
ÉRSEK-ÚJVÁR UTOLSÓ MAGYAR VÁRPARANCSNO-
KAINAK UTASÍTÁSA, 1710-BŐL. 

/ r 
Ersek-Ujvár katonai fontos szerepe a Rákóczi-korban, s egye-

bek közt 1708—1710-iki zárlatának, ostromainak története, ismer-
tetve volt e folyóirat múlt évi III. füzetében. Annál inkább érde-
kelni fogja tehát a helyzettel és eseményekkel immár ismerős 
olvasót az alább közlendő nevezetes hadtörténelmi okirat: br. Ká-
rolyi Sándornak, II. Rákóczi Ferencz tábornagyának, az 1710-ik 
év tavaszán kelt s a fejedelem által megerősített részletes utasítása, 
a várőrség élére ekkor állított új parancsnokok: Nagyszeghy Gábor 
vezérőrnagy és Ordódy György brigadéros számára. 

Érsek-Újvár első kurucz parancsnoka — mindjárt az 1704-iki 
megvétel után — Ilosvay Imre ezredes volt, de csak ideiglenesen; 
őt pár hó múlva Ebeczhj Imre dandárnok, volt lévai kapitány váltá 
fel, a ki a parancsnokságot 1706 őszéig viselé, de ekkor folytonos 
betegeskedése miatt tisztéről leköszönvén, a magánéletbe vonúlt s 
nemsokára meg is halt. Helye a hajdan nyitrai, utóbb szolnoki 
parancsnokkal, a régi vitéz Berthóti István brigadérossal, Heister 
1708-iki dühös ostroma győzelmes visszaverőjével töltetett be, ki 
az «újvári altábornok» czímével diszíttetett föl, hív és hasznos szol-
gálataiért. Berthótit 1709 október 16-án a halál elragadván, az 
újvári vezénylet egy darabig alparancsnokára Csajághy János dan-
dárnokra szállott, a ki az áruló Ocskay Lászlót lefejezteté; de 
parancsnokságától Csajághy több rendbeli erőszakoskodásai miatt 
elmozdíttatott, és az elhunyt Berthóti megürült helyére 1710 ápri-
lis 20-án, a fejedelem megbízásából, az erősség utolsó magyar 
parancsnokai : Nagyszeghy és Ordódy iktattattak be Károlyi által. 
Az ez alkalommal számukra kiadott terjedelmes utasítás úgy kato-
nai, mint gazdászati, pénzügyi tekintetben egyike a legbecseseb-



beknek, legteljesebbeknek azon időkből, s méltó pár ja a gr. Ber-
csényi Miklós fővezér által Unghvártt 1710 október 10-én gr. Ester-
házy Dániel altábornagy, mint kassai főparancsnok részére kiadott 
hasonnemű utasításnak.1) ím, itt következik : 

MI MÁSODIK RÁKÓCZY FERENCZ , Isten Kegyelméből Erdélyorszá-
gának Fejedelme, Magyarország Részeinek Ura, Székelyek Ispányja; 
a Magyarország Szabadságáért Öszveszövetkezett Státusok és Ren-
dek Vezérlő Fejedelme; Munkácsi és Makoviczai Herczeg; Sáros-
Pataknak, Tokajnak, Regécznek, Ecsednek, Ledniczének, Szerencs-
nek, Ónodnak Örökös Ura, etc. Adjuk értésére mindeneknek, neve-

/ 

zetessen Generális-Mezei Marschall Uri kedves Atyánkfiainak, azok-
nak Locumtenensseinek, Brigadéros és Colonellus s egyéb Hadi 
Tisztben lévő, felső, közép és alsó rendű Híveinknek, és közönsé-
gessen mindazoknak, az kiket ez alábbírt dolog illetne. Hogy Isten 
segedelméből ellenségünkön diadalmaskodó fegyverünk által ezen 
nemzetséges, igaz ügyű hadakozásunknak kezdetitől fogva vissza-
nyert erősségek között az Ersek-UjváriPraesidiumot kívánván olly 
rendben állítanunk, a melly szerint Generális-Főstrázsamester és 
azon praesidiumbéli Commendáns Tekintetes Nemzetes Nagyszegi 
Gábor és Nemzetes Vitézlő Ordódy György Brigadéros és Commen-
dáns Híveink alatt való tiszt és köz-állapotbéli Vitézlő Rend köz-
zül kiki maga functiójában rendessen és mindenekben kedvünk 
szerint járhasson: küldöttük vala fel Tekintetes Nagyságos Károlyi 
Sándor Generális-Mezei-Marschall, Senátor és Nemes Szatthmár 
vármegyei Fő-Ispán úri kedves Atyánkfiát mindazoknak elrende-
lésére, a mellyeket minekutánna elvégezett volna, Előttünk min-
denekről relatiót tévén, írásban is e szerint repraesentálta, a mint 
következik. 

FORMULA JURAMENTI. 

En Nagyszegi Gábor, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, 
Szent-Lélek, teljes Szent-Háromság, Boldogságos Szűz Máriára, 
Istennek minden Szenteire; Hogy én a Felséges n . RÁKÓCZY Ferencz 
Erdélyi és Magyarországi Vezérlő-Fejedelem jó Kegyelmes Uram ő 

*) L. Történelmi Tár, 18S4-iki évf. 347. 1. 



Felsége kegyelmességéből az Confoederált Nemes Magyarországi 
Státusok és ő Felsége ezen nevezetes Érsek-Újvári Yégházának 
Praesidiumjában, Generálisi Hivatalomban Fő-Commendánsságra 
kegyeimessen resolváltatván és helyheztetvén, — Tek. Nemz. és 
Yzlő Ordódy György Brigadéros Urammal s több alattam valók-
kal együtt, mindenekfelett a szép, egymással való megegyezést, 
értelmet és szeretetet observálván, tartozó homagiális obligatióm 
szerint ezen Végháznak mindennémü külső és belső ellenségei 
ellen gondját viselem; utolsó csepp véremig megtartom, s fel nem 
adom ; ő Felsége ellenségeinek ellensége, barátinak barátja lészek; 
a gonoszokat minden félelem, atyafiság, barátság, kedvezés, aján-
dék félretételével, példás büntetéssel megbüntetem ; alattamvalói-
nak kinek-kinek érdemlett becsületit megadom; semminémü pri-
vátumot Végház fogyatkozásával nem keresek, másoknak sem 
engedek. Nemcsak magam Instructiómnak minden punctumit 
observáltatván, az Végházat mindennémü épületeiben, rendtartá-
siban és provisiójában conserválom, újítom és reparáltatom; körü-
lötte lévő vidékét Végbáz javára protegálom és sem magam, sem 
mások által nem idegeníteni, hanem inkább augeálni igyekezem; 
Instructiómon feljűl is, valamit jobbat s hasznossabbat feltalálok, 
mások opiniójából is érthetek, annak követője lészek. Élőmben 
jövendő és forduló causánsoknak hadi törvények szerint igaz tör-
vént szolgáltatok és igazságot tétetek. Isten engem úgy segíljen! 

Anno 1710. Mense 20. Április. Tek. Nemz. Vzlő Nagy szegi 
Gábor Generális-Föstrázsamester, Érsek-Újvári Commendáns, és 
ugyan Tek. Nemz. Vzlő Ordódy György Brigadéros és Commendáns 
Uraiméknak kiadott Instructiójok. 

Minthogy hütök letélele után az egész Végházban lévő Gvar-
dizon újabb hütletétellel magát kötelezte : T. N. V. Nagyszegi Gábor 
Generális Uramnak a Végház kapuk kólcsai kezében remittáltatnak; 
azért nevezett Brigadéros és Commendáns Urammal minden hadi 
dolgokban a Végház conservatiójára egyenlő értelemmel munká-
lódjék, semmit különössön, — hogy egyik a másikát ne okozhassa,— 
ne cselekedjék; valami hadi dolgokrúl való dispositiók occurrál-
n a k : egymás között determinálván, Írásban tétessek és conservál-
j ák ; nemkülömben ha mi oeconomicumok interveniálnak is és 
szükségessek : Kglmetek együtt Praefectus (Szluha Ferencz) vagy 



képit viselő Tiszttel, bennlévő Vice-Ispányokkal (Konkoly Thege 
László komáromi és Szóílősy János nyitrai alispán) conferálja és 
determinálja, —azokrú l Diáriumot tar tson: mik concludáltatnak ? 
mik effectuáltatnak? 

A Yégbáznak jó gondviselésére, a Gvardizonnak is vezérlé-
sére mindenekfelett az isteni félelem, józan élet, feljebbvalók 
parancsolatinak tökélletessen való megtartása ós alattavalóival való 
maga szerettetése lévén legszükségessebbek: nem kétlem, Kegyel-
metek mind Hazájáért, Felséges Uráért és maga becsűletiért, ezek-
benvaló tündöklése által úgy kívánja s igyekezik alattavalóit con-
serválni, hogy 

1. Mindennemű káromkodást, fajtalanságot, veszekedést és 
egyéb gonoszságokat Isten Törvénye és Felséges Urunk Edictuma 
szerint alattavalói közt kemény tilalomban observáltat, és az Isten 
haragjának s itíletinek elkerülésére, az általhágóknak érdemlett 
büntetéseket, kinek-kinek az ő rendi szerint, sine discrimine per-
sonarum, kiszolgáltatja. 

2. Mellynek nagyobb megtartásának ösztönzésére szükséges 
legalább egy holnapban egyszer az Hadi Reguláknak avagy Articu-
lusoknak extractussát, nagyobb impressiójokra, alattvalói előtt elol-
vastatni, sőtt valamikor a strázsák változnak, parolák kiadatnak: 
az fővebb vétkek tilalma egyiknek a másika által adattassék, hogy 
annak szüntelen való comminatiójával jobban-jobban imprimál-
tassék. 

3. A Végháznak noha mind külső, belső observatiói ex praxi 
már Kglmeteknél jól constálhatnak : mindazonáltal 

4. Szükséges a Gvardizonnak könnyebbségére a Végháznak 
csendességekor általam instituált fennálló strázsáknak számát sub 
Litera A. rendelt helyeken observáltatni; hanem az midőn az ellen-
ségre nézve szükségét lá t ja , akkor, s nem külömben, kelletik 
augeálni, ámbár Generális Commendánsok béérkezése lenne is. 

5. Melly strázsáknak is kiállítása, választása, rendtartása, 
nemkülömben Végház kapuinak nyitása, zárása, bástyáknak gond-
viselése, tisztántartása a Placz-Major kötelességében já rván : sub 
Lit. B., Méltóságos Fő-Generális és Locumtenens Gróff Bercsényi 
Miklós Uramtul kiadattatott, nálla lévő Instructiója szerint vélle 
observáltassa, és más által folytatni meg ne engedje; hanem teljes 



mentségét látván, vagy oká t : regimentbéli Főstrázsamestert ad in-
terim applicálhat. A bástyákat t i lalomban tartsa, hogy Kglmetek is 
kaszáltathassa. 

6. Egyszeri kapu-bézárása után éjjel, akármelly Generális 
Commendáns, előre nem izenvén, ha a kapura érkeznék i s : senki-
nek föl ne nyittassék ; sőtt, ha előre találna is idején izenni, egyik — 
valamellyik Kglmetek közzűl — Placz-Majorral és dupplicált strázsa 
praesentiájával, magát néhányod magával, kis aj tón bébocsáthatja. 

7. Hogy tudhassa penig Kglmetek a kézhez resignált Yégház 
kolcsaival minémü zárok és lakatok ny í l j anak : szükséges egyike 
vagy másika által azoknak gyakorta való revisiója. Az béjárókat és 
kimenőket szorgalmatossan megvizsgáltassa, connotáltassa; szokás 
szerint estvéli repor tumokban az jövők s menők neveit s helyeit 
observáltassa; ha mi búzát, lisztet, bort, pálinkát hoznak,s k inek? 
mindennap protocoláltassa; levelét senkinek kézhez vinni kapuról 
meg ne engedje, hanem elsőben maga visitálja, ha kihez gj^anóság 
férhetne, — fel is szakaszthatja. 

8. Hasonlóképpen külső particularis correspondentiáknak 
folytatása senkinek meg ne engedődjék. Alattomban való kiküldé-
sekre serényen vigyáztassék; hanem a ki mit aka r : Kglmetek híré-
vel cselekedje. Sőtt Kglmetek maga is eltávoztasson efféle particu-
laris communicatiókat, — hanem a Yégház szükségeiről s egyéb 
dolgairól egyedül Felséges Urunkat, vagy Mlgos Fő Generálist es 
magamat informáljon ; azt is félelmessebb időkben sub Lit. C. con-
credált clavisekkel, — mellyet olly titokban conserváljon, min t 
szeme fényjét. 

9. Mivel penig a commerciumnak szabados folyása, ugy a 
cartellának cursussa Felséges Urunktól megengedtetett, — melly 
is ellenséggel való correspondentia nélkül nem folyhatván : Kglme-
tek communicatis communicandis, sine laesione Confoederationis 
et damno Praesidij megengedheti és fo lyta that ja ; azon kívül sub 
nota infidelitatis ellenséggel való correspondentiáktúl és akármi 
névvel nevezendő conniventiáktul nemcsak mindeneket prohibeál-
jon, de magokat is úgy tartóztassák, hogy másoknak okot reá ne 
adjanak és in delinquentes militari etiam judicio tisztább lelkiisme-
rettel procedálhasson. 

10. A strázsáknak éjjeli patallérozását avagy czirkálását ne 



bízzák teljességgel arra rendeltetett tisztekre, hanem ollykor — hol 
egyik, hol másik, a mikor félelem nincs is, annyivalinkább a mikor 
vagyon, — inseiis reliquis Kglmetek közzül maga megvizsgálja 
s járja. 

11. Ha valamelly helységről particularis embereknek tűzi 
fája vagy egyéb accessoriumja hozattatik, a mellyből a Yégház 
szükségere való nem administráltatott : generale axióma szerint 
(pubica sunt praeponenda privatis) Kglmetek Végház szükségére 
fordít tassa; aztat suppleálván, a privatumot is megengedheti. 

12. Noha mostan hétivásárok és rend szerint való sokadalmok 
nem eshetnek: mindazonáltal naponként számos kereskedőknek 
béjárása tapasztaltatik; ámbár Isten ezen darab földet dögös osto-
rozásával (az országban dúló keleti pestis) nem látogatta : de az 
üdő kinyílásával, tartható; azért annak Isten segedelme által való 
eltávoztatására szükséges Kglmeteknek az kapu előtt, holott azelőtt 
is vásár szokott lenni, bizonyos kerítést tenni és azon kívül gémet, 
strázsát kiállítani, s a vidéken, benn is publicáltatni, hogy arra 
nézve ki-ki szabadossan jöhet s mehet, adhat s vehet, minden 
háborgatás és tartóztatás nélkül. 

13. Efféle adóknak s vevőknek csendes időkben is szabados 
menésekben-jövésekben gyakran gonoszságok szoktak következni; 
Kglmetek az ollyanokra igen attentus légyen, hogy, ha általok vala-
melly titkon vagy nyilvánvaló alkalmatlanságok forral ta tnának: 
hamvában érdemlett büntetéssel megoltattassanak; viszont secu-
ritásokrúl szoros és kemény reflexióval légyen, úgy, hogy sem jöt-
tökben, sem mentekben, sem itten helyben javokban és árújokban, 
annyival is inkább szemellyekben meg ne háboríttassanak, hábo-
rítói Edictum szerint exemplariter büntettessenek. 

14. Történhetik ollykor, az illyen jövő s menő kereskedők 
felette magok privatumát keresvén, drágáskodnak, mellyel a Vitézlő 
Rendnek kedvetlensége következhetik. Azért Kglmetek hadi bíró és 
praesidiális vásárbíró által, a kereskedőnek kára és a Vitézlő Rend-
nek kedvetlensége eltávoztatásával, közép árrát limitálja. 

15. Lévén szükséges illyen Végháznál lovas hadaknak is 
t ( / 
jelenléte, ámbár de ordinario T. N. V. Géczy Gábor Óbester Uram 
négy compániája rendeltetett is: mindazonáltal pro ratione status 
hol több, hol kevesebb; azért, hogy azok is rendeletlenül a Vég-



házban ne légyenek, — a mikor csak azon négy compánia vagyon 
benn, csak abbúl, s a mikor több más regimentekbéliek is vadnak, 
combinative azokbúl is, nemkülömben a voluntérokbúl1) az ő pro-
portiójok szerint, mezei strázsák jó távul constituáltassanak; s 
azok rend szerint változván, viradtakor, midőn nap-lesjárók tiszttel 
együtt a Végházat megkerül ik: bizonyos reportumot tegyenek, 
azoknak relatiója után nyittassanak fel a kapuk, et cum securitate 
bocsáttassanak ki (legelőre) mind lovak, marhák . 

16. Observálván abban is, hogy a rendelt külső strázsán kívül 
se lakos, se katona kívül füvelni vagy legeltetni ne merészel jen; 
aminthogy azoknak megzabolázására strázsán kívül való mezei 
patallérozók jár janak, s ha kiket megfognak, Kglmetek által meg-
büntettessenek. 

17. A katonaságnak revelínekbül és contrascárpák közzül 
való kiköltözése jelenvaló csonka hétre resolváltatván, bizonyos 
hellyek is kimutat tatván és felnyilaztatván : tovább a megírtt helye-
ken ne szenvedtessenek,2) hanem rendelt telekekre szállván, hajlé-
kokat cs inál janak; kiben Vice-Ispán Uraimékál ta lvidékbel iszeke-
rekkel is succurrálhat Kglmetek. 

18. Ámbár mind malomnál, mind a nyitrai hídnál rendelt 
gyalog strázsák legyenek is : mindazonáltal éjjel is hogy rendelet-
lenseg miat t confusiók ne okoztassanak, pro ratione gradus Officia-
lium kívül is légyen mindenkor Commandó a lovas had között, a 
ki Iiglmetektül a parolát kivévén, éjjeli strázsákot és ha csak med-
dig való patallérozókat is tar tson s jártasson. 

19. Jól observálja penig Kglmetek, hogy a lovashadak közzül 
ha kik portázni s próbálni akarnak : Kglmetek híre nélkül ne 
légyen; másként — ámbár szerencsével térnének is vissza, de ha 
híre nélkül cselekesznek Kglmeteknek — animadversió nélkül ne 
hagyja, s nem erszenynyel, hanem példás büntetéssel zabolázza. 

20. Ha midőn penig, Kglmetek engedelmeből, ellenségeken 

*) Ily önkéntesek, tisztek s altisztek is valának, és egy egész lovas-
század újvári honosságú vitéz, Kocsis János hadnagysága alatt. 

2) A katonaság (értsd; lovasság) ugyanis csak a téli hónapok alatt 
szállásolt a ravelinekben és contre-scarpe-okban; nyáron a szabad mezőn 
tanyázott. 



Isten szerencsével megáldja: nehogy maga taxálja, vagy az által 
szomorítsa, sőtt magok, köz tisztjeinek is vérrel nyert jószágokat 
portiókra dividálni és felosztani ne engedje; hanem ki mennyi 
fővel és személylyel indúlt s volt egy úti kereseten: annyira osz-
tassa; azon kívül ha mit közönségessen Yégház Commendánsinak 
s magok fő tisztjeinek jóakaratjokbúl discretizálnak, — nem tilta-
tik. Illyen okokbul származható villongásokat penig elsőben regi-
mentek székin, azután veszekedésnek eltávoztatására — praesidiá-
lis hadi bíró által revideáltassák. 

21. Ha midőn a Végháznak notabilis szüksége hozná külső 
nagyobb operatiókat is tenni : T. N. V. Ordódy György Brigadéros 
és Commendáns Uram személy szerint is eruptiókat ós operatiókat 
tégyen véllek ;*) másként is, egészlen ő Kglme directiója alá ren-
deltetvén azok is.2) 

22. Kik között is, valamint a gvardizonbéli Vitézlő Rendről 
írattatott, a szerint mind káromkodás, veszekedés és egyéb istente-
lenségek ti l tassanak; a kik elkövetni fogják, érdemek szerint bün-
tettessenek absque discrimine personarum. Mellyekben minden 
minutiákról nem rendi Kglmeteknek praescribálni, sok időktűi való 
experientái lévén Kglmeteknek abban egész directora. 

AZ ÉPÍTÉSRŐL. 

1. Sok újításra való munkák kívántatván mind bástyákon, 
űankokon, kortinákon, kaszármákon, kaszamátákon, nemkülömben 
elszemetezett revelmek, contrascárpák tisztítása: Kglmetek szor-
galmatossan, idővesztés nélkül — alattavalóira is jól reá vigyáz-
zon, hogy ne negligálják, — raj ta légyen, hogy a Vice-Ispányok és 
praesidiális Rendek (t. i. a várba szorult vármegyei nemesség) által 
repartiált és assumált fasínák, nemkülömben falukra limitált pali-

Ordócly ugyanis lovas tiszt volt : előbb az udv. karabélyos testőrző 
ezer ezredese. 

a) E rendelkezés utóbb annyiban változott, bogy külön lovassági 
dandárnok: Galánthai Balogh Istián küldetett Újvárba, a ki aztán mindvé-
gig ott maradt. 



záták, gerendák, kasnak való karók, vesszők, — bíráknak behor-
datásával, felkaróztatás ijesztésével is, — hovábamarébb béhordat-
t a s sanak ; az ólcska fasínák penig megáztattassanak, liogy munkára 
alkalmatossak legyenek, Német-bakaiaknál lévő deszkát, úgy Bús 
Istvánra bízottat, hamarébb procuráltassa. 

2. Gyalogszeres munkások is (húsvéti) innepek eltelése után 
szorgalmatossan béha j tassanak ; sőtt, ha az ellenségnek valamelly 
operatiója instálna vagy bizonyos vólta constálna: az bennvaló 
heverő népet is reáhajtván sine discrimine, — mivel kinek-kinek 
bőriben jár , — a szükséges munkára szorossan reáhajtsa, sőtt maga 
cselédjeivel is azoknak jó példát adjon s dolgoztasson, hogy impro-
vise tétova ne kapjon s confusiót ne szenvedjen. Kasokat készíttes-
sen, Zerkeléden lévő gyapjat most tavaszszal procuráljon mennél 
többet. 

3. Ha külső gyalogszeresekben tapasztalt fogyatkozást tovább 
is szenvedne: más szép szín s praetextus alatt falusi bírákat és 
lakosokat bizonyos terminusra, körül való vármegyékbül bécitál-
tatván, vakmerőségeket vagy negligentiájokat azokkal suppleáltassa. 

4. Minthogy penií* megtörtenhető az ellenségnek eltökélt 
szándékára nézve ezen gratuitus laboroknak megtiltása, — attúl 
lévén felelmes tartalékja a szegénységnek; — azért in strictioribus 
tiszti hozza Kglmeteknek azoknak compellálását, sőtt, ha ugyan 
vakmerőségeket tapasztal ja : exempláris büntetését, — mintsem 
sok ezernek a miá való ártat lan szenvedését, — távúi lévő helyse-
gekbül absque remissione exequáltassa. 

5. Hogy penig a gvárdizon ne exhauriáltassék, a munka is 
csonkúlást ne szenvedjen: Kglmetek élés dolgábúl munka idejére 
kinek-kinek insinuatiót tégyen. 

6. Valamennyi szekér penig béjön akármelly dologban is : a 
kapun lévő strázsák sub gravi animadversione üressen ki ne 
bocsássák, — hanem szemetet, gazt s egyéb csúnyaságot a várból 
hordattasson a mezőre; a következhető szükségre penig benn a 
várban ganajat , nagyobb gazt alkalmatosnak í télvén: azt raká-
sokra ma is helyben hordassa, hogy szükségnek idején segíthesse 
véle magát. 

7. Szekérmesternek negligentiája és lágysága ittlétemben 
tapasztaltatván, sub Lit. D. Instructiója adjungáltatik ; aztszorgal-



matossan observáltassa, büntetését napról napra ne halaszsza, s 
mivel nagyon tapasztaltatik a dolgozásban való késedelem mind 
benne, mind sánczmesterben, úgy egyéb mesteremberekben is : az 
napot hasokra jöni ne hagyja, hanem mind gyalogszereseknek — 
in casu benn heverő cselédeknek, — úgy szekereseknek haszonta-
lan időtöltését meg ne engedje. 

8. Observálja az vidék el nem idegenítése kedvéért : a közel 
való szekerek, hacsak nem lietelők, úgy kereskedőké is, visszabo-
csáttassanak ; de az távúi valók, ámbár nem hetelők is, mivel rit-
kán s nehezen vétethetnek b é : harmad-negyednapig is kívántató 
szükségre benn ta r tassanak; annyivalinkább az hetelők el ne bocsát-
tassanak s hevertessenek. Sőtt, ha módja engedi, másokkal felvál-
toztassa, lévén elég munka nemcsak benn a várba, hanem revelí-
nek és contrascárpák kitisztíttatásában is. 

9. Ha az ellenség ezen Végvárra való operatióit postponálná 
s időt engedne Kglmeteknek : igyekezzék a cortinákon és bástyákon 
levő csonkáknak reficiálására való téglát közelebb való helyekről 
hordattatni és azokat benn lévő kőmívesekkel reficiáltatni. 

10. Minthogy jelenlétemben a kaszárma kitisztíttatott, — 
Komjáthiról a lkalmas fa is hoza t ta to t t : többnek is hozásáról mind 
onnat . míg lészen, elfogyván, Ondrohórúl is disponáljon, hogy a 
kezdett munka, mind alatt , mind fenn egészen perficiáltassék: 
nemkülömben a porház mellett lévő Praefectus Uram istállója, 
kinek fedele már elhányattatott , ha vendégfogadóvá pro ratione 
status nem applicáltathatnék : erre alkalmaztassák, hogy télire — 
a benne lévőt kiköltöztetvén, — a hajdúságnak jó accomodatiója 
lehessen. Ki is mostan, téli nyomorúságából, mihelyt melegre indúl 
az idő: bástyákra szállíttassék, hogy ottan dögleletességébül úju-
lást vehessen. 

11. Az prófontházat is kitisztíttatván sub Lit. E. tett disposi-
tióm szerint, minden cselédes szolgátúl és giz-gaz, kelletlen néptől 
kiirtson, s többé visszaszállani s megfelesedni ne engedje ; a kik 
penig benne m a r a d n a k : azután tisztán való tartására compellálja, 
és ha mi épületre való szükség vagyon, Kglmetek rectificáltassa. 

12. Az hidaknak és felvonó-kapuknak nagy szükségek lóvén 
az megúj í tásra : az repartiált fákbúl és ó épületekbűi restau-
ráltassa. 



13. Ámbár a fának szüksége miatt téglának égettetése bajos 
légyen is i t ten: mindazáltal, ha az ellenség időt ád, erigáltasson 
bizonyos téglavetőt, a mellyben mennél többet lehet, vettessen; a 
kiből az hol mostani kazalja Praefectus Uramnak vagyon régi fun-
damentomon, száraz téglából is egész kaszármát erigáltathat. 

14. A lakatosokat se engedje heverni, hanem fegyverek reno-
vatióját, tisztogattatását, álgyük s artolléria körül való munkát 
szüntelen continuáltassa véllek; sőtt ha kik az falukon, kívül, olly 
mesteremberek találtatnának, azokat is béhozassa. 

15. Azon légyen penig, hogy minélelébb hadak számára és 
egyéb szükségre negyven szeker szenet procuráljon, úgy, hogy ha 
szintén valami dolgoztatik is fel belőlle: azonnal helyében másról 
provideáltasson, hogy ha a vár obsidiót szenvedne is, — fogyatko-
zása ne légyen. 

16. Noha az ágyúknak laffétái mostan jók, mindazáltal obsi-
dió alkalmatosságával ollykor romlandók; hogy in casu lehessen 
mihez nyúlni : a lött dispositió szerint, sub Lit. F . Kglmetek azok-
nak való fát is meghordatni s elkészíttetni igyekezzék. 

17. Naponként is, de kivált obsidíó alkalmatosságával illy 
erősségben megkívántatván a m u n k a : szükség a béhordandó olcska 
deszkákbúi s épiiletekbül mennél több egy-egy talyigát, egy kere-
küt csináltatni és a czejtházban conserválni. 

18. A malom is felette káros — kivált szeles időben — az 
minémü állapotban vagyon: azért industriája által jobban való 
megigazíttatásában munkálódjék; annyivalinkább nagyobb dexte-
ritássát mutat ja , ha Praefectus Uramnak assistálván s a több köveit 
is felállítván, vízre bocsátja. 

19. Nem kevés haszonra láttatik lenni, hogyha mind a mal-
mot jobb formán, mind a katona-várost Kglmetek a Nyitra felől, 
az ó hidon alól, vizbocsátásig (zsilip), nemkülömben a kőhíd felől 
az árokban folyóig s malomig, s malom-árkán az malomig, palizá-
tával környülvenné. Kire az ellenség operatiója mutat időt s alkal-
matosságot ; felállítására való könnyebbségért penig, a katonaságra 
kiméresse s felosztassa, s kiki maga jováért állíthatná helyében. 
Mindazonáltal földásásokat s malomhoz való közelítéseket Kglme-
tek semmiképpen meg ne engedjen. 

20. Ámbár a vízi malom jó légyen is : mindazonáltal tovább 



kelletvén nézni az embernek az orránál, — a szárazmalomnak res-
tauratiója, többnek, úgy kézimalomnak is a kasamátákban való 
felállítása pro fu tura cautela nem á r t ana ; azért, ha Isten időt 
enged, Kglmetek el ne múlassa. 

21. Mindezekben is Praefectus Uramnak, vagy in casu absen-
tiae Tiszttartónak, a Ns. Vármegye Tiszteinek segítségével szüksé-
ges Kglmeteknek élni; ő Kglmek dispositiója által teendő rendelé-
seknek efl'ectuatiója és executiója Kglmeteknek fog incumbálni. 

AZ AECONOMICUMOKRÓL. 

1. Valaminthogy az erősségek és véghelvek nem mindenkor 
erővel és ha ta lommal : hanem fortélyokkal és álnok csalárdságokkal 
győzettetnek és esnek el, úgymint szükségeknek okozásával, embe-
reknek corruptiójával, köznép között való zendüléssel, ugy szintén 
nemcsak vitézséggel és resolutióval, hanem a jó vígyázással és ta-
karékos oeconomiával lehet conservatiójok és megtartások; azért a 
serény vígyázás után felette szükséges Kglmeteknek supplantált 
emberei által is munkálódni, hogy a Végházban semminémü titkos, 
annyivalinkább nyilvánvaló conventiculumok ne légyenek, köznép 
között zendülésre való okok, vagy írásbéli hintegetések, annak pub-
licatiói elkezdőknek élete vesztése alatt meg ne engedtessenek. 

2. Mellyekre, hopy Kglmetek az alattavalóinak okot ne 
a d j o n : kinek-kinek igazságot impendál jon; kit mi illet, a Végház 
constitutiója szerint kiszolgáltasson; kinek ha mikor ha mi fogyat-
kozása történhetnék is, — kit Isten távoztasson, — praevie példás 
dehortatiókkal felindúlt elméjeket sedálja és placidál ja ; mellyek-
nek ha hasznát nem tapasztalná : az engedetleneket több értetlenek 
példájára le is ültesse. 

3. Minthogy penig akármelly gazdának is az erogatiót szük-
séges az introitussal confrontalni és öszvevetni: annyival (inkább) 
Kglmeteknek, ennyi nép, illy erősség s Hazánknak nevezetessebb 
bástyája concredáltatván, .— szükségessebb nemcsak takarékossan 
való követésére serényen vigyázni: hanem incumbál minden úta-
kon-módokon annak szaporodását szorgalmatossan mennél többre 
augeálni ; kin teljes tehetségével igyekezzék is. 



4. Ámbár mostan alkalmas magazinumja légyen is a Végház-
nak : de mivel mind szép tiszta-búza, s naponként abrakra szük-
sége nincsen, — azért, ha mi zab, árpa, köles a Végházban talál-
tatik, aztat insensibiliter megegyelítvén, minden négy szapu búza 
közzé ötödik szapu árpát, zabot, avagy kölest öszveőröltesse; nem-
külömben, ha mi ezután ingrediái, azzal is a tévő légyen, úgy 
mindazonáltal, hogy a Vitézlő Rendnek szenvedhető lehessen, és a 
kenyérnek corruptiója ne következzék. 

5. Noha illyen Végháznak költségét nem határozhatni , mivel 
hol árrad, hol apad — mindazáltal , a mennyire lehetett, sub Lit. F. 
restringáltatott , a szerint, nemkülömben erogatiója folytatása ; sőtt 
a mikor vagy halál, vagy fegyver, vagy egyéb által decrescál: dietim 
annyival minuálja, observálván azt is, hogy á pr ima Maji a tisztek-
nek, a mikor bővebben lehet, portiói után, a mikor szüköbben: 
felében, vagy in s tatu effectivo administráltassék. 

6. Sokszor megtörténhető, hogy némely tisztek, úgy közrend 
is, prófont jával a Végházban kereskedik; az ollyannak kiszabott 
árrán való rendelés szerint kéz alatt való redemptiójában munká-
lódjék, — hogy a prófontházbúl újobban kiosztathassék. 

7. Ollykor még a prófontháznál is tékozlás miá sok vesztege-
tések származhatnak ; melly, a miként mostan rendben vétetett, a 
szerint observáltassék. Több cselédet a rendelteknél odavonódni 
meg ne engedje ; a süttetést gyakran megvizsgáltassa; korpája 
ámbár eddig a prófontmesteré volt is, de mivel fizetése vagyon: 
két beneficiumot egy tisztségben nem vehet, — ezentúl Vegház 
szükségére conserváltassék és folytattassék. 

8. Tapasztalható dolog, hogy a prófontháznál pénzre való süt-
tetésbéli kereskedések folytattatnak, mellynek színe alatt a Végház 
szükségére való is köziben csúszhat. Mivel mindnyájoknak fizetések 
vagyon: abbéli kereskedések tovább ottan meg ne engedtessék; 
hanem a ki kívánja azzal életét folytatni, a prófontháztól kiigazít-
tassék; azon kívül szabadossan megengedhető. 

9. A kiadott tabellán kívül, sub Lit. F. senkinek, ország szol-
gálat ján kívül lévő interveniensnek semmit erogálni prófontházból 
meg ne engedjen. A lovas had procuráljon magának. A maga dol-
gában járó nyissa erszénye száját. Mindazáltal, az midőn a lovas 
had szükséget szenvedne, imputative adattathatik, de úgy, hogy 



successive, excursiója által recompensálja, nem a vidékről peniglen, 
hanem ellenség földéről. 

10. Observálja mindazonáltal , hogy ha mit a lovas had com-
parál, abból is oeconomizáljon; úgy, hogy számokra való prófon-
tot — mivel, ha nem együtt, másutt jobban kaphat , mintsem a 
gvardizonbéli, — kissebbre süttesse, s kenyér számra, ámbár nem 
fontra is, béhozott gabonáját kioszthatja, s gvardizonnak is belőlle 
legalább in tertialitate succurrálhat. 

11. Az ellenség operatiója lészen mindezekben Kglmeteknek 
vezére; ki által ha annyira meg nem szorí t tatnék: teljességgel 
reánk, — mintPraedecessori — ne támaszkodjanak, hanem minden 
útokon-módokon felkeressék, hogy az alattavaló hadakkal ezen 
Végvárnak mindennemű szükségeiről, sine discrimine locorum et 
personarum, provideálhasson; observálván mindazonáltal , hogy a 
körül való vidéket, mennyiben lehet, conserválja, és távuljabb való 
helyekről procuráljon. 

12. Ámbár Tek. és Nzetes Ordódy György Brigadéros es Com-
mendáns Uram mostani, vágó ökrókrűl való commissiómat nem 
eífectuálhatta i s : mindazáltal Kglmetek igyekezzék suppleálni, s 
magam is effectuatiójában munkálódni meg nem szűnöm. Melly 
ha valamelly számra telik is, Kglmetek elfogy tát ne várja, hanem 
többnek szerzéséről is előre munká lód jék ; úgy, hogy a gvardizon-
nak nemcsak lábán levő húsa légyen: hanem füstöl ten is mázsák-
kal provideáltassék. 

13. Hogyha penig Isten a Vitézlő Rendnek olly szerencset 
szolgáltatna mint tavaly, és felesszámú marhákat az ellenségtől, 
vagy benne lévő vakmerőktül nyernének : nemcsak a privatumokat 
keresse, hanem a Vitézlő Rendnek tertialitássát igazán kiadván, a 
két résznek újobban tertialitássát magának kivévén: a többit Veg-
ház szükségére, vagy húsra, vagy — ha bővségben volna — pénzre 
fordíttassa, és a gvardizonra applicáltassa. 

14. Noha afféle oeconomicumok is Praefectus Uramnak 
incumbálnának: mindazonáltal militaris assistentiával kelletvén 
megesni, hogy egymással való jó értelemmel és consensussal 
folytathassa feljebb megírtt mód szerint, — minden héten leg-
alább kétszer consideáljon, és communicatis consilijs proce-
dál jon; a mennyiben Ns. Vármegyéket corcernálná: Vice-Ispán 
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Uraimékkal is conferálja, mindeneket szorgalmatossan conno-
tálván. 

15. Már a korcsmák is mind a Yégház szükségére lévén appli-
cáltatva, Kglmetek tovább senkinek, titkon vagy nyilvánvaló foly-
tatását meg ne engedje; sőtt ha valaki attentálná, — ámbár Gene-
rális embere, vagy czejtházbéli tiszt is, — azonnal elfoglaltassa, s 
magát kemény árestomban tétesse. 

16. Praefectus Uramnak penig borok procuratiójában is min-
den úton-módon assistáljon; ha kinek magoknak szükségeken fel-
jül való bort hoznának is: Kglmetek a Yégház szükségére for-
díttassa, úgy mindazonáltal, hogy a creditorok arról contentál-
tassanak. 

17. A serbéli oeconomia mind a fa szüksége miatt, mind 
penig a sok szép abrak eltékozlása miatt mostan nem folytathat-
ván, ha Isten az aratást békével megengedi Kglmeteknek végben-
vinni : szükség in tempore Kglmeteknek Praefectus Urammal együtt 
egész esztendőre abbúl is provideálni; azalatt is külső sernevelők-
rül is alkalmas ser hordattatliatik, — ebbéli korcsoniát is alkalmas 
haszonra continuálhatja és folytathatja. 

18. Noha pálinkábúl nem sokkal kevesebb proventussa, mint 
a bor-korcsomábúl ingrediálhatna a Yégháznak: mindazáltal sok 
szegeny fegyverviselők cselédje (értsd : csaladja), özvegye és árvái 
táplálódván belőlle, — tovább is azoknak engedtetik; úgy mind-
azonáltal, hogy a Végház szükségére, sub Lit. G. ineált végezés 
szerint árendáját megfizessék, és administrálják sub Lit. G. 
Ordódy Uramtúl, menstruatim száz tallért comprehendálván 
magában. 

19. A vágó-marháknak bőreiből eddig is alkalmasint segítő-
dött a gvardizon; de ha Kglmetek serényebb vigyázással munkáló-
dik: az egész gvardizonnak apróbb mundírja, reménlem, belőlle 
procuráltathatik. 

20. Minémű hybernalis quártélybéli assignatiók és impositák 
löttenek ezen felső Ns. Vármegyékre és abban mennyi s minémű 
restantiák hol légyenek? Praefectus Uramnál jobban constálnak; 
s noha azoknak exactiójára designatiómat el is bocsátottam vala: 
de a takarmány szüksége miatt nem effectuáltathatott, — azért 
Kglmetek tovább is, míg az katonaság lova véresedik (értsd: vér-



mesedik, javúl,) pátens által urgeálja, s ha kik instantiára olyanok 
jőnének, hogy pusztulások vagy improportiójok miá meg nem adhat-
nák, Praefectus Uram által piacidáihatja is. 

21. Minthogy penig patenter publicáltattam, hogy minden 
vármegyékből az egész quietantiák béhozattassanak: már napon-
ként mind Praefectus, mind Yice-Ispán Uraimékhoz jöttenek, com-
putizáltanak is, — Kglmetek azt is continuálja, s valakik jőnek: 
megírtt becsületes tisztekhez igazítsa. A computust, külső hadak-
kal orales per flor. tres, equiles per flor. 2., a végházbelieknek 
penig Tek. Nemz. Yzlő Géczy Gábor Óberster Uram (lovas) regi-
mentjével együtt, orales per flor. 5, equiles per flor. tres folytat-
tassa ; observálván, hogy pro Novembri et Decembri fenmaradt res-
tantiák, vacans portiók, együtt egész Aprilissel, a Gvardizon részére 
applicáltattassanak, és a Yégház cassájában refundáltassa; ha 
peniglen a szegénység a cassában is adininistrálta: valami super-
fluum találtatik, Kglmetek a szegénységnek fizettesse vissza. Eo non 
obstante peniglen, hogy már a tel e lmúlt : collectatióját el ne 
múlassa, hanem hováhamarébb — Vitézlő Rend által is — adma-
turálhassa és compellálhassa. 

22. Mlgos Generális Grófi' Eszterházy (Antal) Uramnak is 
feles restantiái maradván még némely helyeken, mellyek Praefec-
tus Uramnak szintén úgy constálnak, — azokat is Kglmetek severe 
exigáltassa. Lévén azon följűl Tek. Ngos Berényi Györgyné Asszo-
nyomnál is bizonyos adósság, mellyet is, — felérkezvén a contrac-
tus, kit Csery (Imre; Bercsényi szárnysegéde) jól tud, — kész 
kifizetni. Mindkettőt a Végház cassájában administráltassa, mivel 
én a Méltóságos Úrnak (Eszterházynak) odale bonificáltatni fogom. 

23. Vadnak még ezenkívül is némelly assignált restantiák a 
creditoroknál, nemkülömben alkalmas summák némelly brigádák-
nál, ezen Végliáz cassájához tartozandók, kiket ugyan nevezett 
Praefectus Uram jól tud. Kglmetek azért azokkal ne késsék; meny-
nyiben lehet, én is segítem ; mert bizontalan : adatik-é ideje reá, 
vagy sem ? Mihelyt a katona lova épül, mindenfelé bocsásson ki, a 
renitens és restáns helyek bíráiban hozasson bé ós pro terrore a 
törvényfa alá pro executione ki is vitesse; más felől penig Vice-
Ispánokat, papokat ad intercessionem disponálván, — nagy nehe-
zen tettesse meggrátiáztatásokat. 



24. Tek. Ngos Bottyán János Generális Uram Özvegyének is, 
Tek. Ngos Forgách Jnl iána Asszonynak itt lévő káplányjánál és 
tiszttartójánál ezer tallérig, a barátoknál penig ezer forintja lévén,— 
nemkülömben bizonyos debreczeni embernek, Bagossi Kis András 
nevűnek, Vág mellett lévő creditorinál ezer tallérig lévő pénze 
leven, azokat is Kglmetek incassál tassa; — mellyeket en odale 
contentáltatni fogok. 

25. Mindezekbül alkalmas cassa rendeltethetik; de egészlen 
való effectuatiója bizontalan lévén : a mostan öszveszerezhetőpénz-
bül a Végház immineáló szükségére fordítson és erogáltassa; melly 
is ha fogyatkozni találna: többeknek is — ha kiknek depositumja, 
vagy kereskedésben lévő pénze itten körül találtatik, — exquirálja 
és sub spe refusionis a Végház szükségére applicáltassa, ugy mind-
azonáltal, hogy respirio habito, a restantiákbul bonificáltassék. 

26. Semminémü perceptiókban Kglmetek magát ne ingerál ja, 
hanem mindazok Praefectus Uramat és ő Ivglme alatt lévő tiszte-
ket illetvén, azok számadásában is állván, azokra relegál ja; ámbár 
Hadi Rendeknek valahonnan pénze hozattatik is : ő Kglmehez iga-
zítsa, hogy finito computu et comperta restantia, adattassék annak, 
a kinek illik. Azért mindenekben a jó correspondentiával vezérelje 
Kglmetek a dolgokat, s minden publicumokra való költséget 
Praefectus Uram által folytasson; magoknak is Kglmetek com-
missióiról és assignatióiról diáriumot tartson s mindeneket con-
notál jon. 

27. Meglévén a generális mustra-tabella feljűl deciaráit sub 
Lit. F. jegy a la t t : abbúl való szüksége kitetszik a gvardizon mundé-
rung jának ; azért a minémű aba felhozat ta tot t : abbul számokra 
köpenyegeket készíttessen; lehetven itten a kissebb mundírnak : 
nadrágnak etc. procurat iójában egyéb módja is Praefectus Uram-
nak, — aztat suppleáltassa. 

28. Nem kicsiny dexteritássa tapasztaltatnék Kglmeteknek, 
ha nyárra a gvardizont valamelly festett gyolcs nyári ingekkel 
segítené és azzal a dolmányjokat télire conserválná. 

29. Lévén pedig már Praefectus Uram keze alatt feles vászon, 
gyolcs procurálva: igyekezzék többnek is szerzesében; addig is, 
míg több érkezik, ezekbül csináltasson fejérruhát , s a kiknek szük-
séges, adassa ki. 



30. Úgv szintén a Vitézlő Eendnek sem lenne kárára, — sőtt 
a cassának alkalmas beneficiumjára, — hogyha Kglmetek a gvar-
dizont heti pénzre szoktatná és inducálná (havi helyett); melly is 
hagyatik Kglmetek dexteritássára. Mellynek végbenvitelével mészár-
székeknek is lehetne felállítása, s egészlen circulatiója lenne a 
pénznek. 

31. Nem utolsó oeconomia a külső vidékeknek és körül való 
szegénységnek protectiója és manutentiója. Kglmetek azért seve-
rissime bánjék mindazokkal, valakik azoknak akár helyekben, akár 
mezei munkájokban, akár kereskedésekben valami injuriát okoz-
n a k ; hanem, ha kiknek mi szükségek vagyon: Praefectus vagy 
Vice-Ispán assignatiójával s Kglmetek hírével suppleáltassék. 
Másként, valaki a n é l k ü l mit húz-von: üldöztesse, fogassa és a 
szegénységnek consolatiójára exemplariter büntesse. 

32. Ha az külső proteclió i l l fndő : mennyivel inkább a Vég-
házban ki s béjáró adók s vevők securitássa szükséges. Kglmetek 
azért jó megvizsgálás alatt, minden javokkal jőni s menni engedje, 
s ne tartóztassa, kapun való taxálás nélkül. 

33. Nem lehet elfelejtenem a várbéli praesidiális lakosoknak 
is Felséges Urunkhoz s Hazájokhoz tapasztalt hűségét és magok 
szép alkalmaztatását. Kiben hogy tovább is nagyobb-nagyobb devo-
tiójok és állhatatosságok tapasztaltassék: Kglmetek privilegium-
joknak punctumiban sérelem nélkül megtartsa, alattavalói által is 
manuteneálja, helytelen s rendetlen szolgálatokkal ne terhelje; 
hanem in casu extremae vei imminentis necessitatis Ober-Vajdá-
jok (Köröskényi Farkas) által mind személlyekben, mind cseléd-
jeikkel, mind marhájokkal, valamint a hadi tisztek és végházbé-
liek, — tartoznak hasonlóképpen concurrálni. 

34. Ezen kívül, mivel a Végház fegyverrel szokott tartatni és 
minden ékessége abból álló : azért minden gazda fegyveres légyen, 
cselédet is arra valót erőltessék tartani, — hogy annak idejében 
bástyákon való szolgálatokra is alkalmatos lehessen. Ha kik fegy-
veretlenek talál tatnának: mustra alkalmatosságával Ober-Vajdájok 
által megbüntettessenek és fegyverszerzésre compelláltassanak; 
sőtt ha Isten nyereséget ád : kótyavetyéken lovakat, fegyvereket 
jutalmasson megvétessen. 

35. A mint tapasztaltatik, a vár körül való vízi árkot propria 



authoritate magának vendicálván a Placzmajor (Limprecht János 
alezredes), ex abusu magának is applicálta ; a midőn nem rendi is, 
ellenségbűi álló rabok szeme láttára balász ta t ja ,—melly nemcsak 
Kglmeteknek praejudicál: de még a várnak is kárára czélozhat. 
Azért a modo imposterum Kglmetek azt senkinek meg ne engedje, 
hanem pro ulteriori maga és gvardizon szükségere, — a midőn 
távúiról nem remélhet, — conserválja; akkor is úgy halásztassa, 
hogy a vár vize mélységenek kijelentésével kárt ne okozzon. 

36. Ha már ezen beneficium de ju re Kglmeteknek cedáltatik : 
bizonyára a tisztán való tartása s procuratiója is Kglmeteknek fog 
incumbálni. Azért a rusnyaságoknak belé való folyását impediálja, 
a növésnek indúlt nádat, sását, vizenek megmelegedésével az egész 
czigánysággal tisztíttassa ki; dögöt beléhánni ne szenvedjen,— 
sőtt a naszvadi bástya felől való környékét körül ha két ölnyi szé-
lessen földdel meghordatja, nem kevés hasznot teszen vélle. 

37. Minthogy penig Kglmetek hazafiuságától viseltetvén, 
Felseges Urunkhoz való szeretetibűl is, maga fogyatkozásával sem 
gondolván, tisztségét concernáló egész korcsomáját a Yégház szük-
ségére cedálta és engedte: azért Felséges Urunk is általam Kglme-
teknek annak proventussából annuatim külön-külön flor. 800. 
resolvált és kegyeimessen deputált, kibül maga szükséges és tisztes-
séges subsistentiáját segíthesse. Mellyről sub Lit. G. Praefectus 
Uramra szólló assignatióm is adjungáltatik; ezenkívül a Végház 
beneficiumával aggrediálható accessoriális proventusokat is, — 
mellyeket egyező értelemmel való passusok és protectiók által foly-
tatni tartozik, — köz cassát tartván Kglmetek, egyaránt oszsza s 
dividálja. 

38. Hogyha még idejét nem múlta vólna, a bástyáknak belső 
oldalaiban környöskörnyül a várban alkalmas beneficiumra való 
oeconomia lenne, hogyha Kglmetek köröskörnyűl fűzfa-karókkal 
béültettetné; melly által üdővel mind a bástyáknak földe, gyükerei 
által omlástól praecaveáltatnának, mind penig esztendőnként lenye-
sendő ágaival fasínák szaporodhatnának. Ki is bizattatik industriá-
jára, melly successive a várnak a kőfal alatt való környékén ís — 
azoknak belső szélén is belől —- continuáltathatnék. 

39. Mindennémü appertinentiák, artollériához való requisi-
tumok mostani inventáriumja s conscriptiója sub Lit. H. Kglme-



teknek kezéhez adattatván, aztat strictissime conserválja s procu-
rá l ja ; nemhogy szükség nélkül fogyatná, vagy másoknak tékozlani 
megengedné : sőttinkább szaporítani, mennyiben lehetséges, indus-
tr iája által igyekezzék. 

40. Minthogy illy Yegházban lakosoknak particuláris oecono-
miájok is, — melly a publicumra nem sokat vigyáz, — szokott 
practizáltatni: Kglmetek az ollyat se künn, se benn, a Végháznak 
kárára, sine discrimine personarum, semmi szín es praetextus alatt 
meg ne engedje. 

Mivel penig ezen Oeconomicumok nemcsak praecise Iíglme-
teket, hanem Praefectus és Vice-Ispán Uraimékat is concernál ják: 
azért — a mennyiben ő Kglmeket nézi — az occurráló dolgokban 
mindeneket ö Kglmekkel communicáljanak. 

A VÉGHÁZ DEFENSIÓJÁRÚL. 

1. Noha néhai Tek. Nzetes Vzlő Berthóthy István Generális 
és Kglmetek praedecessorának Méltóságos Fő-Generális Úr ő Exci-
ája által adatott Instructiója, bizonyos jelek adásáról való orderek 
is sub Lit. J . pro lumine Kglmeteknek is kiadatik, — ámbár az 
csak pro ratione ejusdem temporis status lött legyen is, — másként 
is, meghatározott Instructió alig felgondolható : mindazál ta l a mik 
observatióra méltóknak ítélhetők, nemellyeket subjungálni kíván-
tam ; tudnii l l ik: 

2. Valamint az ellenségnek három rendbéli machinatióját 
gondolhatom, — tudniillik, hogy bloquáda á l ta l ; vagy lenta obsi-
dió és bumbardérózása á l ta l ; vagy penig formális obsidió által, — 
úgy szintén a Végháznak megmarasztásában is há rmat observálha-
tok. Az ellső ellen a conservatióját, hogy tudniillik magát ne ener-
válja, hanem, hogyha az ellenség bloquádáját távul veti, mint 
eddig: Kglmetek a gvardizon mellett feles lovas hadat tar tson, 
hogy az ellenség ellen porták által is operálhasson; holott penig 
bloquádáját közelebb és nagyobb fundamentummal ve tné : in illo 
casu csak annyira való lovast hagyjon maga mellett, a melly által 
communicatióját külső hadakkal s Generálisokkal, és az ellenség 
recognoscérozását folytathassa, hogy nagy szorúlást es költséget 



ne okozzon; az több lovas hadat penig az ellenség háta megé 
bocsássa. Az második, úgymint lenta obsidió ellen hasonló prae-
cautióval éljen. A mi az harmadikát , úgymint formális es reális 
obsidiót il leti: szükséges 

3. Hogy mindeneknek előtte Kglmetek az praemittált requi-
si tumoknak hováhamarebb való procurálásában és béhaj tásában 
szorgalmatoskodjék, mind bizonyos nyelveknek elfogásában serény-
kedjék, mind penig igaz és okos kémeknek szerzésében s jártatásá-
ban, — kikre Praefectus Uram sub Lit. K. adott Commissióm mel-
lett fog expendálni, — mesterkedjék, hogy azoknak relatióját s 
fassióját jól ruminálván és confrontálván, az ellenségnek minden 
igyekezetit és indúlását idején bizonyossan kitanúlhassa és megtud-
hassa, s magát ahhoz készíthesse. 

4. Mellybűl ha ugyancsak formális obsidióra való készületi 
confírmáltatik az ellenségnek: Kglmetek maga jó resolutiójával s 
példaadásával s szép adhortatiójával a népet bátorítsa és adani-
málja , ú jobban — kicsinytől fogva nagyig — a bennvalókat annak 
rendi szerint öszveeskettesse. Minthogy fegyverünk indításától 
fogva csak legkissebb erősséget is tőllünk az ellenség ostrommal s 
maga erejével meg nem vehetett,1) hanem factióival, corruptióval 
vagy hitegető capitulatióival, mellyekben mindennapi példa, hogy 
egyet sem tartott meg : mintsem gvalázatos mocskolódásra, irtóz-
tató pogány kezére Hazánknak igaz vérei jussanak, Kglmetek 
nemcsak azokra nézve, hanem ezen magyar nemzetnek dicsőséges-
sen tündöklő régi vitézeinek példáit is előtte forgatván, felvett igaz 
ügye mellett, hazafiságátúl viseltetvén, Pro Deo, Patr ia et Liber-
tate, min t elkezdette, sok árvákért, özvegyekért, ár ta t lanúl szenve-
dőkért magát ezen nevezetes Végháznak, igaz ügyiben öszveszövet-
kezett magyar nemzetnek nevezetessebb bástyájának oltalmazására 
ós utolsó defensiójára resolválja, az alattavalóit is egy szívvel-lélek-
kel való secundatiójára indítsa és gerjeszsze, s jó híreknek hintege-
tésével, leveleknek formálásával és érkezésével bátorítsa. 

5. Ezeket jó rendben állítván és hozván, a midőn az ellen-
ségnek közelítését és minden circumstantiáját s megtelepedését 

V) Talán az egy görgényi vár s néhány í'öldsáncz, — a nagyin agyari, 
bottyánvári és nyergesújfalui — kivételével. 



kinézi és l á t j a : közel való érkezésével minden bástyákra és a 
toronyra veres zászlókat rakattatván ki, jó vígyázással légyen; és 
lia az ellenség vagy követje, vagy levele által kívánná szokása 
szerint Kglmeteket hitegetni: közel se admittál ja és semmi szín és 
j)raetextus alatt szovát meg ne hallgassa, se levelét egész obsidió 
alatt bé ne vegye. Sőtt ha valamelly practicával, bélövés által vagy 
desertor által valamelly legkissebb izenet vagy levél találna is vala-
mimódon béjőni vagy bévitetni : Kglmetek szorgalmatossan vigyáz-
zon, hogy az ollyan a köznép között ki ne ter jedjen, hanem maga 
okossága által supprimáltassék. H a olly desertor talál tatnék : aztat 
az ellenség felől való revelínben akasztassa fel. 

6. E converso, a Yégházban lévőkre is hasonló keménység-
gel légyen és még hütre való beszédet is meg ne engedjen. Valaki 
ellenkezőben talál tat ik: sine discrimine personarum, mint a kon-
koly a búzábúl, — a szerint Hazánk igaz fiai közzül várfokon vet-
tessenek ki. 

7. Akárminémü desertor szökjön bé a Végházban, — ámbár 
igaz légyen is, — emberek szivét és titkát az egy élő Is ten tudván, 
Kglmetek előtt hirtelen credituma ne légyen; hanem tisztességes 
árestomban conserváltassa. 

8. Ezen observatiók között bizontalanok lévén az ellenség 
operatióiban: melly felől ? miképpen ? mennyi erővel s minémű 
készülettel fogja kezdeni munká já t ? Azért hagvatik Kglmetek 
industriájára és dexteritássára annak jól kitanúlása és megfonto-
lása. A melly felől penig legkeményebb operatióit és batériáit eri-
gálni concipiálja Kglmetek: úgy e converso benn a Végházban 
Kglmetek is maga nagyobb erejét és öregebb lövőszerszámit arra 
fordítsa; observálván azt, hogy minekelőtte batériáit elvégezné 
ha lehetséges, az Kglmetek tüze nagyobb légyen az övénél. 

9. I l lyetén obsidiókban a puskaporos és élósbóli magazi-
numok lévén legféltőbb kincsűek a Végházban: minekelőtte az 
ellenség lövésekhez s tüzes-szerszámok béhányásához kezdene: 
Kglmetek mind puskaport , mind penig élésbéli provisiót szokott 
helyekbül kasamátátákra és securus helyekre — mennyiben lehet, 
titkosan, — transportál tassa, és praecaveálja, hogy egy-két helyben 
ne tartassanak, hanem több helyeken; hogy, ha szintén valamellyi-
ket szerencsétlenség érné ís, egészlen ne periclitáltassék. Ugyan-



azért szükség az életet ejjel-nappal lisztté fordítani és hordókra 
veretni, hogy azon alkalmatosságra azokban könnyebben conser-
váltathassék. 

10. Azalatt mind jobban-jobban mutatván ki az ellenség 
maga machinat iói t : Kglmetek a Yégházban lévő egész fegyvervise-
lőket, — a szerint, a mint a szükséget lát ja, — bástyákra subdivi-
dálja és oszsza; a városi praesidiálisokat és külső fegyverviselőket 
a Vitézlő Renddel mixtirn rendelje. 

11. Maga penig Kglmetek teljességgel a tisztekre, úgy pattan-
tyúsokra a dolgokat ne hagyja, hanem szorossan megczirkálja: ha 
jól mentek-é a parancsolatok végben? vagy sem? Es a kikben leg-
kissebb fogyatkozást tapasztal i s : hogy nagyobbra ne vetemedhes-
sék, severe megbüntesse; ha halálra való, azt is kegyelem nélkül 
elkövesse. Legkiváltkeppen a pat tantyúsokban sok istentelenségek 
szoktanak találtatni ;*) mintsem rossz lövések által az provisió 
haszontalanul fogyattassék, — jobb az ollyan hamissan lövőnek 
feje bástyán kivettettessék. 

12. Az hová szükséges és hasznos : ottan Kglmetek az muni-
tiót nem kímélheti, az lévén az defensiónak r end i ; de viszont sok 
haszontalan lövések által az munitió gyakran szokott veszteget-
tetni. Azért Kglmetek serényen vigyázzon, es haszontalan, ok nél-
kül való lövésekre distractióját es tékozlását meg ne engedje, sőtt 
prohibeál ja ; mindazáltal, első odaszállása alkalmatosságával szün-
telen mindenfelől éjjel-nappal lövésekkel nyughatatlankodtassa. 

13. Közönséges igyekezeti az ellensegnek, hogy vagy tűzi-
mestersége, vagy egyéb factiója által az illyen helyeket tűzzel is 
megemésztesse; azért idején-korán Klgmetek a házfedeleket leve-
retvén, rakásra hordassa és Végház szüksegére conserválja. A ka-
puknak is keményen való bécsináltatása es töltésé observáltatik; 
de pro rat ione status — kit Kglmetek dijudicálhat — maga ítíletire 
hagyattatik. 

14. Meg kell vallani, el nem hal lgathatom: mert a contra-
scarpák defensiójával és éjjeli kicsapásokkal s próbákkal nem 

*) A tüzérek ez időben inkább hadi mesterembereknek tartották 
magokat, s várfeladások esetén csak könnyedén a győztes félhez állának 
szolgálatba. 



kevés haszna a Yégháznak, — úgy romlása következhetnék; de 
szomorú szívvel értem ezen nemzetben nemellyeknek gyengesé-
gekbül származott állhatatlanságát és szokásban vött szökését s 
oszlását mind szerencsejeben, mind szerencsétlenségében. S noha 
ezeket szükségesnek l á tnám: de nagy és sok praeconsideratiók 
levén előttem, általjában nem commit tá lhatom; mindazonáltal 
elmúlatni is teljességgel nem jovallom, — hanem Kglmetek meg-
válogatván, a kiknek cselédjek benn leszen, vagy másként is meg-
próbáltattak és állhatatossak : az ollyanokkal, kemény és jó vigyázó 
tisztekkel, annyi számban, a mennyi a Yégház defensiójára nagy 
csorbát nem tenne, kibocsáthat, és általok a contrascarpákat is 
oltalmazza, az ellensegre irruptiókat és próbát is tétethet. 

15. Az midőn látja Kglmetek: az ellenség melly felől kezdi a 
prést tenni, — körmére ne várja, hanem azonnal belől, ha egyéb 
nem volna, házaknak elrontásával is, erős gerendából s fábúl 
kemeny batériát errigáljon; kire az népet sine discrimine persona-
rum munkálódni serio reáhajtsa. Az midőn az ellenségnek másfelől 
való attaquérozását is l á t j a : hasonló oppositiókkal éljen e l l ene ; 
nem utolsó lévén observatióúl: az melly hosszú prést csinál, belől 
annyi hosszú árkot ásni, és szüntelen végig nagy tüzet continuálni, 
hogy ostromot ne tehessen. 

16. Noha ingyen sem remelhető, hogy az ellenség mostani 
erejevei ezen erősségen ostromot a t tentá l jon és kevésszámú népét 
periclitáltassa: mindazonáltal, ha felfuvalkodásából, — látván az 
belsőknek resolutióját, ámbár nagyobb remités kedvéért, — pró-
bálna is: Kglmetek abban meg ne csüggedjék; mert a melly dícsí-
retessen Yég-Eger várában — ki ehhez nem hasonlítható, — az 
hajdoni magyarok sok rendbéli ostromjait a török császárnak 
repellálták, magát is szegyennel alólla elmenni kénszerítet ték: 
azon isteni segítséggel Kglmetek is ezen felfuvalkodott, természet 
szerint való ellenségét nemzetünknek megszégyeníti és confun-
dálja, — kire is Isten segítse ! 

17. Meg kell vallani, a mennyire dícsiretes és üdvösséges 
embernek maga Istenéhez, Hazájához, Nemzetéhez letett hitit és 
állhatatosságát utolsó órájával bepecsételni, és életének úgy is 
valamikor, akkor végének kell lennie : viszont az emberi gyarlóság-
nak irtózásából származott gyengeségekbül annyivalinkább ez 



dícsíretes, lióltig fennmaradó végtűi és jó emlékezettűi irtóznak ós 
idegenkednek; kik közzül sokan ezt elkerülve és múlatva, — azután 
gyalázatossal) halálra s nyomorúságokra jutnak. Hogy az illyenek 
az dolognak a Yégházban confusiót ne okozzanak, sírásokkal, 
jajgatásokkal, s egyéb alkalmatlankodásokkal az erőssebbeknek 
is gyengeséget ne causál janak: Kglmetek még minekelőtte az 
ellenség nem közelítene, idején-koránt tartozó resolutióját kinek-
kinek publicálja, és valakik nem fegyverre valók s ki akarnak 
menni, szabadon bocsássa, s az kik bennmaradnak, ha szintén 
valamelly okot adnának is az praemittált dolgokra, — salva con-
scientia Kglmetek az ellenség ittlétekor is kihajthatja . 

18. Egy szóval, mivel Kglmetek hiti szerint is már ezekre, 
alattavalóival együtt szabadakaratjábúl lekötelezte magát, igaz 
hazafiúságát mindeddig dícséretessen viselte, életének is nagyobb 
részét Isten kegyelméből elélte: nincs egyéb hátra, hanem, hogy 
ezen Yégháznak defensiójával, — lia a szükség úgy kívánja, — 
örökké fennmaradandó hírét-nevét élete letételével is fennhagyja; 
vagy penig vitézi resolutióval dícsíretes megtartását s alatta lévő 
ellenségnek confusióját amaz istenes dícsírettel: Téged Isten dicsé-
rünk, etc. vígan s örvendetessen, egész nemzetünk örömére szen-
telhesse. Melyre azon Istennek győzhetetlen ereje, minden 
szenteinek esedezése által — mellyre igaz hitit Kglmetek le-
tötte — segílje, hogy általam kezeiben resignált Végháznak kól-
csai Kglmeteknek s nemzetünknek gyalázatjával ellenség kezére 
ne juthassanak, hanem inkább dícsíretes triumphussával édes 
nemzetünknek, magok dícsíretes resolutiójával Kglmetek reprae-
sentálhassa. 

19. Mindezekben nékünk, Fölséges Vezérlő-Fejedelmünk 
alatt vitézkedőknek hasonlóképpen tisztünkben s hitünkben in-
cumbál minden útakon-módokon ezen Végháznak megsegítése és 
succursussa; mellyre én is, kicsintői fogva nagyig, azon keresz-
tyéni hűtőmre assecurálom Kglmeteket, hogy valamelly úton-
módon — ámbár életem elfogyásával is — succurrálok; Isten 
engem úgy segíljen! 

20. Mindezeknek folytatására és consumatiójára felette szük-
séges lévén a correspondentiáknak és communicatióknak folyta-
tása, — a mellyet sub Lit. K. clavisek és informatióm szerint foly-



tathat . De reliquo az idő s alkalmatosság ezeknel többekre is adhat 
okot Kglmeteknek, — mellyek bizat ta tnak bölcs ítíletire és dexte-
ritássára, de úgy, hogy Nemzetünknek s Hazánknak ne kárára, 
hanem hasznára legyenek. — Dátum Újvár, Anno dieque ut 
supra.1) 

Intimáltatik azért praesentibus megnevezett T. N. V. Nagy-
szegi Gábor Generális-Főstrázsamester és Érsekújvári Commen-
dáns Uramnak, hogy a következhető dissensióknak — kit Isten 
eltávoztasson! — jobban való elkerülése kedvéért, megírtt Briga-
déros T. N. Y. Ordódi György Urammal ő Kglmevel, nemkülömben 
T. N. Szluha Ferencz (Praefectus) Urammal úgy igyekezzék min-
denekben az feljebb deciaráit Instructiójának minden punctumiban 
magát comportálni, m in tha egy atyától és anyától valók volnának,— 
hogy az által is az öszveszövetkezett hazafiúságokat contestálván, 
mindenekben édes Hazánk s Nemzetünknek hasznára, Felséges 
Urunknak consolatiójára, magának becsületinek nevekedésére, ezen 
Végháznak penig emolumentumára lehessen. A melly punctumok 
penig a köznépnek s alattavalóinak communicatiójokra valók : 
azokat mennél előbb közöttök publ icá l ja ; s leghamarébb szóhordás 
es cseléd között való visszavonások által szokván az emberek között 
való dissensió megesni: az ollyanokat meg ne engedje, sőtt megvizs-
gálván, kéményén megbüntesse. Külömben sem cselekedvén. 
Dátum ut supra. 

Praesentibus azért serio intimáltatik T. N. ós V. Brigadéros 
Ordódi György ós Érsekújvári Commendáns Uramnak ő Kglmé-
nek, hogy nevezett T. N. és V. Nagyszegi Gábor Generális-Főstrá-
zsamester és Érsekújvári Commendáns Urammal mindenekben 
úgy comportálja magát, hogy az praemittált Instructiónak minden 
punctumit szentül és igazán megtartsa, s következhető dissensiónak 
eltávoztatásáert és nagyobb harmóniának s egyességnek megtartá-
sáért együvé szálljon, és mindeneket valamellyek hadi dolgok, 
egyenlő elmével és erejével végezhessen; a mellyek penig oecono-
micumok: T. N. V. Szluha Ferencz Praefectus Uram által együtt 
folytassák, — hogy annyivalinkább szép egyességnek általa édes 
Hazánknak s Nemzetünknek hasznára, Felséges Urunknak conso-

l) Az A-tól K-ig jelölt mellékletek ma már nincsenek meg. 



latiójára és ezen Yégbáznak emolumentumára lehessen. Mivel 
penig a szóhordás leghamarébb szokta a dissensiókat nemzeni: 
azt Kglmed semmiképpen meg ne engedje, hanem az ollyanokat 
jól megvizsgálván, keményen megbüntesse. Hogyha penig Isten 
megírtt Generális Uramat halál vagy fegyver által — kit Isten 
eltávoztasson ! — Hazánk szolgálatjától Magához venné: in eo casu, 
az denotált Instructió szerint Kglmed a Yégháznak egész terhét 
magára vévén, aztat hites kötelessége szerint szentül s igazán 
folytassa és continuálja. Külömben sem cselekedvén. Dátum ut 
supra. 

T. N. V. Szluha Ferencz Praefectus Uramnak azért, Felséges 
Urunktól adatott generálisi authoritásom szerint praesentibus serio 
intimáltatik, hogy denotált T. N. V. Nagyszegi Gábor és T. N. V. 
Ordódi György Érsekújvári Commendáns Uraimékkal az praescri-
bált Instructió punctuminak szentül való megtartásában, — vala-
mellyek Kglmed tisztit s hivatalját concernalják, — úgy compor-
tál ja magát, hogy ő Kglmek Yégház hasznára és emolumentumára 
czélozó assignatiókban és int imatiókban meg ne fogyatkozzanak, 
hanem mindazoknak Hazánk s Nemzetünk hasznára, Felséges 
Urunk consolatiójára és ezen Yégház conservatiójára véghezvite-
lében maga dexteritássát contestálja s legkissebb dissensióra való 
alkalmatlanságot ne okozzon, sőtt egészlen eltávoztasson. Egyebek-
ben is, valamellyekben Hazánknak vagy a Yégháznak kárát tapasz-
talná, maga opiniójával és industriája által úgyr moderálja, hogy a 
szép egyesség s Kglmetek igaz hazafiusága tündökölvén: ezen Vég-
házban lehessen maga becsületinek, jó hirének-nevének nemcsak 
megtartására, hanem nevekedesére is, egész Nemzetünknek öröme. 
Külömben sem cselekedvén. Dátum ut supra. 

Praesentibus intimáltatik N. V. Eotthenstain N. (Ferencz) 
artollériai Yice-Colonellus Uramnak, hogy mivel Felséges Urunk 
Kegyelmes Resolutiója mellett T. N. V. Nagyszegi Gábor Generá-
lis-Főstrázsamester Uramat és T. N. Y. Ordódi György Brigadéros 
Commendáns Uraimékat, Felséges Urunktól adatott generálisi au-
thoritásom szerint ezen Végvár commendánsságában szerencséssen 
béállitottam s egész Instructióval helyben h a d t a m ; Kglmed ő 
Kglmeknek hiti s kötelessege szerint mindenekben engedelmesked-
jék, intimatiójoknak eleget tegyen, úgy, hogy az Instructiónak min-



den punctumi sérelem nélkül effectnáltathassanak s Kglmed reni-
tentiája vagy késedelmeskedese miá fogyatkozást ne szenvedjenek. 
A Végvárnak szükségeiről idejében insinuatiókat tégyen és aztat 
urgeálván, serényen folytassa, hogy az által eddig dícsíretessen 
keresett becsűletit nemcsak megtarthassa, hanem előmenetelit és 
promotióját, ezeknek contestatiójával demereálhassa, egész alatta-
valóival együtt. Külömbet sem cselekedvén. Dátum Anno et die ut 
supra. 

Praesentibus intimáltatik T. és N. Szluha Ferencz Praefectus 
Uramnak, hogy noha orderem szerint ezen Végház Commendán-
sainak assignatiójára kötelessége Kglmednek erogatiókat t e n n i : 
mindazonál ta l illy Véghelynek szükseges jó kémjeinek és levél-
hordó titkos postáinak lenni ; azért Kglmed maga is azoknak szer-
zésében allaborálván, fáradságoknak jutalmát , ő Kglmek assigna-
tiója mellett szolgáltassa ki. Lésznek penig a communicatiók foly-
tatására Kéménden Márton Deák és Kovács Tamás ; Naszvalyon 
(így) az ottan lévő ispán Hajna l P á l ; Verőczén igen igaz ember 
Nemes Mihály; Szilágyon Deák Márton, Jármi Mihály. Hanem 
Kglmed itten is keressen ollyanokat es állítson, kik által Kémén-
dig titkon folytat tassék; és particularis communicatiókat ne foly-
tasson a Végház dolgairól senkivel, hanem Felséges Urunkkal 
egyedül és Méltóságos Fő-Generális és Locumentenens (Gróf Ber-
csényi Miklós) Urammal ő Exciájával s magammal . 

Praesentibus intimáltatik T. N. V. Szluha Ferencz Praefectus 
Uramnak, hogy mivel az érsek-újvári commendánsságotconcernáló 
korcsomát mostani T. N. V. Generális Nagyszegi Gábor és ugyan 
T. N. V. Ordódi György Commendáns Uraimék a Végház szüksé-
gére cedálták és engedtek: azért ő Kglmek subsistentiájára Kglmed 
angariat im külön-külön mindenikének két-kétszáz rhénes forinto-
kat = nro 200, erga quietantiam fizettessen, úgy, hogy esztendőre 
egynek-egynek nyolczszáz rhenensis exolváltassék. Dátum ut 
supra. 

Mi annakokáért mindezen feljebb megírtt disposítiókat es 
azokhoz járuló egyéb particulare accessoriumokat helybenhagyván, 
azokat mindennemű czikkelyeiben és punctumiban jóknak, helye-
seknek, a megírtt praesidiumunkban szükségeseknek is látván, — 
valamint erejekben approbáltuk, ratificáltuk és confirmáltuk: a 



szerint minden részeiben szentül, igazán, híven es szorossan min-
denek által megtartani és tar ta tni keményen parancsoljuk, meg 
nem engedvén Generális Űri Atyánkfiainak, vagy más akárminémű 
hivatalbéli Híveinknek is, azoknak csak legkissebb részekben is 
hí rünk nélkül való megváltoztatását. A minthogy approbáljuk, 
confirmáljuk és ratificáljuk magunk kezünk írása és authenticumos 
pecsétünk erejével. 

(Rákóczi fejedelem cancelláriáján az udv. levéltár számára készült 
egykorú másolat, tíz — összevarrva volt — íven, in folio. Jelenleg az 
orsz. levéltár lymbusában.) 

THALY KÁLMÁN. 




