i..og:iit más irús.

40*
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urammal mentem az franczia oratorlioz, ki is igen jó

szível látott, aggratulálván szerencsés utazásomnak,

és a confidentiát kedvessen vette, hogy elübbszer hoz-

zátértem. En is agg'ratuláltam Ulma megvítelének és

hatalmas franczia király gyözedelmeinek, kit is igen

avide hallgatott : én honnan értettem, és kegyelmes

urunknak is mi formában s honnan izenték ? mivel még

Francziábúl semmi hire nem gyütt ; referálván én az

odavaló híreket, mindenekre feleié: Domine, omnia

sünt bona, et vestra Illustritas gratissime acceptabitur

;

adeoque eat quantotius, et notificet suum adventum.

Onnan a szállásra menvén, hat óra után megvártam,

hogy beestveledjík, és ad manutenendam confidentiam,

bötjek lévén a törököknek, jaczi után mentem gya-

log, incognite azréz-effendi szarajjában. Midn megje-

lentettem magamat, hogy ott vagyok : mindgyárt azt

tudakoztattatülem, voltam-é másoknál ? Kire izentem :

ezt az kaput tartván elsbbnek, senkinek hirt sem ad-

tam érkezísemrtil, hanem legelsöbbször idegyüttem

;

melly dolog igen tetszett a réz-effendinek, ésizení:

mindgyárt szemben lesz velem, mivel akkor a gyulai

passa fia vala nálla. Ezt expediálván, mindgyárt hivata

;

kit is kegyelmes urunk nevével köszöntvén, levelét

praesentálván, nagy jó szível excipiála, és kérdi: én

voltam é magam személlyé szerint ezen expeditiók-

ban ? Feleltem : igenis, én voltam személlyem szerint,

engem küldett volt el az király, Ujobban köszente.

Mindgyárt kérdi: az császár embere nem volt-é vellem

szemben ? Kire feleltem : az császár szarajja mellett

elgyüvén , referáltam, egy bosztancsi mint nyargala

élmben, az császár nevével : de én hitelt nem adván

szavainak, hogy az császár küldette volna ; megbe-

széilettem, miket mondottam abosztancsinak, és hogy
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a vezérre relegáitam : megérti a liireket a vezírttil

!

Ezen mintegy megmosolyotla , semmit nem szólla.

Ezentúl rel átlókat tévén mind az magyarországi

hirekrül, erdéliekrtíl, s az odavaló insinuatiókrúl és

francziai hirekrül is : kívánta az réz-eífendi, liogy

mindezeket tegyem Írásban, és reggel küldjem kezí-

Iiez. Az mint is Omer eífendivel törökre fordéttatván

az liireket : mind az magyar s mind török conceptus-

búl. az liireket, kiket repraesentáltam ? kitetszenek.

Die 28. Maji úgymint csüterteken az réz-eífen-

di kívánsága szerint a híreket törökre fordíttatván, az

tolmácstúl az réz-effendinek felküldettem, és Inczédi

uramat Skerlethez az levéllel, megkövetvén, hogy

magam hozzá nem mehetek : mivel meghadták, hogy

az szállásomon contineáljam magamat, hogy itt talá.

tassam, ha a vezér hivatni talál. Ezalatt a tihájának

is hírt adtam, hogy mikor parancsolja a vezér felme-

netelemet , mivel megérkeztem , és a nyelvet, zász-

lókat is felvigyem-é? Skerlet contentus lévén ezen

daclarátiómmal, mindgyárt ment fel az kapura. Item

az tihájaisazt izente : az vezér dívány után lesz velem

szemben, mikor ideje lesz felmenetelemnek. Skerlet

uram maga szolgáját fogja érettem küldeni, és akkor

a nyelvet, zászlókat is magammal felvigyem. Délután

egy óra tájban felhivatván Skerlet uram, igenessen

vive az vezér eleiben, kit is kegyelmes urunk nevé-

vel köszentvén, s az levelet megadván, az zászlókot

lábaihoz tévén, s az nyelvet praesentálván. aggratu-

láiván, quod sub auspiciis ipsius talem fortunam as-

sequutus sim : igen szépen replicála> recognoscálván az

hasznos és nagy szolgálatot; továbbá is continuálja

kegyelmes urunk az portához való hívségit, mint ez-

eltt ; megtapasztalja nagyobb mértékben az porta
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kegyelmességit. Két-három interpretatiókban is ab

utrínque csak az coniplementumok valának. Az nyel-

vet bemutatván , instantiámra mindgyárt resolvált

:

nem tartóztatja meg az nyelvet. Az odavaló állapatok-

rül tülem tudakozódván, mivel praevie már az réz-

effendinek beadatott irásbúl az hireket megértette : én

is in publico, kiket illendnek láttam, referáltam. Az

rabot is maga eleiben hozatván, attúl is tudakozódék

és kérdiseket téve az hirekrül ; ezután felkaftányoz-

ván magamat, kapitiha uraimékat, Skerlet uramat és

az leginyekben is, tisztességessen eleresztvén, s meg-

hagyá, hogy az rab relatióját is tegyék Írásban. NB.

Kegyelmes urunk levele praesentálása után praesen-

tálván Csafer passa, Topál-Huszain passa leveleiket,

és gyulai kul temeszukját az 72ökrökrtil, és akadia-

Bzuczét is, mellyeket elvévén, által nem olvasá, csak

létévé, mondván : mindezekríil már informatusok va-

gyunk az passáktúl bövségessen ; csak az nagy recog-

nitio servitii, és ajánlások valának. Az vezérttil ki-

menvén, mentünk az vezér tihája effendije szállására,

ott az rabnak fassióját Skerlet uram maga törökül in-

terpretálta, és azon fassiót az réz-effendivel az vezér

conceptusban vitetvén , az zászlókkal együtt a csá-

szárnak küldé. Ezután valík a tihájával szemben, ki-

nek is kegyelmes urunk levelét praesentálván , igen

familiariter excipiála ; kérvén kegyelmes urunk dol-

gaiban favorát, ajánlotta igen magát .* valamiket ek-

koráig az vezérek praestáltak, mindazokat megadja

az én uram is, és még azoknál többeket is, csak az

fejedelem is ezen vezér idejiben mutassa szolgálatit;

ha az szolgálat meglószen. innen nem lészen fogyat-

kozás, az szolgálatnak megjutalmaztatásában. In pri-

váté ha valami beszéded vagyon, mindgyárt jó szível
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beszéllek, az emberekét iniieii kiküidem. Kit én meg-

köszenvéii, mondám : most sok agák jelen vannak, nem

kívánok alkalmatlan lennem ; hanem elgyüvek ad

privatnm colloquium. Kire felele: valamikor gyüvek,

mindenkor jó szível lát. Ezzel elbncsúztam. Estvefelé

mentem Skerlet uramhoz, ki is jó szível excipiálván,

elöszer vele complementíriimoztam , ab utrinque az

ajánlások megvalának; ezután gyüttem ad narratio-

nem novorum Ungaricorum et Transsylvanicoriira,

de az neveket nem specificáltam, et Gallicornm. Item

forgattam most hamarjában Jennek elveszésit, descri-

hálván, melly ertlen hely légyen : az fala is íedíílvén,

palánkkal azt reparáltuk. Azért respectu Jenevae nem

kell Veterányit s mást tudakozni. Váradon, Bátortt,

Papmezön. Belényestt, Halmágyon vagyon egynihány

ezer gyalog, és azonkívül Szegeden és a Tisza mellett

való véghelyeken
; a mellé kétezer nímetet rendelvén^

Lippán három-négy álgyút talál, egy-két mozsárt : a

felad Jenn, még a vezér Nandor-Feírvárra penetrál.

Igaz dolog, hogy Jen magában nem nagy ersség,

nem is annyi importantiájií hely : de ad opinionem in-

ter Turcas sokat tészen, mivel Tyuprili vezér vette

meg, és annak elvesztése az török hadak között nem

csinál-é egy kis confusiót ? Azért az még a fvezér Lan-

dor-Feírvárat éri is : nem jó volna csak addig is va-

lami hadakat elöreküldeni, hogy Jen, Gyula manu-

teneáltassék ? Possem loqui et de operationibus hujus

campaniae, sed me temere in consilium immittere nolo,

et fors interrogatus respondere debeo ; belli enim et

litis dubii solent esse eventus, si quid sinistro fato ac-

cideret: id consilioCelsissimi Principis adscriberetur

;

adeoque vellem uti consilio vestrae lUustritatis : an

hac proponere dcbeam aulae praefecto Celsissimi Ve-
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zirii, vei ver Illustritas vestra jiioponet ? Kire felele

:

Domine, haec siint partira narrativa, partira consultiva,

et bene inquam dicit, quod interrogatus respondere

debeat; in hac enim puta consilia dare, si non snccedent,

vei maximé non est consultum. ego tamen ex officio

incumbenti videbo, ut possim proponere succursiim

Jenovae suprerao aiilae praefecto, ut ad interim etiam

possit maniiteneri, et si videro occasionem, fors etiam

supremo Vezirio, et videbimus Doraine fors etiam ipse

de hac matéria cum snprerao vei ipsins aiilae praefecto

conferat. Item hoztam elö; az vezérnek beadott gyulai

kul temesukját és kadia recognitióját vagy huczetjit,

ha lehetne, hogy visszaadnák, hogy jövendben is va-

laki szememre ne vethetné az kár iránt. Kire moso-

lyodván, feleié : Domine, hoc potest facile íieri; ego a

muhurdario, et huczet a kadia dátum, et temesuk a

janicariis procurabo. Kit én megköszenvín, tovább

is kértem : procurálja és szerezze ki. NB. Estvefelé

Halyvász posta érkezett Lengyelországbúi.

D i e 29. M a j i. Pinteken az moldvai vajdát akar-

ván meglátogatnom, íppen akkor pínznek megszerzi-

siben foglalatoskodván, nem mehettem oda ; az jancsár-

aga is az császár számára szokás szerint peskezt sze-

rezvén az beirumra, vagyis ajándékot öszvecsinálván,

s hordatván: azzal sem lehettem szemben ; hanem est-

vefelé öt órakor mentem az kajmekán-passához, ki

is igen jó szível látván, köszentvén kegyelmes urunk

nevével, s a levelet is megadván, avide tudakozta ke-

gyelmes urunk hollétit s egészségit, referálván : min-

denek tudtomra vannak, mivel a vezér mindeneket

velem közlett ; igen jó és hasznos szolgálatot tettetek az

hatalmas császárnak! íme azért újobban rendeltek

oda arrafelé hadakot : szilisztriai passát hét- nyolcz-
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száz lóval, nikápolyit ötszáz lóval, az idevaló szer-

hátliak is ötszáz lóval mentek ; még hatszáz loras

vagyon, azokat is utánnok küldjük. Nemlelietne-é ; ezek

Palánktiíl az általúton Tömösvár felé mennének a kuru-

czokkal, Gyulára, Jenre élíst vinnínek, és ha az el-

lenség Jent meg nem szállotta volna, egy fordulást

tennének ; vagy ha Jent megszállotta volna , Jent

segítenék meg, és Tömösvár körül csak ad opinionem

is szállanának táborban ? Kire én : mind értem ezeket

az odarendelt hadaknak számokat, de az eddig" expe-

riált szokás szerint, az hol hatszáz lovast mondottanak,

két- s háromszázat kellett keresnem ; az mint Vidiny

mellett elgyüvén, az megholt szilisztriai passa tihájá-

val szóUottam , ki is panaszkippen jelenté, hogy az

hadak zászlónkínt szöknek vissza, és sok héjával fog-

nak találtatni ; úgy az uikápolyi passa hadainak is öt-

száz a hire : csak háromszáz is jó, ha lészen. Kire fe-

lele az kajmekám : úgy de Csafer passa azokat meg-

számlálja, ha odaérkeznek. Kire én: igaz, de nagysá-

god az mennyit most gondolt , annyi számú hadtúl

fogja az szolgálatot praesupponálni, és a miatt kárt

vall a porta, mert az ellenség dolgához lát, míg a

porta azt az defectust suppleálja. Item Jeni-Palánktúl

Dente felé el nem mehetnek, mivel mint az másik ve-

zérnek az én királyom megmondá, hogy Bokcsát ne

engedje megépíteni , okait adván neki : káros légyen

ennek az portának, kiért meg is nevettetett az én ki-

rályom. Ugyanazon palánkhoz, ki is Dente hídjához

négy órányi föld csak, midn a gabonát azon kellett

volna elvinnem, Antoni Erdélybül egyiiihány száz

nímeteket s magyarokot hozott , és kétezerig való

gyalogot is gyujtett; az ordi-tyuprit elhányván, az

két-két víz : Dente és Tömös közzé szorított volna

;
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úgy most is szoros tja és berkes lévén, csak három-
száz g'valog- is két-háromezer lovast is megveszteget-

het. Nem lehet elmennyi mindaddig-, valamíg Bokcsát

meg nem veszszk, s az ordi-tyuprit is meg nem csi-

náljuk; azután títetik azon út securussá. Más az, az

odaküldendö hadak felül itten determinative nem dis-

ponálhatni, hogy ezt-amazí cselekedjík , s ide-oda

menjenek
;
oka ez : én ezeltt huszonkét napokkal az

ellenség földirül elgyüvén, akkor in illó statu volt, a

mint én referálom, de azalatt az ellenség is maga dol-

gait folytatván, máskíppen találtathatik a dolog; és

így, ha most az én relatiómhoz képest disponálna va-

lamitaporta, káros lehetne ; hanem legjobb, innen mentül

több hadat lehet, elre kell küldeni, és Csaferpassának

s az én kegyelmes uramnak csak azt kell irnia : íme, ha-

dat küldettünk, amint legjobbnak shasznosbnak látjá-

tok hatalmas császár szolgalatjára, az hadat Landor-

Feírvárnál ne tartsátok, hatalmas császár szolgalat-

jában küldjítek el. Más az : alkalmatosság mutatja ott

meg, Jen felé küldik-é, túl-é, Tisza-Duna közzé va-

lami csapást tenni ? a Száva mellé-é vagy hova ? ak-

kor megválik. Kire felele az kajmekám : eíferim ! úgy
kell lennyi. Tudakozódik : az Száván túl vannak-é

faluk, vagy a Szerémségen, és túlPancsován is? Kire

én : igenis, vannak, és egy risze. egynihány, Pétervá-

radján innen, be isholdulnak Landor-Feírvárra, mind

török s nímet salagvárdákat is tartván bennek ; úgy

Pancsován túl, az Tömös mellett is egynihány faluk

találkoznak. Most leghasznosb volna, ha lehetne va-

lamelly ezer tatárt is arrafelé elreküldeni, úgy, hogy

bárcsak tízezer emberre kellenék, ha lehetne, az köny-

nyü hadat tölteni : az százezer nímettül sem félne

!

Könny had annyi nincsen, ki eleiben állhatna; az
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most tova Hegyaljáig, s l-ányavárosok felé is majd

elmehetne, ki is az nímetnek elméit confundálná és

az nagy armadát is revocálná, s Jennek is securitást

szerezne; mert Jen, noha non est locus importantiae,

de ha eltalálna vesznyi , az hadnak szivit elvenni,

azért conserválni kell a vezér kijüveteléig. Kire fe-

lele : az chámnak hatodik napján ezen bötnek Krim-

bíil meg kellett indulni, egy szultánnak kétezeredma-

gával elre kell mennyi : de Jen, Jen ! Mirevaló a2

a tizennyolcz ágyú, kiket az hajókon vittek volna,

mert annyi Jen alá nem kell ; hanem vagy Lippát

félti, vagy Tömösvárat szállja meg. Kire én : Tömös-

várat nem féltem, mert rnnak obsidiójára 30,000 s

40,000 ember kívántatik, 20—25 faltör ágyií, 10—
12 mozsár; most hamarjában honnan gyíil az öszve?

Ne adja Isten, nem kívánom, de ha meg kellene lennyi,

akarnám, ha a nimet Tömösvárat szállana meg, mert

akkor vert s veszett had volna. Kire a kajmekám

:

mikínt? Kire én: illyformán, a nímetnek vize nem lé-

vén, szárazon kellenék a victualéját Tömösvár alá

hozni, szekereken, vagy Lippátúl, ki is tizenkét órá-

nyi föld Tömösvárhoz, vagy a Tiszárúl Szegedbül,

vagy közeljebb, az hol hídja volt ez elmúlt campaniá-

bau ; azért akármely felíil hozza szározon, áztat im-

pediálhatni : egynihány ezer tatár körülette lévén az

armadának, az zsákmányossát impediálhatja, és így

az zsákmányossa elfogyasztásával és az ellése impe-

diálásával, csak tiz-tizenkét ember is megemíszti Tö-

mösvár alatt leend armadát. Melly discursusom tetsz-

vén neki, monda: az tatár chám is nagy ervel lészen,

lészen négy-ötezer hosszú-puskás szemínje : valljon

annyi ezer szemínje lévén, nem mehet-é által egész

Erdélyen is ? Mert Erdély sokszor bánt így az porta-
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val: azért megkell vele kóstoltatiiyi hatalmas császár

szablyáját. Kire én : ha az hatalmas tatár chámnak

annyi szemínje lészen, és maga erejivel Érdélen által-

mehet, innen is vagy tizezer tatárt elbocsátván, fels

s Magyarország s bányavárosok felé : akkor a hatal-

mas vezér mért nem vehetni meg Szegedet s Lippát,

ki is illy hasznos dolog volna: Szegedet megvévén,az

Tiszának egy részit birná és egíszszen a Marost ; a

Maroson innen lév földnek egíszszen securitása lenne,

Szegedben az Tiszán elég élíst szállíthatna, ottan ma-

gazinumot erigálhatna, az honnan akár túl az Tiszán,

akár Várad felé tehetne operatiókat az armada. Sze-

gedbül élíse, tanquam ex loco viciniori, lehetne, és Sze-

geden jó muhafezetet tartván, Pestig ti a Tiszán, és

innen Debreczenyigs azon túl az föld beholdulna, Lip-

pátúl penig mindenkor kész passusa lenne Erdélyben.

Ezeket megvévén, és ha még üd volna az campániá-

hoz : onnan arrafelé divertálhatna az török er, akár

az vezírrel, akár particnlaris armada valamelly szer-

d árral , az merre hasznosb operatiót látnának. —
NB. Erre felele az kajmekám : én szemben leszek a

vezérrel és mindenekríil beszéllek, magadnak is remín-

lem, szemben kell lenned még a vezérrel, és mindenek-

rül beszélj a vezírrel. Tudakozta ttilem : az élíses ha-

jók felérkezteuek-é Landor-Feírvárra . és Vidinben

vagyon-é élís? En is mindenekríil. miket utániban az

Dunán láttam, relatiót tettem : sajkákrúl, furkátákrúl

és élíses hajóknak számárúi, Ali passának hollétiríil.

Tudakozta, valljon az havasalföldi vajda megadta-é az

tizenkét hajót, mellyet tartozott volt praestálni? Kire

én: nem lévín gondom reája, azt specialiter nem tu-

dakoztam
;
hanem láttam egy sajkát az többi között,
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mellyrííl azt mondották, hogy az havasalföldi vajda

csináltatta sajkája.

Die 30. Maji. Úgymint szombaton mentem az

jancsár-agához, kivel is mint a többivel per longum

et latnm beszéllettem ; ü is ajánlotta magát, régi jó-

akarója, ismerje lévén kegyelmes urunknak, az ve-

zérrel szemben lévén , mint fogja kegyelmes urunk

dolgait promoveálni. Innen mentem az franczia ora-

torhoz, kinek is ez elmúlt napoki dolgokrúl genuine

relatiót tévén, igen kedvessen vette ; ti is hasonlókíp-

pen relatiót tett tegnap éjjel az kajmekámmal való

discursusárúl. Emlékeztette az kajraekánt : mi dolog ez?

ezeltt 15 nappal concludálódott volt, hogy az angliai

és hollandusokat Constantinápolyban relegálják s

küldjík, hogy ottan várják meg az vezér megtérísit;

nagy dolog lévén az ü kívánságok, szükség az egísz

birodalom fejeinek együtt lenni , kik is külemben

együtt nem lehetnek, hanem az vezér megtérísekor

:

már azulta el nem küldettek, hanem itttemporisálnak.

Item proponálta az orator: melly hasznos volna elkül-

dések mind az töröknek s mind az francziának, quia

illó tempore aznímet confoederátusi megtudván, hogy

az török sit capax et habili s ad continuationem belli,

quia contemnit mediatores : tunc Principes Imperii con-

sternati, quorum regna adhuc superstant, quilibet in

particulari provideret regni sui securitati, et cum Rege

Galliae conveniret, et sic ruraperetur liga inter Prin-

cipes Christianos, et esset periculum manifestum pro

Germano
;
secus donec hic erunt, semper Imperátor

et Rex Angliáé lactabuntspe confoederatos Principes,

quod pax cum Turcis in tractatu sit, et in íienda con-

clusioiie : et sic hac spe lactati, semper durabit liga et

unió tam contra Gallos, quara Turcas, quae cum amo-
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tione istorum ablegatorum praescinderetiir. Item én is

az Lengyelországbúl jütt híreket communicáltam in ori-

ginali, — de propter quodam errorem Székely Zsig-

mond levelét nem decifrálván, azt mondottam : annak

az clavissa itt nincsen : kin az orator, láttam, megütkez-

vén, inkább difíideutiának gondolták, bogy nem akar-

nám vele közlem, mondván: scio Illustritatem vestr.nm

esse confidentissimum Principi, et tamen ipsi denega-

retur talis clavis ? Az többi levelekre ez vala a vá-

laszt: bízvást communícálbatom az portával, de poten-

tiam Germanorum non debeo repraesentare. kz ora-

tortúl ikindi tájban gyüvén el, adtam hírt az réz-ef-

fendinek, hogy Lengyelországbúi posta írkezvén, az

híreket ö nagyságával communicálnám legelöbbszer

is. Ki is holnapután jaczi tájban maga szállására ter-

minála : mivel holnap díván lesz a császár udvarában
;

éjjel egy keveset nyugodni fognak. Ezalatt praestál-

ván újobban az clavisokat, Bai Mihály urammal, reá

akadánk Székel Zsigmond uram küldette czifrákkal

irt levelinek clavissára is, mellynek decifrálásához

fogánk.
f

D i e 31. M aj i. Úgymint vasárnap reggel mentem

az moldvai vajdához, ki is humaniter látván, én is ke-

gyelmes urunk nevével az új hivatalában aggratulál-

ván, az jó confidentiát s corrcspondentiát mint illik s

hasznos megtartani, mivel ipse est vicinus exilio ....

Ajánlotta magát : mindenekben mint kíván kegyelmes

urunknak compiaceálni, úgy Székely Zsigmond uram

iránt is melly humaniter kívánja tractálni s accomo-

dálni. jobban mint az praedecessori is. Ab utrinque fini-

tis complementis , elbucsúzám tííle. Innen mentem

az franczia oratorhoz, és Székely Zsigmond uram de-

cifrált levelét praesentáltam ; kit is percurrálván és az
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többivel coiifrontáiván, csak helybenhadta : iiocuit

confidciitia Regis et Regináé Dominó de Danvald,

mert azoknak kiadván magát, opportuit ipsum móri,

ne possitinregno tumultum excitare
;
azért proponálni

sem engedte neki a respublica eltt maga dolgait. Itt

describálta az orator : az királyné mint bánt cum duce

de Vitri. Item Ballus micsoda ember, mi volt Bethune

mellett is, miért rendeltetett ezen Danvald orator mel-

lé is, mit irt volt Danvaldnak, és ha az a levél Ballus

kéziben esett post obitum Domini Danvald : commii-

nicavit cum Regina. Mit fog irni in hac matéria Fran-

cziában,ésaz levelet is in paribus elküldi : in futurum

oratores Galliae si mittentur in Poloniam, debent esse

circumspecti et prudentes. Volt discursus, hogy már

két esztendeig nem lesz gylés, quale detrimentum,

an poterit concludere consilium grandé, nec ne? Item

miért kellett proponálni az portának, iigy: Rex et

Regina sünt inclinati ad pacem
,
quia assecurarunt

Regem Galliae, et sic ipsi scriptum est ab aula. Itt

volt discursusunk : az lengyelországi hireket mikínt

kell proponálnom az réz-effendinek, mivel reá szok-

tatni, hogy originaliter producáljam a leveleket, nem

rendi ; kit az orator is helybenhagyott, mivel videntur

aliqua contraria in literis. Primo, Ballus kezében kül-

dette a leveleket, és az özvegy kezében is, és expres-

sus által is Francziában. Secundo, Germani multum

obtinueruntquandocomitia disrumperunt, ergo praeva-

let factum. et quod manuteneant portás. Kire én felel-

tem : Inczédi urammal decifráltattam az leveleket,

akarván elméjit vennem az minapi levelére nézve.

Kire az orator : Domine, non debuisset fecisse, quia

nuperrimis diebus quam curiose expetiit combustas

literas. ItemReziodataemeae iaformationes secundum



d40

conceptum quoraodo simt annihilatae, qiialis concep-

tus Imperátori clatiis, etaquo id rescivit: mindezekrtil

disciirsusok valáiiak. Item qiialis discursus in privato

et diabolum susciperent, ut possent Grermani : quales

qualitates, qiiam affabilis, aniabilis Apr. . . Csak conclu-

sum est: i'um realitate comrauiiicandum, si possibile,

non in origiiiali ; si scriptura petit, csak summatim licll.

Jaczi után mentem az réz-eífendihez, megjelentvén,

hogy Lengyelországbúi való hireim vannak ; azalatt

az vezér sietve hivatta. Mindgyárt az réz-effendi egy

effendit hivata, és annak az effendinek az hireket ex-

tractiisban dictáltam
;
csak megérkezvén az réz-effendi

a vezértül, beadám az hireket, mellyeket általolvasván,

kérdé : hát az mnsquák felül nem irnak-é ? Kire én :

semmit nem irnak, mert nem is illett nekik magok

nem jovára való hireket megírnia; hanem az posta

referálja : inter Regem Poloniae et oratorem Musco-

viae qualis quaestio orta et proposita de judaeis.

Item 17 zászlóalja lengyelt vertek fel a musquák.

Item Belo-Czerkót és más palánkot is. Item hozá elö

a réz-effendi, hogy a vezér megparancsolta : mind fer-

mányokat, leveleket készítsék elö, és expediáljanak,

mivel most olly hirek érkezett, hogy Jen alá valami

ellenség csapott volna, az ben lévk kimenvén, meg-

puskáztanak egymással, mindkét részrül valókban el-

esett, és az ellenség újobban visszatért. Kire én : melly

felé menjek? mivel ha postán kell mennem, erre Nan-

dor-Feírvár felé az pandúrok mián nem bátorságos,

hanemha Orosz Csík s Nikápoly felé, és ott sajkát

rendelnek alám, vagy penig az fermányokkal postát

küldhetek elre ; és úgy értem, itten vannak három

zászlóalja szerliátliak, azokkal mciietek. Kire annu-

álván az réz effendi, mondám : de meg én gyalog va-
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gyök, mivel postán gyüttem ; lovam iiincsen. Kire fe-

lele : abban is találunk módot. Holnap reggel, paran-

csolta, menjek a szállására, és beszél a vezírrel fe-

llem.

Die 1-ma Junij. Hétfn reggel mentem In-

czédi urammal Skerlet uramhoz, discurálván az én

expeditiómrúl . item lengyelországi liirekrl , és az

mostani követek válaszszáriil is ; az én expeditióra

iránt maga is felgyüna kapukra, s jelen kíván lennyi.

Az lengyelországi liirekrtíl feleli : mint Székel Zsig-

mond uram irja, credibilius est, quod habebunt arma-

dám ad Camenecum, et intendent victualia impedire.

Az követeknek még válaszszok nem adatódott ki : Con-

stantinápolyban menjenek-é, itt maradj anak-é, vagy

táborban viszik el ? De minekeltte a vezér megindul-

jon, de loco subsisteutiae lészen válaszszok : mert mi-

nekeltte a tatár chámmal a vezér nem beszél, ad propo-

sitiones nullum habebunt responsum. Kire én : remín-

lem, akkorra az fejedelem is odahivattatni fog. Kire

feleié : kétségkívül ; mindazáltal a fejedelem helyben

légyen, és hir nélkül ki ne mozduljon, hanem midn
megérti, hogy a vezér megindult : küldje postáját, és

instáljon, ho-^y adjon szabadságot, hogy az vezér és

tatár chám együttlétekkor gyühessen mindkettk kö-

szentísire ; akkor mind az expeditiórúl. s mind m.^ga

dolgairúl conferálhat. — Ma az constantinápolyi jan-

csárságot az samsunczi passa az vezér szarajja eltt

az vezér eltt bemustrálván, vitt el, kit én is megol-

vastam s níztem az réz-etfendi szállásáníl. Szemben

lévén a réz-etfendivei, mindgyárt ment a vezérhez.

En is felmentem a vezér kapujára; kigyüvén a réz-

effendi, az menzil-fermánt kezemben adá egy postára,

és monda: hogy az fermányokat irják, várjam a tihá-
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a42

játul, és küldjem elre a postát. Melly dolgot is hírré

adván az franczia oratornak, kedvessen vett, és kért

:

ha a vezér szemben lesz velem, tegyek relatiót a ve-

zér discnrsusirül és dispositióirúl, s két levelet külde

kezemhez. Estvefelé a vezér felment a császárhoz; én

is a tihájával szemben valík . az kiracsi és késérök

iránt való harzuálokat beadám ; általolvasván, sokal-

lotta az kiracsi-lovakat ; mondám, hogy az posta kí-

szen vagyon, csak a fermányok legyenek meg. Kire

feleié: hát én magam mikor megyek? Kire én : a

szerhátliakkal. Kire tt: de azok mikor érnek oda? az

késií lészen ; mivel az szilisztriai és nikápoli hadakat

már is elre Tömösvárra rendelték, oda kellene men-

ned. Kire én : ha ott nem leszek is, az fejedelem ha-

dában nem lesz fogyatkozás ; magam a szerhátliakkal

sietni fogok. Kire felele: van-é itt dolgod? Kire én:

vagyon, mert az fejedelem vásárlásit kell jó rendben

vennem és expediálnom. Kire felele : jó ; az postát

bocsássuk elre, azután magad útjárúl beszéljünk a

vezírrel.

D i e 2 - d a J u n i j. Kedden mentem fel a vezír

tihájához az levelek iránt ki is vacsora utánra rele-

ü'ála. Délután mentem Janaki uramhoz, kivel is be-

szélgetvén, csak panaszbúl állott a beszídje. Vacsora

után mentem a tihájához (vacsora eltt a réz-effendi

kegyelmes urunknak szólló levelét Haszán agátúl

küldette meg. izenvén, hogy kegyelmes urunk hadai-

rül tészen Csafer passa minden provisiót), ki is ke-

zemben adván a vezér levelét s fermánját, kért, sietve

küldjem el. Omer passa is akkor érkezvén oda, ezen

passa Nisre expediáltatott, és vele három zászló szer-

hátliak is, kik Landor-Feírvárra mennek; ezekkel

kívHUtam volna én is elmennem : de az tihája csak
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siettette utamat; azért magamat holnapra relegált,

hogy beszél utamrúl. Haj\ászt az lengyelországi és

francziai pakétákkal. portai levelekkel éjfél után egy

órakor iudítottam el.

Die o. Junij. Úgymint szerdán reggel mentem

a réz-eífendihez, instáltam: ha lehet, az szerhátliakkal

menjek el; csak ezvala a választom: menjek a tulajá-

hoz, ott vígezzem el a dolgomat. Ma az egísz oeza-

kok hajrám köszenteni valának a vezérnél. Ikindi

tájban lehettem csak szemben a tihájával ; az kiracsi

20 lóra Drinápolybiil, tizre Sofiábúl, és uti fermání

kezemben adván, csak megmondá : postán kell men-

nem ;
vacsora után menjek fel hozzája, mindeneket

kezemben ád. Nem tudtam mit mondanom : úgy kell

lennyi, mint a vezér parancsolja. Estve az tihájához

menvén, vitt be a vezérhez ; a vezér kezemben adván

a levelet, adhortálta kegyelmes urunkat : még oda ér

is, mikíppen találtassék, mint most is, hatalmas császár

szolgalatjában, és minden hireket kegyelmes urunktúl

vár; ajánlotta kegyelmességit. Az tihájával együtt az

tihája szállására menvín, maga levelét adá kezemben

az menzil-fermánnal együtt, és relatiót tíve, hogy az

tatár chámmal serjin-ogliák és más békék is, galga

szultán is gyünnek, quod est extra consvetudinem,

hogy midn az chám kigyün, az galga is kigyünne

;

minémü erö leszen az ! Item ajánlotta magát : ha az

chámmal megegyeznék az vezér, kegyelmes urunk is

odahivattatik ad conferentiam ; ebben az réz-eífendi

is ajánlotta magát reggel. Item mennyi hadak rendel-

tettenek Nandor-Feírvárhoz, és Csafer passával, ha-

bita conferentia, kegyelmes urunk : a mi legjobb, azon

hadakkal a tévk légyenek
;
mindazáltal kegyelmes

urunk 400 lovassának, szilisztriai és nikápolyi hadak-
' 4P
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nak Tömösvárra kell mennyi ad interim is, még a

vezír odaérkezik; a vezír odaérkezvén, meg'válik, mi-

tévk lesznek, és provideálnak a fejedelem hadain'iL

Az több had élísírlésszükségíríil, hamiocciirrentiák

lesznek, irjon a fejedelem ; most meg- van irva Csafer

passának: az hadat élíssel, abrakkal bocsássa Landor-

Feírvárrúl Tömösvárra.

Die4. Jnnij. Csüterteken jó reggel a vezér

két lovat külde a szállásomra : egy igen szép szürke

mínlovat kegyelmes uruliknak ajándékon , nékem

megint egy szép pej, herítt lovat, anadóliait. Mentem

az franczia oratorhoz. relatiót tévén az vezírrel s ti-

hájával való beszídekrl, kivel is contentus vala, s

igen akarta, hogy a vezér a lovakat ajándékon kül-

,

dette. Tegnap tí is a vezírnél lévén , relatiót tett,

hogy a vezér assecurálta. hogy az angliai király ora-

torit amoveálja : az mint mindgyárt meg is irta a ki-

rálynak. Notandnm. Skerlet lesetvén, mikor lészen a

vezírrel szemben az orator: érkezik Skerlet szintín

akkor, mikor már in privato az orator általesett volna

az vezírrel az derík dolgokrül való' discursnsokon.

nagy liliegve, fáradva, izzadva, pirosson, mellyen a ve-

zér is mintegy megmosolyodott, hogy késn érkezett,

semmi derik dologrúl való discursiist nem hallhatott.

Haszán aga hozá hiríil. hogy valami Halil passát vi-

tetett ki a vezír. ki is a császár kapnján volt fogva,

és felkaftányozta . Húszain passát megmazurolván,

nem tudta megmondani, ha Bosztancsi-ITuszain pas-

sát- é, vagy kameneczi Húszain passát, stambuldi kaj-

mekánt Item újóbban is Bai uramat felküldvén a ti-

hájához. hogy az menzil-lovak defectusa mián ma el

nem indulhattam, kire felele az tihája : jól tudom.

Újobban ])roponáltattnm : lia az kuruczoknak Tíimös-



R45

várnál kell tcmporisáluiok, mit esznek ? mivel szeke-

rek, szekszeiiás-lovok nem lévén, abrakot, élíst ma-

goknak annyi napokra nem vihetnek , Tömösváratt

sem adják ki az várbúi, és így az éhség mián eloszol-

nak. Most is csak ez vala a választ : Csafer passának

irtunk, hogy az fejedelemmel beszélgetvén, minden

dolgokat, hadnak intertentióját accomodálja ; mindenre

van hatalma Csafer passának ; többet nem Írhatunk

mint irtunk. — Voltam Spatár Mihálynál is ; ab utrin-

que erant tantum complementa. — Estvc mentem az

moldvai vajdához ; újóbban tett szép ajánlásokat, és a

kapitihára is minem gondja lészen Jászvásártt. Item

az portán lév kapitihának is meghagyja, hogy kegyel-

mes urunk kapitihájával melly egyetértsenek. Item

ajánlást tett, hogy kegyelmes urunkrúl el nem feled-

kezik , tévín reflexiót ezeltti oblatióira. Nékem is

egy szlolocziát ígíre. Elbúcsúzván a vajdátúl, küldi

egy óra múlva egy luzírját az szállásomra, hogy az

vezír tihája az én requisitiómra emberit küldette hoz-

zája és specialiter committált, hogy szorgalmatos gon-

dot viseljen kegyelmes urunk kapitihájára, és annyi-

val is inkább már nagyobb gondja lészen reája.

Die 5. Junij. Pinteken jó reggel elindulván,

gyüttem hálásra Kara-Pazárra, az hol is Balogh László

talála. Felszakasztván a pakétát és elolvasván, újob-

ban bepecsételvén, küldettem kapitiha uraimék kezé-

hez , magam is kegyelmes urunk leveléhez kípest

Írván, és informálván ö kegyelmeket az dolgokhoz kí-

pest. Item az vásárlásrúl való memóriáiét küldettem

Bai András uram kezében , hogy kegyeimes urunk

parancsolatja szerint, az speciíicáit dolgokat Sophiá-

ban megvegye.

Die tí. Junij. Szombaton. Rosszul lévín, gyüt-
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\em e>^ak ítczakára Filippiben, 12 órányi földet. Estve

érkezett Mahmiit bék-ogli embere, postán megyén

Drinápolyban ; beszéllí : az nra semmi fermánt nem

vett, hogy az vezír eltt Landor-Feírvárra menjen,

nincsen is készen a hada, maga is házához ment, ha-

nem ezerig való gyalogot ktildett a Vaskapuhoz.

Die 7. Junij. Vasárnap. Megint rosszabbul lé-

vín. gyüttem Philí^pibíil Tatár-Pazárcsikra, hat órát;

itt találtam az jenéi odabasit, ki is azt mondja, egy

napja, hogy Jenöbül kigyütt. az nímet sánczán által

:

raár akkor, hogy kigyütt, már liarmadnapig Itítte s

bombardálta a nimet Jent ; eddig fel is adtak rajta.

Onnan Gyula alá készülnek, és a Marost Aradnál

Pál Deák, Kis Balázszsal együtt strázsálják. Nandor-

Feírvárnál még semmi hadat nem hagyott. Csafer pás-

sá az melly agáját küldette volt Mahmut bék-oglijért,

az pandúrok elfogták. Ezen odabasi által irtam kapi-

tiha uraiméknak betegségemrül, hogy a vezér tihájá-

nak is megjelenthetik, és Bai András uramnak is,

hogy siessen. Item az Haraczi-Szulimán agával is végez-

tem : keddig itten várja meg Bai uramot. az pinzt fel-

adja, késírökrül is assecurált.*)

Continuatio Diarij **)

Die 5. Junij indult meg innen Sándor uram, s

az mely dolgok az Ö kegyelme ittlételéig interveniál-

tanak. azoknak diariomit elvitte.

6. Mustrált meg Misziri-ogii az vezér eltt; szám-

láltam zászlói alatt nyolczszáz harminczhárom sze-

mélyt.

*) Sánder G. e naplójának vége,

**) Ettl fogva ismét míu irás.
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7. Érkezek Balo^'; László, kegyelmes iiriuik leve-

leivel. Miiidgyárt mentünk az oratorlioz. s az dolgo-

kat megértvén, monda : liaee neg-otiasnnt ardua. debe-

tis ergo cito aperire Vezério. Ott ebédelvén, eljöttünk,

s kerestük a réz-eö'endit : de a vezérrel raezö s sáto-

rok járni ment volt ki, s késn jöttek meg ; ezért kel-

lett haladni az dolognak.

8. Jó reggel mentünk a réz-eítendihez ; kegyel-

mes urunk levelét megadván, s tudósítását neki meg-

mondottam, söt a levelek extractussát deákra fordítván,

liogy Skerlettel megfordíttassa . kéziben adtam : de

arra nem halászta,' lianeni maga mindeniket leirá;

azután az ma]>pát elvévén, Jen, Déva. Karan-Sebes,

Debreczen situssit mutogattatta meg velem, és azok

körül való passusokat; török betkkel mindenik nevét

a mappára felirá. Ezekután mondám, hogy szomo-

rúak az emberek arrafelé, hogy ennyi üdöre nemhogy

had ment volna arrafelé: de sem török sem tatár

tábornak semmi hire, az ellenség penig már hozzá-

nyúlt az operatióhoz. Monda : én is a fejedelemnek

megirom, de ti is Írjátok meg, hogy én mondottam : jó

reménségben legyen, mert most akármit csináljon az

ellenség, de már mindenfell az hadak mennek. Az

ázsiai jancsárság is Oonstantinápolybau általköltözött

már onnét is jnek, egynehány nap alatt már beérkez-

nek. Mamhut bék-ogli is megindult feles arnoltokkal.

A tatár ehámttil is tegnap bizonyos ember jött : már

Bucsákban érkezett, feles tatár s kalmük hadaival.

Higyje el a fejedelem, nem úgy lészen a dolog, mint

tavaly volt ; már mi is innen csakhamar felkelünk s

megindulunk. Ezekután a jenéi passa levelét, azután az

Szarhátli-Memhet passa levelét kezében adám ; hogy

ezt olvasni kezdé. monda: már errül nem szükség
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szólnotok, mert ember ment fermáimal az havasalföldi

vajdához, hogy az adóbúi váltsa ki; már ö nemsokára

kijö. Ezekután mondánk : a tejedelem rajta kívül sen-

kinek nem irt, mindazáltal a tihájával is szóllinik egy-

két szót. Monda : mit tudtok vélle szóllani ? ö ahhoz

nem tud; mindazáltal ti lássátok! Menénk azért onnét

a tihájához : neki is Veteráni megindulását, és hogy

Jenöbtíl Tömösvárra két lovas jött lármával, megmon-

dok. A tihája ezen megindulván , monda : legyetek

vesztegségben ; a vezér mihelt a dívánt végezi, eleiben

viszlek benneteket. Mi azért mindgyárt Haszán agát

küldök a réz-eífendihez, hogy mondja meg : a tihája

bennünket a vezérhez akar vinni ; azért minekeltte

mi odavitetnénk, kérjük, a vezérrel értesse meg a hí-

reket. Ezalatt bejöve a tatár chám követe, kivel én

sokat beszíllettem. A tatár chámrúl tudakozódtam

;

monda : ma tíz napja, hogy az Uz vizénél elhadtam a

chámot, hova is Bucsák öt konák, és így már öt napja

ma, hogy Bucsákban bejött. Igen sok néppel, nagy

készülettel mondja lenni. És hogy míg ö általa a ve-

zér rendelését nem veszi : Bucsákbúl ki nem indul.

En a híreket közlém vélle, hogy a chámnak referálja.

Mondám azt is, hogy egynehány levelet küldett a

chámnak a fejedelem : de talám eltévedtek, mivel

választ reájok nem vöttünk. Mondám azt is : mint az

apját, oly szivessen várja a fejedelem. Igíré. hogy min-

deneket a szerént referál a chámnak.

Az vezér a dívánt végezvén, eleiben vitt az tihá-

ja; holott a híreket számlálni kezdvén, midn Erdély-

ben hét lovas és hét gyalog regimentet mondottunk

lenni , mond a vezér : hol vötte magát annyi német

Erdélyben ? mert nem volt híre. hogy másunnétjött vol-

na ; a télen penig nekem a fejedelem azt irta : nincs hét- s
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nyolczezer németnél több Erdélyben ;
a levelet tartom.

Modánk : mikor qvártéllyokbiU öszvegylnek. akkor

jobban kitanúlliatni, mennyin vadnak, mintsem mikor

széllel vadnak az országban. A Jenöbl kijött két

lovas relatióját mikor mikor mondottnk volna, mond:

a gyulai passa fia, ittlété])en azt mondotta : lelietetlen

most Jen alá ágyút vinni, a sok essö, sár miá. Mon-

dánk : vittek-é ágynt, vagy nem ? azt még bizonyos-

san nem tudjuk : de ha akart vinni , ott mindenütt

erd lévén, könnyen csiiiálliat hidat. Kérdi : hát Ve-

teráninak merre van szándéka ? Mondánk : azt nem

tudjuk, de igen rebesgetik, hogy a kö-lyukat el akarná

foglalni. Hersovához is sánczot akarna csinálni, és

két- s háromezer némettel, sugár-álgyúkkal praesidi-

álni, hogy a Dunán hajókat ne bocsásson fel. Ahhoz

képpest Ali passának is irt a fejedelem, liogy a do-

nalmával menne fel a Vaskapun, bár csak Poricsához,

valamint alatt ne rekeszszék. Mindgyárt iratok én is

(úgy mond) neki: a Vaskapun felmenjen. Kérdi: va-

lami nyelvet nem fogathat a fejedelem, Jen körül

lev ellenség közzül ? Mondánk : ha módját találja, tud-

juk, el nem múlatja. Kérdi : hát ti mit mondotok ehhez a

dologhoz ? Mondánk : mit tudunk mi szóllani hozzá ? bár

csak hét- vagy nyolczezer tatár jne idején oda, te-

hetne kárt az ellenség táborának. Mond a vezér : nem

hét-nyolczezer tatár, hanem maga a chám, a mi kiér-

kezésünk eltt egy holnappal odaérkezik, Írjátok meg

a fejedelemnek. lhon,atatár chám embere itt van. be-

széljetek ti isvélle! Mondók: már beszéllettem, s min-

den jót beszél. A Száva-parton Bujurdelem állapatját

hozam el, hogy szükséges, volna praesidiáltatni ; vagy

kétszáz lovas kuruczot jó szível bele is szállít a feje-

delem, hogy a Száván' túl ottan-ottan csatát jártathas-
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sanak.-csak adatna élést ö naííyságR i!t?kik Mond :

már Csafer passának meg van hagyva, hogy élést ad-

jon a kiiruczoknak ; ha penig mi kimegyünk, rainden-

rííl jó rendelést teszünk.

A vezér eltt ez szerént végezödvén a beszéd : a

tihája egy oldalházban vín. ö a kiicsuk-teszkerecsit

hivatván, velem dictáltatá le az Ali passának szólló

fermánt, hogy mindgyárt felmenjen Poricsához, s

monda : igen sietve elküldi tatár póstátnl.

Eodem die mentem ezen dolognak relatiójával

az oratorhoz.

8. Érkezett a jenéi török, oly hirrel, hogy már

25 napja a jenéi obsidiónak ; nyolcz- s kilenezezer

embert mond alatta lenni. Mondott ollyat is, hogy ha

Jent megveszik, Gyula alá szándékoznak ; Veteráui

penig a Vaskapu felé igyekezik.

{Vége.)
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m.

SÁNDOR GÁSPÁR NAPLÓJA.

1G93.

Sándor Gáspár uram Diariuma.

1693. A die 20. Jauuarij usque ad dieiii 23. Februarij.

A 11 110 lG',i3. di e 20. Január ij Posaroviczárúl

tíz órakor kiindulván, jüttem étszakára, együtt Váradi

Inczédy Mihály urammal, az puskások qvártéllyában

délután öt órakor.

Die 21 . J a n u a r i j idején felkelvén , déleltt

tíz órakor tájban érkeztem Reszovára, az holott is

egész nap az lovak kedvéért oturáltam ; az dezdárral

szemben lévén, az qvártély iránt semmi választ nem

adhatott, mivel hatalmában nincsen ; ez illy dolgok

concernálják az olaj-béket, ki is most Jagodinán ta-

náltatott. Estve késn érkeztek Monoriék,az bejáró s

étekfogó uraimék lovaival, kik az angliai oratortNisre

késértették, és Monori uram nékem szólló angliai ora-

tor levelét praesentálá, mellyet is magara pecsétivei

bepecsételvén , küldöttem ugyan általa kegyelmes

urunknak.

D i e 22. J a n u a r
i j, úgymint csötörtökön haj-

nal eltt három órával megindulván, érkeztem Par^
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tiuyra, az liol a követet késérö kegyelmes urunk lovas

kocsiji haltának. Onnan étszakára jöttem Rásnyára.

Die 23. Januári) líg-ymint pénteken hajnal

eltt megindulván Kásnyárúl, találtam elöl Dósa ura-

mat, kinek is instructiót adtam : mi tev legyen az

úton; azontúl Kassai gyalog kapitány uramat az bo-

ros szekerekkel : ö kegyelmének annál bvebb mér-

tékben adtam instructiót. Alexinczán keveset éíeívén,

délután két óra tájban érkeztem Nisre, az holott is

elször a kadiához divertálván, sok rendbeli discur-

susok után jelenti : az királynak az franczia begzáde,

ki mellette lakik, nyolczvan erszény pénzt hozott, és

hétezer francziát vár utánna, segítségül. Kire én ne-

gatívakat felelvén, nihil tamen persvasus est, csak

ezt felelte : magad, úgymond, az illyen dolgokat meg

nem vallod, de nékünk kadiáknak tudnunk kell. On-

nan mentem az jancsár agához, ki is Mahmut bég-

oglinak szólló leveleket ezeltt harmadnappal Ipekre

men kereskedöttíl küldötte meg. Az bor megvételi

-

ben sokat szolgált: mert az falukon is két szák-pará-

jával jár okája, penig egy szák-parán s egy szák-

pénzen adatta. Az angliai orator 19. praesentis indult

el Nisrül ; die 20. az szerdár kapucsilár-tihája odaér-

kezett, és die 21. úgymint szerdán, reggel elment. Az

bévött török politia szerént meghazudta magát, és

kegyelmes urunk embereit bé nem várta ajánlása sze-

rént. Akár falun s akár városon — csak mindegy

!

Die 24. Január ij úgymint szombaton reggel

patkoltatván, kilencz órakor tájban Nisrül megindul-

ván : tanáltam ell az angliai orator supellexit Nisrl

vivü szekereket, csak közel Nishez. Azontúl az Nisre

vitetett menzil-lovakat, kiket az vezér rendelt. Etcza-

kára gy ül tem Musza passa palánkára, ki is 8 óra Nishez.
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Die 25. Jainiarij úgymint vasárnap virradta

eltt Miisza-passa-palánkról uiegiiidúlván. jöttem Sár-

kore. vaoy itt ráczúl Pirotára; az pstal(>\ak nem léte

mián az eg'ész napot itt kellett töltenem. Beszéllettera

Csanádi szerhátli Osatóval. ki harmadnappal ezeltt

Drinápolybül érkezett, beszél li: az fermánok már ki-

mentenek, liogy Szent-György napra az liadak min-

denfell kigytíjjenek és kopjás hadak helyett mind

hosszú-pnskások gyítjjenek. item sznltán Méhemet

jadczira imádkozván, virradtig megholt, ezeltt circi-

ter három héttel, és a testit Constanczinápolyban

vitték.

Die 26. Januarij úgymint hétfn idein meg-

indultam Sárkrül. Inczédy uram is itt ülhetett men-

zilre, Etszakára jöttem Drág'ománra , tészen 7 órát.

Innen tiz órakor éjjel megindult Inczédy nram pósta-

lovakon, virradtig Szófiára ment , de már az angliai

oratort ott nem tanálta.

Die 27. Januarij úgymint kedden üragomán-

rúl megindulván, jöttem Szophiára etszakára, tészen

8 órát; egyenessen mentem a musellimhez; kegyelmes

urunk nevével köszöntvén, monda : az orator két nap-

ja, hogy elment, ma Iktimántt hál. Inczédy uram is

postára ülvén, Iktimántt beérte az oratort; az leveleket

a passájának elküldötte : az én leveleimet is, ajánlotta

magát, el fogja küldeni ; az mint kegyelmes urunk és

Veteráni Solárinak irott levelét és magamét is egy

csomóban kötvén , az su-basától kezéhez küldöttem.

Az musellim referálta szultán Mehmet halálát, és hogy

fermányok mentek ki: az hadakat idején parancsolja

a vezér, kopjások helyett hosszú-puskások gytijjenek;

szó vagyon, maga is a császár Landor Fejérvárig el-
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jöiie. Az abát két talléron árulják, csizmát egy tal-

léron ; kalpogot nem kaphatni.

Die 28. Januarij úgymint szerdán idein Szo-

phiárul megindulván, gyüttem étszakára Iktimánban,

ki is 1 1 órát tészen
;
az póstaháznál tanáltam Inczédy

uram levelét, kit is kegyelmes urunk után küldöttem
;

az oratorral szemben lévén, kért, Bányára menjek há-

lásra, ott többet fog beszélgetni.

Die 29. Januarij úgymint csötörtökön Ben-

két akarabélyost kegyelmes urunk után expediáltam,

ezen alkalmatossággal az egy emberre szólló menzil-

fermánt is visszaküldvén. Magam is megindultam, az

Dervendre térvén, általabb út kedvéért: az utateltévesz-

tettem
;
rettenetes hegyeket kellett hágnom, és akadtam

vetrefalusi kosárokra vagyis majorokra, az holott is

Pazár-Csík felé az utat tudakozván, gyanúságban

vettek, hogy valami kóborló volnék, azért járok az

útfélen
;
Vetre felé az utat nem akarták igazán meg-

mutatni, hanem szerencsére egy férfiúra akadván, ki

az majorokbúi Vetre felé lopta volna ki magát: azt

felfogtam, és az kalauzkodott Vetre nev faluig, kit

törökül Uzarcziknak Innak, 6 órányi föld Iktimány-

, hoz, fele útja Iktimánról Pazár-Csíknak ; az Derven-

den itten megszállván, meg is háltam, hogy holnap

Pazár-Csíkon az angliai oratorral szemben legyek.

Iktimánban háltam Bolyó nev gazdánál : ezután is,

ajánlotta magát, az kuruczoknak szállást ád jó szível;

az város végén lakik, mint Jenihámbul bemennek, az

jobbágyok utczájában.

Die 30. Januarij úgymint pénteken megin-

dulván Vetre nev faluból, gyüttem délután egy óra-

kor Tatár-Pazár-Csíkra, voltam szálláson Dohancsi-

ogli Petro nev gazdánál. Az abának itt busz s hu-
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szónkét timonyon, egy aranyon is adják végit, egy

végben húsz—huszonkét sing is niegvagyon ; az ki

venni akar. egy holnappal elébb küldje oda emberét,

az falukon csinálnak készpénzért : de elégvén az bolt-

jaik, ezer, kétezer véggel hogy elre vegyenek, pénz-

nélkül nem cselekszik. Az angliai oratorral voltam

beszédes, mint kitetszik az Secretum Diariumból.

D i e 31. J a u u a r i j úgymint szombaton reggel

megindulván Tatár-Pazár-Csíkról , érkeztem délre

Philippiben ;
itt is mind az karlai abát, kiben egy vég-

ben 8— 9— 10 sing vagyon, úgy tartják, hogy 1 6— 1

7

sing majd két tallérban esik ; marsi abát penig, kiben

egy végben 1 G — 1 7 sing vagyon, azt is két talléron

tartják; az ki venni akarna, két hét alatt megszerez-

hetne ezer véggel. Készpénzt ha látnának, olcsóbban

is két tallérnál megszerezhetnék.

Die 1. Februarij úgymint vasárnap Philip-

pibtil virradta eltt megindulván, találtam elöl az

angliai orator eleiben men embereket, kik Drinápoly-

búl jöttek ; tegnap Kajali táján találták el Inczédy

uramat. Érkeztem Papazlira tizedfél órakor, ottan

megabrakolván, megindultam. PapazlinaksKajalinak

feleútjában találtam elé a szerdár kapucslihár-tiháját,

ki is Inczédy uramat Hasztjoiban hadta: de vélle

szemben nem volt, mivel étszaka a hanban hált meg

az kapucsilár-tihája. Kérdettem: miért nem várta meg

Nisen az fejedelem emberét ? Kire feleié : azt tudtam,

hogy elre ment, mivel ügy mondották N
rálynak egy embere elre ment. Az p^í^i^To^©

rencz vala, mivel Nisen kellett az meiKij^e^r^áraávozftí;

és az követ eltt csak egy nappal liwúiJiaítQtt

elébb Nisrül. Tudakoztam : az tiz erslé^' |)éi>^-al

csoda tedárikot tett, kit Adanábul ret^déJíék, és

MONUilKNTA HVNG. HIST. SCBIPT. XXIII. * -'i^KT
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tejedelem az passának adósságban engedte , onnan

még kétszáz tallér gyün ki ; kire felele : arrul semmi

instructiója a passátul nem volt, egyéb semmi rende-

lést arról nem tett, s nem is tud semmit is mondani

felölle. Tudakoztam : a vezír, a tihája és több ministe-

rek mit mondottak néki, mivel bocsátották vissza?

kegyelmes urunk hadairul szóllott-é valamit? és mi-

csoda rendelést tettek quártélyokról, fizetésekrl, úgy

Jenrl, Landor-Fejérvárrul , és az véghelyekröl

?

Kire felele : az vezérnek megadván az szerdár le-

velét, mellyet megolvasván, csak félrevetett; voltam

az tihájánál és az jancsár-agánál is : de sem a vezér,

sem a tihája, sem jancsár-aga, sem Landor-Fejérvár-

rúl, hogy ottan mint van a dolog, sem az véghelyek-

röl, sem az királyról, sem az hadairól egy szót sem

tudakoztak ; nem tudakozván, nékem sem lehetett szól-

lanom semmirl is ; hanem két nap múlva hivattak,

adtak három fermánt a kezemben : az egyik az szer-

dárnak, másik Topál-Huszain passának. harmadik az

jenéi passának szóllanak. Mit viszek? nem tudom, ha-

nem mondották, hogy az szerhátliaknak és az király

lovas hadaiból is Jen felé kell menniek : de az el-

menendökrtíl micsoda rendelést tettének, vagy azok-

nak provisiój okról ? semmit nem tudok, mivel semmit

nem mondottak; arról semmit nem is szóllottak velem.

Ugy látom, úgy mond, nem sok gondja van erre az

szerhátok felé a vezérnek ; hanem a réz-eífendinél lé-

temkor, úgy mond, az hozta el ; valljon az király

hadai mint élnek ? vagyon két-háromezer embere még

:

négy, öt s hatezer kenyér azokra mindennap elkel,

hol veszik s miként élnek? Ezzel elbúcsúzván, asse-

curált török parolájára, hogy Füleki által mindenek-

rl tudósítja kegyelmes urunkat, mihelyen érkezik

;

mezben tanálván el, semmit én is kegyelmes urunk-
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nak nem írhattam. Etszakára jöttem Kajalibaii, ki is

Papazlihoz ötödfél óra, Philippihez jó kilencz óra.

Már késöli estve érkezékegyszurucsi, ki is egy postát

keres vala, mondván: a posta részeg' lévén, (én egy

kevéssé dolgomra elmaradván) nem tudom hova lett,

zöld tatár kalpogos oláh legény, az leveleket nállam

hadta. En ex curiositate kérvén az leveleket az szuru-

csitul : hadd lássam, micsoda levelek? talám azokbul

megtudom, micsoda posta fogott lenni ! Elhozván a

leveleket, tehát nékem szólló kegyelmes urunk levelei,

úgy a portára szóllók is. Item marchio de Lóra uram

levelei, nékem, az oratornak, item monsier Fabrinek

szóllók, de dato 26. Januarij Posoroviczáról : Jen
felé küldött katonákról, és az császár Szathmáron túl,

Erdély felé küldött kénesének elnyerésérl.

Die 2. Februarij úgymint hétfn idején Ka-

jalibúl megindulván, jöltemSzemiscsire, ki is harmadfél

óra Kajalihoz ;
onnan Uzuncsovára, ki is harmadfél óra

Szemiscsihez
;
onnan Harmánlira etszakára, ki is Uzun-

csóvához négy óra. In totó kilencz órát jöttem ez nap.

Harmánliban megháltam.

Die 3. Februarij úgymint kedden hajnalban

elreküldvén Brassait Drinápolyban levéllel Harmán-

libúl : de az hireket megtiltottam, ne mondja ; magam

mikor megvirradott, elindultam, jöttem Hibibcsére, ki

is Harmánlihoz negyedfél óra. Hibibcse s Harmánli

között találtam egy derék kapucsi-passáját az császár-

nak, ki is Philippiben lakik ;
ennek a hireket megmon-

dottam, hogy Philippiben promulgálja. Etszakára jöt-

tem Musztafa-passára , ki is Hibibcséhez harmadfél

óra. In totó ma csak hat órát jöttem, két okra nézve:

primo , hogy elre kapithia uraiméknak Drinápoly-

ban levelet küldöttem, holnap élmben is várom né-

42*
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raelly relatiókkal, pro directione. Secuiido : igen nagy

essö, nehéz és sáros út lévén, az hosszas út miá az lo-

vaim is megbádgyadtak, s nem is lett volna ezentúl

Drinápolyig hol szállanom, Drinápoly hat órányi föld

lévén ide.

Die 4. Februarij úgymint szerdán hajnalban

megindulván Musztafa-passa-palánkáról: pro informa-

tione accipienda kihivatván, jövének ki élmben Hor-

váth Ferencz és Inczédy Mihály nraimék
;
ö kegyelmek

referálták, hogy Balogh Lászlót tegnap postán expe-

diálták, ki is elmenvén mellettem, noha Brassai meg-

mondotta, útban elötanálván ötét, hogy Musztafa-passa-

palánkján engem ott talál : de felém sem jött, hihet,

azért, hogy contra omnem dispositionem jíivén Bay

Mihály urammal Drinápolyban, csak ex púra malitia,

felfuvalkodságbúl tartott a pirongatástól ; de megér-

demli az büntetést mások példájára, hogy contra dis-

positionem datam ki-ki kedve szerént az útban ne vá-

logasson. Jelenték Horváth Ferencz uramék, hogy az

franczia oratornak és másoknak is nagy importuna

instantiájokra tiz erszény pénzt deputált az vezér, mind

költségre, s mind élésért. Akarván azért a franczia

oratornak complaceálni : az impedimentumimat Hor-

váth Ferencz urammal a szállásra küldvén, incogni-

te egyenessen divertáltam a franczia orator szállására

;

kit is kegyelmes urunk nevével köszöntvén, az creden-

tiát praesentálván, úgy de Lóra uram két rendbeli

leveleit is, egyiket, kit helybül általam küldött, mási-

kat, kit Brassai hozott, repraesentálván, mind az Jen
felé ötszáz válogatott lovasoknak expeditióját, ex omni

indifferenter statu et genere öszveszerezvén, mivel há-

romszázig való gyalog katona maradott. Item a csá-

szár kincsének felverettetését, melly is ex dispositione
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Principi8 esett, mivel egynehány Ízben embereit jár-

tatván, azon alkalmatossággal élt ez illy és hasonló

tumultusok excitatiójára;jamDeo favente ecce fructus

laborum ; és ezen másfélszázig való lovasokat hatszá-

zig valók is követni akarják, kik is szót küldöttek bé

ezek által a fejedelemnek : de azoknak a vezér hire

nélkül nem adhat a fejedelem választ, quia non est in

terminis ipsos accomodandi. Itt excurráltam : ha pénz

volna, most minemti támadásokat vihetne az ember

véghez Magyarországban, Gyürki Pállal minem er-

vel hajtják az magyarokat az franczia ellen az Impe-

riumban ; sed quia nervus belli deest , mindezen al-

kalmatosságokat keservesen kell az fejedelemnek el-

mulatni ; az mostani jenéi expeditiót sem vihette kü-

lömben véghez, hanem Landor-Fejérvárrá maga nusz-

tos mentéjét, ezüst s aranybeli holmi mobiléit kellett

zálagban küldeni, vagy éppen el is adatni. Ezzel is

megmutatta maga készségit és hívségit a portához.

Kire az franczia orator : ennél kedvessebb hir az por-

tán nem lehet ; én is in optima forma repraesentálom

a királyomnak. íme most sok fáradságim után tiz er-

szény pénzt szerzettem az fejedelemnek ; a királynak

is megírtam, micsoda defectus esett az fejedelemnek

adandó pénz cambiumában : mert az cambiumat Domi-

nus de Blondel olim consul Smirnensis megküldötte,

sed non ad praesens tempus sonat, verum post aliquod

tempus, mint magát is az fejedelmet informáltam és

Lóra uramat még bvebben ; várván óránkint az vá-

laszt, mihelen érkezik, mindgyárast megadom. Voltak

sok nem-jóakaróim . kik elhitették volt azt királyt,

hogy az mostanában székiben állíttatott új tatár chám-

nak meg nem adtam volna ezeltt pénzt, csak magam-

nál tartottam volüa : de ebben is megmutattam, hogy
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hamis vádok, mivel az régi tatár chámnak hclyben-

állításábaii et contra mentem Vezirij et voliintatem

sehislami miként fáradoztam , ex eífectu kitetszik

;

mivel, raidön az sehel-islamhoz mentem volna, abso-

lute negatíve felelt propositiómra, mondván: azSelym-

Girej tatár chám etsi non est nequam in persona, est

nequam in persona filij, id est galga-szultani, mert

sokra ajánlván magát: mindenkor megcsalta a portát,

azért most sem hihetni néki ; más az, volt ollyan em-

ber is, a ki a császárnak illy ratióval disvadeálta Se-

lim-Grirajnak chámságát : ha most a tatárok kívánsá-

gának annuál a császár , ezután is reá szoknak, et

praescribent leges in eligendo vei stabiliendo chamo,

quod érit contra canones Musnrmanicos. Mindazáltal

mászszor is aggrediálván a muftit, ex insinuatione

etiam kajmekami , convincálta az orator ratiókkal

:

hacsak ezen chám alkalmatosságával ki nem hozza

a tatárokat a porta, másnak személlyével nem, et de

die in diem reddet ipsos exacerbatos ; az tatárok nél-

kül penig a porta dolgaiban elö nem mehet. Ezzel s

más ratiókkal convincálódván az mufti, együtt a kaj-

mekámmal mentek fel a császárhoz, kit is így aggre-

diáltak : hatalmas császár ! az tatár chám dolgában

két nagy ellenkez dolgot tapasztalunk, kiket is ha-

talmasságodnak kötelességünk szerént tartozunk meg-

jelenteni. Primo, est contra mentem Vezirij, hogy Selim-

Girej hámot tegye Felséged chámnak ; ha azért contra

mentem Vezirij teszi Felséged : fél, attul, hogy az

nép eltt prostituálódván az vezérnek authoritása,

contemptusban esik, kibl nagy alkalmatlanság vagy

támadás is lehet ; holott penig ellenben az vezér inten-

tiója szerént az régi tatár chám otconiirmálja Felséged

a chámságban : az is bizonyos, hogy a tatárok ki nem
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jönek. Ezen dilemmára ex abrupto így felel a császár

mind az muftinak, s mind a kajmekánnak : lesztek-e ti

kezesek Selim-Girej chámért, etsi contra mentem Ve-

zirij ipsiim stabilivero, hogy kihozza a tatárokat? Ezen

szavaira az császárnak súgva felel a sehel-islám :

Írjon Felséged a vezérnek : ha Séti-Grirej chámot con-

firmálja Felséged, a vezér leszen-é kezes érette, hogy

kihozza a tatárokat? Kin megnyugodván a császár,

mindgyárt ira postán a vezérnek ; kin a vezér con-

turbálódván, nem mére kezes lenni Seti-Girejért, ha-

nem irá a császárnak: Felséged urunk, Felségedé a

fermány, az legyen achám kit Felséged akar s paran-

csol. Ezen levelére a vezérnek a császár úgy vette

elö Selim-Girejt, ki is kegyelmes urunknak igen jó-

akarója, és a franczia orator eltt recognoscálta : hal-

lom, Thökölyi király exiliumomban is jól emlékezett

felliem, azért nem leszek háládatlan érette ; és asse-

curálta az oratort : ird meg az uradnak bizonyossan,

hogy én mondom, és igazságot tapasztal az én sza-

vaimban, hogy 40,000 válogatott tatárt in Martio ki-

hozok ; melly tatároknak is százhúszezer lesz apparen-

tiája a törökök eltt, et idem érit eífectus. Item mon-

da az orator, hogy a kozákok mihelen értették Selim-

Girejnek érkezését, mindgyárt követeket küldöttek

hozzája és declarálták magokat az tatárok hívségére

a lengyelek ellen, 15,000 tatárt kírtek csak segítsé-

gül, mellyetis megígérvén a chám ; talám hamar üdön

hallunk hirt, hogy most a gylés alatt rablást tettek

Lengyelországban. Kajmekám fell referáláaz orator.

hogy a vezérrel nem volnának syncere addictusok

egymáshoz, ollyat venne észre, ha nem csalattatnék,

noha a császár maga kívánná köztök az diffidentiát

toUálni ; az barátságnak manutentiójára ugyan a csá-
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szár maga rauiikálódta volna a vezér fia között és

kajmekám leánya között való házasságot, melly is hol-

nap lészen meg : mindazáltal vix hoc etiam sufficit ad

synceram confidentiam. Azért úgy beszéljek az kaj-

mekám és tihája eltt is, ne laedam Vezirium. Ezalatt

küldöttem fel Haszán agát az réz-effendihez, Topal-

Huszaiu passa, Funduk passa és gyulai bék levelei-

vel, kiket elvéven a réz-eífendi, semmit nem szólha-

tott a tolmácscsal, csak azt mondta : estve általolva-

som, reggel jöjjetek! Skerletnek is hirt adván érkezé-

semrl, ne videat ipsum negligere, vei potius disgus-

tare, melly is most a kapun nagy confidentiában és

respectusban vagyon ; ki is másnapra idein adott órát.

Die 5. Februarij úgymint csötörtökön igen

idein mentem Skerlet uramhoz, kegyelmes urunk ne-

vével magát köszöntvén, és feleségét kegyelmes asz-

szonyunk nevével. Horváth Ferencz uram is velem

volt. Fost utrinque facta complementa, referáltam : jüt-

tem két rendbeli dolgokkal ; — Primo : az szokás sze-

rént ad futuram campaniam az hadak accomodatiójá-

ról, mostani defectusoknak és extrémitásoknak reprae-

sentálásáról. Secundo : utánnam lett Jen felé való

expeditiónak hirével, a császár kénesének felverésé-

vel , és kegyelmes urunk hségére százötven sze-

méllynek béjövésével ; azok után hatszázan jönek,

ha a császár parancsolja s accomodálja. Gryürki Pált

Imperiumban vitték, ad impediendas Gallorum excur-

siones; és az erdélyi hírekkel. Mellyeket is deákul pa-

pirosra tettem és in scriptis Skerletnek beadtam. Örül-

vén az dolgokon, monda : nihil nunc de necessitatibus

militiae proponendum est, quia testis est Dominus Hor-
vatius : illas decem bursas cum quali laboré comparare

potuerimus ; sed reliqua tantum quae sünt favorabilia,
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cum novis Transsylvanicis in scriptis piugeiida siint,

primo cum tiliaja Vezirij commiinicaiida, postea ha-

bita aiidientia apud Vezirium, ipsi repraeseutanda. Ego

autem in diván-hane vos expectabo, et adero in ex-

positione vestra, et syncero corda, sciat Princeps, inser-

Wam ipsi. Skerlettl elbúcsúzván, mentem az réz-ef-

fendi szállására, a maga házához ; késíibben jüvén ki

az háremjébtil, rövideden proponálhattam neki az favo-

rabilis dolgokat, kik néki tetszettének, s ajánlotta ma-

gát, hogy promoveálni fogja nagyságod fogyatkozásit

a vezér eltt, és az tegnapi 'neki küldött leveleimet

resignálta.

Innen mentem a vezér tihájához; márSkerlet in-

formálván jövetelemrl : csauzok mindenütt kerestek.

(mivel a réz-effendinél csak titkon voltam). Az tihá-

jának repraesentálván a dolgokat, Topal-Huszain pás-

sá, Funduk passa és gyulai bék leveleiket is megad-

ván : igen tetszettének mindenek, és mindgyárt ment

Skerlet urammal az vezérhez, kiket én is követtem.

Az vezérnek Skerlet urammal proponálták a dolgo-

kat. (Ügy vettem észre , igen vigyázzák a vezért, ki

micsoda dolgokkal vagy propositiókkal jün az vezér

eleiben.) Az angliai oratort hol hadtam ? curiose tuda-

kozta atihája; mondám: vasárnap reggel Philippiben.

Egy kis vártatva Skerlet uram kijüvén a vezértül, bé-

szállottam. Haszán aga volt tolmácsom ; de Skerlet

uram is adstála, és mind az tihája, s mind teftedár

jelen valának. Köszöntvén a vezért, és leveleket meg-

adván, a vezér elvevén a leveleket, monda : a király

mint vagyon, hol hadtad, és mi hirek vannak arra felé ?

szóval nekem mond meg ! Kire én : Istennek hála, a

királyt Posoroviczán hatalmas császárunk szolgalat-

jában egészségben hadtam. Az Jen felé való expedi-
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tiót repraesentálván, kérdi: valljon élést vittek-éLan-

dor-Fejérvárról Jen felé? mert úgy tettünk volt ren-

delést Csafer passa kapucsilár-tihája által. Kire én

:

Csafer passa kapiicsilár-tiliájátKajali és Szemiste kö-

zött találtam, ma ötödnapja, az Jen felé való expe-

ditió penig tizenegy napja hogy elment, mivel látván

az király hatalmas császárunk szolgálatját: nem várta

a vezér fermánját, hanem mindenféle rendeket és az

ics-agák szolgáit is. icsoglánit is ezen szolgálatra ex-

pediált ötszáz lovasokat, mivel az hadakbül ki nem

tölt volna, eldögölvén lovok. Ezen expeditió tetszett a

vezérnek. Seciindo : Az császár kénesének felverette-

tésit repraesentálván, melly is lett per factiones Prin-

cipis ; ha szintén Posoroviczán otíirál is : de nem alu-

szik a király, quod apparet ex effectu. Ez igen tetsz-

vén, monda a vezér : valljon abban a kincsben adtak-é

részt a királynak ? Kire én: nem, s nem is szokás,

mert azt magok között elosztották ; st e volna most a

rend, és mind hatalmas császárunk becsületi és hasz-

nos szolgalatja, hogy másokat is efféle cselekedetekre

provocálnánk : ha volna mibl, ezeket a király egy-

két hópénzzel megajándékozná, jó qvártélyban acco-

modálná, ha volna hol ; ezért kérem az hatalmas ve-

zért , ezekrl tegyen rendelést, úgy azokról is mit

parancsol kiknek még tíOO-an ezeknél van szójok
; és

Jen fell is fáradt lovakon megérkezvén, azoknak is,

kérem ö nagyságát , valami qvártélyt parancsoljon,

hogy ez jöv campániára alkalmatossá tétetdjenek

hatalmas császárunk szolgalatjára. Kire a vezér a

teftedárra intvén: meg kell engedni, ezen actussal nem

kicsiny alkalmatlanságot tettek a német császárnak

;

kire a teftedár : mind alkalmatlanságot, s mind kárt.

Az vezér újobban szólla, monda : lészen gondunk a
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királyra ; igenis, azon öt- s hatszáz lovasokat is fo

gadja be, tudjuk, az illyen embereknek kedvezni kell.

és az nyert kincsnek töllök való elvételivel nem ked-

vetleníthetni. Az francziák ellen való Gyiirki Pálnak

felvitelit mondván, az maga ezerével a francziák ex-

cursiójának megzabolázására ; erre feleié : hát a ma-

gyarok mennek-é fel véle ? Kire én : nem örömest, de

kenteiének, mert kergetik ket ; s ha a király mellett

accomodatiót reménlhetnének, ezerenként jönének az

fejedelem hségére ; most könny volna a fejedelem-

nek Magyarországban tüzet gerjeszteni, mint Topal-

Huszain passa ievelibl is kitetszik. Kire a vezér:

hát ugyan igaz-é a Rheniis mellett a francziai király

harcza, és hogy valami helyeket vett meg ? Kire én

:

vagyon hire. hogy valami Vittemberg herczeget, ki

is generális volt az németek között, elfogott : de mel-

lyik Vittemberg legyen az , az-é, a ki az országot

birja, vagy penig annak patruelisse? azt nem tudjuk;

de volt ott is valami harcza s nyeresége a francziá-

nak. Hát micsoda városokat vett ott a frauczia ? Kire

én : eszemben hertelen nem gyün a nevek, de vett meg

közönséges erej hellyeket Imperiumban. Az vezér

:

hát igaz-é, hogy Erdélyben az németek megszaparod-

tak volna, és kicsoda most azoknak fejek ? Kire én

:

igaz, hatalmas vezér; Erdélyben most, mind az régi-

ekkel és újonnan jöttékkel, kilencz lovas és öt gyalog

regimentek vannak, Veterani actu a fejek. Micsoda

szó vagyon közöttök, ezen irásombül nagyságod meg-

tudja, mellyet is Skerlet uram megmagyarázhat. El-

vévén az erdéli . deákul letett informatiókat . adá

Skerlet uramnak. Ezalatt a réz-effendi is érkezvén,

az levelek olvasásához fogtanak, kiket én praesentál-

tam. Megkaftányózván a vezér, éppen a küls kapuig
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Skerlet uram intimatiójábiil a kaftáiiyokban kellett

kimennünk, hogy a nép lásson, cum isto rumore, hogy

kétszázezer tallérát az német császárnak nyerték el

a magyarok : így intimálta Haszán agának , utánna

futván egy ics-oglánja a vezérnek, hogy hirdesse a

hirt inter populum, et mox factus est magnus rumor

inter populum de hac matéria. Délután mentem a jan-

csár-agához, kinek is kegyelmes urunk leveleit mind-

kettt praesentálván , tudakozta kegyelmes urunk

egészségit, s hol hadtam ? Kire én : egészségben, és

cum aliquo suspirio szóllottam : Posoroviczán hadtam.

Mellyet igen observált a jancsár-aga, s így felele: Jól

veszem észre, ha többet nem mondanál is, ezen szó:

Posorovicza szivedbl jött ki, mert fohászkodtál ; elhi-

szem, nem tetszik az a hely : de ne búsuljatok, mert

ma-holnap megvigasztalódtok mindnyájan, együtt a

királylyal. Én is per longum et latum mindazokat,

miket a vezérnek megmondottam, repraesentálván, és

Nagyságod nusztos subáinak, ezüst- s aranymíveinek

zálogban való vetéseket vagy éppen el is adásokat,

ha külömben nem lehet. Mindezekre, karét adatván,

leültetvén, csak consolatorie felele, in praesentia mu-

zur-agae, mondván : most is mind pénzt s mind élést

kell adni, mert nagy dolgot vitt végben a király, és

nagy szolgálatot a Jen felé való expeditióval. Az

erdélyi hirekre igen attentus volt. Mi Bekír passa dol-

gát illeti, az levélbül is megértvén, erre fog választ

adni, úgy mondotta. Ab utrinque voltának sok szók : de

mindenekre csak a nagy ajánlásokra fokadott, és mi-

nem jóakarója Nagyságodnak. Ezután mentem a

franczia oratorhoz, Jablunovszky uram levelének ma-

gyarázatját megvívén ; de valami alteratiót érezvén

az orator, az levélnek continentiáját ott hadtam in
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paribiis, és arról hicetimnc sokat nem conferálhattam.

Az török urakat sem járhattam, qiiia habent reflexio-

nem ad filij Vezirij luiptias, kinek is az török urak

sok ajándékokat adtak.

Die t). Februarij úgymint pénteken reggel

az orator hivatott, az hova is Inczédy urammal együtt

mentem. Elolvastatván Jablunovszky uram levelének

continentiáját. monda az orator : ez az egy meglehet,

quod a confoederatis circumsepti non possint mittere

expressum. — Sed quoad evaeuandum Budesakum et

restitutionem partis Moldáviáé res est absurda, et con-

ditiones nolentis pacem, quae videntur convenire cum

propositionibus Domini de Hemskerek, quas cum re-

volvissentTurcae, dixerunt: istehomo est deli= stultus,

et Osman, tihája kajmekami , dixit : bene animadver-

timus. cur vellent evacuare a Tartaris Budesakum, et

etiam partém Moldáviáé habere, ut possint nos divi-

dere a Tartaris. Hoc etiam sehel-islam animadvertens,

respondit : cur jam non petant etiam Stambuld ?— Si-

miles habens etiam ego a Dominó Danvald insinuatio-

nes de Budcsako et Moldávia ex parte Polonorura, ne

dicar deli = stultus a Turcis, sicut Dominus Hemske-

rek, delicate proposui : In Polonia sünt factiones Gal-

licae, Austriacae etPontiíiciae, duae sequentes vellent

habere evacuationem Budcsaki, et partém Moldáviáé,

prout Dominus Jablunovszky seribit. Super quod ne-

gotium Vezirius habita cum muftio et aliis conferentia,

elapsa nocte curavit vocari interpretem meum , inquit,

per quem nunciavit, quod ordines mittet ex consensu

Portae Chamo, ut det ordines legato suo in Poloniam :

si Kamenekum volunt acceptare cum antiquis limiti-

bus, id est cum illis, qui sünt occupati tempore occu-

pationis Kameneki : Kamenekum cum illis limitibus
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restituent, demolitis moskeis et scholis ; sed de Bud-

esakü et Moldávia nihil somiiiare debent, et Tartarus

magis vellet pacem Germaiiicam et bellum Polonicum,

qiiia illis utiliiis esset belliim Polonicum. Quam deter-

minationem Portae ego perscripsi Dominó Danvald

hac nocte, et summo mane epistolam expedivi per ex-

pressiim Vezirij, qui ad Chamiim pergit, cum praeti-

tulatis ordinibus. Si adeoque vestra Dominatio . pcrat,

qiiod possit pilis efficere apud Portám ex parte Polo-

norum quam ego : proponat hoc negotium
;
si autem non,

poterit respondere Dominó Jablunovszky in forma

praedictae Vezirij resolutionis, quasi cum Portae mi-

nistrisdehoc negotio egisset, missus cum omni autho-

ritate a Celsissimo Principe. Ezalatt Gyárfás Tamást

küldvén Kupar-ogli köszöntésére, és Lóra uram Fabri

uramnak szólló leveleit is kezében küldvén, kinek is

elküldésére ajánlotta magát: küldötte újobban Székel

Zsigmond uram leveleit. Bay Mihály uramnak irt csak

leveleket, és az franczia oratornak küldött fasciculust,

mellyet is az franczia orator elttem felbontván, mivel

clavisos levelek valának, decifrálni kell ket. Azon

fasciculusban valának de Lóra uramnak is szólló két

levelek, mellynek egyikét hirtelenségbül felszakaszt-

ván az orator, észrevévén, hogy nem neki szóll, el

sem olvasta, hanem mindgyárt az én pecsétemmel, az

én és Inczédy uram jelenlétünkben bepecsételtette

;

örült annyiban, hogy ezen casus jelenlétünkben esett,

mert bizonyossá tehetem Lóra uramat, quod non

sit factum ex malitia, és el nem olvasta levelét. Az

franczia oratortul eljüvén, sem az teftedárt, sem kaj-

mekám-passát az szállásokon nem tanáltam : a tefte-

dár a vezérnél, a kajmekám-passa a tihájával együtt

még az tegnapi lakzihoz tartozandó dolgokban fára-
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dozván. Inczédy uramat küldöttem Skerlet uramhoz

ad accipiendam opinionem. mivel Inczédy uram bé nem

adta voltCsafer passa levelét a vezérnek, kiben Nag:y-

ságod hadai defectussát extenuálja, egyszersmind azt

is Írja, hogy az jeni-palánki praesidium szükségére ezer

kila búzát, az Jen felé men hadaknak ötszáz kila

árpát adott; valahogy nem tenne-é kárt azzal Csafer

passa, hogy már élésbi tett az hadnak valami conten-

tumot ? Kire Skerlet uram : Istae literae non debent

praesentari; bona est haec reflexió, sufficienter enim

per Dominum Aulae Praefectum (azaz általam) sünt

repraeseutati defectus Principis et militiae. — Jablu-

novszky uram levelét vélle communicálván Inczédy

uram: az mint az originalisbúl olvasta volna Inczédy

uram. az molduvai vajda iránt való insinuatiót elhadta

;

kérte , hogy in purum irja le, és másnap magammal
felvinném az decifrált purumát ; mind Inczédy uram s

mind más dolgokról beszélget velem jó szívvel. Mivel

quietam horam ab ipso expetii pro conferentia : azért

ikindi tájékát praefigálta. Jablunovszky uram levelé-

btil az decifrált purumban kinn hadtam a molduviai

vajdát concernáló insinuatiót.

NB. Minap, az vezér kapuján létemkor, csauz-

passát köszöntöttem kegyelmes urunk nevével ; ki is

maga elszökött rabjáról tudakozódott, ki Izár-Csíktól

szökött volt el ; kirl mondám : mindenütt vigyáztat-

tuk, de semmi hirit nem halottuk; úgy nisanczi-passa

az ipa felöl is mondottam, hogy Erdélyben ment ke-

gyelmes urunk embere mindenütt tudakozta, de sohul

semmi hirét nem hallhatta. Bay Mihály uram tuda-

kozta tlle, ha Nagyságod levelét vette-é ? Kire fele-

lé, hogy nem. Azért Skerlet uram Nagyságod levelét,

kit az ö levelében includált volt, meg nem adta ; az
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duplicátát nem tartottam tanácsosnak beadni : mert

azt is Skerlettel kellett volna megniagyaráztatni, ész-

revette volna akkor Skerlet, lioo:y diftidentiában van,

és azért adtuk meg" a dujDlicátát.

D i e 7. F e b r u a r i j úgymint szombaton hajnal-

ban menvén az teftedárhoz, megadván keg-yelmes urunk

levelét, ajánlotta sereno vultu magát, hogy kegyelmes

urunk dolgairól szóUott az vezérrel s tovább íb szóll,

s mind pénzt s mind gabonát méltó adni ; az fermá-

nyokat késedelem nélkül meg is Íratja. Innen mentem

az kajmekámtihája szállására, Oszmán agáéra, kinek

is repraesentálván a dolgokat, penetrálta, és ajánlotta

magát, hogy fog szóllani az urának , és mindgyárt

izent is a kapucsilár-tihájának, hogy jelentsen meg az

kajmekámnak, s introducáljon. Az hova is menvén és

introducálván az kajmekám eleiben : ott is repraesen-

tálván a dolgokat, a császár födoctora jelenlétében,

item Islám tatár passa jelenlétében, szép szókra fokadt

az kajmekám : melly efficaciter kívánja a vezér eltt

kegyelmes urunk s hadai dolgait promoveálni ; nem

várhatván senkitl jót, illik: a porta mindenben mu-

tassa kegyelmességét, mivel igazán és hiven szolgálja

a király a portát ; collaudálván mostani szolgálatit

is. Islam passával is szemben lévén, referálta : Bater

agaMerhában ment; egy krími aga az kajmekám tihája;

muradni-szultán penig a tatár chám valami atyjafiá-

nak fia; ki Nagyságoddal volt Erdélyben, azon fia a

chámnak Achirmán táján levíí szerdár ; Ikpál agának

most semmi hivatalja nincsen. Az kajmekám kapuján

találtam Hemskerek tolmácsát is : német fiú, kivel is

Bay Mihály uram discurálván, ut-ut sit, seu apparen-

ter seu realiter beszéllvén, nem biztathatta magát a

békességgel, quia Turcae multum praetendunt, Ger-
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mani parum promittunt. quae duo contradictoria diffi-

cile est accordare ; liaiiem crueiitum praelium in liac

eampaiiia aiiguratiir, azután valamelyik fél, a mely

succiunbál, cedálni fog" ; mert észrevették : titkos vége-

zések az francziáknak van az törökkel, ut una bellum

continuent. Abdi ag-a.a császár lovászniestere, császár

kapucsilár-tihájává lün, ki is most a tatár chám után

expediáltatott : tizenötezer aranyat vivén, és azonkívül

más szükségre százhúsz erszény pénzt, azért a levele

uállam vagyon. Délután mentem Skerlet uramhoz, ott

tanálván Bukken uramat, ki is már ezeltt egy órával

ott volt. és még egy óráig ott temporizált; ezalatt su-

perveniáltak az angliai orator tolmácscsai is : mindeze-

ket praemittáltam és magam utoljára maradtam, hogy

nyugodtabb elmével lehessen, velem való discursusra.

Cum his propositionibus aggrediáltam. Primo : Inczédy

uram ezeltt való nap Skerletnél létekor eléhozván,

hogy Lengyelországbiíl Jablunovszky uramtól levél

érkezett, kívánta annak decifracióját, mellyet is én

beadtam, kihagyván egészszen a moldvai vajdát con-

cernáló dolgokat ; mellyet kezéhez vévén, monda : Is-

tae sünt petitiones absurdae ; ego adeoque proponam

Vezirio, quod vos mihi, tanquam amico confidenti pro-

posuistis in confidentia. et ego Vezirio: non ut talia

velletis postulative expetere, verum tantum, quia oppor-

tetVezirium omnia scire. Si videro mentem Vezirij ita

dispositam, quod non disgustabitur ad tales per vos

factas propositiones, introducam vos ; si ver contra-

rium experiar, opportet praetermittere. Apparet, Po-

loni sünt sagaces homines, urgent responsum ad co-

mitia ; si ipsis pax necessaria sit, protrahent comitia,

Porta parum reflexionis habét ad ipsorum comitia. Se-

cundo: Dominus Inczédy ut ex parte Transsylvanorum



674

ad tempus determiiiiitioiiis pro pace vei belJo liic ma-

iieat, boiuuii judicat fre i)ropter Tliomam Gyárfás,

adeoqiie iieqiie Portae praeseiitari debet. liiterim pax

vix est speraiida. o-tio : De meatemporisatioiie, etiam

adfiiiem iieg'otionim oratoris Aiiglici boniim judicat, et

ciim ipsi iiisiiuiaverim mentem, ii>se prociirabit : etsi

vellent rae ciim modernaresolntione et determiuatione

Vezirij expedire, ciim iis omnibiis altér praemittatur,

et ego remaiieam. 4-to : Ciim sufíicieiite recognitione

synceritatis et praeocciipatione benevolentiae feci ipsi

oblationem, in Transsylvania bonornra ciim residentia

in 10,000 ílorenornm indio-enatiim, «ibi et síiccessori-

biis
,
praeterea duraturam coníidentiam et amoreni,

tudván azt : sok ellenségink vannak és jóakaróink is

praesertim moderno rerum statu, elhozván neki Hems-

kerek els punctumát is : Princeps cum suis restitua-

tur Imperátori. Kire feleié, maximas referendogTatias

pro oblatione: semper Principi fit maximé beneaffec-

tus, prouti contestatus est in ablegatione etiam Vien-

nensi ; fatendum est, quod Princeps liabeat inimicos,

sed etiam amicos ; neque mentem Vezirij jam ita aver-

sari a Principe experitur, praeterea proteetionem Gal-

licam multum prodesse, quae est in magna aestima-

tione et consideratione in liac Porta. Deo dante, velle

se videre cum summo desiderio Principem regnantem

in Transsylvania, et tunc libenter oblationes Principis

se acceptaturum, nunc etiam pro penuria temporis, si

quid Princeps ipsi gratificabitur, non renuet, etsi parum

illud sit et proportionatum tempori, quia scit discre-

pantiam temporum facere, et proportionatam gratifi-

cationem tempori. Obtuli ipsi obligatorias pro majori

securitate de gratificatione in Transsylvania fienda,

quas obligatorias Celsissimus Princeps cum suis per
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primara postám permutabit
;
gratias ageiido, ipsas non

accei)tavit, (non scio ea ex hiimanitate, vei ne per hoc

et de conscientia strictiorreddatiir). NB. Ciim per mii-

tiia matrimonia in \ alacliia strieta sit inita confiden-

tia, et jam in Valachia snfficientem sibi, familiae et

bouis polliceri possit securitatem. 5-to et ultimo, hoz-

ván elö a rabja dolgát, hogy Csafer passa kéretvén

a fejedelemtül : mivel a váradiak szabadulása ebben

meghatározódott volna, a fejedelem mégsem akarta

kiadni, hanem a vezér szárha alatt küldött egy teske-

rit, kit is kezében küldött az fejedelem ; de ezzel sem

inducálhatván a fejedelmet ad restituendum, ímé, thu-

ralis fermánt küldött az fejedelemnek, kit is praesen-

tálván Skerlet uramnak nem is acceptálni, mondván

:

serami közöm hozzá, mert a teskerében nincsen fel-

téve neque nomen, neque cognomen captivi, neque cu-

jas sit, et credo, quod pariformiter sit scriptum in fer-

mano thurali - et Princeps nonne potuisset dixisse,

quod captivus ille mortuus sit, vei quod ego aliquott

captivos ipsi dederim, sicuti et dedi quatuor vei quin-

que : de non apposito nomine, non sciat, quem debeat

tradere
;
praeterea ego dedi ad manus tanquam depo-

sitarius ; si Princeps mihi aliquid traderet, tenererne

ego ad simplex unum fermanum res Principis sine

praescitu ipsius extradere? Praeterea et tunc ego

dixi Principi, quod negotium hoc requirat cautelam,

quia requiretur tempore permiitationis Varadiensium

;

ad quod Princeps respondit : non debet timere, non

repetetur. ego negotium istud accomodabo. Secundo

dixi Principi, ut quantocius ipsum rancionet, et quod

possumxis, ab ipso recipiamus. Ad quod Princeps res-

pondit : egoefficiam.utplus det. Ego pro tanto inquam

aífectu araílati Princijii ep;i. Credo, quod Princeps non

43*
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ex maievolo aimo liaee uiihi öpopondit, sed tameii fa-

teri debeo, quod res liaec milii displiceat, quia dam-

imm siim passus, sed patieiitiani habere debeo. Kire

én : Principem culpare non potest sed Csafer passara,

qui tani poteiiter etdeindesinenter negotinmlioc iirsit.

Kire Skerlet uram : Et quid üominus Csafer passa,

ipse non est iiomo satis humánus ; ego volvissem et

disputavissem istud negotium cum ipso, sünt et apud

alios ex illis captivis Hersovaiensibus, quos ego pro-

curavi, et reputati sünt pro mortuis. Látván én is con-

tusbátusságát, mondám : Princeps invite facere hoc

coactus est, quia Csafer passa seracherius existens,

non potuit fermano ipsius non obtemperare ; adeoque

vestra Illustritas non debetse in Principis synceritate

et benevolentia conturbare et difiidére, quia nou de-

erunt occasiones hoc resarciendi, et plura etiam grati-

ficandi. Mire feleié: hoc me consolor, quod Principis

magnanimitatem noverim, et alia occasione resartietur

mihi varijs gratiíicationibus. Estvefelé mentem a jan-

csár-ag-a tihájához, és újobban Bekír passa adósságát

urgeáltam, hogy mind Mehmet passa, s mind a kurucz

rabok ezért angariáltatnak. Kire felele : Bekír passa

most a tengeren túl, messze, maga manszupjában va-

gyon, erre a campániára táborban el fog jöni : az jan-

csár-aga újobban is irt, és azon pénznek meg kell

lenni ; midn táborban gyün, megadja : de olly ügye-

fogyott állapottal volt, hogy mi is, úgymond, négy

erszény pénzt adtunk néki kölcsön : áztat is akkor

adja meg, mikor ki fog jüni. Item referáltam neki,

hogy Tömösvárat in Martio megszállja a német. Se-

cundo ; A Dunán a passust elfoglalván, ploquabitur

Belgradinum per impeditionem annonae. 3tio : Antoni

öt-hatezer ráczot conscribál, kiket a Dunán általküld
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ad impedieiiflos passus et commeatiis : azért jelentse

meg az urának, mivel minap mások lévén nálla,

,nem referálhattam. Discurálván. ezeknek mint lehetne

obveniálni? mondám: eg-ynehány ezer tatárnak sietve

kellene elgyni, kik más könny hadakkal a Tömös-

vár alatt lev németnek zsákmányossát. szekereit ira-

pediálnák, mivel mezben lévén, az illy könny hadak

nagy alkalmatlanságot cselekedhetnének az armadá-

nak. Secundo : Az fnrkáták. sajkák mindgyárt indul-

janak Landor-Fejérvár felé. liogy a Duna passiisára

szálló hadakti ne praeoccupáltassanak, mert azután

miként fognak felmehetni a Dunán "? de ha egyszer az

ellenségnél feljebb esnek, könnyebben aggrediálhatni

az ellenséget. 3-tio : Ad manutenendos passus egyne-

hány ezer arnolt gyjjön, a kik a kuruczokkal együtt

persequálhassák az ollyan utakat impediálókat. Aján-

lotta magát, referálni fogja az urának. Mondám : eze-

ket Írva adtam be a vezérnek, deák nyelven, hogy

Skerlet ogli megmagyarázza.

Die 8. Februarij úgymint vasárnap igen

idein mentem a teftedárhoz, kit is kegyelmes urunk

nevével cum omni complemento köszöntvén, és ke-

gyelmes urunk levelét neki praesentálván. mellyet is

általolvasott, s mondotta : már egyszer a vezérrel a

fejedelem dolgárúl beszélgettünk ; üjóbban felmenvén

a vezérhez, beszélgetek, hogy valami pénzt s élést is a

királynak küldjünk. Innen mentünk a muzur-agához,

kit is kegyelmes urunk nevével köszöntvén, kedves-

sen vette. Azokat referáltam néki, miket a jancsár-

aga tihájának, kiket is attente liallgatott; hozódott

elé a békesség, quod Gallus urgeat bellum, et altér

pacem. Kire én : most felnyissa a porta a szemit ! ha

hadakozni akar, assecuráltassa magát a francziával.
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hogy Ilire nélkül meg iiem békéllik. és együtt l'.adako-

zik a német ellen. Mindazáltal azt is meggondolja a

porta, liogy valamíg a porta hadakozik, addig az ve-

lenczésekkel s lengyelekkel durál az ariancza, *) és

míg a liga durál: bízik-éaporta, hogy a németen gy-
zedelmet vehet V mert ekkoráig a német levén gyö>-e-

delmes fél. azért követjit sem küldi, hanem az angliai

király vetette magát közben a két császár között

való békességnek megcsinálására, mert vagyon szük-

sége a német segítségre a franczia ellen. Mikor peuig

a békességet megcsináljátok, akkor a velenczések s

lengyelek között felbomol a frigy , és úgy is köthet-

tek a némettel, hogy az porta ellen ezután sem velen-

czésekkel, sem lengyelekkel frigyet nem köt. x4zalatt,

míg az békességnek esztendei elfolynak, mind a ve-

lenczéseket, s mind a lengyeleket debellálhatjátok

;

kitelvén a békességnek esztendei , azután a németet

magánossan aggrediálhatjátok, s a kit most nem re-

habeálhattok , akkor Isten által bízhattok azokhoz.

De még az angliai oratoniak ezt is elhozhatjátok : ha

a franczia szárazon vagy vízen akarná a portát aggre-

diálni, az ellen micsoda tanácsot ád? Item az idevaló

orientális angliai s hollandiai mercantia magára vál-

lalja-é a garantiát, hogy a német nec per se. nec per

alios akármi praetextus alatt a portának hadakozást

nem inferál, és a ligát is újobban nem ineálja? Igen

contentus volt, noha hosszan tartott a discursusom, s

feleié : Csafer passa megírta, szemben voltál az angliai

követtel miért nem beszéltél errl a vezérrel ? Kire

én : ha nem kérd, nem lehet szóllanon, ne mondattas-

sam delinek, hogy kérdés kívül beszéllek vagy tana-

*j Alliance.
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csüt adok ; ha kérdezkciliiek tollnn, jó szível szullok

a dologhoz. Kire felek' : én azért beszéllek veled,

hogy értesz hozzá, és örömest tudakozódom tölled.

Haszáu agáiiét a réz-effeiidiiiéhez küldöttem, ma oda

is hált. Domiims Bouekeii és Czerkiii ma itt valáiiak

ebéden. Item Bay András borokat ment ki vásárolni,

ö kegyelmével együtt Inczédy Mihály uram is. Az
kapun hallotta Haszán aga : az minem arnoltok a

táborrúi elszöktek volt, a vezér apáját küldötte Alba-

]iiában azoknak persecutiójokra, és a minem baxist

adtának néki, azt visszavegyék töllök
; melly dologért

tumultus van az hazában. Item P^gribez táján, id est

circa Xigro-Pontum. huszonhat erszény pénzzel tartoz-

ván valami arnoltság , mellyet Tyüprili vezér meg-

engedett volt nekik, illy eouditiók alatt, hogy bizonyos

passust háromszáz gyaloggal rizzenek, az mint egész

ekkoráig azon passust manuteneálták : most a vezér,

valahány esztendkre elmulatták a huszonhat erszény

pénzt, mind azon restantiákat praetendálja töllök ; kire

nézve azok is azt felelték, hogy a hegyekkel bizonyít-

nak inkább, mintsem megadják.

Die 9. Februarij úgymint hétfn, idején

mentem Csafer passa kapithiájához Ali effendihez.

Horváth Ferencz uram referálni fogja, miben maradott

legyeii az Adanábul rendeltetett tiz erszény pénz ; ki

is nem akarta aresultans kétszáz tallérokat megadni,

mondván : semmi parancsolatja vagy commissiója ez-

iránt nincsen Csafer passátul ; ha volna, megcseleked-

ne. Hanem kívánta töllünk : adjuk oda a tiz erszény

pénzre szólló fermánt- azt nem kell féltenünk, mert a

császár könyvében bé van irva, és ha mindgyárt el'

égetnénk is, nihil refert. mert délután mindgyárt mást

szerezne; ha kezében adjuk, ir Csafer passának, s az-
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után fcladjíi a kétszáz tallért; Csfifer passa is a feje-

delem temeszukját in tali casu kiadja, az mikor meg

fogja Írnia, hogy kéznél vanatiz erszény pénzre való

fermány. De kezünkbl a fermánt nem mértük kiadni.

(3nnan mentünk a kadiához, hogy Sábán bassával, a

jancsárral, kitCsafer passa küldött, eltte végezzünk
;

és ö adott volna hocsetet. de a kadia nem akarta meg-

cselekedni, mondván: ez a két ember miként felelhet

három-négyezer emberképében, kiknek számára adat-

tatott azon pénz ? Secundo : HáthaCsafer passa nem lesz

contentus Sábán basa végezésével s temeszukjával,

akkor miként vallhat kárt Sábán basa? hogy recog-

noscálhatja tehát Sábán basa az tiz erszény pénznek

contentálását, ha Jiem bizonyos : ha Csafer passa ac-

ceptálja-é temeszukját Sábán hassanak, vagy sem ?

Tatár chám kapitiháját kerestem a szállásán, de nem

tanáltam. Már most másodszor Csaíer passa kapithi-

ája, a ki nisanczi-passa vala a táboron, újobban re-

commendálja kegyelmes urunknak, hogy az fia felöl

értekeznék. Haszán agáné is az réz-effeudinétül meg-

érkezett
;
referálta, melly jó szível látta, és a réz-effendi

nagy ajánlásokra fokadott a felesége által is : hogy

ez világon sincsen snem is lehet jobbakarója kegyel-

mes urunknak nállánál. azért semmit ne búsuljon ; az

asszony is ajánlotta magát : csak bízvást requiráljuk,

jó szível szolgál, és a mikor az ura táborban vagyon, ak-

kor is küldje levelét s emberit kegyelmes asszonyunk

hozzája: mert akkor gyakran a császárral is szemben

vagyon, és magának a császárnak is kegyelmes urunk s

kegyelmes asszonyunk dolgait elhozhatja, és szolgál-

hat. Item akkor hoztak a réz-effendinének leveleket,

kik mind szép, varrott kezkenkben voltak betakarva,

és azokat mutogatta Haszán agánénak : mi formában
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takarják bé kezken. kben az neki küldött leveleket.

Ezeiitül simplex characterrel kell az réz-eífendinének

Írnia: mert azt meg* tiulja olvasni, de ez illy díván-

irást nem.

Die 10. FebruariJ úgymint kedden, idein

mentem ;iz réz eíí'endihez. ki is ajánbttta magát: mi-

nem aílt'ectióval vagyon kegyelmes urunkhoz, és job-

ban is fog szóllani. hogy kegyelmes urunknak kül-

dend pénzt s élés-fermányokat ne diíl'erálják. Item

elhozván, hogy már az angliai orator begyüvén. tudom

lesznek propositiói ; kire felele : ha lesznek is, nem

tudom mint lehet a békesség ! Kire én : biztatja ma-

gát, hogy békességet concludálhat, quia habét abso-

lutam plenipotentiam. Tudom azt is. faciet primo du-

riusculas propositiones et contra Principem, et forte

aliqua postulata ipsius videbuntur impertinentia : de

ebben sem mi meg nem ütközünk, sem a portának

nem kell megütközni, mert ez a rendi ; de ha a porta

kegyelmes urunk dolgaiban keménnyen viseli magát,

abban a követ nem nagy difíicultást teszen : mert az

angliai k i r á 1 y i s k u r u c z v a 1 1 á s o n v a g y o n,

hanem a franczia ellen kéntelen a német császárral

egyetérteni : de kegyelmes urunk dolgaiban szemtele-

nül nem fog keménykedni. Azonban engemet és egy

erdélyi begzádét azért küldött kegyelmes urunk, hogy

ha valami kérdés lenne vagy Erdély vagy Magyaror-

szág fell, tudhatnánk ahhoz szóllani : mivel a mi ká-

runk hatalmas császárunk kára. és az hatalmas csá-

szár haszna a mi hasznunk. Isten által hatalmas csá-

szár kegyelmessége által kell boldogulnunk; de az

német igen ördög nemzet, szép szóval is tehet kárt

nagyot a békesség conditióiban. úgymint ha ezt mon-

daná : Erdélyt az régi határival hatalmas török nem-
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zetiiek visszaadja az német császár. Az igen szép szó.

saki ezt nem érti, többet nem is kívánna a némettül;

s mi fekszik alatta? Az régi Erdély batáracomprelien-

dáltatik csak a hegyek között , az többit az erdélyi

fejedelmek fegyverekkel nyerték. A békességben lia

elébb megirt szók tétettctnének : akkor mind Márama-

ros, Kvár vidéke. Öziládság, Várad. Lngas, Karan-

Sebes, mind kiesik Erdély tül. Azért ö nagyságát kér-

jük : ha mi propositiók lesznek , velünk is közölje.

Ezen discursust kétszer is reiteráltatván magának,

szép szókkal és ajánlásokkal elbocsáta. Innen mentem

a kapura , akkor a tengeri dispositiókat rendelték.

Meczo Mortuot kegyelmes urunk nevével köszöntöt-

tem, ö is kegyelmes urunkat visszaköszöntötte. Inczédy

uramat Skerlet uramhoz küldvén, újobban adhortálván

Skerlet uramat ad synceritatem et fidelera constantiam :

újobban fokadott nagy oblatiókra, hogy megmutatja,

mind Erdélynek, s mind kegyelmei urunknak igaz jó-

akarója, és mindeneket communicál velünk; az len-

gyelországi dolgokban intimáltatta: mikor postánk

akai* menni arrafelé, egy nappal elébb adjunk liirt.

Délután ikindi után mentem a vezér tihájához, ki is

monda : holnap a teftereket felhozza a teftedár, és ren-

delést teszünk az fejedelem provisiójáról ; egy-két nap

alatt elbocsátunk, s nem fogsz üresseii menni, í^zzel ke-

gyes tekintettel elbocsáta. Az angliai orator ma érke-

zett bé; csauz-passa ment eleiben, vitték a császár

szarajja eltt el, onnan a vezér szarajja eltt, és úgy

által a Mericzán, Demir-Fazon ; volt ötven-hatvan csauz

eleiben , mintegy harminczig való kápás-jancsár a

csauzok eltt, és valahol kulyukok vannak Drinápoly-

ban, kik eltt el kellett menni az angliai oratornak : min-

denütt a kápás-jancsárok csoportonkíut állottak. Ma-
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g'át az oratort fejér, felöltöztcteíf lovon liozták, és két

török zabola-tiíii vezette alatta a lovat; az liiiiíajrát

liat fakó kaiR'ZH lovon vitték utánna ; az bagázsiája

más úton gyütt; magával in hollaudusok, anglusok ötve-

nig-liatvanig valók voltának, maga szolgái közzül, és

kik innen JJrinápolybúl mentenek eleiben.

D i e 11. F e b r u a r i j úgymint szerdán reggel

mentem a tatár eliám kapitihájálioz Csolak-Amliet

agáboz. kit is kegyelmes urunk nevével köszöntvén,

ajánlotta készségét, bogy fideliter kegyelmes urunk

leveleit és az enyimeket is elküldi a tatár ebámnak,

leszen is e napokban alkalmatosság; az tatár ebám

mely jól emlékezett kegyelmes urunkrúl, és mely jó-

akarója legyen. Ezen Csolak-Ambet aga ezeltt a mos-

tani vezérnek itt a portán kapitibája lévén, most is

nagy eoníidentiával vagyon a vezérbez, és az tatár

ebám esak propter rationem status, ad apparentiam

tartja kapitibájának: sed quando aliquidrealiest seri-

bendum, litterae eommitti debent Oszmani, tibajae

eajmeeami. SicrefertExcellentissimusDominus orator

Galliarum, et sie convenit eum Chamo Tartarorum.

Innen mentem a franczia oratorboz, ki is e mi-

napi alteratiójára nézve purgatióval élt; relatiót tet-

tem iSkerlet uramruL és a rézeífendivel való discur-

susimrul. Item Skerlet uramnak mennyi oblatiót tet-

tem. Item, bogy Skerlet uram asserálta validam esse

protectionem Galliae in bac Porta ; et bumillimas egi

gratias nomine Celsissimi Prineipis, suae Majestati

Christianissimae. Az orator is ajánlván magát: talám

ezután nagyobb mértékben leszen tekintetben az porta

eltt is, bogy büvebben remunerálbassa szolgálatját a

fejedelemnek a porta.

Secundo. Közölvén vele ; si traetatus íieri deberet,
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ex parte flelsissirai Principis qiiales et nos vellemufi

porrigere propositiones ; mellyeket én általolvasván,

feleié : ezek mind jók, csak egy héjával vannak
;
ha

vagy ötvenezer embere lehetne ezek mellé a fejede-

lemnek : könnyebben assequálhatná ket. Primas trés

generales conditiones ajánlotta magát, hogy Fonton

urammal törökre fordíttatja, mivel másnak nem con-

credálhattam, és annak idejében készen legyenek en-

nehány párban, hogy in locis debitis repraesentálhas-

sam. Mondotta az orator: azon leszen, hogy az uru-

melli kaziaszkerrel is szemben juttasson, qiii est ho-

mo capax, és kegyelmes urunk Krdélyben nem intro-

ducáltatásával micsoda inconvenientiák lehetnek, azt

neki referáljam, e contra penig micsoda haszon. Mert

a német non est necessitatus remittere Transsylvaniám,

adeoque nec vult Principem Thökölium habere in

Transsylvania : sed offertTranssylvaniám in illa forma,

prouti convenit in pucificatione ad fluvium Rabam,

ita tamen, ut Transsylvania eligat sibi principem ex

sua gente, vei sit contenta cum Apafio
,
qui jam a

Porta est coníirmatus, neque notam infidelitatis páter

vei ipse incurrerunt , quia ipsis Porta non succur-

rendo, debuerunt se et regnum quoquomodo conser-

vafe. Vei si Germanus, cum sit de factione sua, prin-

cipem Yalachiae proponat pro principe Transsylva-

niáé : haec sünt res nimis difíiciles. Mindezeket ugyan

az orator ily argumentummal kívánta evincálni : Mi-

nekeltte Váradot birta volna is a német, mely köny-

nyen ment be Erdélybe, semmi harczot nem állván

ellene az erdélyiek ; tehát annyivalinkább most, mi-

dn Váradot birja, mennyivel köníiyebben mehet bé,

és nem veszi észre a porta, quare i)roponit, principem

ut gens Transsylvanica eligat, quia ille princeps ta-
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cite érit obli<i,atus ip;^i (et iioii vult habere priiicipem

Transsylvaniáé inimicnm sibi. qiii vei acljutorio suae

MaJestatisChristianissimae, vei etiani 8Ua indnstria et

innata quasi inimicitia resistat Grermauorura intentio-

nibus) et quandociinque voliierit, possit deinceps oc-

cupare Transsylvaniám, et usque ad Nigrum-Mare in-

ferre hostilitates Portae Ottomanicae, et liic de facto

quamvis restituta Transsylvania, nihil reddit Germa-

nus, quia quando placuerit ipsi, pru ratione status sui

et occasione, ilíam rehabebit. Ezzel a ratióval ha va-

lamit evincálhat a portán, másként absolute vergunt

factiones,ut restituta Transsylvania, regnum illiid eli-

gat sibi principem
;
secus Germanus non vult resti-

tuere Transsylvaniám, quia non est necessitatus : quin

irao vult facere maturas operationes. et occupare Tö-

mösvarinum, ut usque adDanubium possideat, et tunc

pacisci, et facere pro limitibus Danubium. Et quis

scit, au non sit arcana factio Turcariim, ut occupato

Tömösvarino, fiat pax ? quia manifeste in opprobrium

suum Porta iis cedere non potest, nec ipsi absque Tö-

mösvarino pacisci vellent; adeoque attendeudum est.

Tertio. Scripsit in Galliam in casu extremo de

securitate Principis, et responsum est
,
quod in hac

matéria medio mei responsum dedit aula Gallica, et

nihil aliud.

4-to. In Poloniam quando deberemus expedire?

Respondit, velle se Tartarum suae Celsitudinis expe-

dire, et ei sumptus administrare ; et nihil aliud exce-

pit ex literis etiam ultimariis üomini de Danvald,

quam Polonos esse inclinatos ad pacem particularem,

quod nimis ridiculum videtur Dominó oratori, cum

evacuationem Bucsaki a Tartaris, et restitutionem

Moldáviáé expostulent Poloni, quod antea non postu-
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laveriint, et adliiic Domiüiis de Danvald asserit ipsos

velle facerepacem particularem, quae .siiutduo coiitra-

dictoria : semper facere jiovas insolentes petitioiies, et

velle sincere pacisci ; et ideo paruiii,Yel niliil jam cre-

dit Polonis; sed taiitum simiilative ag'niit, etomiies ho-

miiies decipere intendunt, secunduni praxira liiiciis-

que usitatum. Kire éii : CelsissimusPriiicepscum pos-

sedisset Hungáriám, qiiantas gTatificationes fecit Ecg'i

Poloinaruiu ex vino Tokaieiise
;
praeter verba pulcbra

nihil reali öumiis experti, proiiti nppaniit in requisi-

tione Miinkácsiensi, iibi Celsissima Principissa in tri-

biife mille imperialibus quindnplum valentia clenodia

oppignorare necessitata fnit, et pro illis tribiis mille

imperialibus frnmentnm sollicitando, obtinere non po-

tit ; adeoque nunquam credidi blanditiis Polononim,

neque credo, et non sum deceptiis, quia sic referebam

Dominó de Bukken praeterito anno, proiit mihi minc

Excellentia vestra refert ; et sic nunquam sum de-

ceptus.

5-to. Ajánlotta magát: dupplicátával fog élni,

egyikét az moldvai vajda kezében küldi, az Lengyel-

országban szólló leveleket, in signum confidentiae, ad

avertendam suspicionem contra Dominum Sigismun-

dum Székely, másikát Székely Zsigmond uram kezé-

ben. P^zen elmenend tatár-pósta által én is irok Jablo-

novszky uramnak.

Ij-to. Beszéllettünk az oratorral : mivel innen sz-

kön adják a pósta-fermánokat, nem volna-é jó Pliilip-

piben, Szófiában, Nisen mindenütt két-két gyalogpós-

tát tartani, a kik által folyliatna a correspondentia

;

de ezekre költséget nem igér. Item, kéreti azon ke-

gyelmes urunkat az orator, hogy a maga tatári közül

egyet vagy kettt engedne neki ö nagysága postáknak.
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kiknek liúpínzt igér és accomodatiót; inkáb)) hilictnc

azoknak a tatároknak, quia sünt jara i)rolatae fidei

urunk ö nagysága mellett való continuuskodásokkal,

azért várja eziránt válaszszát isö nagyság-ának. Itera

kért, szerezzek neki egy postát Contantinápolyig, kit

meghiliessen
;
én is egy pesti szerhátlit recomniendál-

tara neki, kit is, liogy hozzáküldjem, igen kért.

Die 12. Februarij úgymint csötörtökön haj-

nalban küldöttem azon szerhátlit az orator szállására,

kivel is beszélgetvén az orator és tudakozván az utak-

rúl : nem Constantinápoly felé akarja küldeni, hanem

versus Kabilie, qui locus est penes maré; az tengeri

mappában megnézhetni, hol legyen azon hely. A szer-

hátli száz tallért kért arrafelé való útjáért : az orator

nyolczvant igért. Ezt in seereto adta ki nekem az

pesti szerhátli, kirül büvebben irok in Diario Seereto.

Reggel mentem vala a teftedárhoz
; szokása kívül fris-

sen excipiálván, ajánlotta magát : mind pínz, mind bú-

za, aba és posztó lészen ; én is megköszönvén, várom

a munificentiát, mert semminek nem specificálta a

quantumát, ha most keveset adnak is, elveszem, az-

után többet kérek. Errül tudósítván az oratort, akarta,

quia speramus non frustra sumptus facturos, et Turcas

velle habere campaniam. Monsieur Bukqven urammal,

az orator secretariussával lévén beszédes, jelenté in-

ter discursum : az fejedelem és havasalföldi vajda kö-

zött a diffidentiát tollálni kellene, quia habét multos

amicos ; a mi Havasalföldiben történt, ambae partes

deberent sibi ignoscere, prima causa enim fit Turca,

qui nullám provisionem de militia Principis fecerat,

et Princeps debuit suam militiam intertenere.

Die 13- Februarij úgymint pénteken, idein

mentem a teftedár kapujára, az holott is egész délig
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lévén dolg'oni a posztókkal, ezer singet adának. a töb-

birl másnapra relegála a teftedár. Délután Inczédy.

uramat küldöttem Skerlet oglilioz : insinuálván. bogy

a tavalyi posztót in medietate adták ki, a többirl is

ügy kell gondolkodnom
; kire izené : a mit ada, mind

szó nélkül el kell venni, azután tebetni instantiát,

mert ba most difficultásokat teszünk, a vezér disgustá-

lódik. líeni kérettem Inczédy uram által, mivel az er-

délyiek részérl való ember kegyelme : bárcsak az

erdélyieknek vagy Szemendr,vagy Nis táján szerezzen

qvártélyt, qui sünt liomines modesti, et possessionaíi

;

kire ajánlotta Hiagát. Az lengyelországi dolgokra fe-

lelte : res est absurda, quod petunt et indigna propo-

sita; si ipsis piacet. Porta prioribus promissis stabit.

Estvefelé mentem Jenaki uramboz, kivel is discurál-

ván sok dolgokról, bozódott el diffidentia inter prin-

cipem meum, et principem Valacbiae. Kire felele Je-

naki uram : Princeps meus quidem peccavit contra prin-

cipem Moldáviáé, quin imo, quando in principem crea-

tus est, Sorbanus aliquot bursas dedit ipsi mutuo : ne-

que illas solvit, neque solvet, et tamen per istos nebu-

lones multa íigmenta falsa voluit et insinuavit Portae,

et etiam contra me quod sim traditor, et quod omnia

perscribam principi meo, et princeps Germanis; ta-

men cum babeam amicos multos , et sim probatae

íidei bomo a triginta annis : tales quaerelas nec Vezirius

nec alij ministri cordi sumpserunt. Sed quid inquam

peccavit princeps meus contra oratorem Galliae, qui

etiam contra ipsum in bac Porta égit ; interea tamen

culpare oratorem Galliae non possum, quia est decep-

tus per alios, sicuti ex fructu etiam cognovit, et am-

plius orator Galliae érit cautior in eredend. Sed

quid dico, quid peccavit contra Celsissimum Principem
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Thökölium ? noiine ipsi complacuit in ingTessii Traiis-

sylvanico, dedit carpeiituni, equos, soiiipedem, argeii-

teriam, etomiiem quam potiiit civilitatem ipsi exhibuit;

postulatiie Princeps meiis sortem vei Regimm Priii-

cipis Thökölyii, qiiales non raachinationes fecifc contra

Principem meum, quae omnia adliiic ibi rescivi, et Iiis

omnibns praeveni ; nonne ergo ad se tuendum debet

habere Princeps meus linguam et mentem ? Kire én

:

Domine, scimus quod liabeatis mnltos aniicos, et hoc

certum est, ut illi amici possint a vobis pecuniam ex-

torqiiere, phirima contra Princi])em meum mentiti sünt,

sed vester Princeps incessanter facit suggestiones in

Porta, nt altér in Tríinssylvaniam síibstituatur : eo

facto Transsylvania redibit in fidelitatem, tantummodo

concedatur ipsis, ut libere eligant aliquem ex gremio

8U0, quin imo personas ad hanc functionem insinuat,

ipsis rautuo pecunias promittit, et fidejussor seu spon-

sor pro illis esse cupit ; et haec Domine suntne signa

synceritatis? Kire feleié Jenáki: Domine, non creda-

tis, quia Princeps meus nihil horum ágit, sed sünt alii

qui falsé deferunt Principem meum suae Celsitudini,

et scimus illos, qui sünt; sed haec esset ab utrinque

confidentia : si alicui quid insinuatur, statim sibi mutuo

praescribant, cur talia alter-uter faciat, reddet alterum

suorum rationem. Sed donec hoc non fiet, non érit

bona cointelligentia inter Principes, quia non deerunt

ab utrinque snsurrones ; cuperem inquam, si vestra

lUustritas iret Bukurestum : fors posset inter ambos

Principes facere mutuani cointelligentiam. Ezzel elbú-

csúzván
, Írtam Constantinus uramnak egy comple-

mentumos levelet. Az franczia orator a vezérnél volt

audientián.

Die 14. Februarij úgymint szombaton men-

MONUMENTA HUNG. -— SCBIPr. XXIII, 44
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tem a teftedárhoz, de ma szemben vele nem lehettem,

mivel az egész eftendiekkel ment a vezér kapujára a

tefterekkel, és egész nap a vezér kapuján volt; onnan

mentem Meczo Mortuóhoz, kit is kegyelmes urunk ne-

vével köszöntvén, ö is panaszolkodott, hogy semmi te-

kinteti a portán nincsen ; kegyelmes urunk sorsán

mások eltt is szánakodott : in similibus complementis

tültvén az üdöt, elbúcsúztam. Azahitt hivatván a fran-

czia orator, mentem oda ; ki is i'clatiót tett a vezérrel

való discursusiról, hogy melly avide hallgatta a vezér,

mid(ín referálta az Impcriumban való confusiókat;

mivel a császár a hannoveri fejedehnet electornak kí-

vánja denominálni, véle ineált accorda szerént (hogy

három campániára nyolcz-nyolczezer embert a császár

szolgalatjára a török ellen maga költségén praestál-

jon, a mint csak ezen campánia vagyon hátra, mert a

ketteire praestálta) : más electorok és hozzá hasonló

fejedelmek az hannoverihez, ebben opponálták mago-

kat a császár ellen, még a dániai király is, in quan-

tum possessor in Imperio, in circulum tartozik propor-

tioiuiliter concurrálni, a circulus szerént való hadakat

sem akarnak praestálni, hogy ha hannoveri fejedelem-

nek promotiójárul való szándékát le nem teszi a csá-

szár : quia denominnre poterit electorem Imperátor,

sed Impérium debet ipsum confirmare ; innen micsoda

revolutiókhoz bízik a francziai király. Item secuiido

az olaszországi fejedelmek között is micsoda zsibbon-

gás vagyon, mert a császár hadai, kik Sabaudus se-

gétségére mentek , az olaszországi fejedelmek diti-

óin qvártélyoznak; mellyeket a francziai armada inse-

qválván, vallanak nagy károkat az olaszországi feje-

delmek is, az mint errl küldöttek is az franczia király-

hoz követeket az olaszországi fejedelmek, hogy közel-
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getvén az armadája, tesznek károkat. Kire felelt a

fraiicziai király : ne acceptálják a német császár ha-

dait, zzék ki. és megtartja vélek az jó szomsédságot

;

lui penig- nem elégségesek az német hadak exturbálá-

sára, jó szível ad segítséget a francziai király, ut uni-

tis viribus adhassanak ki rajtok; azért most az olasz-

országi fejedelmeknek vagy a franczia, vagy a német

mellé kell magokat resolválni, s vagyon jó reménségben,
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a franczia király inter 'rurcas et Vcnetos tractet ar-

mistitium sen tregoram ad aimos trés vei quatnor

:

mivel a török sine Moreae restitutione nem akar vél-

lek békéllcni, de tregorát csinál, lia szintén Moreát

birják is a velenczések ; ezen dolog videtur mihi res

magis etc. Mindezeket, kívánta a vezér, tegye az ora-

tor írásban, hogy a császárral commnnicálhassa. Lát-

ván jó kedvét az oratornak, hozam elö az Lengyelor-

szágban lev clenodinmokat ; kire feiele : Dominus

44*
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Danvald non poterit in hoc complacere, quia et ipse,

sicnt et ego, non poterit Regis provisione subsistere

tantum, sed debet ex suo patrimonio consumere, et

autea nonne scripserant Dominó de Croissi, ut daret

ordines, ut de illó qnanto defalcata illa quotta, redimat

clenodia, quia hinc nullum carabium potest fieri cura

Dominó de Danvald. Kire én : Dum hie Princeps fit,

scripseram Dominó de Croissi de hac matéria, sed

nullum responsum neque de liac, neque de alia maté-

ria habemus. Item hozam elö, hogy Nagyságod embe-

rét akarná Francziában küldeni ; kire felele : Domine,

quare vult mittere ? quia nuUus habebit illám confiden-

tiam, quam vestra Illustritas, neque cum ministris,

neque videbit Regem ; id ego non possum facere, sed

ibi est Dominus de Lóra, si piacet per illum scribere

de hac matéria. Ezzel elbúcsúzám. Estvefelé mentem

Kupar-oglihoz, ki is hozá elö Stojko dolgát, és insi-

nuált újobban modalitást contra principem Valachiae,

hogy insinuáljam az oratornak : irjonatatárchámnak,

hogy míglen az havasalföldi vajdát nem exturbálja,

addig dolgainak progressusit nem reménlheti, mivel

mindeneket az havasalföldi vajda insinuál a németnek,

és minden intentióinak obveniál a német.

Die 15. Februarij úgymint vasárnap reggel

mentem a teftedárhoz, ki is ezer kila lisztre Vidinben,

ezerötszáz kila árpára való fermánokat, item tíz kan-

tár öreg porra, tíz kantár ólomra, és tíz kantár apró

porra; item Philippire vagy Tatár-Pazár Csíkra öt-

száz vég abára; item Orosz Csíkra tíz erszény pénzre

való fermánokat megadá. Item kétszáz vég veres mu-

szult; item ötszáz kalpog árrát, per tallerum unum.

Midn ezekre feleltem volna, hogy a deputált élés ke-

vés, és az alá is fermánt adjon, hogy hajót adjanak

;
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item a kalpogat vitattam, hogy tatár kalpogokat nem

viselünk, ebben conturbálódni fog a had, hogy a ma-

gyar süvegeket változtatni akarják, és a több defec-

tiisokat is exponáltam : ezeknek is a mit adnak, a ta-

valyihoz képest kinek felit, kinek harmadát adják, etc.

ez volt a válaszom : itt sokat ne prédikálj ; ha akarod

vegyed, ha nem, hagyj békét, hajde! Nagy orczapi-

rulva, sok emberek eltt, el kellé elölle mennem. Dél-

után Bay Mihály, Horváth Ferencz és Inezédy Mihály

uramékkal együtt mentünk az francziai oratorhoz

;

vettük fel a francziai király protectióján : ciim ipse

sit summns protector in hac Porta, referáltuk, mit ad-

tak az idén és tavaly ; Nagyságod hadai szaporodván

most az újonnan gyüttekkel, repraeseiitáltnk az éhséget,

hogy qvártély nélkül vannak, ebet, macskát, rókát,

mindenféle szárnyas- állatokat, ha kaphatnak, esznek

a hadak : azért ezeket remedeálja. Ihon, az ellenség

Tömösvárat megszállja. Jeni-Palánk tül vagyon a Du-

nán : ha propter non accomodationem az had valamire

erumpál, ne okoztassék kegyelmes urunk, vagy elsbb

renden lev hivei, mert az hatalmas franczia király

becsületiért és fényes porta szolgalatjáért kész kegyel-

mes urunk velünk együtt meg is halni : de az közön-

séges vitézl rend ex desperatione ha mire fakad,

protestálunk, okai ne legyünk !
— Ezeket meghall-

gatván az francziai orator, feleié: ezeket senki-

vel ne közöljétek, még Skerlettel is, quia ipsi non est

fidendum ;
szóllok jó szível, szóllok az fejedelem dol-

gaiban, és procurálom.

Die 16. Februarij úgymint hétfn reggel

hivata a vezér tihája ; nálla lévén az teftedár is, az

teftedár-adta fermánokat kezéhez kéri, hogy azokhoz

képest alkalmaztassák a vezér leveleit. Lévén refle-
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xióni az fraiiczií orator szavaira, és hojíy a tcftedár

is ott volt : tettem emlékezetet, lios:y puskákat ren-

deljenek, tavaly háromszázat adának ! Kire feleié a

tihája: itt puskáink nincsenek ; a mit lehet adunk, ha

Landor- Fejérvárhoz megyünk, akkor leszen ottan

puska, ha szükségtek lesz, onnan adhatunk. De a tcf-

tedár hamar megfelele : tavaly adtak ; a puska nem

ollyan, mint az süveg, hogy az moly megegye, vagy

mint a posztó, hogy elszakadjon ;
tavaly nem szolgál-

tatok, az idén lhettek vélle ! Kire én: tavaly is a tef-

tedár holmi öszveszedett rósz puskákat adott, kiket

megcsináltattam nagy nehezen, némellyeket penigmeg

sem csináltathattam, etc. Hire van a vezér, kapuján :

a tatár chám fia feles rahokat hozott Lengyelország-

bul'. Item ezen újonnan jött angliai oratort úgy akar-

ják tractálni, mintZulfikár effendit tractálták s mortiíi-

cálták Bécsben; békességrl nem is kell gondolkodni.

A vezér a jancsár-agával discuráltak : midn Rábánál

lett meg a békesség, akkor is a német békességet

jártatott, s Erdélyben a német praesidiumi benn valá-

nak; most is csak liamisságanémet dolga! Erdélyben

német vagyon, s békességet jártat ; azért, ha syncere

akar tractálni, elsbben is Erdélybül vigye ki a néme-

teket. — Déiiitáii mentem a franczia oratorhoz, ki is

akkor érkezett meg ajancsár-agátúl, kivel is confideu-

ter beszélgetvén, mondotta: a manszupjábúl a minem
pénzzel tartozott volna a császárnak, abból 80 er-

szény pénzt adott ajándékon a császár. Item ez idén

sokkal több jancsárság Icszen, niint tavaly, ex iiac

ratione, hogy most a vezér megengedte : a tengeren túl

lev jancsárság miiul lovakon gyüjjön,és uicg is jobbí-

tották fizetéseket ; ezeh'itt azért nem akartak gyüni,

hogy annyi földre gyalog sajnálták fáradságokat.
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Ke^yelnu'S urunkat liozta el az orator : tahun a ve-

zérnek valami rancora vagyon a fejedelem ellen, mi-

vel az idei provisiókat in tertialitate adják ki a tava-

lyiakhoz képest, kibl az gyün ki : dánt. ne videantur

nihil dedisse ; kibtíl a fejedelem maga hadait elö nem

készítlietvén : ezzel kívánnak az fejedelemben garáz-

dálkodni. Kire felelt a jancsár-aga: nem tudom a ve-

zérnek olly neheztelését a fejedelem ellen, sed hoc

causat incordinata siipremi Vezérii tenacitas. s nem

más
;
jó szível az fejedelem dolgában ezután mi is

szóllunk. Az franezia orator is csak ezt monda : Do-

mine, non potestis disgiistare hoc rerum statu Vezi-

riiim ; accipite quod vobis dntur, in posterum etiam al-

laborabimiis, iit vobis aliquid detur, fortan poterimiis

aliqid obtinere. Az Kiipar-og'li szavait, az havasal-

földivajda ellen miket proponált de requisitione Chami

Tartaroriim contvaPrincipem Valachiae, elhoztam az

oratornak
; kire felele : Vestra Ilhistritas hoc respon-

deat Kupario: Orator Galliarum non laborat nec pro

nec contra in rebus extraneis
,

qiiia non est ipsius

functionis
;
quod autcm negotietur in rebus Principis

Thökölyii, facit, quod sit amicus Regis Galliarum Prin-

ceps Thökölius ; nequc egisset contra Principem Va-

lachiae orator Galliarum. Item monda az orator : Mi-

hi suspecta est inimicitia inter Principes Valachiae et

Moldáviáé, quae est tantum ficta et extrinseca ad ap-

parentiam coram Porta : intrinsece ver sünt amici, et

apparet, quia Moldavi, qui confugerunt ad Portám, ex-

tradati sünt Principi Moldáviáé, Valachi nunc vice-

versa; et credo Kuparium fuisse causam, ut isti capi-

antur, quia quando capti sünt, nunquam me requisivit

de eliberatione ipsorum, — quamvis curaveram illum

saepius vocari, nunquam ad me venit. Adeoque ego



696

credo, qiiodPriiicepsValaclnae ct Moldáviáé siiit inter

se amici synceri, et taiitum ad appareiitiam inimici.

Et bene monendus est Princeps, ut caute scribat con-

tra Principem Valacliiae Principi Moldáviáé , et in

liac matéria non ipsi fidat. Item mutatta az franczia

orator a molduvai vajda levelét, kiben irja, liog-y az

francziai keresked gallyakat Vilbelmiis szabadossan

bocsátja ad portum Poloniae, mide apparet armistitium

inter Hollandos et Gallos ; kit az orator így qualifi-

cála : est armistitium quoad naves mercantiles , sed

non ad bellicas. Item, quod Rex Sveciae suas copias

collocaverit ad confinia Brandenburgica, quod contur-

bat Electorem Brandenburgicum. Ikindi után mentem

a teftedár szállására, de vendégségben volt.

Die 17. Februarij úgymint kedden mentem

a teftedárhoz; bajókra való fermánt urgeáltam, de

semmit nem felele , hanem ment a vezérhez. Innen

mentem a vezér tihájához , kinek is reménkedtem,

hogy kegyelmes urunk hadai szaporodván : mindene-

ket, kit in medietate, kit in tertialitate adtak mint

tavaly ; íraé, húst, riskását sem adtak ! Kire feleié

:

semmi dolgotok nincsen más a kérésnél ; csak minden-

kor : der, der, der, der, der, der, der, der, der, der ! Az
apa is megunja a fiát, ha mindenkor kér. Topal-Hu-

szain passa is addig: der, der, der, der, der, hogyTö-
mösváratt oturál, a manszupját is elvették ; lám, Csa-

fer passa még semmit nem kért, noha neki sem had-

tak igen sok erszény pénzeket. Azért ha tik is csak

mindenkor : der, der, der, der, der, megunja a vezér, a

mit akarna is adni, nem ád. Kire én : kenteiének va-

gyunk derdereznis kérni, mert az királynnak nincsen

manszupja ; most is nusztos subáját, ezüstmiveit kelle-

tett császár szolgalatjáért Laudor-Fejérvárott zálag-
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baii vetni. Inkább szeretnénk adni, mint knbluhii : de

most így akarja Isten, nem tebetünk rólla! Itcm ad-

tam bé arzuálokat, bogy menzilt adjanak pro personis

2 Orosz-Csíkra, ki pénzért megyén. Item más menzil-

fermánt, ki késéröket kérjen a királytúl a portéka

eleiben. Item iiti fermánt, bogy késérjék az portékát

kadiságrúi kadiságra. Hivata mintegy két óra múlván

atibája; felmenvén, irapaticnter találtuk, monda: csak

kávét sem iliatom miattatok. íme. egy személlyre men-

zil-fermán, ki Orosz-Csíkra megyén: másikát a vezér

nem adja ; iiti fermánt késérök felöl iratok ; ba más dol-

gom nem volna is, ti magatok elég dolgot adtok! így

minden ok nélkül elpirongata. ELzzel mentem vaJa a réz-

effendibez, kértem : segítse kegyelmes nrunk dolgait,

elszámlálván, mint vagyok a teftedárral és tibájával,

kit is sietve bivata a vezér ; ajánlotta magát, és bogy

levelet is ir kegyelmes urunknak. Reggel Inczédy

uramat Skerletbez küldvén, annak relatióit Inczédy

uram tette papirosra, quae sünt valde consolatoria,

non tantum de bis, sed etiam de futuris byberuis quar-

tiriis. Item a vezér tibája insinuálá : ba ezen provisiót

az fejedelem kezéhez veszi, szépen köszönje meg, és

újonnan kérjen búst: de sokat, sokfélét ne kérjen,

mert tudom a vezér természetit, megbaragszik és sem-

mit sem ád. Miért nem kell néba csatát is jártatni

Bokcsa felé ? talám ezen alkalmatossággal nyerhetné-

nek búst, és nem kellene mindenkor kérni. Nemde.

ezen az ötezer tallérokon nem vásároltatbat-é? Ezerén

marhát vétethet, a többin riskását, vajat és holmi

konybáravalót. id est törökül barcs-maszrafi , mert

nem adatott az az ötezer tallér. Isten a vezért kivivén,

akkor is teszen rendelést a királyról. Item a réz-ef-

fendinétül megjve a postám, ki is ajánlotta magát

;



698

kegyelmes asszoiiyiiiikról el nem feledkezik ; az Írás-

tudó rabasszonya meghalván, kegyelmes asszonyunk-

nak levelet nem irhát, mindazáltal beszél az eífendi-

jével, azaz: az urával: jelenté, ajövö vasárnap a csá-

szárhoz fog menni. Item mind a vezér, kajmekám és

réz-effendi is, úgy más nagy rendek is magok hárem-

jeit elküldenék Sztnmboldban : de ottan nagy pestis lé-

vén, el nem küldhetik; az Sztamboldról jöv embe-

rekre nagy vigyázás vagyon, azért itt is a portéka

meg fog drágodni. Item valék a jancsár-aga tihájánál,

ki is referálta : az urával minapi discursusomrúl be-

szélgetett, és levelet fog irni ura kegyelmes urunk-

nak
;
azért kegyelmes urunk is irjon ajancsár- agának

az odavaló occurrentiákról.

Die 18. Februarij úgymint szerdán Bay Mi-

hál}' uram Haszán agával felmenvén a kapura. Gyár-

fás Tamás számára az uti késérö fermánt a réz-effen-

ditüi elhozák. Panaszt tévén, hogy menzil-fermánt ke-

gyelmes urunk felé nem obtineálhattam , felelt : ott

voltam a vezérnél, midn az arzuálokat beadták, az

fejedelem felé elrekttldendnek semmit nem akart

adni ; legyen mindazáltal a fejedelem jó reménségbeu,

lészen ezután tekinteti a vezérnek a fejedelemre. Dél-

után menvén az franczia oratorhoz, referálta: tegnap

a muftinál, kaziaszkereknél és ma reggel a kajmekám-

nál vala; biztatják: in futuracampaniaerunt operatio-

nes. Kegyelmes urunk személlyét eléhozván az kazi-

aszkerek eltt, mondották : a vezér ezeltt nem jó szí-

vel volt a fejedalemhez , de most jobb szível kezd

lenni ; azért a király jó szívelfogadja most a vezértííl

a mit ád, ezután többet is fog adni, — azért a király

legyen jó reménségben. Azért monda a francziai ora^

tor : isti homines si velint decipere me, non possunt

agere melius, quam cum tanta synceritate. Ez napon
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az kiil tiháját ni oc;változtatták , az utáiiiia való tisztek

egy grádicscsal promoveálóíUaiiak.

Die lí). Fcbruarij úgymint csötörtökön Bay

Mihály uram Haszán agával a réz-effendiliez menvén,

kegyelmes urunknak szólló levelét megadta. Item dél-

után a vezér tihája hivatván ,
kegyelmes urunknak

szólló vezér és maga leveleit megadá. Item Haszán

nev. kegyelmes urunk lipka- tatárját Molduvában s

onnan Lengyelországban expediáltam, az orator ad-

ván hetven tallért költségére. Az teftedár egész uap

a császár kénesénél volt. Az minem francziák tanál-

tattak Chanéában, azok a velenczei armadábúl szök-

tek vala el a törökökhöz, et sic pugnarunt niagis des-

perati quam resoluti : mert ha a velenczések kezében

estének voMa, róka böriTel fizetett volna ; de azokuak

a vezér szabadságot adván, eloszlottanak . ki Frau-

cziában. ki Aegyiptumbnn. ki Smyrnában, ki helybeu

maradott ; máskínt. ha el nem oszlattanak volna, nem

is mondhatta volna a világ, quod ex Gallia fuissent

missi in subsidium. Az molduvai kapithia Székel

Zsigmond uram Bay uramnak szólló levelét megküldé.

D i e 20. F e b r u a r i j *) úgymint pénteken délután

a jancsár-aga imehorja Landor-Fejírvárra menvín,

vígeztem vélle, hogy maga szolgája helyében Török

Ferenczet postán vigye el ; kire is reáállván. az szuru-

csinak is négy tallért adtam, és az els postáig magam

lován küldvín, ott az szurucsi mint a maga lován hozta

embert letette, és onnan az aga mellett póstalovakon

ment. Az francziai orator is jóhajnalban vadászni

ment, inkább ad apparentiam : mivel majd 1 6 lovat

felöltöztetvín aranyas szerszámokban, azokra szolgáit

ültctvíu, az angliai és liollandiii oratorok eltt kí-

*') Ettl kezdve más irá-s.
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váiita magát inkább mustrálni. Estve késn hivata a

fvezér ; ott lívin mind jancsár-aga, teftedár és reiz-

effendi, azok eltt elolvastatá Csafer passa levelit,

kibül azt olvasták : az kiiriiczoknak ma adtam ezer

kila árpát, ötezer oka peszmeget és száz oka túrót,

kik is 296 kila lisztet vittek Tömösvárrúl Gyulában;

másodszor Jenben nem akartak vinni, hanem Jeni-

Palánkra megtértek. Az törökök Jenben másodszor

is bevittik az élíst. Ezt elolvasván Csafer passa leve-

líbííl az vezér, kérdi az teftedárt : az kurucz király ha-

dainak megadtad-é az posztót, muszult, kalpagot, abát,

puskaport és ólmot s pínzt? Mindezekre megfelele a

teftedár, miket adott meg, és mikre (honnan adjanak)

adott fermányokat. Ezekután kérdi tííllem a vezér

:

ezek így vadnak-é? Kire felelik : ezeket így megadta

az teftedár. Kire feleié a vezér : hatalmas császár mint

viseli gondotokat, jobban majd mint a török hadainak:

így kell-é tehát az császárt szolgálni ? az török hadak

Jenben másodszor is bevittik az élést, az tieitek

nem, hanem Palánkra visszajöttek ;
ha a ti hadaitok

Jenben az élíst bevittik volna , most nem búsulnék,

nyugodt elmével volnik Jen iránt. Azonkívül a meny-

nyi provisiót adott útra Csafer passa : a ti hadaitok

296 kila lisztet vittenek, többet költöttek reájok,

mintsem hasznot töttek. Most hadat kirnek tüllem, az

ki Jenben ílíst vigyen; ha ti ott nem volnátok, máso-

kat rendeltem volna oda, az ki mind arra a földre vi-

gyázott volna, mind Jenben az élést bevitte volna.

Az királyra bíztam azt a földet, az király magára

vállalta : hát hogy vadnak ezek, hogy illyen fogyat-

kozásokat szenved a császár szolgalatja? Kire én :

Csafer passa levelit haliam, mit ir; mint lett az dolog,

ahhoz bizonyost nem szólhatok, mert ott nem voltam.
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Megírom ezen nagyságod szavait az királynak, és

tudom, számot ad, megfelel maga hadai cseleked eti-

rtíl ; de gondoljatok illyet : a mint az elment hadnak

számát tudom, és az nékiek adott élésnek számát is

hallom, talám élísek nem volt sem magoknak, sem

lovoknak, melly ílíssel az másodszori utat megjárhat-

ták volna ? Tömösvárott nem adtak, magoknak pínzek

nem volt, min vehettek volna : azért kellett talám visz-

szatérniek. Hogy penig 500 lovas lívín, 296kila, élés-

nél többet nem vihetett : az az oka, hogy qvártélyunk

uem volt, most is a hadak lovai mezben, ménesben,

tatár módjára járnak ; vagyon 300 gyalog-katonánk,

kiknek lovok eldöglött ; kinek három-nígy lova volt

is, egyre szorult, és így egy-egy lovú katona lívín

mindinkább : akár magának, akár lovának vitt annyi

napokra élíst, mert sohul semmit nem adtak, tehát

ezen az egy lovon lívín, mikínt vihetett volna lisztet

is? Kire feleié a vezér: vadnak az királynak marhái,

szekerei ; ímé. azért egy agámat küldöm el veled pos-

tán, neked el kell menned, és azt kívánom: te lígy az

elmen hadaknak fejek, és Jenben az élíst bevigyed
;

ezen utat a te fejedre bízom, és a te fejedtíil kírek

számot. Hallván tam rigidum impérium, nem lehetett

magamat mentenem ; felelik : hatalmas császár szol-

galatja valamit kíván, abban nem mentem magamat

soha ; bizonyságim sok passák és a muszurmán nem-

zet: tíz esztendktül fogvást igazán szolgáltam-é az

török nemzetet, vagy sem? bizonyságim e felett se-

beim
; azért a vezér sem a királyban, sem énbennem

ne kítelkedjék : mert fejünkkel, szivünkkel, a mi le-

hetsíges, jó szível szolgáljuk a hatalmas császárt ; de

úgy tudja nagysága az király marháit, hogy azok

fát, szénát s még csak vizet is hordanak, a követet is
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Nisre vittík : ez is hatalmas császár szolgalatja volt
;

annyira megromlottak s vesztenek, hogy egy mérföld-

nyire alig mehetnek, kikeletig penig alig marad meg

valami bennek, megdöglik. Igen akarom, hogy ezen

nagyságod agája is eljti, a ki szeme lesz ott ö nagy-

ságának s meglátja a fejedelem marháját ; de ha

ugyan meg kell lenni, s a császár szolgalatja úgy

kívánja, ettül senki ment nem lehet. Fejírváratt lívö

uraknak sokaknak vagyon tevéjek, öszvírek, iszár-

Csíkon, Szendröben és a tájján lívö falukon s Pose-

rolczán is a városon vadnak szekerek, a császár szol

dálatjátul senki ne vonogassa magát : ezeket hajtassa

ki a szerdár, s mitidgyárt elég élíst vihetnek ezeken

Tömösvárig; onnan penig Jenre szekér nem mehet-

vín, a Maros is elttünk lívín, tevéken, öszvíreken

és lii terhiben kell vinni ; a szekerekkel penig Tömös-

várig gyalogságnak is kell menni : a landor-fejírvári

gyalogságbúi adjon a szerdár, a király is, a mi lehet,

ád a maga gyalogibúl. Ezen discursusom tetszvín a

vezérnek, szólla a janesár-agához és az többihez is;

a teftedár observálván hosszas beszídimet, reám-reám

tekinte ; mindnyájan helybenhagyák, a vezér thiháján

kívül, ki is így szólla hozzá: nem kell Csafer passára

a falusi szekerek iránt fermánt adni, mert ott nincse-

nek szekerek; ez csak arravaló szó vidt, hogy lehessen

magunkat mivel menteni : hanem csak a királyra kell

fermánt küldeni és az ö fejire ezen dolgot bízni, vigye

véghez maga szekereivel ! Kire felelik én is bátrab-

ban, mivel a többi consentiáltak volt a discursusomra,

uKMidd meg a vezérnek: ebl)cn a dologban a thihája

semmitsem tud; annak a földnek csinyját jobban tu

dom a tiiihájánál, mert miiulenütt megvizsgáltattam,

hol, mi vagyon? Landor-Fejírvártúl fogva iszár csíki,
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szendrei, poserolczai. rliámi. kucsajnai, nisi, vidinyi,

bányai, iszvirliki ésaTimok mellett is mi vagyon, mi

nincsen V mind tudom, és tudakozódjék a vezér : min-

denre választ adok. De tudom, Iszár Csíkon, Szendrö-

ben és a tájján lívö falukon mennyi marha vagyon és

szekér ; abban senki meg nem csalhat, s nem is hazu-

dok, azért onnan hajtasson a szerdár. Az jancsár-aga

és reiz efifendi újobban afíirmálták szavaimat, az vezér

penig így felele: sok szónak nem kell lenni, lianem

liolnap nyugodjál s kíszülj, holnapután egy agámmal

együtt elküldlek
;
mind az szerdárnak s mind áz ki-

rálynak fermánokat irok, és azt kívánom : te lígy feje

az elmen hadaknak; ezt a te fejedra bízom, vidd bé

Jenben az élést, és a te fejedtül kírek számot! Töb-

bet költünk reátok, mintsem az császár szolgalatjában

hasznotokat vészszük ; azért csak kíszülj ! Ferman

Szultanumun. Ezzel kimeník.

D i e 21. F e b r u a r i j úgymint szombaton reg-

gel mentem az thihájához, urgeálván, hogy legalább

azon tiz erszíny pínzt, kit Nikápolybúl rendeltének,

itt adnák fel ; de arra csak az a válaszom : nem lehet,

már fermányotok vagyon rólla, abban fogyatkozás

nem líszen. Ezalatt a vezér kiment az maga fiaival,

és a kajmekám-passát megvendíglé, az holott az ni-

szancsi passátismegvendéglé. Az jancsár-aga, reiz-ef-

fendi és kezlár-aga ezen vendégségrül elmaradtanak

volt. Innen mentem az teftedár szállására, az kihez is

a kajmekám passa thihája Oszmán thihája érkezett, és

majd másfél óráig ketten csak beszídesek voltának.

— Az vezér vendégeskedíse is praetextualis volt

csak, sokan gyanakodtak ahhoz. Elmenvín Oszmán

thihája, a teftedár hogy kijve: az szobája eltt való

rekeszben lív padra leüle, és minden embert kiííze,
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velem coiifideuter beszílgetvéii s kegyelmes urunknak

szólló leveleket kezemben adván, ajánlotta igen ma-

gát, mikínt kíván kegyelmes urunknak szolgálni, és

dolgait proraoveálni ; engemet is kért, legyek közben-

járó, és ö közötte s kegyelmes urunk között csináljak

jó confidentiát és szeretetet. Ezzel elbocsáta. Innen

menvín az déványos-házában, tanultam ottan Skerlet

uramat, kit is köszöntvén s megmondván, hogy tegnap

estve az vezér hivatott és nálla voltam, quasi cum ad-

miratione kétszer is kérdi : ergo fuisti Domine apud

Vezirium ? Referálám, micsoda commissiót ada a vezér;

minden feleleti ezek valának : Quam bene Domine satis-

faciatis, hoc servitium et Porta vobis recompensabit.

Innen az szállásomra menvín , Horváth Ferenc/, uram

is megérkezék a franczia oratortul, megizenvín ö ke-

gyelme által a vezérrel való szembenlítelemet circum-

stantialiter ; kire is csak e vala a válasza: est Domine

nimis durum impérium, sed faciatis quaecunque potes-

tis, ne detis occasionem quaerelae. Revideáltatván a

jancsár-agát, de mindenkor szállásán tanáltatott : dél-

után egy órakor hozzája menvín , emberek valának

nálla, és a iliihája házában majd egy óránál tovább

várakozván, ezután kimenvín,hogy láthassam, kik jü-

nek az jancsár-agátul : jött ki a császár hocsája, ezzel

volt ily hosszas conferentiája. Ezután bemenvén a

jancsár-agához , kérvén : mit parancsol kegyelmes

urunknak? Feleié: Isten hírivei eredj, légyen utad

szerencsés! az királynak leveleket irok, és ikindi táj-

ban küldj el érettek ; az király higyje el, hogy jóaka-

rója vagyok és mindenkor az is líszek, vigyázok is

dolgaira.

Die 22. Februarij úgymint vasárnap mentem

az thihája kapujára, az holott is az teftedárt találván,
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miiulgváit kiadíl ji déván-teszkerét reqiiisitiómra,

hogy uiindeii vég" abát 24 singivel eomputáljanak

Philippibeii. íJélután azért mind Gyárfás uramat az

katerekkel eliiidítám , mind penig Horvátli Ferencz

uramat Nikápoly felé postán. Délután jve Fonton

uram. kinek is exaggeráltam verbisque impacientibus

a vezér parancsolatját, mind a szekerek iránt, mind

hogy fejemre ezen utat parancsolta, és melly kevés

provisiót tett az hadrúl. Nunc videó Domine, quod nos

pro subditis et vasallis. cum talibus imperiis Porta re-

putet ;
nunc videó factionem Skerletianam quae ab

Austriacis polluta est vigore. Mindezekben csak bí-

kességes tríssel consolált. Ezután mentem afranczia

oratorhoz ; ennek is cum exaggeratione repraesentál

tam a dolgokat, de csak azt mondotta : Impérium Ve-

zirii est nirais durum. sed oportet habere patientiam.

et quantum íieri potest. ipsos non disgustare. ne detur

ipsi occasio quaerulandi ; nunc fui apud Spahilar-

agazi : ipse etiam omnia bona narrat de Principe, et

quod de pace nil debemus concipere. Estve jaczikor ér-

kezek Balogh László, kegyelmes urunk leveleivel.

Die 2o. FebruariJ úgymint hétfn Bay ura-

mat expediáitam Skerlet uramhoz, az ö nagyságának

szóUó levelekkel, és Inczédy uramat az franczia ora-

torlioz, az néki szólló levelekkel, magam penig men-

tem a reiz-etfendihez ; megadván kegyelmes urunk le-

velit, mindgyárt kérdi : hun az lengyelországi levél ?

mert azt irja a király, hogy azon levelet meghadta,in

originali közöljed. Kire én : az levelet már elküldöttem,

de az páriája megvagyon. azt megfordíttathatom tö-

rökre. Kire ö: igen jó, mindazáltal mi vagyon benne?

Kire én: Moldovát kíri, és hogy Bucsákbúl kiköltöz-

ködjík az tatár ; látván illy helytelen kivánságit, nem

MONTIIEKTI, lirXG. HTHIPT. XXIIt, 40
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is akartam elhozni. Kire felele : az nagy bolondság-

;

mindazáltal örömest látom azon levelet, mert lehetnek

talám még más dolgok is benne. In discursii referálám

a vezér kemény parancsolatját, olly circumstantiákkal,

kibíil semmi nem lehet. Kire felele : én is ezt jól tudom
;

és a homlokára vetvén az ujját, monda : semmit nem

tudnak sem a vezér, sem a thihája, de csak kiadják a

fermánt, vagy helyes vagy helytelen ; azt gondolják,

azzal meglíszen s meg kell lenni, ha a fermánt kiad-

ják; azért ne is mentsed magadat, hanem menj el,saz

mit cselekedhettek, cselekedjetek, ott líszen*) a vezér

agája: az meg fogja látni az lehetetlenséget; itt ennél

többetttiár nem végezhetsz. Az peszmeget megmutatván,

micsodást adtának, és hogy minem támadás lett az

hadak között az szegény peszmeg miatt, kiért is meg-

fogatott kegyelmes urunk némelly tiszteket. Az pesz-

meget elvévé, és felele : ezt mutassátok meg az tihá-

jának ; én is az hol illik, megmutatom. Kegyelmes

urunkat szépen köszöntvén, elbúcsúzám tölle ; nagy

fohászkodással és sóhajtással tlem elbúcsúzik, cum

oculis et vultu compassionato, nem tudom, már maga

vagy mi dolgainkra nézve. Innen egyenessen mentem

a vezér tihájához, ki is már csauzok által kerestetett

vala; kezemben adván kegyelmes urunknak ö nagj^sá-

gának szólló leveleket, monda: ihon az menzil-fermán

is, azért eredj ; ezen dolgot, ha leszen is, ha nem is,

ttiled várja a vezér, s a te fejedtl kíván számot, s ha

meglesz, a vezértül várj jóakaratot. En az peszmeget

megmutatám, és az több okokat is elö akarván szám-

lálnom, csak azt feleié: az már elmúlt; megyén az

vezér agája is veled, jobb peszmeget adnak, és minden

'') Ettl kezdve végig megint az azeltti irás.
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fogyatkozásokat az megorvosol. Az szállásomra men-

vén, találám Bay Mihály uramat, ki is Skerlet uram-

hoz ment vala kegyelmes urunk leveleivel ; referálta,

Skerlet melly impatiens vala az havasaiföl tU vajdára

adott fermán iránt , mondván : ego istuni Dominum

existimavi prudentem
;
quid faciet cum gente hac im-

belli ? perdet et illos et se ; si mihi insinuavisset, eífe-

cissem ut non ivisset. jVIikor el akartam gyüni, tértem

béazfranezia oratorhoz, kinek is relatiót tévén, hogy

az réz-effendinél valék, és hogy Jablunovszky levelét

in originali kérte tíillem kegyelmes urunk levelébl,

de én arra azt feleltem, hogy az originálissát elkül-

döttem, de az párja nállam megvagyon. Kire felele az

réz-effendi : mi van benne, juthat eszedben! Kire én:

kívánják Molduvát, és hogy Budcsagbtil a tatár ki-

menjen s nekiek cedálja ; de én látván illy helytelen

kívánságokat, nem is kívántam proponálni. Kire fe-

lele az réz-eífendi : ez bolondság ; mindazáltal örömest

látom a páriájának is magyarázatját, talám lehetnek

más dolgok is benne. Ezeket így referálván a franczia

oratornak , az ágyban a feredö után feküvén , igen

kezde fészkeldni : miért kellett ezt megmondanom a

réz-eífendinek ? perditur totum negotium ! Tamen mihi

scriptum est per Dominum de Lóra, quod habeat in

commissis: nihil sinemeo scitu comraunicet cum Porta.

Kire én : Ideo vestrae Excellentiae insinuo
;
sed ipse

ex literis Principis petiit a me originalia, et si apud

me fuissent, statim tradidissem. Kire az orator : Domi-

ne, istud negotium oportet modificare. Hivattam az

orator insinuatiójára Inczédy uramat, és az páriás

könyvet is elhozatván, Inczédy uramat adjuráltam, ut

emendationem vei modiíicationem literarum Domini

Jablunovszky nnlli reveiét. Ez modificatio így jut



708

eszemben : Moldáviám. Biulcsagiim praetendiint illi,

qui sünt de tactione Germanoi-nm ; tamen major pars

regnicolarum simt inclinati adpaccm, sicut rex, regina

etiam, qnae omnia apparent ex informatione oratoris

Galliariim. Az levélnek páriáját is elégetvén, kért fe-

lette, liogy kérjem kegyelmes uruidíat: Jablunovszky

uram levelét in originali égesse el kegyelmes urunk,

hogy többé napfényt ne lásson. Erre iteratis vicibus

kért a franczia orator.

(Vége.)
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IV.

ALMÁDY ISTVÁN NAPLÓJA.

(1687-1694.)

Anno 1688 die 30. Április vettem ezt a könyvet

holmi dolgoknak belejegyzésére.

Almádi István ra. k.

Annakutána jutván eszemben , hogy az német

császár ö felsége hadainak bejüvetelével sok szegín

nemesembereknek sok külem-külem bajoskodások lé-

vén : én is, az mint eszemben juthatott, az kiben for-

gottam, azt kezdettem beléje irni, az 1687. esztend-

tl fogva elkezdvén, mikor indultunk elsben az né-

met tábor eleiben. Azért az mely emberséges ember

beletekint, az fels Írásommal meg ne itíljen.

Anno 1687. die 7. Octobris hivatott az úr ö

nagysága (gr. Bánffi György) Bonczidára. Ugyan az

nap visszabocsátott nagysága, és megparancsolta,

hogy elmenjek nagyságával az német táborra, mivel

az ország parancsolatjából oda kellett menni ö nagy-

ságoknak és kegyelmeknek, — úgymint B á n f 1

György uramnak, Bán fi Farkas uramnak, B á-

lintig Zsigmond uramnak , Alvinczi Péter

uraméknak.
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8-áii. Indultam házamtól Szovából ö nagyságok

és ö kegyelmek után; az nap hálni mentünk Pánczél-

Csehre.

9-én. Ebédre Fel-Egregyre, hálni Zilajra.

10. Ebédre Somlyóra. Ugyanaz nap lettek szem-

ben az urak ö nagyságok és ö kegyelmek az loteringus

herczeggel. Az urunk (Apafii) külde ki két paripát, és

az nap praesentáltaták ö nagyságok, ö kegyelmek én-

velem. Mely két paripáért kantárváltságért adott az

herczeg másfélszáz német forintot. Ugyan az nap hálni

visszamentünk Somlyóra.

11. Ujabban mentünk az német táborra; az nap

érkezett a gyalogja az táborokra.

12. Eresztették az német perezídiomat Somlyóra.

Ugyan az nap indultunk meg az német táborról hálni

Zilajra.

13. Ebédre Hid-Almásra, hálni Újfaluban.

14. Ebédre Bonczidára. Az úr ö nagysága ebéd

után mindgyárást elment Szebenben, ott maradott az

két német követek(kel). Én házamhoz jöttem két né-

met sáligvárdával.

24. (Octobris.) Ebédre Búzában mentem, hálni

Beszterczére. Ugyanaz nap nem eresztették be Vete-

rányit Beszterczére.

25. Ment el Veterányi Besztereze alól.

Anno 1G87. die 4. Novembris. Indultam Szová-

ból ebédre Kékesre, hálni Beszterczére.

5. Érkezek az urunk ö nagysága commissiója,

melyben parancsolja ö nagysága, hogy az császár ö

felsége hadai számára felvetett, kapuszám után két-
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száz forintos summát itt Doboka vármeg'yében az alsó

járásban én szedjem fel.

Ugyanakkor tiszturamék kimenvén, meghirdetek

az vármegyében, liogy én kezemben liozzák az felve-

tett summát, melytl (mentl) liamarébb.

Anno l(i8!S. dic lo. Maij. Indultam Beszterczé-

röl 4 óra után, hálni Oroszfájára.

14. Ebédre Csá vasra, hálni Vásárhelyre Marcin

kapitányhoz, háhii Rétenben.

15. Ebédre Fogarasban. Az nap voltam Báj ifi

Farkas uramnál ö kegyelménél.

17. Ebéden Bánti György uramnál ö nagyságá-

Jiál. vocsorán Sárosi uramnál az itélömesternél.

18. Az szállásomon voltam. Az nap adtam be az

hátramaradt adót. úgymint 300 forintot.

19. Ebéden Bánfi Farkas uramnál ö kegyelmé-

nél. Az nap kellett elmenni az urnák Teleki uramnak

ö kegyelmének Szebenben Karafához.

20. Az úr Bánfi György uram ö nagysága hiván

egynehány fembereket és nemeseket : én is ott vol-

tam ebéden, méltatlan voltomra; és mikor szinte jó-

kedvök lészen vala nagyságoknak és ö kegyelmek-

nek : levelek érkezek Szebenbl. kin igen megbúsu-

lának, és csakhamar felkelének szomorán asztaltól.

21. Mentünk az úrral Bánfi György urammal ö

nagyságával generális Veterányi uram ö nagysága

eleiben, melyet köszönteti az úr nagysága urunk ö

nagysága szavával, és hitt is bé ebédre : de nem jütt.

mivel igen sietett Barasó (Brassó) felé. Egy darabig

elkísértük, és visszajüttünk. Az nap jütt meg Teleki

uram is Szebenbl.

22. Lett az parancsolat : kik menjenek Barasóhoz.
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23. Indultunk Fogarasból ; hálni Persánban.

24. Ebédre Feketehalomban, hálás is ott volt.

25. Mentünk Barasó alá, nézni. Ugyan az nap

mindgyárást megvéteté egynehány némettel Veterányi

uram ö nagysága az új sánczot, melyet az barasaiak

csináltattak volt, el is hányatá. Igen ersen ldöztek

hozzánk : de Istennek hála, semmi kárt nem tettek,

noha az urakhoz is igen közel jártak az ágyügolyó-

bisok. Azon étszaka mentünk Feketehalomban.

26. Újobban mentünk Barasó alá. Ott találtuk

Veterányi uramot nagyságát; már az kádakat min-

denfell elrendelte volt. Igen-igen ersen lttek, mind

némethez és magyarokhoz, mind fellegvárból és alsó

várból, reggel három órától fogva egész estig, 6 vagy

7 óráig. De a lövéshez képest igen kevés kárt tettek

az németben, magyarban semmit nem. Az idk alatt

az sánczát épen az fellegvár alá vetteté Veteráni uram

ö nagysága, és onnét vettetett az fellegvár felé két

bombit, ki is belé nem ment ; belé nem menvén, an-

nálinkább lttek hozzánk. Mikor harmadik bombit is

be akarták volna vetni, az kicsiny kárt tett, de az is

nem eshetett épen bé az várban. Midn már estvefelé

volt : az urak nagyságok és kegyelmek elindultak

onnét, hét óra után. Annakutána újobban Veteráni

uram nagysága egy karkasan nev ttizes-szerszá-

mat tétetvén az mozsárágyúban, és az beléesett az fel-

legvárnak egyik szegletin álló kis házban : úgy meg-

ijedtek az szászok, hogy midn annak munkája sznt

volna, mindgyárt az várat megigérték, és ki is ad-

ták (Néhány szó kiszakadt.)

27. Újobban Sz.-Péterröl mentünk Barasóban

Veteráni uramhoz nagyságához. Ott keveset beszél"

lettek az Veteráni uram szállásán ^
mindgyárt mentek
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az hostátok látni, hogy mennyi kárt tett az tüz benne;

azt megjárván, mentünk az fellegvárban: ott találtuk

fogva Keres Gáspárt és Czakó Dávid fiját, mivel ezek

voltak füvebbek akkori pártolásban. Ott mindent el-

járván, újobban visszamentünk az kvártélyban, Szent-

Péterre. Ugyanaz nap ebédután engemet újobban kül-

dött be az i'ir Bánfi György uram ö nagysága az Ve-

teráni sógorához, egy német lóért, melyért vittem 50

aranyat és egy százforintos lovat; azonkívül egymást,

egy negyven forintos szolga alá való lovat is igért ö

nagysága, melyet Fogarasban adott meg is. Ugyan-

akkor Veterán i urammal ö nagyságával Barasóban

az alsó várban is bementem. Soha olyan megijedt em-

bereket nem is láttam, mint akkor, hog:y ö nagyságá-

val bementünk, mind az egész várost és utczákat el-

járván ö nagysága Veteráni urammal ; de senkinek

akkor semmi hántása sem volt, míg ismét csakhamar

kijött szállására az hostátban. Én is az urnák ö nagy-

ságának az szürke lovat elvitetem, ki Szent-Péterre.

28. Indultunk Sz.-Péterrl ebédre igen nehéz

úton Velidinre, hálni Persánban.

29. Ebédre Fogarasban. Az nap vendégelte meg

urunk ö nagysága Veteráni generált és több egyne-

hány lovas tiszteket is Fogarasban.

30. Érkeztek el az gyalog németek igen szépen;

az tisztek az varasán gyalog szállván, kikísérték. Az-

után visszajüttek urunkhoz ö nagyságához. Azokat is

igen megvendégelte ö nagysága, és gyalogok muzsi-

kás! feljüvén palotára, muzsikáltak is, kiket is urunk

ö nagysága igen jól megajándékozott.

31. Újobban ment el az úr Teleki uram ö ke-

gyelme Szebenbe, Karafa generálhoz ö nagyságához.

1. Junij. Ebéden voltam Bethlen Elek uramnál
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ö kegyelménél, s vocsoráii Bethlen Gergely uramnál

ö kegyelménél.

2. Eresztett el az lír Bánfi György uram ö nagy-

sága házamhoz.

Anno 1688. die 2í). Junij indultam házamtól
;

hálni Oroszfájára.

30. Hálni szabadban.

1. Julij háltam az segesvári hidnál.

2. Bementem Segesvárra, az nap számat is ad-

tam az vármegyén felszedett 11,140 forintokról. Az

nap mind ebéden, vocsorán itélömester uramnál voltam.

3. Ebéden az urunk ö nagysága konyhamesteri-

nél
;
jól megvendégelt, hogy az nap el sem jühettem.

4. Indultam Segesvárról ; hálni Szökefalvára.

6. Érkeztem házamhoz.

Anno 1688. die 4, Augusti holt meg az erdélyi

fejedelemasszony ö nagysága Ebesfalván.

7. Jütt posta az úr Bánfi György uram ö nagy-

ság'a után. Ugyanaznap hozták énnekem is az úr pe-

refectusának levelét. Estvefelé mindgyárt mentem

Bonczidára ; vocsorán találtam ö nagyságokat. Vo-

csora után megindultunk Ebesfalva felé, egész éjjel

mind mentünk.

8. Ebédre Radnótra. estvére Ebesfalvára; de

már az nap koporsóban tették volt asszonyunkat. Az

egész urak és udvarnépe igen szomorán voltak. 9-ik,

10-ik ott voltunk.

11. Ebédtájban ....... igen szomorán megin-

dultunk.

21. Octobris (1688.) elmentünk Sófalvára. Az
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nap tettük koporsóban Farkas Fábián nraniot,''') az

nr ö nag"vsáo-a Ollai**) uram liázánál.

Anno 11)89. die 18. Aujj-usti. Mentein Örmé-

nyesre az nrlu)z.

19. Vcnilégelte meg- az nr ö nag-ysága Bánfi

György uram Örményesen urunkat nagyságát.

20. Visszakísértük urunkat ö nagyságát Katoná-

ban ; engemet is onnét eleresztett az úr Bánfi uram ö

nagysága bázamlioz.

21. Otthon voltam.

22. Volt nálam Bánfi Farkas uram szolgája.

23. Ment az feleségem Oroszfájára ; jütt hozzám

Szabó Mihály uram.

24. Indultam liázamtól liálni Szent-Györgyre,

ott találtam az urat Bánfi György uramat ö nagyságát

urunk ö nagyságával együtt.

25. Kísértük bé urunkat ö nagyságát ; igen jó

szívvel látták az beszterczei szászok, és meg is vendé-

gelték. En is. szegín legín levén, urunk asztalánál

voltam.

26. Ment urunk ö nagysága Sajóra, Kemény Já-

nos uramhoz ö nagyságához. Ott is, úgy hallom, nagy

vendégség volt; onnét elmaradván, hálni mentem Si-

montelkire.

17. Septembris. Frtem el az urat u nagyságát

Bogácsban
;
hálni mentünk Medgyesre.

18. Ebéden voltam itélömester Sárosi János

uramnál, vocsorán az úr szállásán.

*) Hires katona : egykor Wesselényi Ferenez, inajd Tököly

Imre szolgálatában.

**) Báró Orlay Miklós.
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19. Az urnái ü nagyságánál ebéden, vocsoráu.

20. Érkezett bé az úr Teleki uram ö kegyelme.

21. Vendégelte meg Teleki uram urunkat ö nagy-

ságát és a több tanács-urakat is ; igen nagy vendég-

ség volt. Én akkor ebéden voltam Báníi Farkas uram

ö kegyelme szállásán.

22. Igen sok vendégi voltak az urnák Bánfi

György uramnak ö nagyságának. En is ott voltam.

23. Volt az végezés.

24. Az gylés elbomlott. Az nap mentem ebédre

Ádámosra, Mikola László uramlíoz ; háltunk csak az

mezon.

25. Ebédre Farátára, hálni haza Szovában. Ez-

után való egy hetet liázamnál töltöttem el.

Anno 1G90. die 17. Április Fogarasban ment az

mi jó kegyelmes urunk ö nagysága (I. Apaffi Mihály)

vadászni; az nap visszajüvén, roszúl kezdett lenni.

18-ikán roszabbúl, mert fekünni kezdett. Die 22-ikéu

8 és 9 óra között Isten ez árnyékvilágból az egész

haza szomorúságára kivette.

Anno 1690. Augustus 1. Mentem Czegében üdös-

bik Vas György uramhoz ; ugyanaz nap vissza Szo-

vában.

2. Ebédre Farátára, Rácz István uramhoz. Utam-

ban egy nyulat lttem : az vala az jele, hogy nem le-

szen hijában fáradságom. Vocsorán is az nap ott vol-

tam ö kegyelménél.

3. Házamhoz Szovában. Ugyanaz nap jütt hoz-

zám Falatkái István uram. Az nap ö kegyelmével

mulattunk.
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4. Jütt liozzám Vitéz András uram ; az nap ke-

gyelmével mulattunk.

5. Ment el ö kegyelme. En is kezdettem magnak

való búzát hordatni Isten engedelméböl. Érkezett az

fijam Andris is ; estvére az Rácz István uram szol-

gája.

6. Elment; újabban jütt más szolgája Rácz Ist-

ván uramnak.

7. Ment el az fijam Andris az néiijéhez.

8. Ujabban jütt Rácz István uram szolgája

ebédre.

9. Jütt az úr Bánfi György uram ö nagysága le-

vele az tábor felöl.

10. Mentem ö nagyságához Bonczidára.

11. Visszajüttem Bonczidáról az úrtól.

12. Érkezek Rácz István uram levele, melyet

mindgyárást küldöttem az úrnak ö nagyságának

(Bánfi Györgynek) ; az nap válaszom is jütt.

13. Postán küldöttem Miklós fijamat Sófalvára

az néujéhez, szolgámat Farátára Rácz István uram-

hoz. Azon éjjel Mikó István uram érkezek hozzám.

14. Mentünk Mikó István sógor urammal együtt

Bonczidára az úrhoz ö nagyságához.

15. Igen szépen ö nagysága összeeskettette Rácz

István uramat Gávai Ferenczné asszonyommal, és

tisztességes lakadalmat is csináltata ö nagysága.

nagysága beteges levén, nem volt ugyan ö nagysága

az asztalnál : de sok becsületes emberek voltak, me-

lyeket ö nagysága hivatott volt. Mi csak ketten et-

tünk ö nagyságával maga házában. Az nagy palotá-

ban vigan voltak az násznépe.

16. Eloszlottak az násznépe; engemet is igen

betegen házamhoz vittek Szovában,
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17. Ljabban jütt az ür ö nagyság-a levele.

18. 19. Jo-eii beteg- voltam.

20. Valami ueliezeii felvertem magamat, úgy

hozván az becsület.

21. Megindultam ö nagysága után, igen betege-

sen ; háltam csak az mezn, az farátai határoii.

22. Ertem el ö nagyságát l^onyhán ; ott ettünk

ebédet. Onnét megindultunk. Bonyha és Váralja kö-

zött hozák az szomorú hírt, hogy az erdélyi tábort

megverték, az urat Teleki uramat levágták, Hajzlei't

elfogták, és több fünémeteket.*) Ott az mezben az

úr nagysága irván egynehány levelet jószágiban,

mi is visszafordultunk. Hálni Radnótra jüttünk.

23. Engemet házamhoz ereszte nagysága.

nagysága ment Kolozsvárra, én Szovábüii.

24. Indultam meg feleségemmel, gyermekimmel ?

háltunk az göesi völgyben.

25. Beszterczére mentünk be.

26. és 27. Ott mulattam.

28. Simontelkére mentem hálni ki.

29. Házamhoz Szovában.

oO. Egynehány felé kühlöttem liir tudakozni.

31. Otthon nem lehettem, az minem liireket

hoztak: hanem megindultam ebédre Búzában, hálni

Simontelkére.

1690. September 1. Mentem bé Beszterczére,

ebédre hitt el Rettegi István uram.

2. Szikszai György uramnál voltara.

3, Vitéz Ferencz uramnál voltam
;
vocsoránMikó

István uramnál voltunk.

*) Tököly türcsvári betörése, zernyesti gyzelme.
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4.' Az fenn megirt becsületes emberek mind ná-

lam voltak ebéden, de vocsorát nem kívántak.

5. Nyulászni mentünk Ráez István urammal, ott

is ettem ebédet ö kegyelménél.

6. Ebéden volt nálam Szikszai György uram,

Mikó István, Mikó Ferencz és Borsai János uramék.

Ebédután mentem bálni Czegében , Mikó István

urammal.

7. Ebédre Apátiban, hálni Szovában ; az nap ér-

keztek meg az elfutott szegény szovaiak is.

8. Semmit nem mivéltünk, mivel akkor szalad-

tunk igen haza.

9. Küldettem Kádár Jánost az feleségemhez,

magam Székre mentem újabban hir-tudni ; az nap

vissza is Szovában.

10. Csak perédikátor urammal voltunk ebéden,

voesorán.

11. Ujabban Székre mentem esperest uramhoz;

ugyan az nap vissza Szovában.

12. Falatkára hirt tudni; ugyanaz nap vissza.

15. Bonczidára; az nap vissza.

14: Hordattam be az dézmát.

15. Küldette az feleségem meg Beszterczéröl az

kis lószekeret, küldett egy kádárt is.

16. Abroncsot csinált az kádár.

17. Küldettem szolgámat az czigányom után

Kolozsra ;
igen rósz hirrel jüve vissza az szolgám

:

magara éjjel mindgyárt mentem Székre.

18. Viradtig vissza Szovában.

19. Küldettem Benkö István szolgámat Falat-

kára.

20. Indultam hálni Beszterczére.

21. Torma Kiristóf uramnál ebéden.

MOXTMEHiA UUNG. SCRIVT. XXIII. 4u
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22. Ebéden volt nálam Szajkó János, vocsorára

jütt Mikó István uram.

23. Mentem Simontelkére hálni.

24. Visszamentem Beszterczére. Volt nálam

ebéden Rettegi István uram mind feleségestl, és Szi-

geti György uram.

25. Volt nálam ebéden Mikó Gábor és MikóMik-

lósné asszonyom.

26. Érkeztek Beszterczére Tököli uram szolgáji,

és török, tatár velk, és adának kezünkben ers pa-

rancsolatot, hogy mindgyárást induljunk az táborra.

Csak kellé készülnünk és elmennünk, az kik ott vol-

tunk egynehányan.

Anno 1690. October 1. Voltam vocsorán Kola-

to^it (Korlatovics) György uramnál, az Tököli uram

szolgájánál.

2-da helyben.

3. Indultunk ki, igen készületlen, szomorún Besz-

tercze várossából ; ebédre Tekében, hálni Aknára.

4. Ebédre Szabadban, hálni Vásárhelyre, az Ger-

gely deák uram házához. Ott igen vigan voltunk, de

sokat gondolkoztunk ; de csak el kellé mennünk.

5. Hálni Göcsben.

6. Hálni Nádasra.

7. Az táborra Fejéregyházához,

8. Ott mulattunk.

9. Galambfalvához.

10. Hálni Udvarhelyen feljül szállottunk. Ott

szóllott velem elsbben az fejedelem Tököli uram,

11. Ott mulattunk,

12. Hálni Baczonhoz.

13. Ott mulattunk,

14. Csíkban Lázárfalvához. az Mitácson által.
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15. Ifi. 17. Az Mitácsoii alászállánk. 19. Által

az Mitácsoii.

20. Az Málnásnál múlattunk.

21. Földvárhoz szállottunk.

22. Szász-Szent-Péterhez.

23. Nyémhez. Ugyan az nap hozának az szokás

szerint valami hazug hirt.

24. Megindulánk Barasó felé, és minden igaz

ok nélkül csak beléveszének egy becsületes nemes-

emberben az kuruczok ; csakhamar az tábor kzett

levágák, és megfoszták. Ujabban csak hamarjában

visszaszállánk, és nagy zsibongás lön azon az nyémi

mezn : de csak semmiben múlék, mert csak megmon-

dák, hogy compelle intrare. Azon éjjel csak egy ki-

csinyég szállottunk meg az erdn, mind mentünk. Az

mely szegén erdélyi embert falún találtak az kuru-

czok : mindgyárást ölték, fosztották. Azon éjjel által-

mentünk az Bozzán.

25. Mind mentünk ; az sóaknák közt háltunk.

26. Érkeztünk Sófalvához Havasalföldében.

27. Érkeztek el az szekereink, az kiket fel nem

vertek az kuruczok, de igen sokat vertek fel.

28. Ploesthez szállottunk. Én 29. igen megbete-

gedem. Ott mulattunk egészen novembernek 24-ik

napjáig. En mind feküdtem azalatt. Zsákmánra men-

vén, egy kedves lovamon, szerencsétlenül jártunk:

mert az kengyel két oldalcsontját általvágván, har-

madnapra meghala ; legalább megért volna száz fo-

rintot.

Anno 1690. Die 1. November (így.) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 23. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. Ezeken az fenn megirt napokon mind egy

helyben hevertünk. Mindennap kimentek az táboriak,

46
*
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sok károkat tettek, legfüképen az szölöheg*yekei»,

mivel mindenütt sok borok voltak.

24. Indultunk meg" Ploesttöl ; onnét mentünk

hálni Asszonyfalválioz. melyet liínak oláhul Stanezul-

nak ; ott két éjjel és egy egész nap mindegyre vert

az rettenetes hideg, havas essö : mind magunk, lo-

vunk csak meg" nem haltunk hideggel.

20. Hálni mentünk Felepesen feljül egy kis puszta

olá faluban. Mi egynehányan háltunk egy kis czin-

teremben.

27. Kinpináíi feljül egy kis olá faluban, ott is

csak valami diófák között háltunk.

28. Az havas alá, nem messze az hálóhelytöl

egy kis olá faluban ; ott igen jó szállásunk volt.

29. Ott mulattunk
; mind abrak, széna elég volt,

de a földnépe mind elfutott.

30. Ujabban visszaszállottunk Felepesen alól

,

csak az török tábor helire ; az lovainknak csak azt

adtuk, az mit az törökek ott az táborhelyen rósz gazt

elhagytak. M^gunkot mind viradtig vert az hideg,

havas essö.

Anno lG90.Die l.Decemberis. (igj.) Szállottunk

az galadaveszi erdre ; ott jó szállásunk volt, mert szé-

nát eleget kaptunk, bort is, az kinek pínze volt.

2. Vendégeskedtünk Toldalagi János uramnál;

csakhamar kigyúla a kalyibánk : alig szaladánk ki,

hogy ránk nem omlék.

3. Vitéz Ferencz uramnál voltunk vocsorán ; ak-

kor összekapának Vitéz Ferencz uram, Szikszai

Gryörgy uram : azonban Dósa Gergely uram is közek-

beu elegyedek, — csak alighogy több nem juta ö ke-

gyelmének
;
csak úgy verekedtek az tüzes üszekkel,
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hogy pokolban sem járt volna srbben az szikra

;

minden nevette, az ki látta.

4. és 5. is mind az üszeges verekedésnek az vi-

lágánál ettünk-ittiink : azt beszéllettük , hogy mily

szép volt az éjjel az az verekedés sötétben ! Vesze-

delmes nem volt, de igen szép mulatság volt: mert

másnap senkisem haragudt.

6. Mentünk az szerdárhoz. Ugyanaznap jüttkö-

zénkben Macskási Boldizsár nram is az fvezér tá-

boráról.

7. Ott mulattunk. Rettenetesen hirdették, hogy

csakhamar érkezik az török segítség.

8. Szállottunk Kukuresten alól, az berek mellé:

ott hala meg szegén Török Pál uram. ott is temetk

el, csak koporsó nélkül . az mint lehetett, és pap

nélkül.

9. Indultunk onnét igen nagy fergetegben és rút

kemény idben. Ijabban szállottunk, csak újabban

egy berek mellé ; ott sem volt ^em széna, sem abra-

kunk. Az hó keményen vert, az szél ersen fútt.

10. Ott mulattunk. 11. Indultak Maksai Balázs

és Mikó István uramék Tergavistára.

12. Is ott volt az tábor.

13. Indult az tábor onnét. Én mentem Tergavis-

tára
;

az tábor akkor is szállott egy erd szélére,

Tergavistához közel.

14. Jütt be hozzánk Mikó Gábor sógor uram.

15. Hozák bé Maksai Ferencz uram beteg szol-

gáját.

16. Meghala, el is temetk.

17. Hozattam egy hordó bort, igen finum volt;

volt vóna hatvan vedres. Kikezdetém. Csakhamar

mondák : nemj az borom ! Csak elijedek ; nézzük : mi
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az oka, hogy nem jíí ? iiám ! kicsiny híja csak hogy

nem teli szölögerézddel. Annak semmi hasznát sem

vehettem egyebet, hanem az mely kicsin bor volt, az

igen jó volt: talám ugyani olt tiz vagy tizenkét veder.

18. 19. 20. 21. 22. 23. Ott mulattunk. Ezen az

étszaka Szikszai György uram lett volt csillagban

néz ; ott az szállásunkon volt sütö-kemencze, mely-

ben az ottvaló füasszonyok sütettek fehér-kenyeret

és útravaló pogácsákat ; az sütö-asszonyoknak addig

mutogatta Szikszai uram az csillagokat, hogy azalatt

a Szikszai uram szolgája az kemenczében igen meg-

látogatta: melyik sült meg, melyik nem? Híjánosan

találták az csillagnézö sütö-asszonyok.

24. Küldette el kiki az erdélyi uramék közül

az feleségét Tergavistáról Bukurestre.

25. Indult az tábor Tergavistáról ; háltunk az

Rukavicza viz mellett.

26. Szállottunk Kimpologra, melyet hivnak ma-

gyarul Hosszúmezönek.

27. 28. 2l>. 30-ik is ott mulattunk. Számtalan

szénánk, borunk, káposztánk volt: de kenyerünk nem

volt semmi is.

3 1 . Nagy öremmel megindultunk, hogy már csak

bejövünk Erdélyben ; hálni az Csigahegy alá, estve

késn. Azon éjjel is mind viradtigvert az havas essö.

Ez az vége ezen 1690. esztendeji kalandáriomnak.

Anno 1691. Die 1. Januarij. Jüttünk által az

havason, az törcsvári sáncznál. Szállottunk az hava-

son bell az erd közé, egy völgyben. Igen kemény

id volt.

2. Ott múlattunk; ott is marada mind szekerem,

sátorom, négy lóra való hámjaim, és minden mit az

szekér vitt.
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3. Igen szomorún visszajüttünk ; szállottunk csak

valami juhok szállására.

4. Ujabban szállottunk Hosszmezöre.

5. Volt nagy gylésünk és zsibongásunk az nagy
szükség miatt.

6. írtak leveleket az portára az fvezérnek.

7. Helyben voltunk; azon éjjel egynehányan el

is szöktek.

8. Fogták meg Nagy István uramékat, egyne-

hányan.

9. Indultunk Hosszúmezöröl ; szállottunk meg
két kalastorom kzett. Azon éjjel lármánk volt ; száll-

tunk viradta felé Pitesthez közel.

10. Egy nagy ligetes erd közé szállottunk.

11. Ujabban szállottunk egy kis mezre, valami

szénák közé ; ott oly nagy árviz jütt ránk, hogy az

fejedelem sátorát is az völgybl kivitték az hegyre

:

az völgyön nem maradhatott meg, mivel az rettenetes

havas és záporessö mind virradtig vert bennünket.

12. 13. 14. Ott mulattunk.

15. Indultunk az Ót felé; mi háltunk egy szl-

hegyben , urunk hált Szlatina nev faluban, az Ót

mellett.

16. Kezdettek általköltezni az Oton. Az nap

Macskási Boldizsár uramnak az mint az Otnak az

marháit neki hajtották az viznek. szegén kuruczok

szerencséjére hót az iszapban beteg marhája több

húsznál , melyet az iszapból másnap és harmadnap

raulva is kivontunk az hót marhákat, és igen jól lak-

tunk vélek.

17. Mi egynehányan gyertyavilágnál költeztünk

által az Oton, hidason. Azon éjjel is mind mentünk
;

hajnalfelé értünk '\ alami rósz széna-fenékre : ott szállót-
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tünk meg és ott virradtunk. Azon éjjel hala beléRácz

János uram fijának az lova, melynek én vettem más-

nap egy kis tatár lovat egy katonától.

18. Érkeztünk Berekovánhoz.

19. 20. 21. Ezeken az napokon ott mulattunk.

Igen essös idö volt, nagy drágaság is : mert egy kis

málét tizenkét póturán adtak, még úgyis nem igen

kaphattunk.

22. Volt musturok (mustrájok) az erdélyieknek.

23. Fizettek nekünk erdélyieknek elsben.

24. Lopták el az köpenyegemet.

25. Indultunk onnét az kvártélyban. Annak ne-

vezték : de nem kvártélyban, hanem csak kóborlani.

Ez nap háltunk egy kis puszta faluban.

26. Onnét megindultunk, az utat elvétettük : egy-

néhányan, mintegy negyven lóval, rettenetes erdre

vetdtünk
;
szerencsénkre ott találtunk valami szegény-

emberekre : annak minden marháit elhajtottuk ; mely-

lyel mi akkor igen jól jártunk , k szegények meg-

romlának.

27. Szállottunk Dobrocsina nev faluban.

28. Hivatott Macskási Boldizsár és Toroczkai

István uram bennünket egynehányan, hogy hol jár-

tunk ? mivel kegyelmektl szakadtunk volt el.

29. Találták halva szegén Cserínyi Pál uramat,

ugyan az nap el is temették egy búzaveremben.

30. Voltunk Macskási Boldizsár uramnál ebéden.

31. Temették el Alsó János uramat is Kirá-

lyován. (Krajován.)

Anno 1691. Februalius 1. Mentünk egynehányan

zsákmái:ra; az nap vissza is jüttünk szállásunkra.

2. üjobban elmentem zsákmánra. akkor is az

mit lehetett, hoztunk.
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3. Jtitt közinkben Mikó István uram Dobrá-

nikra.

4. Újobbaii mentem zsákmánra; búzát és sza-

lonnát, túrót, eleget hoztam.

5. 6. 7. 8. Nem mentem sehova, mivel az mire

szükségem volt, azeltt való napokon hoztam.

9. Indultiink Dobránikról. Háltunk csak az puszta

mezn.

10. Királyovára. Horváth István uramnál vol-

tunk Mikó István sógor urammal és Maksai Balázs

urammal ; hálni mentünk csak egy nagy erd alá, va-

lami rósz szalmákhoz.

11. Szállottunk azZir (Zsily) vize mellé; aznap

ott mulattunk. Itt is igen roszúl laktunk, mind ma-

gunk, lovaink.

12. Újobban szállottunk egy kis szálas erdhöz;

ott sem volt egyéb semmi, csak valami rósz szalma

:

de másképen olyan rettenetes szél volt, hogy a tüzet

meg nem tarthattuk, hanem csak az nagy szél szélel-

fútta. Igen nagy nyomorúságunk volt, csak Isten tudja.

13. Bisztercz nev faluban szállottunk, közel az

Dunához.

14. Küldett engem az úr Macskási Boldizsár

uram Baj lesre az úrhoz Petróczi István uramhoz

nagyságához, holmi dolgok végett. Az nap vissza is

jüttem Biszterczre.

15. Küldettük Donát János uramat kvártély

keresni.

16. Vágtak le Bodoni uramékkal egynehány ku-

ruczot. Az testeket is megégették.

17. Hót meg éjjel Csáki Zsigmond uram.

18. Temettük el.

19. Mentünk Bajlesre Macskási Boldizsár uram-
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mai. Vocsoráii voltam hopmester uram asztalánál,

együtt Hajzlerrel. Hajzlernek ajándékoztam egy kis

tnbáktartót, teli tubákkal.

20. Jüttünk vissza Bisztirczre.

21. Macskási uramnál voltam ebéden.

22. Ment el Mikó István uram malomban, salig-

várdának.

23. Jütt meg Mikó László uram az malomból.

24. Küdettük Mikó Gábor sógor uramat udvar-

hoz, hir-tudni.

25. Mikó István uram is hazajütt.

26. Jütt urunk közinkben Bisztirczre; az nap

jütt oda Doria is urunkhoz, Erdélybl. Akkor hallot-

tuk elsben, hogy az urat Bánfi György uramat er-

déli gubernátorrá tették.

27. Nyulászni mentünk az fejedelemmel hétfn;

kedden volt szállásunkon Harinai Ferencz, Horvát

István és Horvát László uramék.

28. Ment el nagysága (Tököly) az kvártélyá-

ban, Mikó István uram peszmét után.

Anno 1691. Martius 1. Jüttek meg az peszméttel.

2. Osztottak pesztnétet, minden személyre 3—

3

okát.

3. Jütt hozzánk ebédre hadnagy Jenéi Sámuel

uram. Ugyan az nap hallottunk nagy mendörgést.

4. Ment el az hadnagy töllünk.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Csak híjában töl-

tettük idnket, kedvünk ellen.

14. Mentünk zsákmánra egynehányan ; éjjel ér-

keztünk egy nagy faluban, az Szir vize mellé, mely-

ben egynehány embereket elfogtunk. — Azon éjjel

igen vigyáztunk : mivel igen félelmes helyen voltunk.

Másnap mindenféle gabonát eleget találtunk, megra-
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kodtiuik : de azzal mi meg nem elégedtünk, az kiirucz

szokás szerint, hanem engemet szekerek után külde-

nek, liogy az kvártélyból küldjek egynehány szekeret

az Sir vize mellé, hogy hadd rakják meg gabonával

és búzával. kegyelmek elmaradának az mezben,

valami szalmakazaloknál; éjjel valami puskás oláhok

menvén arra szekérrel, rendeletlenül rajok mentek,

esszepuskáztak ; az sötétben szegín Tót Mihály sógor

uramot ott tigy ltték, hogy meghót csakhamar. Azon

lármában, az kik veremre vitték volna is, azok is mind

elszaladtak, csak halva hazahozák szegín Tót Mihály

uramot.

15. Küldettük Mikó István uramot Bajlesre,

hogy az fenn megirt dolgot ott megmondja az fejede-

lemnek. Ugyan az nap visszajütt.

16. Koporsót csináltattunk, az mint lehetett.

17. Temettük el szegínt, kit bizony igen szán-

tam. Az nap mi mentünk egynehányan udvarhoz, Baj-

lesre.

18. Ott mulattunk, Macskási uram is aznap jütt.

19. Indultunk urunk komornyikával késn;

hálni mentünk az Dunapartra, egy kis szigetben. Ott

háltunk Kovács István nev hadnagynál, ki az révet

rizte.

20. Indultunk az Dunán le hajóval. Ez volt leg-

els Dunán való járásom. Ezen éjjel háltunk az Duna-

parton egy szigetben, melyben csak egy óráig lettünk

volna is ott, az mikor megindultunk : felvertek volna

bennünket.

21. Érkeztünk Nikápolyban, ott az nap szemben

is voltunk az ottvaló basával
;
jó szívvel látott, becsü-

lettel gazdálkodtatott.

22. Ott mulattunk.
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23. Mentülik Örmiiiya nev faluban, az holott

igen sok bor és racijo (így) volt. Az nap vissza újabban

Nikápolyban.

24. Ott voltunk.

25. Újabban mentünk Orminyára.

26. Vissza Nikápolyban.

27. 28. Holmit vásároltunk, kinek mi szüksége

volt.

29. Indultunk Nikápolyból ; csak igen kicsit

menhettünk azRahova vizéhez, ott kellett mulatnunk

30-ik, 31-ik, az nagy szélvész miatt.

Anno 1691. Április 1. Onnét indultunk. Ezen az

napon is igen kicsit jühettünk ; újabban szállottunk

egy kis folyóvizben, mely az Dunában szakad, —
Szicsra vizének híják ; ott is egy nap mulattunk az

szélvész miatt. Harmadnap is mi nem várhatók, hogy

csendesedjék az szélvész, hanem megindulánk öten,

úgymint: Macskási Ferencz uram, Maksai Balázs, én

magam, Márton deák és kis Fejérvári. olyan remín-

séggel. hogy Rahovára elérkezzünk. Az nap az Du-

naparton mind mentünk, étlen. Elfáradtunk, egyszer

el is estvéledék. Sem ennünk valót, sem fát nem kap-

hattunk, félelmes helyen is voltunk, az hideg essö is

ránk jüve azon éjjel ; csak nyomorúsággal viradtunk

meg az Dunaparton.

4. Jó reggel újabban megindulánk, hogy már

idején Rahovára érkezzünk ; mind mentünk, az mint

lehetett, értünk az Duna mellett egy nagy szakadékra,

az mely az Dunában szakadott. Már ott annak nem

mertünk fogni, mivel nagy is volt, széles is. Az utat

egyikünk sem tudta. Búsultunk, féltünk. Csak neki

kénszeredénk, megindulánk ; az szakadék mellett, az

mint kerültük, az Dunától messze vetdtünk. Elállót-
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tünk, leültünk ;
szeg-ín fejünk, nem tudtuk mit csinál-

junk : visszamenjünk-é az Dunapartra, azvagy mégis

kerüljük azt az nagy szakadékot? Azt is gondoltuk,

hogy az még visszamegyünk, addig az hajónk elhalad,

és annál többet fáradunk. Ujabban csak megindultunk

az szakadék mellett ; sokáig mentünk ; egy id múlva

végét érk. és az császár útjában akadánk, mely Ra-

hovára vitt. Az utcn, kételen az nagy éhségünk miatt,

három törökét találtunk : rászorítván az éhség, az mi

kevés kenyerek volt , azt elvevök , úgy kaphattunk

ételre. Rahovára is aztán valami nehezen elérkezénk.

Az hajónk is estvére eljütt. Ott meghallok, hogy az

pandúrok az urunk komornyikját felverték az Dunán,

minden vásárlását elnyerték, minket is lesnek. Onnét

mi el nem mertünk menni, mivel kevesen voltunk.

5. G, 7. 8. Ott hevertünk nagy költséggel.

9. Estve késn érkezett postamestere Tökölyi

uramnak ö nagyságának, Dobay Gábor uram. Ugyan-

azon éjjel el is ment Drinápoly felé.

10. 11. 12-ik is ott mulattunk. Ezen estve érke-

zének feles török hajók, és azokkal vé >ezök, hogy

csak meginduljunk Isten engedelméböl.

13. Indultunk Rahovárói. Háltunk csak az Ra-

hojcsa kis folyóvízben, az hol az Dunában szakad.

14. Ujabban kicsint mentünk; háltunk az Duna-

parton egy szakadékban.

15. Jutottunk az Csibre vizéhez igen nagy szél-

vészben, úgy, hogy hacsak egy óráig is arra az Csibre

vizére nem mentünk volna, mind odavesztünk volna.

16. Igen szomorú húsvét napunk volt az Dunán.

17. Mentünk az Lomp vizére hálni; ott is két

nap kellett mulatnunk, az szélvész miatt nem indul-

hattunk.
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18. Megindulván, igen kicsit jüttünk az Lomp

vizétl ; csak az Dunaparton háltunk.

19. Ujabban megindultunk az Dunán; hirtelen

ránk jüve nagy szélvész: csak alig szaladhattunk egy

kis szakadékban, hogy mind oda nem veszénk.

20. Onnét megindultunk ; épen addig jüttünk az

Dunán, az hol az esztorázsát tartották, ott háltunk.

21. Isten jóvoltából remínségünk kl bciiLezénk

az vidini táborban szép békével, kiért áldassék szent

neve az mi jó Istenünknek !

Az idk alatt, az míg Nikápolyban jártunk, hal-

tak meg ez ide alább megirt becsületes jóakaró uraink,

erdélyiek, úgymint : Báníi Boldizsár uram, Almási Bánfi

György uram, Donát János uram, Mikó László uram.

2 2.Volt szállásunkon Horváth István uram ebéden.

23. Vitték az lovainkat az ménesre.

24. Volt Macskási Ferencz uram nálunk ebéden.

25. Voltunk Macskási Ferencz uramnál ebéden

;

azalatt jüve bé az szolgám , az ménesrl rósz hirt

hoza , hogy az jobbik lovam megbetegedett. Lóra

ülék, kimének ; nem voltara egy fertályóráig ott, csak

meghala. Mely lovamat azeltt harmadnappal hatvan-

öt talléron kérték : de én 80 talléron sem adtam volna

el abban az idben. Visszamenék, búmban megivám

egynehány forint ára bort.

26. 27. Ott töltettük az idt.

28. Ment által az urunk az Dunán Vidinben.

29. Vetettem el az fekete ruhát, és fényesben

ölteztem.

30. Adtam el egynehány czizmát, az melyeket

Nikápolyban mondva csináltattam volt.

Anno 1691. Május 1. Adtam el egynehány sing

posztót 5 forinton, melyet Nikápolyból hoztam volt.
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2. Hót meg Ereszvíni Aiulrás uram; nz nap el

is temettük.

3. Jütt által az viddiiii basa és az jancsár-aga

és két f-török vélek
;
az fejedelem megvendégelte

ket, és meg is ajándékozta. Az basának adott egy

paripát és pár puskát, egy kezkenöt. Az kadiának

adott egy pár puskát és egy kezkenöt. Az jancsár-

agának adott egy felintát (ílintát) , egy kezkenöt.

Negyedik agának egy szép ezüstcsészét, hogy igyék

belle, mivel igen vén ember volt, és egy szép magyar

kezkenöt: és így az vendégség után elereszté ket.

5. Én is egy nagy holdos kanczát kifogék az

bitang-ménesbl, Macskási Boldizsár uram jóakarat-

jából.

6. Vajda János és Újvári Miklós uram volt ná-

lunk ebéden.

7. Ment el urunk az Dunán által, az meleg-fere-

döben.

8. 9. 10. 11. Helyben voltunk.

12. Megparancsolták, hogy mi erdélyiek az alsó

sánczban költezzünk ; nem öremest, de meg kellé

lenni, és lekölteztünk.

13. Vettem egy hordó bort az két sógorral : Mikó

István urammal és Vajda János urammal, száz ma-

gyar forintokon ; mintegy harminczöt vedres lehetett.

Én adtam belé hatvan forintot, ö kegyelmek ketten

negyvent: kikezdk egy keveset, kiadánk benne, rá

jüvének az hajdúk, az két fenekét kivágák : még jól

sem lakhatáuk belle. így járánk az kora mulat-

sággal.

14. 15. 16. Hót meg Pávai Dávid uram.

17. Ment le itt az Dunán nagy pompával, mu-

zsikaszóval az angliai követ Konstanczinápolyban.
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1 8. Voltam Madács Pétor uramnál az fels sáncz-

baii. Az nap temettük el Pávai iiramot is.

19. Eret akartam vágatni, mindenik karomat

egynehányszor megvágták : de semmi egyéb viznél

nem jütt, az is csak kicsin, ki miatt nem igen sok re-

mínség volt felölem, mivel az szegín erdélyiek abban

az idben igen holtak az iszonyú szokatlan sanyarú-

ság és nyiighatatlanság miatt.

20. Roszúl voltam, valami nehezen fenjártam.

21. Addig hiva Vitéz Ferencz uram, hogy ö ke-

gyelmével általmenék Vidinben. Ott ebédet ettünk,

estvére visszajüttünk. Én mindazáltal csak ertlenül

voltam, mivel az vér is rajtam volt.

22. Jütt meg az fejedelem az feredbl.

23. Macskási uramnál voltam.

24. Mentünk fel udvarhoz mi erdélyiek, az alsó

sánczból az felsben ; estvére vissza újabban, le az alsó

sánczban.

25. 26. Csak az Dunaparton vigyáztuk az sok

török hajókat, mint jüttek fel egymásután minduntalan.

27. Jütt meg Dobai Gábor uram az ftivezértül,

minden jó bíztató szókkal, az szokás szerint.

28. Vettem egy szürke kanczát, jó remínség alatt,

fl. 15.

29. Adta meg urunk nagysága az Ilona-poha-

rát az uraknak, kapitányoknak. Igen nagy vendég-

ség volt.

30. Mentünk nyulászni ;
sok nyulat fogattunk.

Az nap érkeztek meg az lövö-szerszámakkal is, az

kik Havasalföldiben elmaradtak volt.

31. Visszajüttünk az vadászásból ; és az nap

meglödözének egy francziát az estrázsálásért, csak

hogy hugyozni kiment az helyébl , és azalatt egy
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Harkai nev hadnagy, mely áristombau volt, onnét

elébbállott.

Anno 1G91. Jnnius 1. 2. 3. 4. Hahi met>- szegín

Kádár Mihály uram ; az nap el is temettetem.

5. Krkezék e^^y kapucsi-basanrunklioz ig-en nagy

harag'osan ; sokat veszekedék urnnkkal az erdélyiek

felett; mind csak azt vitatta, hogy az erdélyiek hamis

emberek, az törr»k császárnak nem igaz hivei ; örökké

hamisok voltak, most is haraisok ! Rútúi morgott, szit-

kozódott. Reggeltl fogva majd délig az sok vitázás

volt. Urunk csak azt vitatta, hogy az nagy erö hogy

rajok ment : az kételenség hozta, hogy el kellett haj-

lamok ; az mint magok is megtapasztalták az törökök,

hogy nagy barom-er volt az az német erö. Sok volt

ott az beszéd, mert az kapucsi csak azt vitatta, hogy

soha addig az töröknek nem leszen szerencséje, míg

Erdélyt el nem rontják. Tökölyi uram meg azt vitatta,

hogy ha igaz hivei nem volnának az török császár-

nak az erdélyiek : nem küldettek volna most annyi

becsületes embereket ide, hogy az császár köntesihez

ragaszkodjanak. Sok volt az veszekedés.

6. Mentünk mi által Vidinben Macskási Ferencz

urammal; az nap újabban vissza.

7. Ment el az haragos kapucsi, az ki megijesz-

tett vala bennünket, hogy csak elrontatja az török csá-

szár és tatár hám Erdélyt.

8. Indultunk urunkkal az Duna mellett való

Vaskapu felé ; ezen éjjel háltunk valami puszta falu-

helyen.

9. Háltunk mezben, igen szép forrásoknál.

10. Érkeztünk Feketevárashoz, melyet pusztán

találtunk ; oláhúl híják Csernisnek.

11. Ott voltunk Feketevárasnál.

MONTMENTA HTJNG, HIST, —- SCBIPT, XXIII. 47
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12. Szállottunk — egynehányan felmenvén urunk-

kal az .Dunán, csak liajón — az Duna közt való ers

szigetben, és ott háltunk.

13. Mentünk felOrsvához, ezt pusztán találtuk;

mindazonáltal igen sok cseresnye volt ott. Urunk is

feljatt az szigetbl hajón, és Orsvánál egy diófa alatt

ett ebédet. Ebédutáu visszamentünk az szigetben.

14. Visszaindultunk az szigetbl Feketeváras

felé : csak elttünk silyede el egy demiján és egy fur-

káta, sok drága éléssel odavesze az Dunában. Mi

hálni mentünk Feketevárashoz.

15. Ott mulattunk.

16. Indultunk Feketevárastól mi az hadak az

szárazon ; urunk az Dunán ment le egynéhányad ma-

gával Vidin felé. Mi szállottunk újabban igen szép

forrásokhoz.

17. Érkeztünk mi erdélyiek az táborhelyre, Vi-

din iránt. Urunk elmaradt az Dunán, mivel szélvész

találta. Ugyanezen éjjel öltek meg egynehány katonát

az cseresnyén.

18. Érkezett haza Macskási Ferencz uram kö-

zinkben.

19. Érkezett meg urunk közinkben.

20. 21. Volt musturája az erdélyieknek.

22. Mentünk által Vidinben egyneliányan, ma-

gunk mulatságából, ott ebédet készítettünk, meg visz-

szajüttünk.

23. 24. 25. 26. Osztottak valami kevés peremo-

dát (praebendát), lisztet és búzát.

27. Vendégelte meg Kemény László uram

nagysága urunkat nagyságát, egynehány urakkal

és kapitányokkal; tisztességesen volt. Annakutána

urunk megajándékozta Kemény uramot.
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28. Nyiioodtiink az vendégség után.

29. Madács Péter uram liítta volt urunkat ebédre

egynehány urakkal : de roszúl lévén urunk, el nem

jüve ; hanem az urak, az kiket hitt, ott voltak. En is

szegtíl-végííl azon ebéden ott voltam ; becsülettel la-

kánk. Macskási Boldizsár és Nemesányi uramnak

igen mód nélkül való jó kedvek volt, Kurucz módon

becsülték egymást csak : de semmi rósz dolog nem

volt.

30. Ujabban jütt urunkhoz az kapucsi-bassa.

Anno 1691. Die 27. Június (így) Kimentek az

mezre az szokás szerint reggel az táborhelybl me-

z-járni menk : eltte az marhákat kiliajtották volna,

és azon mezn járó egynehány becsületes emberek ta-

láltak az szép sík mezn egynehány száz apró zászló-

kot, ki felütve, ki ledlve az földön ; azok ki török

zászlók , ki német , ki magyar, ki kornyéta-formák

voltak. Soha senki nem tudta, sem azután ki nem tu-

dódék, hogy ki munkája lehetett? mert igen sok volt,

egynehány száz, nem hiszem ezernél is több nem volt

volna. Mind egész táborostól csodálkoztunk rajta, ki

jóra magyarázta azt is, ki roszra. Az zászlók csak ki

egy arasz, ki másfél araszok voltak.

Anno 1G91. Július 1. Adtam Mikó István sógor

uramnak egy igen szép szürke paripát, melyet meg-

mondottam ö kegyelmének, hogy csak szép, de rósz;

de semmiképen sem hagya addig békét, míg oda nem

adám fi. ()1. Igen jó kedvünk volt. Macskási Ferencz

uram volt és Maksai Balázs uram köztünk való. Tuk-

málok, halasztók az áldomást hétfre.

2. Esszegyttlénk ebédre, áldomást ivánk; nem
kevesebbet 13 forint ára bornál, ha többet nem is.

3, Jütt a fü-szerdár-basa urunkhoz; igen nagy
47*
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pompával acceptálta ö nagysága : rettenetes lövés volt,

és megvendégelte, és iigy eresztette el.

4. ünink is kiment hozzá az táborára ; nagy

messze hadaiban nrnnk eleiben kiküldett az táborá-

ról, az táborához közel az kengyelfutóit, csanzit. Az

míg mentünk az táborra , addigis sok mulatságok

volt az törökeknek. Csidában (dzsida) süveget tettek,

ahhoz lödeztek. Csidáztak, futottak, kétfelöl mellet-

tünk mind czifra kópiások jártak, úgy kísértek ben-

nünket egész a fü-szerdár sátoráig ; ott leszállván

urunk, bémene az szerdárhoz. Minket külen-külen

csoportonkínt sátorokban vittek, kávét és az ö szoká-

sok szerint dohánt gyntottak, úgy kedveskedtek. An-

nakutána az étket elfogták bor nékül, az ok módjok

szerint, derekason megvendégeltek. Az vendégség

után elsben urunkot, azután az urakot, azután kapi-

tányokot, mintegy huszonhét vagy huszonnyolczad-

magával ö nagyságát megkaftányozá, és úgy vissza-

menéuk ; visszamenleg is majd egy mértföldnyire

kísértek az törökek pompáson.

5. 6. Készültünk nagy öremmel, hogy már Er-

dély felé indulunk.

7. Indultunk az vidini sánczból ; háltunk az tö-

rök táboron feljül, egy puszta falu helyén, melyet lií-

nak magyarul Szilfaivá, oláhúl hittak Olymu.

8. 9. 10. Helyben voltunk; ez nap az szekerek

is elérkezének.

11. Indultunk, Firidinen (Füredinen) felül szál-

lottunk.

12. Ott. 13. is ott. 14. Indultunk, háltunk az

Duna és egy szölö közt, az hol cseresnyét bven ele-

get találtunk.

15. Érkeztünk Feketeváras mellé.
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16. Helyben voltunk. Az szekerek is ezen nap

érkezének el.

17. Indultunk által és mentünk az Duna mellett

való Vaskapun. Szállottunk Puszta-Orsvához.

18. Helyben voltunk. Az nap jüve az csernesi

kapitány urunkhoz.

19. 20. Helyben. 21. Indultunk. Szállottunk Mi-

hádián félj ül.

22. Miliádia és Karán-Sebes között szállottunk.

Ezen éjjel mind kiszöktek Karán-Sebesböl az ottvaló

lakosok és peresidiom.

23. Szállottunk Karán-Sebesliez
,

pusztán ta-

láltuk.

24. Helyben. 25. Csak az hegyre szállottunk.

Itt akart elszökni Hajzler uram ö nagysága : de ész-

revették.

26. Indultunk Karán-Sebestöl ; háltunk az Tö-

mös víz mellett.

27. Menénk Lugas alá. Kemínyen hozzánk lö-

dözének, és csakhamar megijedének és megadák ; az

benne való németeket urunk olereszté békivel.

28. Urunk peresidiomot külde belé. Az nap ott

mulattunk.

29. Indultunk ; akkor is szállottunk az Tömés

mellé.

30. Indultunk az Tömös melll ; ott hagytuk az

cselédünket és szekerünket; háltunk az jedi-palánki

pusztán, egy kevéssé ;
éjjel megindultunk, mind men-

tünk, hálni mentünk 31-ikén Pacsva (^Pancsova?)

mellé, ott háltunk alól Páncsván.

Anno 1691. Augustus 1. Az Páncsván alól való

szállásból szállottunk feljül Páncsván.
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2. Ment által urunk az Tömésen és Dunán az

füvezérliez, kevesedmagával.

3. Mi is általmentünk, szállottunk az Dunapar-

ton egy Viznicza nev török és rácz faluban , alól

Landor-Fej érváron.

4. Mentünk a török táborra Landor-Í^ejérvárhoz.

Ugyan az nap Landor-Fejérvárt is mind megjártuk

Macskási Boldizsár és Toroczkai uramékkal és több

becsületes emberekkel.

5. Mi mentünk által Pancsválioz Egri János

urammal.

6. Vagdaltam meg liolmi törökek lovait.

7. Jütt újabban parancsolatunk, hogy mindenes-

tl általköltezzünk Landor-Fej érvárhoz.

8. Költeztünk által az Dunán; szállottunk igen

hideg forráshoz, alól Pacsván.

9. Költeztünk által az Száván, Zemlíny felé igen

nehezen : mivel rettenetes szakadéki voltak az Szává-

nak ; hol hasig, hol nyereg-szárnyáig ért , az pedig

igen rút sáros volt, tartott fertály-mélyföldet. Midn
általkölteztünk, szállottunk az zemlíni sáncz mellé,

közel. Azon éjjel mindgyárt megindultunk portára,

mivel olyan hir jütt vala, hogy az ráczok, az kik az

németek mellett voltak, labonczokkal külen táborban

volnának, és mi az törökekkel az végre mentünk

egész éjjel, hogy azokat felverjük ; lU-ikén, szintín

mikor már kezdett viradni, csak véletlen akadánk az

derék német táborra. Készen vártak ; mi is csakha-

mar megfordulánk ; mind estig tárta az ellenkezés,

mindaddig, míg visszaszállottunk mi is az derék tá-

borra Zemlínhez.

11. Helyben voltunk.
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12. Jütt az egész német armada utánunk, csak

közel szállá az törökek sánczához.

13. Helyben voltunk; mindazonáltal az kinek

kedvek volt nézni . elment, próbálhatott is. mivel ez

uap is estig tartott az ellenkezés. Az két rettenetes

crö csak úgy nézte egymást.

14. Újabban az német tábor felkelvén, szemünk

láttára visszaszálla ; de az nap mind ellenkezett mind

török, magyar, az kinek ahhoz volt kedve. Egyne-

hány németet és fejeket is hoztak.

15. Vissza az régi táborhelyre szállott az német

tábor.

Ití. Minden hadait az sánczbúl kiszállitá az fü-

vezér is, és utána mentünk az német tábornak.

17. Mikó Gábor uram visszamene betegen Lan-

dor-Fejérvárhoz. Minekünk hozák hírül, hogy fut az

német ; utána, az mint elmehettünk, többet nyargaltunk

másfél mélyföldnél. Szépen rendelt seregben az Du-

naparton értük : kemínyen megellenkeztünk. Mind ö

bennek. mind mibennünk elesett. Olyan rettenetes

sáska jütt ránk, hogy egymást alig láthattuk, kinek

mását ember nem hiszem, látta volna; és éjjel csak

visszaszállánk lijabban az török tábora mellé.

18. Újabban az füvezér kirendelé mind az egész

táborát : az német tábor felé úgy mentünk mind ren-

delt seregben, mindaddig, míg meghozák. hogy német

segítség jü; azt meghozván, mindgyárást annak elei-

ben küldenek, azokat a német tábortól elrekesztök

;

az Dunapartnak szorítók az lovasát s gyalogját, az

szekereket és cselédeket mind elnyerk. Az Dunapart-

hoz aztán valami egynehány taraczkokat hozatának

az törökek : úgy bonták meg az németeket, és mind

egy lábig levágok. Sok szép nyereségünk lön ezen
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szombaton. És az török tábor Horvátország felöl elei-

ben szállá az német tábornak.

19. Jó reggel az németek kirendelek szép ren-

desen magokat ; mi mind néztük, azalatt csak felénk

kezdenek lassan-lassan nyomulni, ngy hogy délután

egy és két óra közt elérkezének ; és elsben egymást

köszentök ágyúk szólásával, annakutána egyéb pus-

kák ropogásával. Olyan liarcz lön, az ki egész söté-

tig tartott ; és az szombati jó nyereségnek így adók

meg az árát : mert az magunké is mind odavesze, ma-

gunk is csak alig szaladliatánk.*)

20. Érkeztünk az Száva mellé. Az nagy fáradság

miatt akkor éjjel mind én. s mind Mikó István sógor

uram az lovainkot elvesztettük volt, kin igen megijed-

tünk vala; mégis, megtaláltuk, kin igen megörültünk;

mégis az törökektöl egy lovat ellopánk Mikó István

sógor urammal. Ezen az nap az nagy szorosságban

egy törökét az lovam belevága az Száva szakadékjá-

ban, akaratom ellen; kicsinben maradék, hogy maga-

mot is meg nem ölének.

2 1

.

Költeztünk által az Száván : tiz lótól egy

aranyat adtam, hogy által vitték az Száván. Az nap

Viznicze mellett háltunk.

22. Hálni bementünk Vizniczére.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Hót meg Seraiczki

uram. 30. Eltemettük.

31. Költeztünk által az Dunán és Tömésen; üjo-

lag szálltunk Pancsvához.

Anno 1691. September 1. Holt meg Mihácz Mi-

hály uram Pancsvánál, hogy által költezénk csak-

hamar.

'^) Szaláukcméiii ütközet.
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2. Jüve által inunk is koziukben. Az uap te-

mettük el Mihácz uramat.

3. Helj^ben voltunk Pancsvánál.

4. Indultunk. Háltunk az pusztán, az király kút-

jánál.

5. Ujabban az puí>ztán. egy kis rákos víz mellett.

6. Eg:yeztünk meg' Tömösvárnál az elhagyott

cselédinkkel.

7. Szállottunk tömösvári szolok alá. Lippa felöl.

8. Visszafordultunk. Ezen éjjel szkének el To-

roczkai és Dániel uramék, és Macskási Ferencz uram^

mag'a külen.

9. Ujabban költeztünk által az Tömés hídján.

Szállottunk az pusztán az Denta hídjához.

10. Szállottunk Verseez nev puszta vár alá. az

várása mellé : de az is puszta volt , de törökbúzát

eleg-et kaptunk. Itt az rettenetes havas essö vert. Ott

nem hálánk, hanem elébbmenénk valami törökbúzák

mellé, ott háltunk.

11. Szállottunk az Garas vize mellé: fánk igen

szk volt. hideg volt.

12. Kezdettünk általköltezni ; az viz nem volt

igen széles, de igen mély volt. Sógor uramék egyet-

mással általköltezének. de soha az lovaink az víznek

neki nem ménének. Kn az lovakkal egyfell marad-

tam, sógor uramék másfell az egyetmással.

13. I'Ji is valami nehezen iUtalmenék az lovak-

kal, ö kegyelmek után.

14. Bészállánk Jedi-Palánkára
;
onnét is az mely

liázhoz szállottunk egyneliányan mi erdélyiek, kitu-

dának szegín fejünket ; hanem szorulánk mocskos

kis parányi házacskában, az is puszta volt.

15. 16. Nyugodtunk roszúl. az mint lehetett.
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17. Mindgyárt fogtunk az sáncz-csináláshoz

;

minden emberre rudakkal felosztották.

18. 19. 20. 21. P^rössen dolgoztattunk azsánczon

mindennap, mindnyájon.

22. Ment el az fejedelem Temesvár felé, egy rész

hadaival. En elmaradék Maksai Balázs urammal, mi-

vel igen beteg voltam. Mikó sógor uramék elme-

nének.

23. 24. 25. 26. Ezeken az napokon csendesség-

ben voltunk.

27. Egynehány tatárok ráütettek az kvártélyunk-

ra; egy falka marhát elhajtottak, azonban sok szegín

marha mellett lév leginyeket megfosztottak, mezíte-

len hattak.

28. 29. Ez két nap újabban semmit nem hallot-

tunk, csendesen vótunk.

30. Ujabban jó hajnalban ránk ütének egyne-

hány lovas német és laboncz
; csak akkor vettük

eszünkben, mikor az kapunál voltak, söt ha szeren-

csére egy nagy rakott szekér szénának ott az kapuban

az kereke el nem romlott volna : be is jüttek volna, és

sok kárt tettek volna bennünk. Azokkal egy darabig az

sáncz eltt ellenkeztünk ; az labonczoknak nagyobb

része az marháinkot téringette, és el is hajták akkor

majd minden marhánkot : többet juhval és tehén-ba-

rommal együtt kétezernél ; és így rontanak meg ak-

kor is. Embert is egynehányat lttek és sok jó pari-

pát az ellenkezésben.

Anno 1691. October 1. 2. 3. Indultunk az pa-

lánki sánczból urunk után. Dentához közel, egy lápos

víz mellett háltunk.

4. Tömesvárhoz közel háltunk.

5. Ebédre Tömesvárra mentünk; hálni az saradi
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forráshoz; igoii &zép forrás volt. Itt igen jó alkalma-

tosságot mulattunk el. kit sokszor megbántunk. Maes-

kási Boldizsár uram és Kemény László urammal,

Maksai Balázs és Dobolyi Bálint urammal voltam.

G. legyeztünk meg urunkkal Fel-Laknál; olykor

érkeztünk, liogy szintén akkor volt lárma az ö nagy-

sága táborán. El is szállánk, akkor éjjel egy darabig

menénk, úgy szállánk meg az pusztán.

7. Szállottunk egy puszta tó helyiben ; odaérke-

zék Madacs Péter uram, és hozák hirül, hogy az Lip-

pából az mely egy compánia német kün volt : azokat

az Váradról jütt kuruczok mind levágták, és az fü-

tiszteket elevenen elfogták. Ezen éjjel újabban meg-

indultunk, szállottunk Fel-Lakon felül.

8. Egyeztünk meg az Váradról jütt kuruczokkal

jó reggel. Ebédután szállottunk az lippai pusztára.

9. Ujabban elébbmentünk ;
szállottunk csak azon

az nagy pusztán.

10. Egyeztünk meg törökekkel, tatárokkal.

11. Vélek megindulván, akkor is csak az pusz-

tán, valami puszta falu helyire

12. Szállottunk, közel az Maroshoz. Ezen az éj-

jel szép nyereségünk lön, mert egynehány hajóját el-

nyertük az németeknek, kin liszt, bor. akavita bven
volt.

13. Újabban szállottunk az Maros mellé, közel

Lippához.

14. Efél eltt, éjjel megindulánk által az Maro-

son. Estvére valami hirekre nézve meg vissza ugyan

az Maroson
;
Lippához közel, alól rajta szállánk.

15. Olt mulattunk helyben.

16. Ujabban által az Marosan, Gyula felé szál-

lottunk, Világosvárhoz közel, csak alája.
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17. Szállottunk Jenhöz nem messze. Ugyan az

nap érkezének el az törökek és tatárok, melyek csak

közel szállának hozzánk.

18. Épen Jen mellé szállánk.

19. Küldenek valami portafélét, és az nap fogá-

nak meg Vitéz Ferencz uramnak két szolgáját, és sok

lopott marhát nálok találván, mindeniket megldezék.

Es az törökek Gyulából kijüvének vagy négyen : az

szíveket, májakot testekbl kivevék és el is vivék 5

mit csináltak véllek? k tudják.

20. Visszajüvének az portások ; hozák rabul

Zsenyei István uramat nagyságát és az kállai had-

nagyot Hajdú János uramot ; és urunk derekason

megajándékozá akkor is kapitány Horvát Ferencz

uramot, mivel maga fogta el Zsenyei uramot nagy-

ságát.

21. Indulánk Jentl. Ezen az napon betegen

lóra tevk Szegedi János uramot. és nem jühete ; te-

vk egy szekérre, csakhamar meghala, és akkor is

valami szálas erdben szállánk. halva odavivk.

. 22. Ott mulattunk és el is temetk szegín Sze-

gedi János uramot.

23. Ujabban Gyula felé szállottunk.

24. Mi ott mulattunk. Szolgáinkot elküldettük

Gyula felé zsákmánra.

25. 26. 27. 28. 2í).30. 31. Ezen egész hét alatt

mind csak Gyula és Jen között való pusztákon, lige-

teken tekergettünk ; bizony igen sokat éheztünk, kop-

laltunk.

Anno lyl. Die 1. Noveniberis (így.) Ujabban

indulánk az táborhelyrl az puszta felé. Itt is sze-

gín Cserei uramot*) betegen lóra tevk; nem messze

*) Cserei Györgyöt, a krónikás Mihály bátyját.
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vihetk, csak az lóháton meghala. Meg'álhiiik, és ha-

m Tjábari egy kis vermet ásáiik és úgy temetk el.

Ezen éjjel igen hideg lén, nagy hóharmat; fát egy

szálat sem kaphattnnk : egy kis helyen volt valami

búgácskóló . azt az fdet az bogácstól szépen meg-

tisztítok, egymás kezébl kapdostnk. még verekedés

is volt felette: az ki abban kaphatott, abból raktnnk

valami jó tüzet,

2. Szállottnnk az Maros mellé az pusztáról,

o. Igen nagy bajjal költeztünk által az Maro-

san ; általkültezvén, nem messze megszállottunk,

4. Ott mulattunk, szolgáinkot eltévesztettük volt,

f). Szállottunk Tömesvár felé, valami eserfás

erd mellé. Dobl)al megjárák, hogy senki, se maga,

se szolgája Palánka felé ne menjen : mert valaki arra

megyén, felakasztják, Kz pedig csak mesterség volt.

Kzen az nap Petróczi István uramot elküldé uruuk

Tömesvárhoz az vezérhez.

(j. Maga is nagysága szemben volt az vezérrel.

Onnét elindultunk, késn szállottunk nem messze az

Tömés hidjától ; viradtig az hidhoz mentünk.

7. Költeztünk által az Tömésen; igen hideg volt.

Szállottunk egy berek mellé, és keményen vert az

havas ess, széna is egy csép sem volt.

8. Szállottunk Versecz vára alá; itt is az hó

ersen vert. Sült t()kkel és törökbnzával vendéges-

kedtünk.

9. Szállottunk Jám nev faluban, de puszta volt

ez is.

10. Szállottunk Mirkoicz nev faluban, ebben

laktak.

11. Hala meg szegín Janó. az Maksai Balázs

uram szolgája, el is temetk,
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12. Helyben. 13. Jütt Macskási Boldizsár uram

szolgája.

14. Jütt maga Macskási Boldizsár uram kö-

zinkbeií.

15. 10. 17. Helyben voltunk. Adtam Mikó István

sógor uramnak egy szürke lovat.

18. Indultunk Palánka felé; ezen az nap egy

része által is költezék az Dunán az szegín erdélyiek

közöl. En ott maradék, és az egyik lovamról ezen éj-

jel mind nyerget, pokróczot, kantárt ellopának, — csak

oda lön,

19. Enisaz urakkal, Petróczi István és Macskási

urammal köitezém által az Dunán. Ezen az napon

eresztének el egynehány szegin erdélyi uramékot

hazafelé.

20. Mi szállánk Pozsorviczára. 21-ikén (ott)

22. Hallók meg. hogy felverték az szegín el-

eresztett erdélyieket.

23. 24. 25. Érkezek urunk is késn Pozsorvi-

czára az kvártélyban.

26. 27. 28. 29. 30. Már valami roszúl gazdál-

kodtak, kinek micsodás gazdái voltak.

Anno 1691. December 1. 2. 3. 4. 5. G. 7. Ezen

az napon hala meg egy igen kedves paripám Tatár,

melyet el nem adtam volna másfélszáz forintokon is.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Lön lárma, az mely

miatt mindgyárt ment az fejedelem Palánka felé. En

itt maradtam, mivel igen roszúl voltam. Remínség sem

sok volt életem felöl. 15. Csak feküdtem.

16. Vágattam eret; de senki nem bíztatott, hogy

meggyógyulok.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27, 28.

29. 30. 31. Csak alig-alig voltam.
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Anno 1692. Die 1. Januarii. Ebédeji voltam hop-

mester uramnál.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Vonának karóban há-

rom pandúrt.

11. 12. 13. 14. 15. Érkezek az urunk inasa

asszonyunktól Ugyanazon éjjel Baji (Bay) András

uram az franczia királytól, kihez már semmi remin-

ség nem volt.

16. Egy kapucsi-basa DrinápolybóL Ezen az

napon vendéglé meg* urunk az német rabokot, és az

hopmester asztalánál voltak az magyar rabok is Én

is ott voltam, nagy vendégség volt.

17. Az vendégség után újongattunk mindnyájon.

18. Indult urunk Landor-Fejérvár felé : de az

Morván (Moraván) által nem mehetett, visszatért.

19. Ujóbban csak elment Landor-Fejérvárra,

20. Ott volt. 21. Yisszajütt ö nagysága.

22. Ment nagysága Palánkára.

23. Jüttek vissza az erdélyiek Palánkáról.

24. Is ott volt urunk.

25. Jütt meg urunk.

26. Urunk indult Drinápoly felé, hagyott az er-

délyieknek ezer forintot.

27. Mentünk Vitéz Ferencz urammal és az urunk

papjával, Mikó István urammal Esztorva (Osztrova?)

nev faluban Inczédi György uramhoz ; vocsorán jól

tárta kegyelme. Volt ugyan valami laboncz hir, de

nem bizonyos. Lefekvénk, aludtunk jó álmát : azon-

ban álgyiílövést hal Iánk, csakhamar kettt egymás-

után
;
az Duna is által volt fagyva, — nem kicsin lár-

mánk lön. Azon éjjel megindulánk, fel az Duna mel-

lett, Batucsa nev faluban ; ott sem merénk megma-

radni, hanem onnét is megindultunk, egymást meg-
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ijesztk. Mi aztán elválánk az perédikátor urammal.

Pozsorviczára elmeiiénk. Vitéz iiramék és Maksai,

Mikó uramék odamaradának.

28. 29. oO. 31. Egy darabii^- szép mulatságunk

volt azon lárma felöl,

Februarius. Böjtelö hava. 1. 2. 3. Ujobban lüvé-

nek az ágyúval : akkor is nagy lármánk lön. Jó haj-

nalban hozzám jüve lyiacskási Boldizsár uram pari-

pán, Egri János uram, Torma Kiristóf uram, Mikó

István uram, liévén nekem is jó kis étkem, melyet az

tüzhez tétetek, s kérdé Macskási uram: mit akarok?

Mondám ö kegyelmének, hogy én semmit nem akarok,

hanem ez igen jó étek, és ha valami lesz, étlen ne

vágjanak le, együnk egy kicsint, mert régen nem alu-

szunk, kegyelme is arra hagyá, és mi bizony ö

kegyelmével együtt igen jól lakánk viradtig, meg is

részegedénk egy kicsinyig, mivel ó kegyelmének szál-

lásomon jó bora volt, — azt nem kímílök.

4. 5. G, Csendesen voltunk.

7. Ujobban lármánk volt. Ezen az napon Macs-

kási uramnál voltunk
;
jól tartott ö kegyelme.

8, Jütt szállásomra Vitéz Ferencz uram : két éj-

jel nálam hált kegyelme. Mind szépen, lassan-lassan

mulattunk.

10, En is az ö kegyelme szállására mentem, én

is két éjjel ott háltam ; mulattunk lassan-lassan, —
Ugyan ezen vasárnap érkezett Böjti Mihály uram Er-

délybl.

13. Ezen az napon igen nagy menydörgést hal-

lottunk,

14, 15, 16. 17. 18, (Semmi,)

19. Húshagyókedd lévén, mi is az sógor Mikó

látván urammal emberséges embereket hivánk szál-
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lábunkra. Mikó sógor volt az gazda , az vendégek

ezek voltak : Dézstalvi Farkas uram, Torma Kiristóf

uram, Péteríi uram, Zabolai György és Zabolai János,

Biró István, Makfalvi János, én magam, Mikó István,

Mikó Gábor. N^alami Jámbor kuruczok is voltak.

Midn az étek elkészüle : egy kis domb levén

Mikó István szállása eltt, arra kiálla Mikó István

uram, és ilyen szép szókkal kezdé az vendégeket ki-

áltani : U, szil. szü, bobias, bobias, bobias, esz, esz!

Ezeket az szókot, az melynél jobban lehetett, úgy ki-

áltotta, és mi mind eszvegyülénk, és igen jól lakánk

egymás barátságáért.

20. 21. 22. 23. 24. 25-ik. Újobban mentünk

Mikó István urammal Esztravára Inezédi György

uramhoz.

26. Vissza; az Dunán igen nagy szélvész tárna

da, csak alig jüheténk által hálni Pozsoriczára.

27. 28. 29. (Semmi.)

Martius. Böjtmáshava 1. Igen nagy jégessö lön

olyanok mint egy nagy dijó, és olyan mint az magyaré,

igen sríín.

2. 3. 4. f). 6. 7. 8. 9-dik. Olyan nagy hó lön,

hogy az egész télen olyan nem volt.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ezeken az napokon

mind tartott az hó.

17. Indula Mikó István uram szalonna után Po-

ricsa felé : de el nem mehetett az nagy vizek miatt.

18. Visszajüve.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30,

31. (Semmi.)

Április. Szent-György hava 1. 2. 3. 4. 5. 6-ik.

Az urnái Ollai (Orlai) uramnál ö nagyságánál voltam

ebéden.

MONTTMÍNTA HrSG. 3CR1PT, XXIII.. 48'
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7. 8. l)-ik. Eresztettem az lovaimat fre. Ugyan-

ezen az napon lön igen nagy dörgés, villámás, és

egyszersmind menköhnllás is ; az falu mellett egy-

szersmind liét lovat ütett meg az menkö, jó lovakot.

10. Kiki maga vigyáztatott lovaira.

11. Mind ménesbe liajtók ket:

12. Elérkezett az az aprómarha-ölö bogár is *)

és csak bé kellé hajtani lovainkot ; füsteltük, mégis

sokaknak közölünk lovaik meghaltak az miatt az

rósz apró bogár miatt. Egy hét alatt két kapitán se-

regébl az paripáknak az jova holt meg , kétszáz-

negyvennyolcz ló. Azokon kl az sok ökör, bial.

13. Ebéden Budai uramnál voltam. Azonban kiki

hajlott lovaival : füstelte, mégis csak alig oltalmaz-

hattuk, hogy meg nem ölte.

14. 15. Igen hideg essö lön ezen két nap, és

úgy szünék valamit az a hamis bogár : mert talám

mind megöli vala lovainkot. marháinkot, ha az a ke-

míny idö nem találja vala.

16. 17. 18. 19. 20-dik. Budai uram hivá ebédre

Petróczi István uramot, Macskási Boldizsár uramot,

OUai Miklós uramot ö nagyságát, és Vajda János

uramot. Eu is ott voltam, becsülettel tartott.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Ezeken az napokon

mind volt az hire, hogy jü urunk.

28. Rettenetes hirtelen érkezek urunk, úgy hogy

senkisem tudta ;
eleiben sem mehettünk, csak megle-

pett bennünket. Ezen (nap) vocsorán Petróczi István

uramnál volt ö nagysága (Tököly.)

29. Érkezett Sándor Gáspár uram.

30. Inkább mind palotán voltak, az kiknek ked-

vek volt hozzá.

*) Galambóozi máskép kolumbácsi It^gy
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Május. Püiiköst hava 1.2.3. Jó reg-gel vadászni

mentünk urnnkkal. Ebédig két nagy szarvast veret-

tünk. El)édntán niegmnstrálának minket erdélyieket.

4. Jobb részét az hajdnknak elkiildék az hajók

eleiben, az kik Nyisrl jüttek, mivel yok bajok volt

az pandúrok miatt, nagyfélve jüttek. Minekünk meg-

paranesolák, hogy mind bemenjünk az sánczban, —
hálni bé is mentünk, és mint az szegín hajdúk szok-

ták, mi is ügy virasztottunk, nem használván az ne-

messég. Ez nap hallók meg. hogy az kólyukat*) meg-

vették az németektl.

. Jüve hire, hogy az pandurokot felverték, az

ki miatt az hajók nem jühettek.

6. Megjüvének az hajdúk jó nyereséggel, az kik

az pandurokot felverték volt.

7. Mene el Sándor Gáspár uram Landor-Fejér-

vár felé, hajón. Maga elöl elment Siijkán, szolgái ha-

jókon ; rá akadván az pandúrok, szolgái az mely ha-

jón voltak, felverték, és kettt bennek elfogtak. —
Ugyan ez nap mindgyárt meghozák az hirét, és igen bú-

sult urunk, mivel azt mondták, hogy magát is elfogták.

8. 9. 10. 11. Hozának hirt, hogy megindult asz-

szouyunk Karán-Sebesböl.

12. Jütt meg Sándor Gáspár uram Landor-Fe-

jérvárról.

13. Érkezett az fejedelem-asszony Palánkára jó

reggel, az nap által is jütt az Dunán Rámban.

14. Nagy pompával eleiben mentünk ö nagysá-

gának, és be is kísérk Pozsorviezára igen nagy

öremmel, és sok lövés is volt.

l. Vendégség volt.

*} Veteráni barlanp-ját,
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16. MegparaiicsoL^k, hogy készen leoyünk tizen-

két napi éléssel.

17. Készültünk.

18. Indultunk az kölyuk felé uninkkal ; háltunk

egy kis puszta falu mellett.

19. Ment el urunk az Dunán alá, az kölyuk felé,

az katonaság által az Dunán, Halmád (Halmágy?) vi-

dékére. Mi erdélyiek maradtunkjPetróczi István uram-

mal az Pek vize mellett.

20. 21. 22. Verték fel Halmád vidékit.

23. Visszajüttek. Mi mind helyben voltunk az

Pek vizénél.

24. Mi mentünk urunk eleiben ezen az napon

igen ersen ;
mentünk hálni bé Pozsoriczára.

25. 26. Voltam Vitéz uramnál ebéden.

27. 28. Voltunk urunkkal vadászni.

29. Volt nálam ebéden Vitéz Ferencz uram,

Torma Kiristóf uram, Dézsfalvi Farkas és Mikó Ist-

ván uramék.

30. 31. Helyben voltunk.

Június. Szent-Iván hava 1. 2.3.4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. Ezeken az napokon hevertünk.

16. Küldé urunk Sándor Gáspár uramot Driná-

polyban az füvezérhez. Mi mentünk ö nagyságával

vadászni; egynehány erdeit vertünk.

17. 18. 19. 20. 21. 22. Helyben.

23. Mentünk urunkkal Palánkára.

24. 25. 26. 27. 28. 29. Ott mulattunk.

30. Érkezek az Ali bassa az Dunán, melyet

urunk meg is vendégle derekasan. Mikor elérkeztek

furkátái, igen sok lövés volt. Furkátája volt har-

mincznyolcz, gályája volt négy. Ezeken sok szép

Uivöszerszáraok,
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Július. Szent-Jakab hava 1. Ujabban az Dunán

általmcne urunk az bassához, mivel öRám felöl volt;

ott igen pompásson é? jó szívvel látta midn által-

mentünk, annakiitána maga gályájában ülteté az Du-

nán, megnuitatta mesterségét, lötetett, é- dob, trom-

bita, töröksí]) és egyéb egynebányféle nnizsikák vol-

tak. Annakutánn ö is kemínyen, az (ik szokások sze-

rint, megvendégelek urunkot is. minket is.

2. Mi egynehányan mentünk Pozsorviezára.

o. 4. .'). (). 7. 8-ik. Vettem fel az ajándék-posz-

tóból csinált dolmánt.

í). Jütt meg urunk Palánkáról Pozsoriczára.

10. 11. 12. l:\. 14-ik. Küldettünk zsákmánra

Biszkuplira.

15. Hazajüttek szolgáink. Ezen éjjel érkezek

kapucsi-basa.

IG. Volt szemben az urunk az basával, és ebéd

után mindgyárt elment Landor-Fejérvár felé ; mi az

Dunáig kisértük.

17. Urunk is megindult Fejérvár felé, de ugyan-

az nap visszatére. mi^el az köszvény rájütt <» nagy-

ságára.

18. 19. -Jii-ik. Jütt Ali basa az Dunáról.

21. Újabban visszament. Mi ezen az napon kül-

dök szolgáinkat qvártélyokban, de semmit nem kap-

hattak.

22. 2;>. 24. 25. 2ij-ik. Vadászni unmkkal.

27. Adtam egy jó viselt dolmányomot Mironnak.

Jancsinak egy csizmát.

28. 29. 30-dik. Jütt marches de Lóra és Fonton

nev két franczia, derék emberek, az melyeket kül-

dett az franczia orator Konstanczinápolyból. Ezek

eleiben messze kimentünk, úgy kisértük bé ket pom-
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páson. Békésérvéii ket, olyan nagy szélvész lön

csakhamar, liogy egynehány galambot is snjta agyon

az kö.

31. Lön az Dózsa Mihály és Kis Péter iiramék

lakadalmok ; mindenik bejárók, nrunk csinála nekik

lakadalmot. Elsben lön koszoró-zés; maga is kin volt

nrunk nézni, az két francziát is kivitte az nézésére.

Volt öt rendbéli ajándék, tisztességes. Hatodik volt

egy czifra kecske, igen pántlikás. Ezt nyerték egy

tccim (így) legín lován, melyet nem kicsinyig szégyelle,

az többi pedig az nyereségnek örültek. Mind nrunk

s mind asszonyunk kün voltak az lakadalomban, asz-

szonyunk sokat is tánczolt.

Augustus. Kisasszony hava 1. 2. Kísérk urun-

kot az Dunapartra, jó reggel, olyan remínség alatt,

hogy onnét mindgyárt visszajüvünk : de megcsala az

remínség; ennünk valót nem vittünk, és csak étlen

háltunk az Dunaparton.

3. Urunk elmene hajón Landor-Fejérvár felé, mi

is vissza Pozsoriczára.

4. 5. G. 7. 8. ;j-ik. Érkezek Kapis nev német

Pozsoriczára.

10. 11. 12. lo. Ezen az nap elvonák egészen az

peremendánkat (praebeiidánkat.)

14. 15. 16. 17. (Semmi.)

18. Mentünk urunkkal, asszonyunkkal Rámlioz.

19. Mi vissza Pozsoriczára, urunk, asszonyunk

Galambvár felé.

20. 21. 22. 23. 24. Helyben.

25. Mentünk urunk eleiben, az Pek vizéhez.

2(). 27. 28. Ezeken az napokon mind az Pek

vize mellett jártunk alá s fel.
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20. Szállottunk az Molawa vize mellé; itt csak

meg iiem hala az szolgám.

oO. Bementem Pozsoriczára.

31. Ott Pozsoriczán készültünk mindnyájan.

September. Szent-Miliály liava 1. Szállottunk ki

mindenestl táborban az Molava mellé.

2. 3. 4-ik. Mentünk urunkkal Rámlioz.

5. Vissza Rámtól. Szállottunk újobban az Molava

mellé , szintén oda . az hol az Dunában szakad az

Molava.

6. Helyben. 7. 8. 0. 10. 11. 12. 13. is mind

helyben.

14. indultunk az Molava melll, és ezen az na-

pon által is költeztünk az Morván: éjjel igen rút he-

lyeken mentünk Macskási Boldizsár és Maksai Balázs

és Inezédi György uraniékkal. Szállottunk késn éjjel

Vcg-Szcndrn alól.

15. Szállottunk Szendrn feljülJezova viz mellé.

KJ. Vissza újabban, alól Szendrn. az Duna-

partra.

17. 18. 10. 20. 21. 22. Helyben.

23. Küldettek engemet. Mikó Istvánt és Tarsoly

Péter uramot éjjel Pozsoriczára, törvínt tenni.

24. Ment el urunk Landor-Fejérvárra ; mi is

azon éjjel vissza az táborra.

25. Jüttek vissza egynehányban, az kik urunkkal

elmentek volt.

26. 27. 28. 20. 30. Helyben.

October. Mindszent hava 1. 2. 3. 4-ik. Küldet-

tük szolgánkot Pozsoriczára az tized-napi premen*

dáért.

5. Szállottunk az Duna melll be az erd közé.
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mivel az Duna mellett semmiképen meg nem marad-

hattunk az nagy szél miatt és hideg miatt.

6. Jüttek meg az szolgáink az peremondával

:

hoztak valami gazos biízát, és törökbúzát is keveset.

7. Rettenetes lövést tettek Landor-Fejérvárott.

hogy az föld is rengett belé ; soha nem tudtuk mire

vélni,— tartott majd egy óráig.

8. Meghallok . hogy annak az öreníit ltték,

hogy Kandia alól az ellenségeket elhajtották, az mely

már egynehány esztendtl fogva obsidio alatt volt

;

és az törökek igen nagy öremmel voltak.

9. Maksai Balázs uram mene Pozsoriczára; az

szolgák zsákmánra.

10. Mind haza kerültek.

11. Jüve ers parancsolat, hogy mindgyárt in-

duljunk Landor-Fejérvár felé. Csakhamarjában elké-

szülénk, megindulánk, jó remínség alatt. Háltunk

Szendrön félj ül, az erd között, közel az Dunához.

12. Háltunk az Duna mellett, Vizniozén alól.

lo. Végig mentünk az füvezér táborán, és mind-

addig, míg elhaladtunk, kin egy sátorban ült az füve-

zér, úgy nézett, és sok fü-törökek. Macskási Boldi-

zsár uram odamene és Ollai Miklós uram, köntes-csó-

kolni; mindeniket az füvezér felkaftányoztatá, és úgy

menénk által az Duna hidján, az melyet általkötettek

volt. Az Duna és Tömés között háltunk. Az Duna

hidja volt ötvennégy kompon, két öreg hajón, és az

két végin nagy darabon híd volt.

14. Által az Tömésen Pancsvánál ; mi szállottunk

Pancsván félj ül.

15. 16. 17. Ezeken az napokon mi ott mulattunk;

az táboron sok nyulat vertünk el. Azonban ugyanezen

éjjel az estrázsáról az törökek lovai megijedének és
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elszaladtak ; csakuem lármánk lön miatt-a. Némely

ezcgín törökeknek lovairól sok egyetmás el is veszett.

Terhét könnyebbítették.

18. Indulának az hadak Tömesvár felé az élés

eel ; mi vissza az Tömés hídján szállottunk, az Tö-

mespartra.

19. Urunk mene l^andor-Fejérvárra. Minket

szállítanak valami nagy vizek közé ; hajón mentünk

be ; onnét egyfelé sem mehettünk ;
fánk sem volt, igen

ers hideg volt, esak meg nem haltunk hideggel.

20. 21. 22. Újabban általszállítának az Dunán

liajókon. Mi ott háltunk ^lacskási Boldizsár és Maksai

Balázs urammal. Az többi elment Vég-Szendrö felé.

23. Hálni mentünk Izár Csíkra. Rettenetes hideg

idö vtlt.

24. Szállottunk Szendrön alól. az Jezova vi-

zéhez.

25.Lijabban megváltoztatok az szállást: beljebb

szállánk, valami fák közé.

2G. 27. 28. 29. 30. Ezen estve késn újabban

rettenetes lövéseket hallottunk.

31-dikén is iszonyú lövést tettek ágyúkkal és

jancsárpuskákkal. Ez az két napi lövés azért volt,

hogy az török császárnénak egyszersmind két fija

lett, és annak az öremét ltték.

November. Szent-András hava 1. Esszegyülénk

mi eg'ynehányan, és elvégezök.hogy suplicatiót Írjunk

az fejedelemnek, és csak búcsúzzunk.

2. Vasárnap megíratok . az mint legjobbnak

irányzók, és mind eljárók az erdélyieket, hogy az ki-

nek kedve vagyon rá, és velünk meg akar egyezni

:

subscribáljon. Jobb része az erdélyieknek mind sub-

scribálák, hanem Vajda János uram nem, és nem is
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jovallá cselekedetünket; Daczó Pál uram sem, Daczó

Lás'iló uram sem, Orbán Pál uram sem. Ezek hárman
vagy négyen, az kik ott az táboron voltak, nem aka-

rák : de az többi mind akarák ; hanem azon állánk

meg, hogy az mely több emberséges emberek vadnak

Pozsoriczán : azoknak is tegyünk hírt. és lássuk ö

nagyságokat és ö kegyelmeket is.

3. Mi felvállalók hárman, és elmenénk Pozsori-

czára : Maksai Balázs. Fosztó Zsigmond és én. Leg-

elsben is menénk Macskási Boldizsár uramhoz. O
kegyelmének az dolgot megmondok, az suplicatiót is

megmutatok, és ö kegyelme is megijede és monda •

az hatalmas Istenért, mit csináltok? bizony engemet

lÖdeztettek meg, mert azt tudják, hogy mind én dol-

gom I Megmondok ö kegyelmének : hogy közettünk

sem volt ö kegyelme ; mi készek vagyunk megeskünni,

hogy sem hire. sem tanácsa nem volt ö kegyelmének

benne: de mi bizony csak beadjuk, vagy béküldjük.

lássák, az kik nem akarják! Már akkor 48-an voltunk,

az kik subscribáltuk volt. Kemény László és Serédi

Péter uramékhoz vittük, megmutattuk. nagyságok

szolgák levén, nem subscribálának. az két Nemes ura-

mék sem. Az többi ott is, az ki volt erdélyi, mind sub-

scribálának. Addig szóUánk Sándor Gáspár uramnak,

hogy felvállalá és elvivé Landor-Fejérvárrá az feje-

delemhez. — Az mig mi ezen dologban jártunk : ad-

dig Vajda János uram ment Landor-Fejérvárrá, és

azon dolgot mind megbeszélte, és nem kicsin haragja

volt ránk az fejedelemnek : de ki volt indítója azon

dolognak ? ki nem tanulhaták.

4. Elment Sándor Gáspár uram. mi is vissza az

táborra.
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5. (i-dik. Jüve vissza Sánclor Gáspár uram, és

nz siiplicatióiiak elveszett nevét köték.

7. Szálloltuiik az Morva és Jezova két viz közé.

S. 0. 10. 11. 12. la. :\tiii(l lielyben.

11. Költezéuk által az ^íorváu. Midöii szállót

timk volna : késn Jüve paraiicsolatunk. és mindgyárt

éjjel késn érkeztünk be Pozsorviezára.

15. Érkezett az fejedelem; eleiben mentünk, bé-

késértük. Ujabban kimentünk az faranezia eleiben,

és azt is bekésértük az pozsoriezai sánczban.

lo. Indulánk Petróczi István urammal ö nagy-

ságával az ftivezér után ; háltunk egy rettenetes erd

között.

17. Indultunk hajnalban; késn szállottunk Pa-

rajtín mellett, és ott érk utol az f vezér táborát.

18. Cjobban hajnal eltt megindulánk , mind

együttmentünk az táborral. Minket az ur Petróczi

uram elbagya egy rettent erdben, hogy várjuk meg
az kapitihákat, mivel hátra fognak lenni. Mi csak

ketten egy igen szoros útban ott várakoztunk sokáig.

Tüzet raktunk, és az számtalan sok török lovas és

gyalog takarodott mellettünk : míg nagykésre elér-

kezék kapitiha Baji Mihály uram. és kegyelmével

mi is úgy menénk az úr nagysága után, és elérk

Ráska nev vendégfogadónál, az hol volt egy kastély

is ; és utánunk csakhamar elérkezék az ftívezér. Ezen

az nap szemben is ltt az úrral az fvezér. és elsben

igen rósz választ adott ; azután megizené. hogy reg-

gel lesz egész válaszsza. és reggel meglévén az vá-

lasz. — Ezen éjjel két szegín végbeli török szállt

halálra.

10. Visszafordultunk; ebédet ettünk Paratínnál.

hálni mentünk egy kastély mellé, melyet hínak Rás-
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uának; itt is igeu nyomorúságos hálásunk volt az

liidegbeu.

20. Egy igen szép kis patak mellé, hol igen sok

jó asszú'^O fára találván, jól háltunk az jó tz mellett;

lovaink az avarban ettek az mit akartak.

21. Beérkeztünk Pozsurviezára , de igen nagy
szélben

;
és ugyanaz nap haliam meg az jó hirt, hogy

engemet és Vitéz Ferencz uramot eleresztettek. Ezen

dolgomot vitte végben Madáos Péter uram.

22. Ment el Sándor Gáspár uram Landor-Fejér-

várrá.

2a. Men el Vitéz Ferencz uram és Káinoki Ta-

más uramék le az Dunán, Havasaifölde felé.

24. 25. 26. Ezeken az napokon Pozsoriczán

nyugodtam.

27. Indultunk Isten engedelméböl ki egynehá-

nyan Pozsoriczáról : háltunk az Dunaparton. Lovaink

semmit nem ettek.

28. 29. 30. Ezeken az jiapokon mind az Duna-

parton hevertünk, az nagy szélvész miatt.

December. Karácson liava 1. Igen nagy szél-

vészben késn jüve által Erdélybl Dózsa Tamás

uram. — már akkor ugyan csendesedett vala az Du-

na
;
ezen éjjel szépen megcsendesedék.

2. Isten engedelméböl mi is általkötezénk. kiért

áldassék szent neve. Ebéden Jedi-Palánkán Daróczi

András uramnál voltam ; ebédután hálni mentünk

Sabtinczára.

o. Hálni Varadinra.

4. Ebédre Tikvánra. hálni Karasóra. igen nagy

ksziklák közé. Itt sem ettek az lovaink semmit is

egész éjjel.

*) Száraz.
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5. Hálni NagT-Zölleiiczre ; itt is szalmánál egye-

bet nem találtunk. Háltunk valami nagy fák között.

6. Érkeztünk Karán-Sebesben. Itt minden fegy-

verünket elvevék, és magunk szép árestomban lönk:

mindazonáltal igen emberséges ember volt az com-

mendáns, és jó szívvel látott, egynebányszor meg is

vendégelt egynebányunkat ; az t(»bbinek prófontot

adatott.

7. Postát külde coramendáns uram ö nagysága

Veteráni uramboz felölünk.

8. Comraendáns uramnál voltunk ebéden egyne-

bányan ; vocsorán Macskási Péter uramnál csak virad-

tig ittunk.

9. IJjobban Macskási uramnál ebéden. Ezen az

napon is viradtig mind ittunk.

10. Commissarius Farkas János uramnál voltam

felestökemen, ebéden commendáns uramnál, vocsorán

Macskási uramnál.

11. Megérkezék az posta Veteráni uramtól ö

nagyságától.

12. Ebédelött mind megesketének bennünket

császárunk büségére , annakutána az commendáns

megvendégele, fegyverünket megadák, és németeket

mellénk, és így elereszte mint emberséges ember. —
Ezen éjjel csak kicsinben maradék, hogy az mellénk

adott füvebbik német bogy meg nem lve : mert az

mellyemnek csapódta puskáját, de nem sülé el, nem

akará Isten. Ezen éjjel is csak az rettenetes havason

háltunk, lovaink semmit nem ettek. Rettenetes hideg

volt.

13. Megengedé Isten, hogy béérkezénk az mi

édes hazánkban, kit régen kívántunk. Hálni Nagy-
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Pestínbeii. Mi nz némettel liúltiink Tviily Milii\ly

uram házánál, mely nagy becsülettel gazdálkodott.

14. Csak az szomszéd faluban háltunk.

15. Hálni mentem Beretérc, Kendefi Pál uram-

hoz. O kegyelme is jó szívvel látott.

IG. Benczenczre, Macskási János sógor uramhoz.

17. P^rkezének Macskási uramék is és az német

oda sógor uramhoz, és ö kegyelme is jól tárta; en-

gem el nem ereszte ez nap is.

18. Háltunk Szász-Sebesben.

19. Erk el ö kegyelmeket; háltunk Ombózon.

20. Ebédre Rosz-Csrre , onnét bé Szebenben.

Tizenkét órakor bémenénk, és az piaczra állítanak,

körülvének lanczfákkal (lándzsákkal) és muskatélyok-

kal. Éjjel, míg az négyet elütette. sem mi senkihez

nem mehettünk, sem mihozzánk senkit nem eresztet-

tek. Késn németeket adának mellénk és elkésérte-

tének. Hálni mentünk Nagy-Csürre.

21. Hálni Kapusra.

22. Ebédre Sárosra, hálni Szökefalvára, Sárosi

Jánosné asszonyomhoz. Itt találtam Tót Mihály

apámuramot is.

23. Ebédre Gálfalvára. Itt vártam meg mind az

németet és az szegín erdélyieket. Hálni Lörinczfal-

vára, Torma Istvánné asszonyomhoz. Igen roszúl ta-

láltam, mert az betegség úgy rontotta, hogy azt gon-

doltam, hogy meghal mindgyárt.

24. Bé Vásárhelyre. Az urnái gubernátor (Bánffi

György) uramnál ö nagyságánál voltam ebéden.

25. Ezen az napon is újobban megesketének

bennünket, és az többit eleresztek, engem nem.

26. Indultunk Vásárhelyrl; hálni Felében. Vo-
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csorán csak az úr ett az asszonyiiyal. Kn is ott vol-

tam, és vocsora után elereszte ö nagysága.

27. Ebédre Oroszfájára, liálni Szovában : az

én régen elhagyott édes kedves feleségemhez és

gyermekimhez, Isten engedelméböl, kiért áklassék

szent neve

!
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V.

KÉSMÁRKI TÖKÖLY IMRE

Törökországban biijosó hadainak fölterjesz-

tése a fényes portához.

1699.

Potentissimi Imperatoris Turcici sub Aiispicio

et Celsissimi Principis üomiiii Domiiii Emerici Thö-

köli iii servitio Bellico Peregrinantium . pro Deo et

Patria militantiumque Huiigaronim , ad Fuloidam

Portám Otthomaiinicam postulata hiimillime porrecta.

Qiioniam Iiiteiitinim Initiationes, operum omiiium

nostrorum Secundationes, Aiixilio aeternantis Dei

carente, sinit censendo iniitiles et siipervacaneae ; ea

re depropter ad exaltaiidam Glóriám Dei, conveiiiens

a nobis Postiüamen
;
primo primiim proponitur.

1) Potentissimi Imperatoris Turcici ex Gratia,

Celsissimi Principis Domini Domini Emerici Thököli,

Domini nostri Oratiosissimi. sub Auspicio Peregrinau-

tes nos Hungari, cujuscunque in Statione, Territorij

coUocabimur : Templa pro Cultu Divino, annexae ibi-

demque Aedes Parochiales et Scholae omnibus cum
Privilegüs , Libertatibusque eorum apprivilegiatis,

libere erigantur. in iisdem et observeutur . humillime

expostulamus,

49*
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2) Tiirres, Domiis ibidem horologiales et Cam-

panae, pro more consveto et in Hungária usuato, sine

redemptione Locoriim, liberrinie procnrari , continna-

rique possint.

3) Parochi vei Pastores, Professores,ScliolaeDi-

rectores, Cantores. in t»enere Ecclesiasticae Personae

omnes et Scholarchae. Templis in nostris et Scholis,

cultus Divini pro oemolnraento, nna nobiscum, ordi-

naria secnndum Requisita Religionis . importnno.

absque impedimento, quovis tempore libernm habeant

Exercitinm, huraillime exinde instamns.

4) Exaeqniae üefunctorum, Infantinmque Bap-

tisationes, Patriae veluti nostrae in tranqnillitate usu

coiToborabantur, eodemmodo absque omni contribu-

tionis exolutione observentur.

5) Parocbos vei Pastores, Scholae Directores, et

Cantores, caeterasque Kcclesiasticas [*ersonas nostras

nemo superdominetur supereminentes omnes Ladicae,

Authoritatem dominandi sibimet ipsis quolibet prae-

textu vendicantes abarceantur. nec Ladicali, vei ali-

arum qualiumcunque contributionum exaetione moles-

tentur. importune ; domos eorum Parochiales Túrba

-

tores, Tnrcae, nequc aliae nationes vi aggrediantur.

praeterea indebita vexatione, qualicunque contributio-

nis genere, et nullo cujuscumque laboris onere aggra-

ventur. Instanter proponimus.

6) Quandoquidem nos Peregrini. universorum

Bonorum, Familiarum, üxoivím, dilectissimorum pro-

genitorum nostrorum fatali cum derelictione, pro Deo

et Patriae Libertate arma assummente>>, Potentissimi

Caesarig Turcici sub Imperio Celsissimum Principem

Dominum Emericum Thököli, Pristinura Dominum

nostrum Gratiosissimum. desiderative braebialis Sub-
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sidii ergo requisiverimus ; ex eo Uiiivcrso Bclligera-

tionis U(»strac cukmiso tcnipore factaiii Suhjectioiicm

totalem nostram attestantes. et perpctuani tidelitatem

erga fulgiflissimam Portám, liistanuis liuniillime igi-

tur, Universitas Hiiugarorum peregTiuaiitiiim ; Celsis-

simus hic Priiicepfi noster Gratiosissinms Fiilgidissi-

inae Portae ex Gratia ad nos gubeniaiidi, coliabitaiidi

eausa traiisinittatur ; eidem Celsissimo Priiieipi iiostro

universaliuni boiKiriim lóca accomodabilia qiioad

eomplaceiitiam exhibeaiitiir. exscií?sis tameii pereg'ri-

iiorum Hiiiigarorura bcuiis, et eorinidem eoliabitatio-

niim loeis. qiiaecuiKjue aiitem iii)iversalium boiiorum

Lóca et Praedia a t'ulgida l*ortn, Priiicipi et Priuci-

pissac Cclsissimis fucriiit gratiusc collata, tam siiarimi

Cclsitudimim vita durante libera in .Iiirisdictione,

quam etiam carinidem Posteritatiini, Lcgatarioriimque

succcssivis in Dispositionibus íiant libere et perraa-

neant. ea tamen Principatus Autboritate. qiia inComi-

tatibus et Partibns Hungáriáé et Transsylvaniáé, uni-

versaliura bonorum nobiliiim Lóca et Praedia fuerint

possessa, jure haereditario nsuari possint.

7) Sí ver Celsissimns Princeps noster Gratiosis-

simus, insperate seraine virili decederet (Divina Cle-

nientia quod tamen avertat) ex Annnentia Fulgidissi-

mae Portae Gratiosissima. Peregrinantibus Hungaris,

eorumque Posteritatibus concedatur libera facultas

natum Hungarum Principem eligendi, ciii etiam piae

reminiscentiae ímperatorum Ottliomannicoriim Diplo-

matis Atbnaraetici privilegia imiversaliter transfe-

rantur.

8) Antiquibiis qualibuscunque Libertatibns nobi-

litaribus, Authoritatibus, Privilegiatis Donationalibiis,

omnibiis his et appertinentibns Praerogativis. pristi-
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nis a Regibus siiis nobiles fneraiit privilegiati, in iis-

dem Libertatibus, tam Priiiceps iioster Gratiosissimus.

Öuccessores etiam Priucipes , luiiversos nos conser-

vent, a minre ad május.

9) Spectabilis ac Magniíici Doniini Stepliani

Petróczy, Pro Deo et Patriae Libertate Militantiuni

Hungarorum et Peregrinantiiim Siipremi Generális

virtiiosissimi. qiii propter fidelitatem erga gentera

Otthomannicam prosecutus, Patria bona ipsius arais-

sa siint, jacturam denique eorum, quae erepta sünt,

uoctes atque dies continuatos, quos labores superavit,

clementer resuscitari et meritorie remunerari cupi-

mus. lustauter insuper proponimus Lóca commodiora,

adaequata Terminis ipsorum pro fidelitate amissorum

bonorum, tanti aestimij Possessiones.Facultates, Man-

siones, Praedia, cum suis appertinentiis usualibus,

ipsi praedeclarato Spectabili acMagniíico viro Dominó

Stephano Peti'óczi ad possidendum approprientur et

statuentur in Jurisdictionem , Privilegiis iisdem usu-

alibus roborentur ipsa collata, quibus in Hungária in

Pacificatione antea Avitica possidebantur.

10) Tribunis sive Colonellis, Capitaneis. Judi-

cibus belli , item Nobilibus Ofíicialibus, Ductoribus

Exercituum . Vigiliarum Praefectis, Vexilliferis, de-

hinc quibuslibet officialibus, ut et consequenter raedio-

cris et postremae conditionis militibus, Pedcstris et

Equestris Ordinis, quantum portionis et fortunae,

quorumcunque facultas legális amissa ipsis adaequata

et decens expetierit et ipsis condigne foret. cuique

pro sua sorté, quantum insuper quisque commodorum

Locorum in Terminis Regni Hungáriáé possiderint,

ista omnia aequivalenter ipraedeclaratis. specificatis

exhibeantur.
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11) Possessiones, Lóca habitabilia , iisuabilia,

culta et iiK'iilta, Praedia, ct Potestates ex Clementia

Fulgidae Portae collata praefatae, cum omuibiis ap"

pertiueiitijs, ista Praerog'ativa iiobilitari Libera et

Jurisdictione Regia Privilegio, confirmeiitur qiiibus-

cuiiqiie Nobilitaribiis Privilegiis. nobili cuique viro

coiiferebaiitiir et licebat illis uti, liis módis iiifra-

specificatis

:

1-mo.

Ab aiitiquo lecepto et iisitato ver jiire iiostro,

ut et diploniatibus Praedecessoruni Kegum Hungáriáé

roboratis et coiifirniatis Legibus iiostris , iiiter nos

Kempublieam nostram possimus regere
,

gubcrnarc,

stabilire, huniillime expetiraus.

2-do.

Removeiidis oninibiis denique praepedinientis quac

quideni Conununem Ordinem suffocarent ct remora-

rentur, ut et Gentium universarum Leges perbibent,

^cilicet: quod annuatim, post decursum annorum sub-

scquentium Offieio defuuetis ofíieialibus et ministris

inaugurentur continuis suceessibus recentiores ex

Gente nostraproi)ria more solito oriundi, conservandac

totius Keipublicae causa, ex nostris, non alicnigenis

praejudicio nostri alternari, resuscitari, eligi possint,

bumillime expetimus.

:3-tio.

Possessioncs omnes. in Genere Aedificia, Pro-

montoria Vineta . Montes . Colles , Sylvas , Nemora,

Saltus, Lóca culta et inculta, Foeneta, Campos, Ju-

gera, Fluvios, Fontes, Piscinas, Lóca molendinorum



776

et Moleudina, deciirBUS Aqiiarum, valuales et Puteos,

Pascuationes Jiimeutorum . omnia praespecificata et

his similia usualia qiiaecimque Poteiitissimi Impera

toris et Fulgidae Portae ex benigiia Clementia contu-

lerit, ciim terminis eonim siiis, ita i)rivilegiis circum-

septa Libertate, iit nullás exactioiies, tricesimas. de-

cimas, nouas, vei alia ciiiaepiam id g'eiiii^ practeiisio-

nis excogitata, Areudas, Telonia, patiaiitur. qiiae qiii-

dem invitus a quibiisvis Poteiitiariis ubtiuderentur, ira-

portarentur. Possessores ver eorundem praespecifica-

torum ad terénda antelata onera. quovis praetextu non

urgeantur.

4-t<).

Quod paciíicani reqiiiem in Habitaculis nostris

coutinuare possimus : nnlliis Turbator importunus, Iti-

nerator violentus Qiiartirizantium Militiim, vei depo-

pulantiiim Belloriim infestantes gregariae Turbae no-

bis irruant, Quartirijs molestent, hospitalitc extenuent,

ne propter depopiüationem exinde causatam. campo-

nim, vinetorum et caeterorum iitensilinm depastionem

damnum irreparabile patiamiir
,
ad Vitamque iilterins

producendam inutiles reddamur, luimillime expetimus.

5-to.

Gens Potentissima Ottbomannica nobis non in-

termisceatur babitando, Szu-Passae ita dicti dimove-

antiir invadentes. Segregatus nobis babitandi Locus

ab alienigenis inditus se se obtrudentibus sit et con-

cedantur, luimillime exoptamus.

(i-to.

Per vim et potentialiter extortorum pecorum

nostrorum abactione. Jumentorum expostiilatione, poten-
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ter cuiruum admiiustratioiie ne aggravemur ; imo ad

raacliiiiaFi uavaies iiicolarum distractione, expulsioiiei

propter defettuni lioniinnni pecimiaria cxactioiir in-

quietcmur. liuniilliiuc exoplamus.

7-timo.

Diviiia Cleraeiitia tandem ita favente, tempus et

Occasio nos seciindantes, cum AnnuentiaPotentissinii

Imperatoris et Ferni;nino instriuti. liccat Belluni ip-

sis inferre Rostibns, quieunque potenter et imperiose

Transsylvaniám et Hnngaviam. Patrias nostras ssedes

occupantes. injurÍ8 et praejudieiu nostri eontimio de-

populantnr. t'unditusque Rempnblicam evertere voliint

;

ne cogamur autem ad remotiora Regna propriis sump-

tibus. vei vi irapiilsi militare.

12) Stationes possessionarias cum in tempore

fixas ocenpabiraus et locabimus. Fulgidissimam Por-

tám cum onusti impedimeiitis . injuriis nobis illatis,

que quidem saepissime ing'ruent, bumillime suplican-

tes requiremus, Instantijs et suplicibus Libellis nostris

miserias detegentibus apud Fulgidissimam Portám

mature detur Conniventia Clementissima, toties, quo-

ties Deputati nostri. onusti mole miseriarum nostra-

rum
,

pedes et vestitum Potentissimi Imperatoris

adosculari volunt, ne propter remoram ibi comraoran-

tes, miseria ipsis exinde causata. facultatibusque ex-

hauriantur.

13) Fulgidissimae Portae ad hoc usque temporis

intervallum usuata ex Clementia, cum a primis annu-

atim pro vestimentis panni, menstruatim stipendiales

pecuuiae, annualia victualia pro Sustentatione. Tain

vocata (panis ot caro) nobis adiiiiiiistralíannir , et
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postmodum Fulgiclac Portac eadeni erga 1105 Clemen-

tia coiitiuuetiir, liumillimc expetimiis.

14)Quaestiirac et susteiitaiulae vitae suae causa,

quicuiiqiic iiostratiiim peregrinantur in Imperij viscc-

ribiis et terminis omiiibiis Poteiitissirai Imperatoris

ubicuiiqiie locoriim, per terram et per aqiias, qiio-

cuiiqiie quaestiis genere appetibili, et licito exerce-

antur, immimes exactioiium omiiium speciebus sint,

utpote : teloiiiorum ,
tricesimariim ,

hariimque simi-

lium omnium ; sed iit et Exteras Provincias confoede-

ratas adire liberrimum sit, ex})etimiis liumillime.

15) Si fors aiitem in Qiiaesturis approbabilibns

ct syiicere gestis, ita et itiiierationibiis qnovis Officij

continuandi gratia siisceptis in visceribus totius Im-

perij qiiibuslibct situatis Territorijs. Arcibus , Con-

finiis, Civitatibus, Vitis, Regionibiis , Regnis, remora

quaesturae nostratium ab Inipetitoribus illegalibus

et potentiarijs Quaestorig daninum intolerabile cau-

santibus intervenerit ; scilicet: Arestatio, Incaptivatio.

bononini depredatio. etcaeterahis siniilia, ex Annuen-

tia Fülgidae Portae Ottbomannicae liberari mereantur.

16) Dum syncera caiisantium negotiorum suo-

rum explanatio , solennis dilucidatio postulaverint,

quod res ex iitrimqiie enodentur, attestatione divini

nominis , in nomine sacro-saneti Dei vivi creatoris

depositum juramentiim, vei Authcntiearum Literarum

Testimonijs revicta ineulpata Tutela dignissime eiii-

que nostratium concedatur, casu quo, si attrahantur

ad Cadiam, humillime expetimus.

17) Ad obstruendas Canales depravatarum Con

svetudinum, hoc etiam cautum esse duximus : quaevis

mala non inter nocivos invalescant, et identidem re-

crudescant, quod si quis maleferiatorum ob sceleris
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perpatrati nH'tum,p<»ciiani ipsi iiiíligeiulam praecavore

liac Cautioiic vellet. associarct se Coctui Turcico. vei

protegeretur iu Exereitibiis seeiirioris dclitesceiitiac

gratia, aiit se reeiperet ad Praesidia Tiirciea : eo iii

Oasu audacalus ille ad raaniis Officialiiim Hiingaro-

rum expetitus, extradetiir. ad poenas dignas ipsi iiifli-

gendas.

18) Sin ver alteruter Hmigaroruin iiostratium

iu flagrauti faeto patrato iiiterciperetur. aiit per sinis-

tram Informationem delatus aliqiiis. Cadiae jiidicio

coram se discutieiido Stati impiilsiis et coactiis fiierit,

cxiiide etiam qiiod iisiis et Processiis Jiiris Hiingarici

non recludatur. Privilcgio saucitum esse ciipimus. a

l'ulgidissima Porta lioc ipsum
,
quod ipsi practensi

qui forent, et impnlsi ad jus siimraendiim, illoruni ne-

gotium jure nostro discutiendum, Officialibus nostris

exhibeatur, fiant praetensi secundum Leges Patriafi

et receptas nostras, poenis vindicandi, ciira eontentu

praetendentium : vei absolutionedigni. immunes dimit-

tantur, insontes verberibus, carcerationibus, et vincii-

lis lougo temporis Processu eraacerati, ne inliabiles

reddantur.

De F a m i 1 i j s in Hungária r e 1 i c t i s.

19) Divina favente Olementia, ex Gratia Poten-

tissimi Imperatoris, Fulgidaeque Portae Otthonianni

cae , dum tandem Personarura nostrarum, rerumque

omnium mobiliiim et immobilium, íixam Stationem et

mansionem nancisceremus et occuparemus, Patriam-

que qnasi rautuabimus : in visceribus Hungáriáé et

Transsylvaniáé relictas. delitescentes. vei adluic dira

captivitate ab inimicis nostris circumventas Familias

nostras, resque cum illis necessarias, modus et ocea-
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sio inquireüdi, toUeucli, adveheiidi et traiisportandi,

ex Gratia Fulgidi^simnc Portae, in Securitatc firma

adminiculis uecessariis accommodetur. Ijumillime sol-

licitamns, siib Protectione ista, ne in Persouis, rebus

ntensilibus, boiiis propriis daninnm et praepedimen

hini in via patiantur.

20) Praespedficíjííiruni (U'icIictMruni Kamiliaruni

nostrarum quibusvis sigiiaculis specificanda bona

nteiisilia, adliuc praeungvibus asservata Inimicoruo},

ne duni dei>rae(iata cuni perbiberentur, eomperta rei

veritatf, Anthoritatc Fiilgídae Portae libertari mereau-

tur, sit liberrimus eorum iitendi niodus. bue trauí^por-

tandi, vei ver disponendi, quo-quo-niodo Hueres illo-

nim indubitatn^ voluerit.

21) De remansione et vitae nostrae jani imposte-

runi in his Partibiis continuandac, proveheudae fidu-

cia certiores cum tandem redditi foremus, advolante

occasione deportandavum familiaruni nostrarum e rae-

dio etiam nostri deputentur indubitati Commissarij

nostrates, qui ad latus appositi Csauzorum Comrais-

sarioriim Turcicorum, et de viaticiilis eorum admini-

ciib's, Sumptibiis etiam disponendum, serio implora-

mus Fulgidissiraae Portae Gratiam.

22) Humillime ad pedes propositoriim borúm

Punctorum Potentissimi Iraperatoris et Fulgidissimae

Portae Ottbomainiicae, et expetendarum barum Con-

cliisionum Seriebiis, bumillima devotione se resolvit

Peregrinantium Hiingarorum Universitas, anbelitus

amplectendo Gratiam, et provocat se ad Clementiam

aeterni Dei vivi. qiia amplexatus est Fulgidissimum

hoc Turcicum Impérium adstringendo profectum et

Oeraulentum armorum tbrtunarum Secundationem

()ttboníannicae Portae, ea def^ausa ad evictionem So-
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Cilii, eoriim coiitiniiatiouem, qiiod Sortem non despec-

tans miseram hiijus iiovercantibus omnibiis fortimis^

explosae miserabilis iiostrae Grentis, raisereatur iuteii-

sissime. I^xinde proriiat fiil<>idissimiis riimor ad oras

exoticas Orbis Terranim memória uiiqiiam teueiidiis,

partiatiir clementiam nobis, omiiium (*oiispectum et

aiiditiim exiindatioiie beiiigiiitatis Fiilgidissimae Por-

táé continiio siipernatantem, et haec proposita, iieces-

sitates nostras, qiiibiis coiiflictamiir, solidissime cog-

nosceiido ratione eorundem fidem et aiixiliiira implo-

rantium : Sollicitiidiiiem omiiium iiostrorum secundare,

aphorismis segregatim discavellata Postiilamenta ae-

ceptare, Diplomatibiis stabiliare , Literis Privilegia-

libiis ratificare, ornare. Fiilgidissima Porta dignetiir.

23) His in omnibiis praedeclaratis Claiisiilis, Li-

bertatibiis et Privilegiis praespecificatis i)leiiarie et

ex totoiisqiie ad devolntioiiem aetatum iiostrariim, de

Haeredibiis ad Haeredes et Posteritates pacitice as-

servari ciipimiis, donee in fidelitate diioriim vei triiim

Resideiitiatoriim Hiingarorum Siiperviventiiim niime-

ros explebimiis. Actiim Nicopoli — Die Vigesima

Qiiarta Mensis Maji, Anno Millessimo Sexcentessimo

Nonagesirao Nono.

Ex Congregatione nostra Nicopoli celebrata.

Postremo et novissime a raodo praecedentiiim

Pímctoriim praehabitorum dependere volumiis hoc

etiam , Capitovornm liberrimi reditiis, et Libertates

in Pacificationis vincnlis gennine conchisi s^iint. ratum

et firmnm esse habetiir. Instanter igitiir et hnmillime

expostnlamii8, qnod phirimi nostratinm Insiirrectionis

protriiso in primo termino Hrraissimae adhaesionis.
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pliirimi aiitem ^siib aiispicio et Piacsidio Potentissimi

Imperatoris et Fulgidae Portae in fidelitate continiia

vitám et fortiuias exponentes, Iiiimicorum ad manus

devenere , adhnc liigiibres squalores carceris perfe-

reiido, siiie spe liberatioiiis detineiitiir, sarcasticis vi-

rulentoriim verborum telis ab inimicis ob lidelitatis

neglectimi jaculantiir ; exinde iiistamiis hiimillime, Fiü-

gidissimae Portae ex Aiinuentia, reflexió gemiina in

nostrates diraittendos accedere dignetiir, in omnibus

Arcibiis , MoeuiÍ8, Vallis , Praesidiis nbicunque Lo-

coriim in visceribiis Partis Adversae detinentur : snb-

inde emancipentiir, iit fidelitati qno citius adhaereant.

Generosi Domini Capitanei Gaspari Szabó agiles et

üerviles milites, praetextu delationis incaptivati, jam

snfficienter poenam perpessi, libertatém moereantur,

instamus humillime.

(P. H.) Andreas Makkos, Capitaneus Equestris m. p.

(P. H.) Francisciis Kis, Diictor Equestris m. p.

(P. H.) Andreas Décsei m. a.

(P. H.) Andreas Kerekes m. a., Diictor Equestris.

(P. H.) Martinus Tirpács, Ductor Equestris.

(P. H.) Benedictus Tarjányi, Ductor Equestris.

(P. H.) Stephanus Gesztelyi.

(P. H.) Gasparus Szent-Imrei Szabó.

(P. H.) Johannes Balogh m. a.

(P. H.) Martinus Szénásim. a., Vice-Ductor Equestris.

(P. H.) Matthias Balai m. a., Vice-Ductor Equestris.

(P. H.) Franciscus Kis m. a., Vice-Ductor Equestris.

(P. H.) Mathias Fejérpataky, Vice-Ductor Equestris.

(P. H.) Gábriel Apagyi m. p.

(P. H.) Gasparus Szabó, Capitaneus Pedestris Ordiuis

Militum, m. a.
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(P. H.) Micliael Nagy. Ductor.

(P. H. Stephíiiuis Rátz m. p., Siipreraiis VioilÍMnini

Praefectus.

(P. H.) Paiilus Kajaly.

(P. H.) Georgius Szendrei, i Diictores Priniarij, ma-

(P. H.) Nieolaiis Nagy, ) "i^iis alienis,

(P. H.) Beiiedictus Kazinezi.

(P. H.) Martimis Rab.

(P. H.) Joaniies Nagy.

(P. H.) Joanues Batári.

(P. H.) Stephamis KöreyJ Diictores Secuiidarij, nja-

(P. H.) Joaiines Berecz.
\

nibiis alienis.

(P. H.) Franciaciis Kovács,

Et caeteri omnes Peregrinantes Hiingari.

Joannes Petneházy,
eoruudem Hungarorum Bellicus Secretaiius m. p.

(P. H.)

(Vég..)
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