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m á s o d i k é s b e f e j e z ő k ö z l e m é n v . 

I I I . Jegyzőkönyv az 1577-ik évben Ernő főherczeg elnöklete alatt 
megtartott hadi tanácskozásokról. 

Legfelségesebb, leghatalmasabb Kómái Császár, Legkegyelme-
sebb Urunk! Felséged szeretett fivére, 0 Fensége Ernő ausztriai 
főherczeg legkegyelmesebb Urunk, az 0 Fenségéhez rendelt taná-
csosokkal és főurakkal egyetemben mint: Felségedtől kiküldött 
báró Teuffel György, haditanács-elnök, báró Schwendy Lázár, báró 
Hofkirchen Vilmos; az 0 Fensége Károly Ausztriai főherczeg által 
kiküldött követ Pottendorffi Ferencz, valamint a többi, 0 Felsége cseh 
koronájából és az abba kebelezett tartományokból ide kiszemelt és 
meghívott urak; u. m. báró Kolowrat Jaroslav és báró Osterdorfü 
János urak, Scherotini Frigyes és Eedern János urak; Kolowrat és 
Redern elútazása után pedig Mirszkowszki János; az Ens alatti es 
fölötti Ausztriából, báró Roggendorff Vilmos Landmarschalk, báró 
Grundacker Teufí'eln András, Stahrenberg úr, báró Wolffberger, 
Entzerstorffi Wolff Kristóf, Leogalleni Bernát, Hoheneggi György; 
valamint az alázattal említett Károly főherczeg 0 Fensége országai-
ból : Steierország, Karinthia, Krajnából ide kirendelt követek: báró 
Hoffmann Frigyes és Rottmannsdorf!! Ottó, báró Ungnaden Lajos, 
báró Kevenhüller Bertalan, báró Auersperg Weickhardt; — bevo-
nattak még ide 0 Felségének tanácsosai: Rueber János Felsőmagyar-
országi és Teuffenbach szakmári főkapitány is, mint a végek tapasz-
taltjai, — Felséged legkegyelmesebb parancsára és rendeletére elő-
vette a Felséged számára megszerkesztett propositiókczikkelyeit, nie-



lyek szerint a római szent birodalom rendei által, a halálos ellenség, 
a török ellen Felséged legkegyelmesebb emlékű, szeretett atyja urá-
nak tekintelyesen engedélyezett végbeli rendszer javítandó és 
intézendő lenne.1) 

Miután ezen fontos és tekintélyes tanácskozásnak egész inten-
tiója egyedül oda irányúi, hogy miképen maradhatnának nyugod-
tan és biztosan 0 Felsége és 0 Fensége legkegyelmesebb oltalma 
és kormánya alatt a többször említett 0 Felségehez és 0 Fensége 
Károly főherczeghez tartozó országok, melyek íme legközelebb ju-
tottak most a halálos ellenséghez s részben ez idő szerint a halálos 
ellenség túlnehéz és elviselhetetlen szomszédságát érezik, vagy azt 
legalább is naponta hallják, látják; a határos magyar, horvát és 
vend végekről érezni kezdik ennek támadásait, rablásait, pusztí-
tásait és erőszakoskodását a keresztény hit fölött: ennek folytán 
Ő Fensége a meghívott tanácsosok és urak legelőször és legfőkóp 
.azt vélik, hogy miután ezen örökös ellenség Isten különös végzé-
sén kívül fölöttünk semmi joggal és hatalommal se bírhat, hanem 
mindazon veszélyt, gondot és veszteséget, melylyel ezen országokat 
sújtja, kétségkívül Isten igazságos és kipuhatolhatatlan ítélete foly-
tan, mint megérdemlett büntetést es ostort akasztván nyakunkba, 
szabta és merte reánk. Minek folytán minden tanácskozás, fárad-
ság és munka hiábavaló és eredménytelen, ha azt, kitől minden 
tanács és segedelem jő, elhanyagoljuk vagy jobban ki nem békítjük. 
Mindenek előtt szükséges tehát, hogy fohászkodjunk hozzá, és kér-
jük őt kegyelemért és igazságos haragjának elfordításáért. A jelen-
leg nyilvánosan elharapózott bűnöket, mint: gőg, büszkeség, fös-
vénység, elpuhultság, kéjelgés es tobzódás, eltiltsuk: megtérjünk 
Istenhez, keresztény rendőrség fölállításával keresztényi életmódot, 
erkölcsös, mértékletes es tiszteletre méltó életet kezdjünk úgy 
a végeken, az országban, mint az udvarnál; vallási és egyeb 

*) Ez után következik annak hosszadalmas kifejtése, hogy mind e 
tanácskozások nemcsak O Felsége királyságai s tartományaira nézve fontosak 
hanem 0 Fensége Károly főherczeg országaira, valamint a Római Szentbiro-
dalomra, sőt az egész kereszténység érdekeire nézve is oly jelentőséggel 
bírnak, hogy az azokban elért «megállapodások mikénti teljesítésétől és 
betöltésétől függ egyenesen ezeknek fölvirágzása és boldogulása vagy vesze-
delme és tönkre jutása.» 



más minket közösen érdeklő ügyekben bekességben. barátságosan 
és jó egyetértésben éljünk, az egyik vagy másik fél üldözése ós 
zaklatása nélkül, és aztán fohászkodjunk Istenhez bosszúja ós ke-
gyelme végett, a ki aztán olyan eszközöket küldhet, melyeket most 
nem látunk vagy nem ismerünk vagy a milyenre nem is gondolunk. 

A mennyire emberi dolog a felől beszélni, és a mennyire ér-
telmiségünk, gondolkozásunk és erdekeink terjednek 0 Fensége, a 
meghívott tanácsosok és urak mindezen pontokat kimerítően és 
hűségesen megbeszéltük, és ugy találtuk, hogy miután ezen szom-
szédban a törökben 0 Felségenek, valamint keresztényi nevünknek 
olyan halálos ellenséget kaptunk, ki elől ki nem térhetünk, hanem 
vele örökös harcz és háborúban kell lennünk, e tanácskozásnak 
alapja két pontból áll, nevezetesen a támadó háborúból, vagyis a 
támadásból a halálos ellenseg a török ellen, vagy pedig a védő és 
oltalmazó háborúból. 

És miután a támadó háborút ez úttal 0 Felsége is mellőzni ke-
gyeskedett, 0 Fensége, a meghívott tanácsosok és urak nem is 
foglalkoztak vele kimerítően; azonban mégis gondoltak egy eshe-
tőségre. Miután részünkről sohase lehet tudni, meddig tarthat e 
védő háború és mily időre halasztja el e halálos ellenseg Felsege-
det erőszakkal megtámadni, figyelmeztetnünk kell Ő Felséget, hogy 
mialatt 0 Felsége a védő háborúról gondolkozik, arra is elkészül-
jön, hogy támadó háborút is vezethessen és folytathasson, ha arra 
kerül a sor, es országainak gondterhes és veszelyes tönkrejutása 
elől annál biztosabbnak érezze magát, a mint nem m u l a s z t o t t u k 

el ezen tanácskozmány folyamán e felől is vélemenyt adni. 
A mi a védő háborút illeti, legkegyelmesebben emlékezhetik 

Felséged, mily kevéssé lehet bízni a török szultánnal kötött béke-
ben, és mily kevéssé lehet e mellett az ellenségben bízni, — hogy 
ez minden csekély ok miatt, sőt minden további ok nélkül is meg-
szegi a békét; az országot és Felséged végházait megrohanja, kira-
bolja és fölgyújtja; várakat és helységeket megtámad, megrohan 
es bevesz és a mennyire csak eljuthat, szabad erőszakkal előtörnie, 
és erre minden éven tavaszszal kilátásunk van ós még mielőtt va-
lami készületet tehetnénk ellene, már elvonúl, mindent, mi keze-
ügyébe kerül, hatalmába kerítvén; főképen azonban olyan időben, 
mikor belső villongás dúl a kereszténység között, de főképen a 



szent birodalomban, vagy mikor azt gondolja, hogy Felséged más-
honnan nem kaphat segedelmet; hogy tehát ezen békeállapot tel-
jesen rossz és nem lehet reá bizalommal támaszkodni. 

Miután azonban Felséged részben kényszerűive van a békét 
ugy, a hogy van, elfogadni, e szerint legfőbb eszköz a védelem 
és a végek helyes és szükséges ellátása ugy, hogy ezekből az 
ellenség minden napi beütéseit és portyázását meg lehessen akadá-
lyozni, vagy ha nyílt erőszakkal támadna, többen összetett erejök-
kel, a mint alább következik, szembeszállhassanak vele és az or-
szágot és a lakosságot megoltalmazhassák. 

Ide tartozik még az is, hogy a békeidőt a véghelyek megerő-
sítésére és fölépítésére, valamint a lőszer és az élelem beszerzésére 
es elkészítésére használjuk fel, hogy azon esetre, ha aztán hábo-
rúra kerülne a dolog, Ő Felsége végvárai az ellenséget annál inkább 
föltartóztathatnák, és az országok azok hátuk mögött annál tovább 
biztosságban maradhatnának. 

És bizonyos, mi szerint ha az ellenség látja, hogy a határok 
jól meg vannak szállva, a hadi nép elegendő létszámú és minden a 
mi az ellentállás és megszabaduláshoz szükséges, keszletben és jó 
állapotban van; sokkal tartózkodóbb lesz és sok vállalatot el fog 
ejteni, melyet, ha tudná hogy nincs ellentállás, megkísértene, an-
nál is inkább, mivel azon dolgok nem történhetnek oly csendben, 
hogy azt az ellenség meg ne tudja ; — e szerint tehát legfőbb do-
log a végek es határok jó és szükséges ellátása ós fölszerelése. 

E mellett nem szabad a többi eszközökről se megfeledkezni, 
nevezetesen, hogy a békeföltóteleknek igazságosan megfeleljünk; 
időszerűtlen zaj ne támasztassék, mint Békéssel történt; az adó 
idejében beküldessek; eltiltassék 0 Felsége szolgáinak és alatt-
valóinak a török ditiókba beütni és ott rabolni; őrködni kell az 
útak és módok fölött, melyek szerint Ő Felsege a szomszédokkal, a 
törökkel valamint a lengyelekkel és erdélyiekkel békességben 
elhessen és nekik panaszra okot ne adjon. 

A török megajándékozása. Az ajándékot mindig idejében kell 
beküldeni, nehogy a török gyanút merítsen belőle, hogy Felséged 
azt soká visszatartván, mást gondol; erre nézve azon véleményen 
vannak 0 Fensége, a meghívott tanácsosok és urak, hogy a törökök 
nem támadnak elébb és hamarább, ha az idejében mindenkor be-



küldetik, mintha azt Ő Felsége ígérete és biztosítása ellenére hosz-
szasan elhalasztaná. — Mert a törököknek olyan kormányuk, tet-
teik és tanácsaikban oly helyesseg van, hogy azt, a mit cselekedni 
szándékoznak vagy eszükbe vesznek, el nem mulasztják, többe 
vagy kevésbé meg is teszik, jöjjön bár az ajándék előbb vagy 
később. 

Azt is tudja Felséged, hogy a török szultán, valamint Mehe-
med pasa minden írásában, melyet Felségedhez intéz, megérteti, 
hogy azon esetre, ha az ajándék idejében beküld etik, és a béke 
többi feltételeinek részünkről eleget teszünk, akkor Felségednek 
török részről semmi ellenségeskedéstől sem kell tartania. 

Mindazonáltal ha rabolni, vagy 0 Felségétől valamit kierősza-
kolni akarnak, vagy kierőszakolhatni vélnek, el nem mulasztják 
azt azért, ha az ajándék be nem küldetik is; mint az a múltéven 
Busin és Zasinnal történt, sőt azt ez esetben látszólag több joggal 
tehetik, mintha az ajándék idejében beküldetett volna. 

És miután 0 Felsége császári szavával és levelével hite és 
bizalma mellett magát erre kötelezte és lekötötte, méltó Felségedhez 
mint keresztény es valódi hatalmassághoz, hogy e szerint visel-
kedjék és e részről annál inkább igazolva legyen Isten és a. 
világ előtt. 

Hogyha az ellenség mindennek daczára is Felséged ditióját 
meg fogja támadni, azt annál kevésbbé szépítheti valamely jogo-
súltság és igazsággal és a mikor így hit es bizalom ós az adott 
eskü ellenére cselekesznek, az rendesen annál több szerencsétlen-
séggel jár ; akkor ily méltányos dologban több áldást és ered-
menyt várhat Istentől Felséged. 

Ha visszatekintünk, köztudomásu, hogy az ajándék késedel-
mezese szolgáltatott Szulejmán szultánnak legtöbb okot arra, hogy 
a 66-os évben oly hatalommal vonult ki, Szigeth es Gyula erős-
ségeket bevette; — míg ha ellenben az ajándék idejében bekül-
detett volna, ki nem vonult volna, a mint azt a jó tapasztalat 
mutatja. 

Es miután az adót be kell küldeni, kívánja ö azt előbb vagy 
utóbb, mindenesetre lehet annyira igyekezni, hogy az szeptember 
vagy októberben elindíttassók, hogy márcziusban vagy még előbb 
kézhez szolgáltassék és beküldessék és erre annál nagyobb szor-



galmat es gondot kell fordítani, hogy azon hat vagy het hónappal 
előnyben legyünk és az megnyerjük. 

Jó szomszédság megtartása Lengyelország s Erdélylyel. Azon 
második pontot illetőleg, hogy hogyan kelljen a szomszédokkal, 
mint Lengyelországgal és Erdélylyel, jó békét tartani, eddig 
az tapasztaltatott, hogy a török háború rendesen az erdélyiek 
végett kezdődik : továbbá Lengyelországgal az időnek más szakában 
ugyanaz volt. 

Az a legbiztosabb út, hogy kinek egy hatalmas ellensege van, 
az ne terhelje magát több ellenséggel, hanem férjen meg inkább 
többi ellenségeivel időnként, hogy a hatalmassal szemben annál 
jobban megállhasson. 

E szerint tehát 0 Felségének igyekeznie kell mindkét szom-
széddal, a lengyellel és az erdélyivel, jó szomszédságot kötni és tar-
tani. és az ellenséges indulat és bizalmatlanság minden gyanújá-
tól, a mennyire lehet, őrizkedni. — És pedig a bizalmatlanságból, 
legyen bár alapja vagy se, származik többnyire minden fölháboro-
dás, egyenetlenség és ellenséges indulat. 

így jutott Erdélylyel utóbbi időben a jó egyetertes nagy 
bizonytalanságba, Békés időszerűtlen közbelepése es egyéb egye-
netlenségek folytán, a mi miatt Báthory is, Lengyelország mostani 
királya, nem kevésbbe elkeseredett Felséged iránt ós azt gyanítja, 
hogy Felséged fölbuzdította ellene a danczkaiakat ós segelyezte 
őket; erre nezve tehát azt vélik 0 Fensége, a meghívott tanácsosok 
és úrak, hogy keresni és használni kell minden lehető eszközt, 
mely nekik buzdításúl es okul szolgál a legjobb bizalom és szom-
szédság föntartására. — És hogy mindenek jó barátságos és szoni-
szédságos akaratot mutassanak, amannak csökkentésere és Felséged 
reputatiójának megmentésére. 

Ez részben megtörténhetik a határon levők által; tehát az 
erdélyiek iránt a Felső-Magyarországban levő főkapitányok — 
Rueber és Teuffenbach által, és a többiek pedig igyekezzenek jó 
barátságra és szomszédságra; — nyilatkoztassák ki 0 Felségere 
való tekintettel, hogy nekik semminemű ellenkezés sincs eszökben 
es még kevésbbé bírnak 0 Felségetői olyas rendelettel. 

És ha az erdélyieknél vagy a lengyeleknel valami egyebet 
vesznek észre, azt alkalomszerűen akadályozzák meg és fordítsák 



el, annak fölemlítésével és megmagyarázásával, hogy mily kár és 
veszély fenyegeti onnan felöl mindkét részt; hogy azt is jól tud-
ják, miszerint bármily bizalommal vannak is a török iránt, annak 
meg se higyjenek óly sokat, a mint az se nem biztosít nekik, se 
nem szándékszik velők igazi és valódi barátságot tartani; — ha-
nem a kereszténységet általában, ennek egyik tagját a másik által 
elfárasztani, azokat egymástól elszakítani és így lassankint igája 
alá hajtani igyekszik; ennek folytán a közös keresztény vallás es 
a közös haza őket Felségedhez köti, a mit nekik meg kell gondol-
niok és nem szabad maguk és Felséged közt belső és halálos 
szakadásra juttatniok a dolgokat ; és azt tartják 0 Fensége, a meg-
hívott tanácsosok és urak, hogy ezt nem csak a lengyel és az 
erdélyi végeken levő főkapitányoknak szükséges megrendelni és 
szorgalmasan parancsolni, hanem az ott közelben lakó embe-
reknek és azon utasoknak is, kik ezen helyeken itt-ott megfordul-
nak. Lengyelországgal szemben meg kell várni, minő kimenetele 
lesz Danczka (Danzig) város ostromának, mert azon esetre, ha a 
király ezzel nem jut eredményre, remélhető, hogy mindjárt ke-
resni fogja Felséged barátságát, a mint Felséged is kívánja az övét 
Bármint álljon is azonban a dolog, mindenesetre tanácsosabb 
hogy inkább barátja, mint ellensége legyen Felségednek. 

0 Fensége, a meghívott tanácsosok és urak azon nézeten 
vannak, hogy ezen országok közös kereszténységére és az alattvalók-
nak fölvirágzására nézve szükséges a Lengyelország és a Cseh-
ország közötti jó barátság és egyesség mielőbbi megújítása és meg-
erősítése. 

Ha ez megtörténik és a lengyelek emlékeztetnek Felséged 
ilyetén nyilatkozata és irántok mutatott szomszédságos jó akara-
tára, akkor ők fogják legjobban érteni, királyuknak is ugyancsak 
azt tanácsolni, hogy Felségeddel békét kössön és azt megtartani igye-
kezzék. 

És erre nézve mindenesetre fogják tudni teendőjöket Felseged 
alattvalói Csehországban és az ebbe kebelezett tartományokban. 

A magyarok gyöngeségét illetőleg. Ezen pontnál eszünkbejut, 
hogy eddig minduntalan hailhatta Felséged, hogy a lengyelek és 
erdélyiek királyai a török elleni oltalom nyújtásának ürügye és 
vigasztalása mellett igyekeztek a magyarokat magukhoz édesgetni és 
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Felségedtől eltántorítani, hogy ilyformán lassankint az egész orszá-
got hatalmukba kerítsék. — Az tagadhatatlan, hogy a magyarok 
mostanáig Németországot követték, érte éltoket és véröket áldozták : 
azért is méltányos őket, mint védfalainkat, — megtartani s rólok 
gondoskodni; mert ha Magyarországot elveszítjük, megszabadítá-
sunk és védelmünk német parasztjainkra háramlana, akkor szaba-
dulásunk sokkal bajosabb lesz. A magyarok már jó ideje az osztrák 
ház rendelkezése és oltalma alatt állanak; eddig azonban legtöbb 
kárt ők szenvedtek és a legtöbb veszély őket érte a balálos ellen-
ségtől, elvesztven emellett országuk és népük legnagyobb részét; az 
ellenség most is naponta megsemmisíti, elpusztítja, agyonveri őket 
és oda jutottak, hogy már csak kis maradék van belőlök és habár 
őket e részről oltalmazni akarták, mégis ők szenvedtek a legtöbb 
veszteseget; világos tehát, hogy azon meggyőződésre és gondo-
latra jutottak, miszerint mentől tovább vannak nemet kormány 
alatt, annál inkább tönkre jutnak. — Azért is ügyeik rendezésére 
jobb tanácsot nem tudnak maguknak adni, mint magukat a török 
uralomnak megadni, vagy a lengyelhez vagy Erdélyhez csatla-
kozni, hogy ők is mint az erdélyiek és az oláhországiak es ezeknek 
helyei, a török napi támadásai ellen utóbbinak oltalma alatt biz-
tosítva legyenek. 

Azért szükséges es magában véve méltányos, igyekezni a 
a magyarokat jó indulatban megtartani, hogy őket mint védő fala-
kat és védelmöket élvezhessük s az ellenséget általuk föltartóztat-
hassuk. Azaz, jól kell őket tartani; meg kell nekik fizetni, mit 
méltányosan megérdemelnek ; a legelőkelőbbeket és legérdemeseb-
beket vonja közülök Felséged magához ; meg kell gondolni szükse-
göket es méltányosnak lenni irántok; aztán ha idejönnek, — vala-
melyikök maga vagy barátja fölszabadítására költséget fölvenni — 
ilyen alkalmaknál eddig kevés előzékenyseg lett irántok mutatva ; 
itt meg lesznek koppasztva, s ha mindjárt adnak is nekik valamit, 
azzal oly soká föltartóztatják őket, hogy kenytelenek majdnem az 
egészet, de legalább a felét az itteni korcsmárosoknál fölemész-
teni; ilyformán ez által sincs segítve rajtok, mi végből ők aztán 
neheztelnek és bosszankodnak; ezen körülményeket szintén meg 
kellene változtatni és javítani, a magyarokat barátságosabban ós 
értékesebbnek tartani és Felséged iránt hűvé és ragaszkodóvá tenni, 



hogy kedvet kapjanak a németeknel és a nemet felsőbbség alatt 
maradni; — és jó egyetértés tartandó fönn kettejök között; mert 
az egyetértés tart fönn minden dolgot, és megmutatta a tapasz-
talás, hogy Magyarországon is a legtöbb baj onnan származott, 
hogy a magyarok és németek nem egyenlőn vonultak be. 

Erre nézve sok haszna volna annak is, ha Felséged a leg-
közelebbi Rákosnál magát az ő hűséges urokul és előljárójokul 
nyilatkoztatná ki; a magyaroknak cselekedeteikben és kívánsá-
gaikban lehetőleg gyorsan és méltányosan igazságot tenne és sze-
rezne és arra törekedne, hogy érzelmeiket magához vonja és meg-
nyerje ; a kik közöttük más érzelemmel vannak, az mi hamar 
meglátszana, és ezek iránt is Felségednek tanácskoznia és visel-
kednie kellene. 

Mily messzire szabad a végbelieknek megengedni, hogy az 
ellenségen magukat megbosszulják. Következik tovább azon mérték-
nek és czélnak megadása, hogy a végbeli hadi népek mennyire 
merészkedjenek az ellenség ellen, ha az 0 Felsége ditiójában kárt 
okozna. Itt legelső sorban meg kell gondolni, hogy a magunk 
dolgai mennyire vannak ellene s egyéb választás nincs, minthogy 
vagy békét kell vele tartanunk vagy a legnagyobb veszélylyel 
ellene harczolnunk. — Ily körülmények között a szükség bekére 
kényszerít bennünket; a természet azt mutatja és tanítja, hogy a 
gyöngébb mindig engedni kénytelen az erősebbnek és ezen ellen-
séggel, ki nem egyeb mint Isten ostora, általában úgy történt, 
hogy a kik neki erőszakkal ellenállottak, azok szolgaságra, vagy 
hasonlón tönkre jutottak; a kik pedig idejében kitértek nekik, 
azok maradtak; mint az erdélyiek, oláhok, örmények, a geor-
giaiak és mások is, kik velők idejében szövetséget kötöttek, meg-
maradtak. — Ha mindjárt adót fizetnek is, mégis megvan saját 
kormányuk, vallásuk, nyelvők és saját igazságszolgáltatásuk. — 
Ellenben a görög ázsiai és más helyek népei, kik neki erőszakkal 
ellentállottak, ki lettek irtva vagy rabszolgákká téve. — Es most 
be kell ismernünk, hogy azon esetre, ha háborúra kerülne a dolog, 
mi vagyunk a gyöngébbek és mi ennél fogva a legnagyobb veszély-
nek vagyunk az esetre kitéve; azért tehát méltányos Felségednek 
arra törekednie, hogy Felséged végbeli népei és alattvalói ne 
nagyon merészek ós ingerkedők legyenek, időszerűtlen lármát ne 
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okozzanak és meggondolják, miszerint ha nyilt háború üt ki, 
részünkről csaknem minden időben gyöngébbeknek találtatunk és 
hátrányban kell maradnunk. 

Azért is először arra kell törekedni, hogy a határokon min-
denütt elegendő hadi nép legyen kéznél, kik az ellenség minden-
napi, rendes becsapásait és portyázásait föltartóztathassák; azok 
jó rendben és fegyelemben tartassanak; kapitányaik engedelme 
ós parancsa nélkül tetszésök szerint ki ne rohanjanak; hogy ezen 
hadi népek fizetve legyenek és ok ne legyen nekik adva arra, hogy 
szegénység miatt rablásra és portyázásra vessék magukat és helyeik-
ből kilovagoljanak. Eddig az bizonyult be. hogy ott, hol nincsenek 
megfizetve, nem is lehet őket kormány alatt tartani; már pedig 
ha az ellenség támadást intéz, ezeknek kellene védekezniök, de 
legkevesebb részök lévén kéznél, ezekkel az ellenség csaknem azt 
teszi, a mit akar, minden ellentállás nélkül. Ellenben úgy látszik, 
hogy azon helyeken, hol az őrség jól el van látva, az ellenség 
legkevesebb beütést kísért meg. — Eger ezért tartotta fönn magát 
legtovább; ott legkevesebb kárt okozott az ellenség; annak oka az, 
hogy a hadi nép jó ellátásban részesül, létszáma teljes, az ellenség 
szeme elé vonulhatnak; az ellenségnek úgy kell félnie ő miattok, 
mint ők félnek az ellenség miatt. 

Hogy azonban az ellenség más helyeken oly gyakran beüt, 
mint Kanizsán, a bányavárosok előtt, Horvátországban, az nem 
csoda; mert tudja, hogy az őrségek ott mily silányúl vannakel látva. 

Szintúgy tapasztaltuk, hogy azon panaszokra, miket Felséged 
a portához vagy a pasához beterjesztett, nem lehet bizakodni: sőt 
az ellenség ehhez még gúnyolódik; az úr általán kevesett érdek-
lődik a panasz iránt, melyet szolgája felől hall, ha csak ez valamit 
ura hasznára cselekedett és tett. 

Hogy tehát az ellenség becsapásainak eleje vétessék, annak 
módja : a határok helyes és elegendő megszállása, az útak elzárása, 
a hadi népnek teljes létszámban való tartása. Akkor a törökök 
nem fognak 20—30-ával jönni, könnyelműen beütni és szabadon 
rabolni és portyázni; akkor aztán nem csak azt kell meggon-
dolniok, hogy miképen akarnak biztosan az országba és Felséged 
ditiójába betörni, hanem hogy miképen akarnak kár nélkül aztán 
vissza is jutni. 



És ha szorgalmasak akarunk lenni, a mieink, jó kémek és 
állandó szorgalmas megfigyelés által, mindig kipuhatolhatják es 
kitudhatják, hol szokott az ellenség beütni, hol ki és be vonulni, 
hol aztán elibök vághatnak, őket megverik, vagy legalább is a 
zsákmányt tőlök részben elvehetik. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a törököket többször s gyak-
ran akkor verték meg, mikor ilyen rablás után zsákmánynyal 
visszafele vonultak. 

Minden kapitány vigyázzon tehát, hogy az alárendelt hadi 
népet vaktában kirohanni ne engedje, hanem jó értesüléssel a 
felől, hogy mily erőben és mily távolságra található az ellenség, 
hogy tehát meg ne kísértse azt, mit előnyösen és biztosan el nem 
tudna végezni. 

Nagyon szükseges továbbá, hogy főkepen most, mikor a 
magyarok, mely különben is jó hadi nép e határokon, ennyire 
megfogytak és nehezen kaphatók vagy megtarthatók, hogy óva-
kodjanak e vegbeli népet elfecsérelni, nehogy, mint az eddig gyak-
ran történt, félrevezettessenek, török tőrbe jussanak es ott nyomo-
rúságosan tönkre menjenek; a mint később látható, az ellenseg 
nepben nem szűkölködik, ennek folytán minden dolgát oly előnyö-
sen és biztosan végzi, hogy ilyen esetekben, úgy békében mint 
háborúban elegendő hadi nép nélkül alig tehető kár benne. 

Ellenben, ha a mieinket kieresztik zsákmányolni, ezek e köz-
ben agyon veretnek, elfogatnak, Konstantinápolyba vitetnek, hol 
be kell panaszolniok saját kapitányaikat és ezzel aztán Felséged 
méltányos és magas panaszait visszautasítják es mindazon dolgok 
oka egyedül Felséged szolgáira hárúl és a mi jogtalanságot és 
méltánytalanságot Felséged ditióján az ellenseg elkövet, azt ezzel 
kimentegetik; ennek folytán Felséged kettős kárt szenved: elő-
ször: elveszti jó embereit, másodszor: egész méltányos panaszai 
a portánál vagy a pasánál ezzel befejeztetnek es megsemmisíttetnek. 

Azért is a végeken a kapitányoknak még egyszer minden 
szigorral elrendelendő, megfelelő instructió és parancs adandó, 
miképen viselkedjék mindenik a török beütés esetén, meddig sza-
bad mindeniknek kiterjeszkednie és hogy mindig szem előtt tartsák, 
hogy Felséged hadi népét vigyázatlanul félre ne vezessék vagy 
szerencsétlensegbe ne sodorják. 



Ha az ellenség igen közel jön Felséged ditiójához, vagy kárt 
okoz benne, minden kapitány mutassa magát hadi népevei az 
ellenségnek; ha azonban észreveszi, hogy nincs előnyben az ellen-
ség fölött, veszteség és nagy veszély nélkül semmit el nem érhet, 
akkor jobb ha ismét visszavonúl és könnyelműen veszedelembe 
nem rohan, hanem jobb alkalmat vár be; nem pedig mint a ma-
gyaroknál szokás, hogy ily esetben meg nem állapodnak, hanem 
minden rend nélkül az ellenség közé rontanak, a miért is gyakran 
kárt szoktak szenvedni. 

És mivel tudvalevő dolog, hogy a törökök lovaik számára 
nézve a végeken a huszárokat messze fölülmúlják, szükségesnek 
látszik, hogy Felséged a jelentékenyebb határokon annyival több 
német lovas lövészt tartson, kik ezeket a magyarokat támogassák 
és a törököt fölülmúlják; — mert ez idő szerint a kézi lőfegyver 
legfőbb előnye Felséged hadi népenek ezen ellenséggel szemben; 
ép azért azonban ezeknek nem kell nehéz lovakat vagy méneket 
átengedni, hanem a lovas lövészek igyekezzenek jó saját lovakra 
szert tenni, melyek ezen huszárokat követhessék és velők együtt 
elő és elsietni tudjanak. 

A gyalog néppel igen gyarlón megy a harcz nyilt terepen, ha 
nincs lovasság mellette; erre nézve is szükséges volna a kapitá-
nyoknak megrendelni, hogy ne vezessék azokat messzire, ha csak 
nincs nehánv kocsijok, szekerök kettős kapcsokkal együtt, melyek 
mögött a török portyázok elől oltalmazhatják magokat és tartóz-
kodhatnak és szükség esetén megint elvonulhatnak. 

Végezetül tehát : Ne legyen többé megengedve a kapitányok-
nak az ellenséget ezen bekeidő alatt megtámadni, csak akkor, ha 
azt friss tetten, nevezetesen: rabláson, a nép elhurczolásán vagy 
hasonló ellenséges cselekedeten kapják, és tőle valami előnyt kierő-
szakolhatnak. — De magában egyik se merjen beütni az ellenség 
ditiójába, csakis a főkapitányaik tudomásával, kik minden kerület 
fölibe vannak rendelve, — mint Rueber Felső-Magyarországon, 
Forgách a bányavárosokban, a győri főkapitány a Duna és a Bala-
ton között, a kanizsai főkapitány es a két helyettes kapitány Hor-
vátországban és a vend határszélen. 

Ezen most nevezett főkapitányoknak álljon hatalmukban, 
tetszésök és belátásuk szerint, de csak némely különös esetben, és 



a fővezer vagy helyettesének tudtával és engedelmevel, kit Felse-
ged egyátalán a végek kormányára e helyett állítani és ren-
delni fog, a mint azelőtt a nem rég elhunyt legkegyesebb emlékű 
Császári Felség ilyest a horvát és vend kapitányoknak is, a mint 
azt nem régiben Felséged a bányavárosok főkapitányának is né-
mely különös esetben engedelvezett. — Ha t. i. az ellenség betör, 
és ha aztán ezt, vagy nagyon erős lévén nekik, vagy máskülönben 
nagyon hamar eltűnvén előlök, Felséged ditiójában el nem érik 
vagy meg nem károsíthatják, hogy aztán üldözve, nyomukban az 
ellenseg földjére beüthessenek és minden lehetőséget megkísért-
hessenek, hogy az ellenségnek hasonló kárt okozzanak, melynek 
azonban mindnek azon elővigyázattal kell történnie, mint azt föl-
lebb mondtuk, hogy t. i. a hadi nép félre ne vezettessek. Ezen fön-
nebb előadott rendeletnél maradjon tehát Felséged, és azt a többi 
kapitányokkal is közölje, ós különös büntetések nevezésével tar-
tassa és parancsoltassa meg. 

A magyarok visszatartása a zsákmányolástól; azért való bün-
tetésük és kiküldetésük. Ez az, mi a rendes ós fölállított végeket 
illeti; teny azonban, hogy a legtöbb úr és nemes ember Magyar-
országban, kik valamennyire vagyonosak, saját szolgákat és lova-
kat csak azért tartanak, hogy azokat zsákmányra kiküldjék, és az 
ellenség földjén raboltassanak velők; ezeknek segítenek aztán a 
folfogadott hadnagyok, főkép Felső-Magyarországban, hozzájok 
adván népeiket. — Ezek intézik a legtöbb támadást, és ezek okai 
a panaszoknak, melyeket a törökök Felséged hadi népei ellen fel-
hoznak : ezek okozzák leginkább azt is, hogy az ellenseg gyüleke-
zik ellenök, és gyakrabban nagy kárt okoz, ós ilyenkor minden 
hiba Felséged felállított végbeli vitézeire lesz tolva. 

A mint az 0 Fensége, a meghívott tanácsosok es urak tudo-
mására jutott, a legkegyelmesebb emlékű császári Felség ezt ez-
előtt többször komolyan beszüntette és betiltotta; azonban e tila-
lom nem lett föltétlenül teljesítve. 

Ezt a legközelebbi Rákoson szóba kellene hozni, a mennyire 
az Felségedet és Felséged végbeli hadi népét illeti, ós arra töre-
kedni, hogy azokra, kik ilyen rablókat és szabad hajdúkat tartanak, 
komoly büntetés szabassék, és ez mindenkin irgalom nélkül végre-
.bajtassék, kitöltessék es kezeltessék. — Megrendelendő a végeken, 



főképen a kapitányoknak, hogy erre szemügvgyel legyenek, és az 
ellene vétkezőket, kiket friss tetten kapnak, maguk elfogják és 
büntethessék: különösen, hogy szigorú büntetés terhe alatt meg 
legyen nekik tiltva ilyesvalamit alárendelt hadnagyaiknak meg-
engedni, még kevésbbé, hogy maguk tartsanak szabad hajdúkat és 
közös zsákmányon osztozzanak másokkal. 

Azon szolgálatbeli emberekre is megérdemlett büntetés sza-
bandó ki, kiket ilyen friss tetten, rablás közben rajta kapnak; a 
mint az Felsö-Magyarországon jelenleg már szokásban van, hogy 
azok t. i. hadi törvényszék elé állíttatnak, és ott ítéltetnek el és 
büntettetnek meg; ezenkívül még megfontolandónak találják 
0 Fensége, a meghívott tanácsosok és urak, hogy a rablott jószágot, 
mit így 0 Felsége tilalma ellenére az ellensegtől vagv 0 Felsége 
ditiójában elfoglaltak, Felséged legközelebbi kapitánya, ki őket friss 
tetten kapta, elvegye tőlök és annak fele Felségedet, másik fele 
pedig azon kapitányt illesse, ki őket rajta kapta. 

Ebben az a legnagyobb baj, hogy ezen hadi nep nincs min-
denütt Felséged fizetett szolgálati egyéneinek és ezek kapitányai-
nak alárendelve; hanem a legelőkelőbb magyar urak és nemes 
emberek tartják és látják el őket ; ós tehát ha nem kapják őket friss 
tetten, a mi igen ritkán történhetik veszedelem, és a nélkül, hogy 
embereinkkel tusakodásra ne kerüljön a sor, — az alispánok nem 
akarják megengedni, hogy a gonosztevők hadi törvényszék vagy a 
kerületi főkapitány elé állíttassanak; hanem azt akarják, hogy 
azok rendes törvényük előtt panaszoltassanak be, és hogy a dolgok 
az ő lassúbb processusok szerint intéztessenek el, s így azokat bün-
tetésbe hozni nem lehet. 

Ennek folytán 0 Fensege, a meghívott tanácsosok és urak 
azt tanácsolnák alázatosan Felségednek, hogy a következő ország-
gyűlésen Felséged ezen czikkelyt újíttassa meg, és magyaráztassa 
oly formán, hogy a béke daczára portyázó hadi népek, legyenek 
azok huszárok vagy hajdúk, Felséged fizetett vagy magyar urak 
szolgái, vagy maguk szabad nemesek és hadi népek, megbüntetese 
főképen a kerületi kapitány által, továbbá minden hely kapitánya 
által történjek, hogy ha bár hol is friss tetten éretnek. 

Azon nemes urak ós hivatalbeli férfiak ellen azonban, kik 
ilyen rabló és békeszegő népet tartanak, és a mennyire amaz a 



rendeknél kieszközölhető nem lehetne, elegedne meg Felséged az 
említett magyar decretumok büntetésével; hogy t. i. azok a kerületi 
kapitányok és a kapitányok által Felségednek följelentetvén, vagy 
a nádornak minden hosszas processus nélkül a «Directorem causa-
rum» által bevádoltatván, a decretum ;;lapján a tettessel egyenlő 
büntetésben részesüljenek. 

Továbbá miután azon tettesek és hadi nepek végett, kik friss 
tetten nem kapatnak, hanem később a megyékben köröztetnek, 
azon akadály áll elő, hogy azokat az alispánok, a kerületi kapitá-
nyok kívánságára kiadni és hadi törvényszék elé állítani nem haj-
landók, hanem azt akarják, hogy azokat székök előtt vádolják be; 
hogy azok ezentúl inkább átadassanak es szigorúan büntettessenek. 

0 Fensege, a meghívott tanácsosok és urak ugy vélekednek 
tehát, hogy Felséged a következő országgyűlésén a magyar rendek-
nel szintén arra törekedjék és igyekezzék, hogy az alispánok köte-
lesek legyenek az ilyen tetteseket a kerületi kapitánynak kiszolgál-
tatni es a hadi törvényszék előtt igazoltatni és pedig különös bün-
tetés mint: hivatalvesztés s pénzbüntetés terhe alatt, és hogy en-
gedetlenségök eseten a kerületi kapitányoknak hatalmukban álljon 
azon tetteseket kerestetni és elfogatni. 

Ks miután a magyar hadi törvényszék egyedül Felső-Magyar-
országon van berendezve, a többi két kerületben azonban még 
nincs, adjon Felseged parancsot azoknak fölállítására ottan is, va-
lamint, hogy mindenik mellé külön badbiró adassék, es ha szük-
séges, a következő Rákoson ezt a magyar rendeknek is adja elő. 
hogy decretumokba beczikkelyeztessék, hogy így annál inkább ke-
zeltethessék. 

Szintén szükségesnek találjuk, hogy a magyar gyalog és lo-
vas hadi nep hadi czikkelyekre esküdjék minden végeken, a mint 
az jelenleg Felső-Magyarországban történik és szolgálatukban e 
szerint igazodjanak; mert ez által annál jobban lesz lehetséges a 
magyarok közt mindenütt hadi rendet és fegyelmet tartani, és a 
kihágásokat a hadi törvényszéknél e szerint büntetni. 



IV. Az építkezési ügyekről. 

Az épületek ez idő szerint ugy a véghelyeken, mint itt a 
fővárosban (t. i. Bécsben, hol a haditanács székelt) annyira meg-
romlottak, hogy ezen ügy maga nagy szorgalmazást és javítást 
igényel es pedig a mint az a Flsgednek benyújtott propositióban 
mondva van: ez az egyetlen eszköz, mely által Flsgd az ellenség 
erejét és előnyomulását föl tartóztatni képes és a mely mögött or-
szágai és népei biztonságban lehetnek. 

Es mivel ugyanazon articulus elején említés van róla téve, 
hogy vájjon ezen város erödítéset most mindjárt meg kell-e kez-
deni, vagy pedig csak akkor, ha Flsgd a többi végbeli épü-
letekkel rendbe jön, 0 Fensége és a meghívott tanácsosok és 
urak el nem mulaszthatták, erről tanácskozni és azt vélik, hogy 
azon esetre, ha a mostani török szultán megszegné a békét, — 
melyben Flsgd úgy sem bízhatik többet, mint a mennyire azt a 
török szultánnak megtartani tetszik — vagy pedig más ok miatt 
háborút kezdene Flsgd ellen, és őt ez esetben se Kanizsa, se Eger 
nem volna képes feltartóztatni, ha teljesen ki volnának is építve, 
egyenesen ide venné útját a főváros és az ország szíve felé; Győr 
várát bizonyos számú néppel könnyen körülzárolhatná ós maga 
mögött hagyhatná, mert népben úgy sincs nála hiány. 

Ehhez járul még azon körűimeny, hogy ez a szultán fiatal 
ember és oly uralkodó, ki a legfőbb czél elérésére törekszik, mire már 
elődei is hiába törekedtek, hogy dicsősége annál nagyobb legyen. 

E tervében őt csak megerősítheti annak tudata, hogy a főváros 
erödítmenyei némely helyen mily hiányosak és mennyire meg 
vannak rongálva, mely körülmény nem is maradhat titokban 
előtte; hogy tehát: mindjárt megérkezése első napján a közelbe 
jöhet táborozni, ágyúit előhúzathatja és janicsárjaival egész a con-
tre-escarpeig juthat, aknáit ezalatt az árokig fúrathatja, a falak 
ellenében magát elárkolhatja ós így tehát tetszése szerint aláásás-
sal vagy másként dolgozhat a falak és árkok ellen, es ha aztán 
ágyúval és néppel a mieinket messze fölülmúlja, rohamhoz foghat. 
Mindezt az ellenség az utóbbi évek alatt úgy megtanúlta és tudja, 



hogy a leghatalmasabb és legtökéletesebb erősségek: Nicosia, 
Famagusta, Goleta, Tunis se állhattak neki ellent. 

Es mivel ez a legjelentékenyebb város, melyről a keresztény-
ség es a törököknél szó lehet, melynek az ellenséget föl kellene 
tartóztatnia, valódi kulcsa nemcsak Flsgd országainak és az ezek-
kel határos királyságok s tartományoknak, hanem az egész német 
birodalomnak s a többi kereszténységnek. Ha tehát ezen nevezetes 
helyet — mitől Isten őrizzen — elveszitenők, a többi határszólek 
se tarthatnák magukat, hanem az egész országgal együtt az ellen-
ség kezei közé kerülnének; nem lehet eléggé fájlalni, hogy ezen 
oly fontos mü 10—12 év óta annyira el lett hanyagolva és más 
csekélyebb jelentőségű müvekre oly sok költség fordíttatott. — 
0 Fnsge és a meghívott tanácsosok tehát nem tanácsolhatnak 
egyebet, minthogy Flsgd legfőbb gondja e város megerősítése 
legyen és hogy ne mulaszszon több időt, hanem minden szorga-
lommal es költséggel oda igyekezzék, hogy ezáltal olyan helyet 
szerezzen magának, a melyen keményen megvetheti a lábát a 
török szultán ellenében, a min ez betörje a fejét, ha birtokára 
vágynék; jöjjön bár, a mikor akar. 

Most aztán az a kérdés, honnan kell venni az erre szüksé-
ges kiadást és költséget ? 

A Flsgnek benyújtott propositióban meg van említve, hogy 
Flsgnek a vegbeli építkezésekhez 100,000 frtra lesz szüksége, a 
mint ez a végbeli kiadások kivonatában is meg van jelölve és 
ki van vetve. Mivel azonban jövőre a birodalmi segély engedé-
lyezve lesz, mely időre a kivetett építkezési segély 600 arany frtot 
tesz ki, O Fnsóge, a meghívott tanácsosok és urak szükséges-
nek látják, hogy Flsgd ez éven. sőt meg mielőtt ezt megkapja és 
anticipálhatja, 300 arany frtot vagyis az építkezési költségeknek 
felét ezen városra költse; a másik felét, 300 arany frtot, pedig 
a többi főbb véghelyekre, mint Szakmár, Tokaj, Szendrő, Eger, 
Újvár, Kanizsára fordítsa, a mint erről később lesz kimerítően 
említés téve. Ezenkívül remélhető, hogy azon esetre, ha a szom-
szédos fejedelmek, u. m. a bajorországi, a salzburgi, a passaui, 
valamint Flsgd saját cseh, morva, felső- es alsó-ausztriai tartomá-
nyai, valamint a többi keresztény népek és hatalmasságok segíteni 
fogják Fisgdet egy vagy más szükséglettel és e munkában hűsége-



sen fogják támogatni, ha csak látják, mily erelyesen fog hozzá 
Flsgd : úgy hogy remélhető, miszerint Flsgd ilyformán kevesebből 
is kijön itt évente, mint 300,000-ből : a maradékot tehát aztan 
szintén a veghelyekre fordíthatja. 

Az is bizonyos, hogy Flsgd a békés időben semmivel se sze-
rezhet magának annyi dicsőséget es becsületet, mint ezen városá-
nak fölépítése és megerősítésével, a mi oly fontos a keresztényekre 
nézve, nemkülönben saját személyére nézve is, hogy bizalommal 
várhassa be a török támadását. 

Ezzel ellenkezőleg mi se lehet gyalázatosabb, minthogy ily 
kitűnő alkalom és szükséges építkezés mostanáig el lett mulasztva 
és legnagyobb veszedelmünkre elhanyagolva, mit valamennyi ide-
gen nemzet, sőt maga a halálos ellenség is csak kicsinylőleg 
vehet észre. 

A végbeli építkezések megbeszélése vegett egyik kerület a 
másik után vétetett elő. 

Ezek között pedig legelsőnek Felső-Magyarország. Erre nezve 
0 Fnsge, a meghívott tanácsosok és urak meghallgatták Eueber 
János vélemenyét és legelőször is azt találták szükségesnek, hogy 
Flsgd az építkezésekhez Felső-Magyarországon külön építkezesi 
biztost tartson, a ki a főkapitány mellett az épületeket megtekintse 
és ezeket a Flsgd által helyben hagyott minták es tervek szerint 
folytathassa; utána legyen, hogy az építészek és munkások becsü-
letesen dolgozzanak, hogy a robot és a robotpénz behajtassék, 
és más egyéb készpénz, mit Flsgd odarendel, hasznosan és arra, a 
mire kell, fordíttassék; ós nehogy az epítkezési fizetőmesterek vagy 
epítkezési írnokok által másféle czélokra fordíttassék, miáltal az 
építkezés hátráltatva van es hosszú időre elhalasztódik; szóval 
mindaz kötelességeben álljon, mit külön megszerkesztendő in-
st ructiój a előírand. 

Ezen hivatalba Flsgd hadi tanácsosa Sara Pál hozatik javas-
latba és mivel ő tapasztalt katona, ostromban is részt vett es 
mindenfélét látott es tapasztalt, a m i ilyen hadi épületekhez szük-
séges es különben is Felső-Magyarországon lakik és ezért is inkább 
alkalmas erre, mint az, kit talán messze földről kellene ide ren-
delni. Ennek folytán Ő Fnsge, a meghívott tanácsosok es polgárok 
öt találták a legalkalmasabbnak; habár tagjai már kissé gyöngék 



is. testben mégis oly egészséges ós erös, bogy lovagolni és kocsi-
kázni képes és minden dolognak utána lenni ós azokban rendel-
kezni tud. 

Az építeszek instructióinak már meglévő pontozatain kívül 
azokhoz még a következők csatolandók : 

Először, hogy az építkezési fizetőmesterek, vagy hol ilyenek 
nincsenek, az építkezési írnokok, kik az építésre szükséges pénzt 
fölveszik és kiadják, ne saját belátásuk szerint kezeljék azt, mint 
az eddig történt; ha egy összeg pénz megérkezik, rögtön saját ma-
gukat s a ki meg velők tart, fizetik ki legelőször és aztán az épü-
lettől megvonják azt, a mi a legszükségesebb, és így azt érik el, 
hogy a falazat s egyébb munka, min kevéssel is lehetett volna 
segíteni, összedől és megakad, mert a hozzájok való munkások 
nincsenek fizetve. 

Hanem hogy minden pénz, mi építési czélokra van szánva, 
Felső-Magyarországon legelebb is a hadi fizetőmesternek adassék át 
és ez aztán a főkapitány és az építési biztos rendelete szerint, kik 
mindig vigyázzanak reá, kiutalja azt az építési fizetömestereknek 
es építkezési Írnokoknak olyan összegekben, milyenre havonkint, 
hetenkint sziikségök van. 

És hogy ez így legyen, ott, a hol az épületeket emelik, min-
den ezredesnek es kapitánynak utána kell néznie, hogy az építke-
zési fizetőmesterek és írnokok a nekik megszabott építési rendet 
betartsák és a pénzt arra költsék, mire az szánva van. 

Legyen minden ezredesnek és kapitánynak annyi hatalma az 
epitöszemélyzet fölött, hogy az esetben, ha ezek hűtlenül vagy 
üledelmetlenül viselnék magukat, az építkezési biztosok közben-
járásával elfogathassák és büntethessek őket; legyen az, hogy az 
alájok rendelt épület külön költségen vagy csak robottal vagy más 
egyéb segítséggel javíttatik. 

Szintúgy kötelezzék magukat a hadi fizetőmesterek, hogy 
az építkezésekre szánt pénzt se a főkapitány, se a kamara, se más 
parancsára egyébre, mint pusztán építkezésre ki ne adják. 

A nyugta igazi helyén maradt t. i. a kamaránál és a könyve-
lőségnél. Megrendelendő és ellenőrizendő minden építkezésnél, 
hogy az építkezési fizetömesterek. építkezési írnokok és hasonló 
hivatalnokok saját szekereiket, lovaikat és szolgáikat az építés-



hez ne ereszszék, melyek általuk inkább a saját, mint az építés 
hasznára fordíttatnak : Flsgdnek azonban mégis a teljes fizetés szá-
míttatik fel érettök. 

Minden epítkezesnel gondolni kell arra is, hogy a munkát, a 
mennyire lehet, nem napi díj vagy napi munka szerint, de bizo-
nyos mérték szerint: tehát réteg szerint, ölszámra vagy hasonló-
lag számítsák és ezt meg kell rendelni az építkezési biztosok és 
építkezési tiszteknek is és instructióikba bekebelezni, hogy ez által 
minden csalásnak, mint a napi munka fölrovása s hasonlók, eleje 
vétessék. 

Azon robot, melyet a magyar rendek az építkezésekhez en-
gedélyeznek, tekintelyes segítség, melynek nem szabad úgy, mint 
eddig, beköveteletlenűl maradnia ; sőt inkább ugyancsak itt Felső-
Magyarországon külön behajtót kell megbízni vele, a ki a főkapitány-
hoz és a biztoshoz legyen utasítva, hogy ezek rendelete és parancsa 
szerint a robotot behajtsa és fölhasználtassa ehhez vagy ahhoz az 
épülethez, a szerint, a mint itt vagy ott van reá szükség; a ki efelől 
számadást vezessen, vigyáz arra. hogy főképen azon robotok, 
melyek a végházakhoz közel vannak, főkepen a fuvarok, ne kész-
pénzben fizettessenek, hanem természetben adassanak; melyek 
azonban a házaktól távol vannak, vagy máskép nem értékesíthe-
tők oly előnyösen, azokért pénzt kell követelni és ez ép ugy, mint 
más építkezési költség, az építkezési fizetőmesternek adandó át ós 
ilyen esetben a behajtó legyen köteles számadást is előterjeszteni 
a kamarának. 

Ezen behajtó behajthatná es bekövetelhetne egy füst alatt 
a megyéktől is a continuumot, hogy azt azon helyek számára 
tartsák fönn, melyeket a főkapitány megjelöl: s a kik ezt nem akar-
nák betartani, azok pénzt adjanak a behajtónak érte, hogy a fő-
kapitány ezen pénzen más zsoldos szolgaegyéneket fogadhasson 
föl; a kik azonban pénzt se akarnának adni, nevezze meg azokat a 
főkapitánynak, a ki aztán a magyar országgyűlési határozatok be-
tekintése után tudjon velők pörölni. 

Az ilyeneket a következő magyar országgyűlésen is föl kell 
jelenteni és oda törekedni, hogy ezen robot kiosztása egyedül 
Flsgedre magára bízassék, a mint azt legkívánatosabbnak látja. 

Miként azt a felsőmagyarországi végeken gondoltuk, úgy 



lehetne azt intézni a bányavárosi kerületben is a főkapitány alatt, 
a Duna és a Balaton között a győri kapitány alatt, a Balaton és a, 
Dráva között a kanizsai kapitány alatt, vagy a dunáninneni fő-
kapitány által, a horvát és vend határszélen a két helyettes kapi-
tány alatt és mindezen helyeken ezekhez robotbehajtót fogadni 
és tartani. 

Felső-Magyarországon Kugler Sebestyént dicsérik erre való-
nak, mint olyan embert, ki bírja a német, latin, magyar és tót 
nyelveket; a többi helyeken a magyar kamara tanácsával a főkapi-
tányok, győri s kanizsai kapitányok, a horvátországi és vend helyet-
tes kapitányok által választatnak és fogadtatnak meg. 

Ez az, a mi az építkezéseket általában illeti, következnek a 
végházak különösen. 

Felső-Magyarország. 

Szakmár ez idő szerint a legjobb és legtökéletesebb hely 
csaknem egesz Felső-Magyarországon; töltött sánczokkal helyes 
arányban épülve, itt egyedül csak a sánczok alját kell köröskörül 
kőfallal ellátni, hogy az összeomlástól annál biztosabbak ós annál 
állandóbbak legyenek. 

Továbbá a bástyaüregek a harántvédek alatt kissé szűkek ; 
ezeket is, a mennyire lehet, tágítani és falazni kell. 

0 Fnsge, a meghívott tanácsosok és urak ugy vélik, hogy 
erre évente 4000 frtot kell fordítani, mely 6 év alatt kitesz 24,000 
forintot. 

Azonkívül még befejezendő volna itt a hadi szertár is, melyre 
nézve a szepessegi kamara tegyen rendelkezést a szakmári provi-
sornál, hogy ez az uradalmi jobbágyokkal bevégeztesse és külön-
ben is segédkezzen hozzá. 

Ecsed a Báthory Miklós birtokában van: ő tőle magától, va-
lamint a természettől is erősen és szilárdan van építve; miért is 
nincs rá szükség, hogy itt Flsgd valamit építsen. 

Tokaj iránt úgy vélekedünk, hogy az elkezdett bástyát, a 
mint az most megvan, javítani és főképen a Bodrog felöli védfalat 
a mellékelt minta szerint befelé kell húzni, hogy az erősség alap 
jához annál könnyebben hozzá lehessen a vízben férni. 



És mivel e helyen a viztől és vízmosástól lehet tartani, az a 
vélemény, hogy néhány kővel telt ládát kell itt elsülyeszteni, 
melyekre ismét nagy, nehéz köveket kell helyezni, mint a milye-
neket itt nagy számmal lehet találni; ez súlyával oly erősen le-
ülepszik a víz fenekére, legyen ez bárminő tulajdonságú is, hogy a 
víz ezen súlyt előreláthatólag nem lesz képes elmosni, hanem a fa 
es a kövek egymással összekeveredve, olyan szilárdak lesznek, 
mint a kőszikla, a víz erejét megtörik es a bástyaépületet biztosítják. 

Másodszor följebb is lehet még egy gátat építeni, mely a nagy 
es hatalmas folyót e szögeletről elterelné és így e helyet a víz-
mosástól annál inkább megóvná. 

És a mennyiben ezen gát ostrom esetén az ellenség számára 
az erődítményhez átjáróul szolgálhatna, úgy véljük, hogy ily veszély 
esetén a gátat át lehetne vágni és a veszély elvonultával ismét 
helyreállítani. 

Ezen bástyára 10,000 frt lett szánva, mely az oda tartozó 
robottal együtt minden elősorolt munkálatra elegendő volna. 

Kálló szűk, és bizony szükséges volna kibővítésé; de mivel 
nem jó sok ujat egyszerre elkezdeni, úgy vélik 0 Fnsge, a meghí-
vott tanácsosok és urak, hogy elég volna, ezt jelenlegi állapo-
tában és a huszárvárat megtartani, míg Flsgd a fö és a legszüksé-
gesebb építkezésekkel elkészül; ezen kijavítás pedig 2000 forintból 
megtörténhetik. 

Kassa kijavítása is ugyancsak szükséges volna; mert ez a fő-
városa ezen vidéknek, ez idő szerint azonban még szintén marad-
hat ; majd ha az elősorolt épületek elkészülnek, a megyék segítsé-
gével, ugy mint azelőtt, a vódfalak javítása folytatandó lesz. 

Szend.ro az elkészített és mellékelt minta szerint építendő 
tovább, a mint elkezdetett; belső harántvédekkel, hogy a hegyek 
felől az ellenség ágyúi elől biztosítva legyen. A régi vár teljesen 
lebontandó és az élelmi és hadi szertár, mint azelőtt el határoz-
tatott, fölépítendő. 

Úgyszintén az útat is, mely most keresztül megy rajta, a vár 
körül kell vezetni, hogy a parasztokat ós idegeneket ne kelljen a 
várba beereszteni. 

Vigyázni kell a régi vár felőli kapura is, hogy az bástyával 
legyen ellátva, hogy ne legyen az ellenség felé egész védtelenül. 



Ezen épületre szükséges volna még 6000 tallér; és ha a pénz 
hiány nélkül kéznél van, kiépíthető volna a robottal együtt egy 
nyáron át. 

A mi az epítkezeseket illeti, e tekintetben a kraszna horkai, 
szádvári, putnoki, balogi és csetneki mellékbázakat ide lehetne a 
szendrői kapitányhoz utasítani, a főkapitány és az építkezési biztos 
tudtával. 

Szádváron es K r aszna-Horkán majdnem minden rozzant és 
össze akar omlani; Szádvár egész össze van lőve; még nincs ki-
javítva; ennek oka az udvarbíró és a kamara. Ez iránt utasítandó 
az építkezési biztos, hogy ezek, valamint a szádvári kút és minden 
egvób, mi ott hiányos, kijavíttassanak; ezen két helyre utalvá-
nyozna Flsgd még 1000 frtot. 

Putnokon egy bástya van építve; ha ide, valamint Balogra 
3—400 frt utalványoztatnek, mindkét őrház ki volna javítható. 

Csetncket Szepes megyének kell felepítenie; ehhez e végett 
parancsot és utasítást kell intézni. 

Ónod nem kevésbbé fontos. A tiszáninneni terület biztosítá-
sára igen jól szolgálhatna ; fekvésénél fogva csekély költséggel is 
fel lehetne építeni. Mivel azonban nem lehet egyszerre annyi épü-
letet elkezdeni, igyekezzék egyelőre Flsgd mint föntebb említte-
tett, e házat mentől előbb birtokába keríteni, mert nem tanácsos 
ilyen házakat a magyarok kezén hagyni. 

Eger fölött sokat vitatkoztunk és beszelgettünk. A kegyes 
emlékű császár elhatározta azt Boldigara Octávián epítömester 
szerint felépíttetni, t. a belső es külső vár felépíttetvén, a kettő 
között árok legyen ; ebből már készen van uémi falazás: a két 
bástyán a nagy kapu mellett es a külső vár felé fekvő falakon, 
valamint a külső várban a hegy fele jobb kézt fekvő bástyában, 
azután a kapu mellett is. 

Mivel azonban az elmúlt evben es ezen évben nem adatott reá 
építkezési költség, abban maradt az építkezés. E szerint csakis 
ezen fog múlni, hogy az épület a mellékelt minta szerint elkészül-
jön. (Itt következik a még elvegzendö építkezeseknek körülményes 
leírása; mi azonban a minta hiányában érthetetlen.) 

E vár építésére Boldigara építőmester ajánlkozott, ha evente 
16,000 tallért kap reá s kötelezi magát azt az oda tartozó robot se-
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gitségével bárom év alatt felépíteni. Ö Fnsge, a meghívott tanácso-
sok és urak ugy vélik, hogy ha erre Flsgd legalább 60,000 frtot 
adna, tehát három evre évenkint 20,000 frtot, annál jobb lenne; 
ha nem, akkor az építkezéssel is lassabban kell haladni. 

A káptalant és a várost figyelmeztetni kell itt es a kapitány 
altal arra szoríttatni, hogy a kerítést és az árkot a többi épületek 
közül kijavíttassák és biztosítsák, nehogy váratlanúl meglepesse-
nek, mint az Kanizsán történt. 

Eger közelében még két ház fekszik : Sirok és Szarvaskeö. 
Sirok a Homonnai István birtokában van; utóbbinak meg kell 
hagyni, hogy jól vigyázzon e házra; az egri kapitány is ügyeljen, 
hogy épülettel és őrséggel jól el legyen látva. 

Szarvaskeő Flsgdé; most Kapi Sándor bírja. Ennek is szin-
tén azt kell meghagyni és hogy az egri kapitány erre is ügyeljen. 

Hátra van még Munkács; erről előbb egy terv készült el, a 
mely szerint építkezni Kell. Mágocsinak, mint jelenlegi tulajdo-
nosnak, szintén meg kell parancsolni, hogy e szerint folytassa az 
építést és ehhez tartsa magát, a mint arra kötelezte is magát és 
neki ezért az építési költségeket Flsgd meg is fizetendi és a másik 
összeghez számítja; erre is vigyázzon a főkapitány. 

Az építőmesterek ez épületekhez Felső-Magyarországon ezek 
legyenek: 

Boldigárát Egerből nem lehet elvenni; az épületet ő kezdte 
jtneg; neki is kellene azt befejeznie. A főkapitánynak, az építkezési 
biztosnak, valamint az egri kapitánynak kötelessége lesz arra 
ügyelni, hogy Boldigara valami ujat vagy mást, mint előbb említve 
volt, tanácsuk és tudtuk nélkül ne csináljon. 

Tokajt elvegezheti Stella Kristóf, ki jelenleg Egerben van s 
Huetten Antal. Stella a kallói építkezésnek is utánna lehet; itt 
különben rendelkezhetik az építési írnokkal is. 

Szendrő és a mi ehhez tartozik, bízható Planken Jánosra, 
ki különben főhadiszertárnokhelyettes s ennek távolléteben Carogó 
Domingóra, ki úgyis itt Szendrön szolgál. 



A bányavárosi kerület. 

Murány a legszelső és legközelebb van Felső-Magyarország-
hoz: messze bent a hegyek között fekszik, a hol az útak Felső-
Magyarországba visznek: van szorgalmas kapitánya, ki maga néz 
minden után ; ez idő szerint itt nincs szük-ég semmi új intézke-
desre vagy építkezésre. 

Libetbánya és Breznobánya két nyilt város közel az erdő-
höz; itt se a kapitánynak, se a trabantoknak nincs kastélyuk vagy 
erődjük, a melyben ellentállhatnának, hanem csupán pontos és 
szorgalmas őrségre és az erdőre vannak utalva. Czélszerünek lát-
szik Breznobányán a tanácsház, Libetbányán a templom körül-
kerítése és védelemre való berendezése; meghagyandó a főkapi-
tánynak ós az építési biztosnak, hogy az említett két helyen, vagy 
egyátalán ott, hol azt alkalmatosnak találják, két kastélyt építtes-
senek ; ezeknél leginkább a lakosoknak kell segédkezniök; ha aztán 
építési eszközök, vasszerszámok és kózmívesek fizetésére lesz szük-
ség, meg lehet azt adni a bányavárosok epítkezési költségéből vagy 
pedig a robotpénzből. 

Bozóh egyike a legerősebb házaknak e kerületben; kőfallal 
van körülvéve, jó helyen fekszik, nincs dominálva semerről se; 
meg van azonban azon hibája, hogy nincs vize; jelenleg is csak 
néhány kútban ; de mióta Kékkő és Divény elveszett, nincs e vidé-
kén alkalmatosabb hely, hol igazi főerősséget lehetne építeni, mely 
a bányavárosokat biztosítaná és az ellenséget képes volna föltartóz-
tatni. 

Addig is az itteni tulajdonosnak Fanczinak kívánsága es a 
főkapitány tanácsa szerint egy ácsot és egy kőmívest kell ide kül-
deni, kik a legfőbb hibákat kijavítsák a falakon és az épületen; ez 
nem kerülne sokba. 

Korponát nem lehet másként epíteni; ha Bozók a föntírt 
módon meg lesz erősítve, ez maradhat a régi állapotban; mégis 
szükséges volna azonban haladektalanúl robotot rendelni ide, hogy 
kissé kijavítsák. 

(Jsábrágot semmi áron se lehet megerősíteni; habár ágyún 
kívül más egyébbel nem is lehet neki ár tani ; ágyúval azonban 
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annyira körül lehet fogni, — lévén a körülfekvő hegyek által min-
denünnen dominálva, — hogy a várban sehol sincs biztos hely. — 
E miatt is ez nem tekintendő egyébnek, mint őrháznak és fölös-
leges fáradság volt, hogy Kruschitz itt nemely helyen oly vastag 
falakat rakatott; szintén javítandó az építési biztos belátása szerint. 

Az előtte lévő magaslatra őrtornyot kell emelni; melyről 
kissé messzebbre lehet ellátni, és az ellenseg betöresét észrevenni, 
es így a figyelmeztető lövést annál biztosabban megadni. — En-
nek az építkezési biztos tudtával kellene megtörténni. Kruschitz 
addig előlegezhetne a szükséges költséget. 

Szittnyán nincs mit építeni; az örségnek kell szorgalmasnak 
lennie, akkor soká maradhatnak biztonságban. 

Bakabánya német ajkú lakosokkal bíró bányaváros ; azért is el 
lett határozva, hogy árokkal és fallal kell körülkeríteni. — Ha az-
tán kő es mész lesz itt kéznél, folytatni kell az építkezést. — 
A költségeket a bányavárosi kerület néhány megyéjének robotpén-
zéből lehet e czélra venni, melyet jövőre szorgalmasabban kell 
behajtani és e czélra fordítani. — Kik nem adnak pénzt, végezzék 
robotjukat természetben. — A városbelieknek szintén segíteniük 
kell. — Ilyformán bele kerülne ez évente 1000 frtba; ezt Felséged 
az építési költségből utalványozhatná. 

Zólyom szintén marad régi alakjában, es ügy a mint azt a 
lakosok kerítéssel ellátni szándékoznak; csak a kívül fekvő nagy 
bástyát kellene kőfallal a városhoz csatolni és ily formán biztosí-
tani az utat, mely egyik helyről a másikra vezet. — Ez megtörtén-
het 50 frttal. 

Vannak még más apró városok és kőtemplomok, keritessel 
körülvéve; ezekről csak annyi jegyzendő meg, hogy kijavításukat 
a legközelebbi jobbágyok elvégezhetik. 

Léván csak egyetlen egy bástyát kell építeni a kreishaupt-
mann jelentése szerint; ezt meg kell szemlélni, mit a mostani biz-
tos tehetne meg, s az oda rendelt építkezési biztosnak vagy építő-
mesternek további utasítást adhatna az iránt, hogy a már megkez-
dett vagy pedig egész újonnan fölépítendő bástya legyen-e az. 

Suránt Forgách főkapitány lakja; Komjáthi is szintúgy a 
Forgáchó; ide nincs szükség sok költségre; és mivel Újvár mind-
járt közelében fekszik, nem szükséges főerősséggé átalakítani; For 
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gách méltányosan és igen olcsón gondoskodhatna a szükséges javí-
tásról és föntartásáról. 

Újvár jó ideje a legkényelmesebb helynek tartatik, a hová 
tekintélyes erősséget kell építeni, mely az ellenséget Dunán innen 
fóltartóztathatná. — Ez annyiban van, hogy azon helyen és azon 
alakban, a mint ki lett nézve, ki kell jelölni, megkezdeni és 
fölépíteni. 

Lévától nem messze van egy Bars nevű hely; nincs meghó-
dolva, emelkedett ponton fekszik, és a Garam majdnem köröskö-
rűi folyja. — Ezen rövid árokkal lehetne segíteni, hogy e magaslat 
egészen víz által lenne körülvéve. — E hely minden időben alkal-
masnak tetszett egy erősség számára. 

Újvár és Bars között fekszik aztán még egy meghódolt hely-
seg: Verebély ; itt van egy híd a Zsitván ; ezen kell a törököknek 
átkelniök, ha Esztergom és Komárom felől Nyitra vagy a határ felé 
akarnak portyázni. — Már régen lett tanácsolva, hogy ide őrházat 
kell epíteni, és a templomot körűikeríteni, mi által az ellenség 
itteni beütései ugyancsak meg volnának nehezítve. — Mindezeket 
meg fogja vizsgálni a küldöttség, melyről előbb említést tet tünk: 
hogy t. i. Cseh-, Morvaország és Szilézia kiküldik megbízottjaikat, 
kik Felséged kiküldöttjeivel egyetemben ezen bányavárosi végeket 
szemügyre vegyék ; Felséged aztán ezek tanácsa szerint határoz ezen 
uj erősségek építésé iránt, mint: Bozók, Újvár ós Bars; más erős-
ségek nem lévén, melyek az ellenséget megakadályozhatnák, hogy 
egyenesen Morva-, Csehországba vagy Sziléziába ronthasson. — 
Ezért is 0 Fensége, a meghívott tanácsosok és urak azt akarnák 
tanácsolni, hogy Felséged a kivetett építkezési költségekből 60,000 
frtot rendelne e czélra; és mivel az előbbeni esztergomi püspök 
kötelezte magát, azon költségeken kívül, melyeket jövedelméből 
a végekre és Újvárra évente adományoz, még 6000 tallérral 
Újvár fölépítéséhez is járulni, ha ezen építkezés foganatosítódnek; 
mivel jelenleg e püspökség Felséged kezei között van, a fentírt össze-
get Felséged méltányosan kiutalványozhatná e püspökség jövedel-
méből, vagy pedig ha időközben e püspökséget valakinek átadná, 
tenné azt azon kikötéssel, hogy az új püspök a fentírt 6000 tallért 
elődjének ígérete szerint évente mindaddig fizetné, míg Újvár épí-
tése be volna fejezve. 



Es mivel Ausztrianak egv tiszteletreméltó vidéke 25,000 frtot 
adományozott bőségesen Újvárra, Cseh-, Morvaország és Szilézia 
rendjei annál könnyebben lesznek rávehetők, hogy hasonlóképen 
tekintélyes segélylyel járuljanak hozzá, miután ezen erősségek 
csak az ő javukra és biztosságukra szolgálnak. 

E szerint tehát az említett bizottság elkészítvén ezen erő-
dök tervet s azok Felséged által elfogadtatván, egyik a másik 
után, — a mint az a legalkalmasabb, — megkezdhetők. 

Valamint Felső-Magyarországon, ugy itt e bányavárosi 
kerületben is szükségé lesz Felsegednek külön építkezési biztosra, 
néhány építőmesterrel és szolgával együtt; ennek hivatása legyen 
az újvári kapitány közreműködésevei ezen és a többi itt fölállítandó 
erősségek fölépítése hasonló rendszer mellett. 

Azonban bárki legyen is ez, személyes kinevezéset el kell 
halasztani mindaddig, míg a csehországiak és az ehhez csatolt 
tartománybeliek nyilatkoznak, hogy aztán ne csak az építőbiztos, 
hanem egy kapitánynak ellátására is ezen eszközökből vetessek a 
szükséges költség. 

A cseh korona es az ehhez csatolt országok rendjeinek ezen 
hajlandósága embereik kiküldését, illetőleg a bányavárosi vegek 
megtekintésére, es az említett főerősségek építéséhez való tekinte-
lyes segélylyeli hozzájárulásra legjobban lehetne megtanacskoz-
ható a legközelebbi ottani országgyűlésen; de mivel ezen ország-
gyűlés meg nem egyhamar fog megtartatni, és ezen építkezéseket 
tovább halasztani nem lehet: jól tenne Felséged, ha úgy. mint 
most a végek megtanácskozásához, azon czélra is nehany tekin-
telyes és megbízható egyent rendelne ki a cseh korona, és az 
ehhez csatolt tartományokból, a mint a morvaországiak négyet 
készségesen meg is neveztek már e czelból maguk közül, és az 
ügyet ezen a Felseged kiküldött tanácsosaival ós ausztriai alatt-
valóinak küldöttségével megszaporított bizottságra bízná. — Ezek-
nek véleményei aztán annál biztosabban es meggyőzőbben előad-
hatja a cseh rendeknek és az epítkezések segélyezésére annál 
könnyebben reá veheti őket, mivel előbb ugy se lehet mit se 
kapni. — Ezen fölül meg Csehország említett megbízottjai emle-
keztetésökkel és hűséges figyelmeztetesökkel sok hasznosat elér-
hetnek, mivel saját tapasztalatból beszelhetnek. 



Forgách, a bányavárosi kerülethez tartozó megyekben a 
robotpénzt 14,000 frtra becsüli. — E vegett szintén szükséges volna 
külön behajtót oda rendelni, kinek ugyanaz volna hivatása mint 
Felső-Magyarországon, és ez jobban gazdálkodnék a jövedelemmel 
jövőre, mint az eddig történt; ennyi a bányavárosi végekről. 

Komárom. Habár a régi tanácskozmány szerint e várost is 
meg kellene erősíteni, ez úttal mégis elegendőnek látszik ennek 
kijavítása; Újvár kiépítése sokkal fontosabb és valószínű is, hogy 
azon esetre, ha ez ki lesz építve és Győr is megmarad, akkor az 
ellenség Komárommal nem fog sokat törődni. — A mellvédeket ki 
kell javítgatni, az árkokat kiüríteni; főkép szükséges egy árok épí-
tése a csúcsok felé contreescarpe-pal, melyek a boltozatokat és 
lőréseket elfödjék és biztosítsák, melyek máskülönben a víz felől 
könnyen czélba vehetők és lövöldözhetők. Ezen dolgokat az itteni 
építkezési felügyelő Siesz Urbán igazítsa el; Felséged pedig az 
ide szükségelt költségeket, melyek a 6—8000 frtot úgy se halad-
ják meg, a kivetett építkezési pénzekből utalványozza ki. 

Az itteni volt kapitány Khülman Andor 5 ev előtt megfelelő 
megokolással azt tanácsolta, hogy az erősség mindkét oldalán a 
túl partokon egy-egy kastély építendő és mindenikben 100 lovas 
helyezendő el, melyeket Győrből vagy Újvárról vagy pedig a bánya-
városokból lehetne odahelyezni. — Ezeknek az volna rendelteté-
sűk, hogy a Tata vagy Újvár felöl előnyomuló ellenséget föltartóz-
tassák ; főképen azonban, hogy jobban megvédhessék a Csallóközt 
az ellenség alattomos támadásaitól, mivel az ellenség néhányszor 
haj ócskákat hozott oda szekereken, beütött a Csallóközbe és elhur-
ezolta az embereket. - E művet helyesnek és jónak találnák 
O Fensége és a meghívott tanácsosok; mivel azonban ez idő szerint 
még sok más szükséges épületet kell kiigazítani, jobbnak látszik e 
kastélyok építését jobb és alkalmasabb időkre elhalasztani. 

Tatának meg van megszerkesztett terve, és be is van 
fejezve; most építik épen a tó felé való bástyát. — Ez építkezést 
tehát folytatni kell, míg befejeződik; még ide kell adni 4000 frt 
építési költséget. 

Győr is be van fejezve; csak még az árkot kell mélyíteni ós 
a helyes arányba hozni, a mint azt a 74-dik évben a külön bizott-
ság elhatározta és Siesz az ehhez való parancsokat megkapta; úgy 



szintén meg kell csinálni a contreerscarpot is, a bástyákat és a 
védgátakat pedig fölhányni és befejezni. 

Siesz tanácsa szerint a szent hegy és a szellembástya mö-
götti két védmü alapját boltozattal kellene ellátni ós kifalazni, és 
csak azután a tetejét földdel betakarni ós pedig azért, hogy a vá-
rosban úgy se lévén elegendő föld azok teljes kitöltésére, kívülről 
kellene azt hozni; hogy tehát e munka megtakaríttassék, továbbá 
hogy az élelmi szereknek és a tüzérségi eszközöknek annál több 
helyök legyen. — Mivel azonban attól lehet tartani, hogy a bolto-
zat el nem bír oly nehéz földréteget és a hegyet a város elől ugy is 
el kell hordani, jobbnak látszik az említett műveket teljesen föld-
del kitölteni. 

A magaslatot, melyen az élelemház áll, nem kell elhordani; 
de mivel itt nem sok fölösleges föld van, meg kell azt takarítani, 
kívül a várbástyák, belül az említett művek feltöltésére. — A szer-
tár építését sem kell tovább halogatni; hanem úgy, a mint az a 
császár-bástya mellett ki lett jelölve, a minta szerint fölépíteni. 

A mellvédeket itt nem kőből, hanem jó földből és szívós 
agyagból kell egész a cordonig, esetleg azalatt néhány lábnyira fel-
önteni és erősen leverni. 

Minden egyéb marad az azelőtti rendben. 
A mi a Rábcza körűivezetését illeti, t. i. hogy az a malomnál 

eltorlaszoltatván, a számára készített árokban Győr városán körűi-
vezettetvén, ezt egyik oldalról körülfolyja; — erre nézve az a véle-
mény, hogy az ilyen árok az ellenségnek megkívántató védelmül 
szolgálna, ha a töltést vagy gátat keresztül vágná, és a vizet régi 
medrébe terelné, mit mindjárt megjelenésének első napján meg-
tehetne. 

0 Fensége, a meghívott tanácsosok és urak azonban azon 
véleményen vannak, hogy az esetre, ha a víz föltartóztatnék, a 
nélkül, hogy árok lenne számára készítve, elömlik a körülfekvő 
térségen, s ott kitöltve a meglevő gödröket s mélyedéseket maga is 
megtalálja útját a Dunába. 

Ez által egész Győr környéke egy víz lesz; — az ellenseg 
pedig meg lesz akadályozva abban, hogy oly könnyen táborozhas-
son, vagy magát oly közelben árkolhassa el, sőt hogy béke idején 



is oly közel hatolhasson a városhoz, mint ezelőtt; ezt a jövendő-
beli kapitánynak és Siesznek meg kellene rendelni. 

Pápa is főerősség legyen. — Mindent azonban nem lehet 
egyszerre fölépíteni: meg kevésbbé olyan erősséget, mely számára 
az előbb megtanácskozott és mellékelt minta ismét csak a legal-
kalmasabb volna. — Ha ezt föl akarná Felséged építtetni, mindjárt 
el kellene erős őrséggel is látni, és nem tudná a költsegeket fedezni. 

Azért is 0 Fensége a meghívott tanácsosok és urak ele-
gendőnek vélik ez úttal, ha Felséged a kerítést kijavíttatja és ki-
újíttatja, és a mint az a mintában ki van jelölve, a váron igazíttat 
valamit, az árkokat kitisztíttatja, a kerítés mögé földet hányat, s 
így mellvédet csináltat. — A hol a harántvédek egymástól messze 
vannak, ott újakat kell közéjök húzatni, és a győri kapitánynak 
és építési felügyelőnek megrendelni, hogy külön építőszemélyt 
küldjenek ide, a ki ezt rendesen elvégzi, hogy a robottal el lehessen 
vegezni; ha azonban pénzbeli költség is volna hozzá szükséges 
mintegy 1—2000 f r t : ezt a rendes építkezési költségekből lehet 
fedezni, mint az alább le van írva. 

A palocsai, veszprémi, mártonhegyi, tihanyi házakat szintén 
ki kell javítgatni, a kapitányok közreműködése mellett, a hozzájok 
tartozó falvak segítségével. Az ide szükségelt pénzt a győri építke-
zési fizetőmester adja az itteni kapitány tudtával, és mindezek 
fölött őrködnie kell a győri kapitány mellett az építő felügyelőnek. 

A költségek ezen helyeken ugy fedezendők, hogy azon 
52,000 frt, melyet egy ausztriai vidék adományoz, maradjon Győr-
nek. — A többi véghelyek számára mint Pápa, Palocsa. Veszprém, 
Szt.-Mártonhegy, Tihany, — mivel e helyeken semmi újat se kell 
építeni, csak javítani, — 15,000 frtot kell kiutalványozni a kivetett 
építkezési penzekből, és a kapitány és építőbiztos belátása szerint 
az egyes helyek szükségleteinek megfelelöleg fölhasználni. 

Kanizsát hagyni kell a nem rég megbeszélt állapotban ós a 
mellékelt minta szerint, és erre az építési költségekből azon kívül, 
a mit egy tiszteletreméltó ausztriai és steyer vidék reá engedélye-
zett, még 50,000 frt van szánva és kivetve. 

És mivel Boldigara építőmester, mint föllebb említve van, az 
egri építkezéseket fogja vezetni, ide más építőmestert kell ren-
delni. — Mivel pedig Bernardo Magno építőmesternek ez idő sze-



rint Győrben más semmi dolga, másfele pedig nem indítható, meg 
kellene neki legalább azt parancsolni, hogy legalább az építkezes 
elejen töltsön itt 6—8 hetet; Arkanatot, mint fiatal, jövendőbeli 
építőmestert oktassa be, hogy miként kell e munkát folytatni, a 
miben az ottani kapitány Kliülman szintén segíteni fogja; aztán 
ismét felutazhat, de minden második hónapban nézzen utána, es 
a hol hibát talál, azt jobban rendelje el és igazítsa ki. 

Kis Komáromot a mint az előbb meg lett beszelve, a mellette 
fekvő szigetre kell áthelyezni és fölépíteni, ós mivel e ház Kani-
zsával legjobban közlekedhetik, a 6000 frtnyi költséget a kanizsai 
építési pénzekből kell venni. 

Légrádot gróf Zríninek kell fölépítenie, és ha szüksége volna 
költségre, a mi ott nem tehet ki sokat, azt meg kell neki adni; kü-
lönben az oda tartozó jobbágyok robotjával azt el lehet végezni; 
hogy azonban ezenfelül itt új erősség is építendő-e, az azon meg-
egyezéstől függ, mit Felséged Károly főherczeggel köt. 

A vend és horvát végek iránt nem hozatott határozat, ezek a 
Felséged és a Károly főherczeg között létrejött megállapodásoktól 
függvén. 

(Ezek után következik Bécs megerősítesenek megbeszélése, 
melyet mint nem speciális magyar érdekű ügyet itt nem repro-
dukálunk.) 

Közli: GEÖCZE ISTVÁN. 




