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VÁLOGATÁS PÁLFFY JÁNOS GRÓF 
KÁROLYI SÁNDOR GRÓFHOZ ÍROTT LEVELEIBŐL, 1715—1718* 

A Habsburg monarchia 1716—1718-ban vívta nem utolsó, de utolsó győztes 
háborúját az Oszmán Birodalom ellen. Eredménye jelentős területi gyarapodás, 
a történelmi Magyarország déli határának helyreállítása, valamint a Havasalföld 
egy részének s Szerbia, Bosznia északi szegélyének birtokba vétele lett.1 A köz
lendő levelek a háború kiemelkedő hadvezére, gróf Pálffy János katonai pá
lyafutásának csúcsáról, egyben befejezéséről és alezredes fiának, Pálffy Já
nosnak apja szeme láttára történt hősi haláláról szólnak. Kiderül belőlük, hogy 
milyen viszony volt a szatmári békét létrehozó két politikus közt, miként gon
dolkodnak bizonyos kérdésekről (pl. a parasztság megterhelése, az esetleges 
újabb kuruc felkelés lehetősége, a tatár betörés stb.). 

A közölt 86 levél2 természetesen nem módosítja a háború lefolyásának kato
nai történetét, de mindenképpen hozzájárul az események reálisabb, ponto
sabb ábrázolásához, Pálffy és Károlyi tevékenységének, nézeteinek valósághű 
megra j zolásához. 

Terjedelmi okokból a leveleknek csak a háborúra közvetve vagy közvetle
nül vonatkozó részeit, valamint a Pálffy és Károlyi kapcsolatára utaló sorokat 
közöltük. Elhagytuk tehát a belső és külső címzést, valamint a szokásos befe
jező részeket is. 

A levelek lelőhelye: Magyar Országos Levéltár. Károlyi nemzetség levéltára. 
P 398. Missiles 54625-54723. sz. 

Valamennyi levél eredeti, de mindig csak az aláírás Pálffy János saját kezű 
írása. 

1. Bécs, 1715. május 11. 
Kedvessen veszem fiam3 házasulása végett való szép üdvözlését Kegyelmednek, 

kinek lakodalmi solennitássa holnapi napon lészen a' felséges udvarnál, tudom, ők is 
velem edgyütt mindenkor igaz jóakarói lesznek Kegyelmednek. Mi illeti a' török 
háborúnak dolgát, a' minemű aga ideküldetett, még nem tett relátiót, hanem e' jövő 
héten leszen audentiája az Méltóságos Eugenius Hercegnál,4 az hol akkor nékem is 
jelen kelletik lennem, elválik, mit hozott. Más intima conferentiát is akar tartani ő 
Felsége ugyan a' török háború végett, a' mint hírlelik, aligha ott is jelen nem kelletik 
lennem... 

* Rövidítések a szövegben és a jegyzetekben: CS = Csehszlovákia; J = Jugoszlávia; P. S. = 
post scriptum, utóirat; R = Románia; SZU = Szovjetunió. 

1 A háború történetére vonatkozó irodalom bibliográfiája: Kosáry Domokos: Bevezetés a ma
gyar történelem forrásaiba és irodalmába. II. k. 1711—1825. Bp., 1954. 69—75. o. A háborúra: Ma
gyarország hadtörténete. I. k. (Szerk.: Borús József) Bp., 1984. 408—410. o. (Szerző ugyanő.); 
Kovács Agnes: Károlyi Sándor. Bp., 1988. 

2 Pálffynak ezekben az években gróf Erdődy Györgyhöz írt 19 levele ki van adva: Jedlicska 
Pál: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához 1401—1653, s gróf Pálffyak életrajzi 
Vázlatai. Bp., 1910. 586—597. o. 

3 Gróf Pálffy János alezredesként esett el Belgrádnál 1717-ben. Felesége gróf Esterházy Anna 
Eleonóra. 

4 Savoyai Eugén herceg (1663—1736) 
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2. Pozsony, 1715. június 2. 

Bátorkeszibül5 27. Maji datált Kegyelmed levelét veszem becsülettel, úgy hiszem, 
Felföldre való úttyát ekkoráig eleibben is vette, kívánván, hordozza Isten Kegyel
medet szerencséssen, mindazáltal javallottam volna, ezen diaeta conclusiójára6 elő
ször ha feljött volna Kegyelmed, már Felséges Urunknak utolsó resolutiói leérkez-
tenek s e' héten, remenlyük, által is esünk rajtok, akarattya volt Felséges Urunknak, 
hogy mentül nagyobb frequentiával7 jelen lettek volna mind az urak, s mind a' 
követek. A török aga már szemben volt Eugenius Herceggel, csak vezérétül8 külde
tett az Herceghez, és nem a' császáriul.9 Az háború pedig egyátallyában megleszen, 
ha nem az idénn is, de esztendőre, megindította már táborát Morea10 felé, ad finem 
Julii11 odaérkezvén, mindgyárt kezdeni fog az operátióhoz, mi pedig csak vigyázas
sál leszünk, sub manu12 igenis teszen szorgalmatossan nagy praeparatiókat13 a' 
felséges udvar. 

3. Pozsony, 1715. június 8. 

Leérkezvén vala minap az ő Felsége resolutiói, és az egész articulusokat tegnap
előtt subscribálván palatínus bátyám uram,14 felkűttük, tudom másoktúl bővebben 
informáltatott eddig irántok Kegyelmed, két-harmad nap múlva visszavárjuk s 
remenlyük, annyi üdő alatt ezen diaetának is tandem véget imponálunk.15 Egyéb 
új hírt nem írhatok, hanem a' törökkel való háború ugyan csak megleszen dere-
kassan esztendőre, s talán még ez idénn is velitatiók inchoaltatni16 fognak. 

4. Bajmóc, 1715. július 13. 

Veszem egyszer Ocsvárul17 29. Junii datált levelét Kegyelmednek itt bajnoci18 

residentiámban, az hová Vereskőbül19 minapi rövid üdőre Bécsben való felrándu
lásom után ezelőtt egy héttel szerencséssen érkeztem.. . Az törökkel való háborúnak 
dolga késedelmeskedik ugyan, mindazáltal a' mint most vannak az állapotok, csak 
reá kell fakadni, attul tartok, hogy universalis háború és hadakozás belölle ne 
emergállyon.20 Bizonyára e' tájánn is az szegénység lamentátiója közönséges, mert 
elég teher van minden Nemes Vármegyén, alig viselheti, és a' szegénység szintén 
úgy szökik, még 8 regimentnek kelletik béjőni az országba. 

5. Bajmóc, 1715. július 29. 

Ocsvárul veszem sub dato 16. currentis21 költ levelét Kegyelmednek újságul, mint
hogy ennehány levelemre, mellyeket Kegyelmednél levő pénzemrül22 is írtam, semmi
nemű válaszát nem vehettem. E' táj árul én is semmi más újságot, kiváltképpen 
vigasztalásra valót nem írhatok Kegyelmednek, mert a' szegénységnek nyomorúsága 
itt is közönséges, mind télben, s mind nyárban a' quártélyos miatt való nagy teher 
nyakán lévén, munkáját alig teheti. Azomban igenis minapi Bécsben való létemnek 

5 Károlyi birtoka, Esztergom m. Ma: Vojnice, CS. 
6 országgyűlés berekesztésére — III. Károly 1715. június 15-én szentesítette az először 1706-ban, 

majd 1712 óta többször összehívott pozsonyi országgyűlés által alkotott törvénycikkeket. 
7 számban ünnepélyesen 
8 Ali Sehid pasa nagyvezér, elesett 1716. augusztus 5-én a péterváradi ütközetben. 
9 III. Ahmed szultán (1703—1730) 
10 ti. a török. Morea = a Peloponnészosz félsziget, amelyet Velence Athénnel együtt 1684-ben 

foglalt el a töröktől. 
11 július végére 
12 kéz alatt, titokban 
13 előkészületeket 
14 Gróf Pálffy Miklós (1657—1732), 1714-től nádor. 
15 valahára véget vetünk 
16 összecsapások megkezdődni 
17 Olcsva, Szatmár m., Károlyi Sándor birtoka. 
18 Bajmóc, Nyitra m., a Pálffy-birtokok egyik központja. Ma: Bojnice, CS. 
19 Vöröskő vára. Pozsony m. A Pálffy-birtokok egyik központja. Ma: Červený Kameň, CS. 
20 keletkezzen. 
21 folyó hó 16-án kelt 
22 11 000 forintnyi összegről volt szó, amelyet Pálffy több levélben sürgetett a török elleni 

táborozásra való felkészülés szükségleteire. Károlyinak nem volt pénze, s csak 1716-ban rendez
te adósságát. 
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alkalmatosságával ollyan projectumok valának, hogy pro 21. currentis bizonyos 
concursus cerebráltassék pro portionum et quartiriorum repartitione,23 de allegálván24 

helyes okokat, mellyekre nézve mostanában nem lehet, azokra nézve Kegyelmes 
Urunk ő Felsége is differálni25 méltóztatott, és pro 1. imminentis Octobris praefigál-
tatott,26 akkor Kegyelmed jelenlétét is szükségesnek ítéltem, az universalis conscrip-
tiónak relátiójának27 kell ugyanakkor lenni, kirül tudom, lészen is tudóssítása 
Kegyelmednek. 

6. Bajmóc, 1715. augusztus 26. 

Az törökkel való háború már resolváltatott Kegyelmes Urunk ő Felsége által, 
esztendőre csak inchoáltatni fog, tudom, Kegyelmednek is része leszen benne. Nem 
kell elmulatni Kegyelmednek az posoni 1* Octobris leendő concursust, mivel ott a 
conscriptió relátióján kívül, a' mint tudom a' systemának elaboratiója28 is elő fog 
vétetődni, a' ki mind nagy considerátióra29 való, mind pedig ezért meg is érdemli, hogy 
számossan és értelmes úri emberek reá fekügyenek s exoperállyák.30 

7. Bajmóc, 1715. augusztus 30. 

A termés ezen a' földön ugyan tűrhető vala, s bővebb is, hogysem tavalyi esztendő
ben, de a' szegénység máris nagyobb részént megemésztette, rész szerént új fejében 
felvett gabonának bonificátiójára,31 soldáttartásra s más szükségére, még minekelőtte 
a' földbül felvette volna, consummálván32 és fordítván. Ujabban is javallom Kegyel
mednek, el ne mulassa comparitióját33 az 1. Octobris leendő concursusra, mert nem
csak az conscriptió dolga fog referáltatni és portiók repartiáltatni, hanem az syste-
mát is parancsollya ő Felsége elaborálni, noha magam is általlátom, mennyi szám
talan difformités34 lészen azon conscriptióban, nehezen hiszem, hogy valami javunkra 
szolgállyon s most mingyárt vélle élhessünk, mert rectificátió rectifitációra35 fog 
emergálni, aligha tavalyi s előbbeni modalitásra nem szorulunk még mostann is, a' 
militia pedig mindenütt benn van, igen consummáltatni fog a' szegénség. Töb 
militia is fog pedig bejönni, még 5 regimentet recrutáztat ő Felsége, már ketteje 
készenn is van, mert a' török háborút csak resolválta ő Felsége, a' bécsi aga is vissza-
bocsátatik, magamrúl ugyan máris fúj ollyan szél, hogy aligha Erdélyben, vagy 
Kegyelmetek táján oda le valamelly corpusom nem lészen, noha praevie36 Horvát 
Országbann is bé kelletik mennem. 

8. Pozsony, 1715. december 12. 

Máshunnét is esett értésemre mind a' török háborúnak bizonyos megléte, mind 
azon perduelisnek Belgrádban való léte,37 meg fogja őket Isten gyalázni s nem is 
secundállya igyekezetiben. Akkor is, midőn itt forga az Regulamentimnak38 dolga, 
juthat eszébe Kegyelmednek, projectáltam én az 8 grajcárt,39 a' mint látom, alig is 

23 összejövetel (concursus = két országgyűlés közt a nádor elnökletével a rendi társadalom 
előkelőiből és vezető tisztségviselőiből összehívott gyűlés a főbb kérdések eldöntésére) tartassék 
a hadellátási terhek és beszállásolások felosztására, 

24 felhozván 
25 elhalasztani 
26 elkövetkező október 1-jére tűzte ki, 
27 Az adózó népességeknek az 1715:57. tc.-ben elrendelt országos összeírásáról, illetve annak 

előkészületeiről van szó. Az ország hadiadójával és szolgáltatásaival kapcsolatos problémákról 
ezekben az években: Szabó Dezső: Az állandó hadsereg beczikkelyezésének története III. Károly 
korában. Hadtörténelmi Közlemények,, 1910. XI. évf., 377—378., 577. s köv. o. 

28 systema militare = a hadellátás terheinek és elosztásának kidolgozása — 1. Szabó : i. m. 
29 meggondolásra 
30 kidolgozzák. 
31 visszatérítésre, 
32 felhasználván 
33 megjelenését : 
34 hiba 35 kiigazítás kiigazításra -.- ....•• . . 
36 előzőleg 
37 Az ügyről közelebbit nem tudunk. 
38 Hadiszabályzatnak — 1. Szabó: i. m. , 
39 A hadiadó minden forintjából készpénzben fizetendő rész (a többit a parasztság természet

ben és ingyenmunkával, előfogatok állításával teljesítette). 



ha külömben lészen, eddig is az orderek is mind elmehettek volna, sok vármegyék 
már meg is alkuttak jóval is többen, már az mind farkas torkában esett. Ha Gróf f 
Draskovics40 Urammal szólni fog Kegyelmed, tovább is (de csak magátul) exagge-
rállya41 Kegyelmed, hadgyon békit az ollyan praej udici umom ellen vergáló42 dolgok 
kívánságának, mert el nem szenvedem, contentus legyen aval, a' miben volt Gróff 
Keglevics,43 ha bé találok valamelly német hadakkal commendírozni menni [így] 
Horvát Országban, ha megbúsít és bánt, akkor is lesz módom mortificálásában,44 mert 
másnak commendót fogok adni s őkegyelmét praetereálom etc.45 Mit fog felelni 
reája, observállya,46 és nékem megírni ne terheltessék. 

9. Pozsony, 1716. február 27. 

Minemű tolvajok legyenek azok, a' kik Gronczfeldt47 Uram diószegi48 castéllyát 
felverték, nem tudhatom, de ha azonban Bihar és Szabolcs vármegyei szegénylegé
nyek lesznek, a' kiket recommendál Kegyelmed, pártyokat fogni nem lehet az igasság 
és törvény ellen, miért ebül cselekedtek, bizony megérdemlik, hogy ebül is vegyék 
hasznát. Ezen immineáló49 háborút én mindekkoráig is csak ijesztő fegyverkezésnek 
tartom, mert ámbár az vitézlő rendnek orderei érkeztek is, a' készületeket is nem 
látom ollyanak, mint annakelőtte az török ellen szokott lenni, továb elválik, mi 
lészen belölle, még magam sem vettem semmi ordert is. 

10. Becs, 1716. március 11. 

Minemű választ adott azomban minapi levelemre Ettl50 Uram azon Gronsfeld erigált 
inquisitiója s intentálandó actiója51 végett, ime includáltam in origináli52 az őke
gyelme levelét. 

11. Bécs, 1716. március 21. 

Reménlettem, ítélőmester Szentiványi53 Uram által tande consequálhatom contenta-
tiómat,54 azomban őkegyelme is üres erszénnyel érkezett, minemű szükségem vagyon 
pedig a' pénzre e' mostani táborra való készülésemnek alkalmatosságával, ökröket, 
lovakat, szekereket, sátorokat s egyéb szükséges állapotokat mind készpénzen kellet
vén szereznem, nem szükség declarálnom, maga is általláttya Kegyelmed. Hogy azért 
azon pénzemnek letétele hétrül hétre, holnaprúl hónapra, s talán esztendőrül eszten
dőre is továb ne halogatódgyék, tovább is kérem Kegyelmedet, olly dispositiót tenni 
el ne mulassa, ugyan általlom az alkalmatlankodást ennyiszer, megvallom Kegyelmed
nek. 

12. Bécs, 1716. március 28. 

Sub dato Károly55 14. currentis írott Kegyelmed levelét becsülettel vévén, elhiszem, 
hogy eléggé igyekezik Kegyelmed azon pénzemnek öszveszerzésében, de ugyancsak 
nincsen nékem is szerencsém effectussához, én is eleget írogatok ítélőmester Szent
iványi Uramra, de miolta innét elmene, még válasszát sem vehetem, mondott vala 
pedig ollyat is, hogy legfellyeb két hét alatt öszveszerzi azon pénzemet. És mivel 
egészlen csak arra támaszkottam ezen táborra való kölcségimre nézve, tovább is 

40 Gróf Draskovich János, Pálífy után 1732-től horvát bán. 
41 fejtse ki 
42 jogsérelmemre irányuló 
43 Gróf Keglevich Péter, horvát albán, elesett a kurucok ellen 1707-ben. 
44 gyötrésében, • 
45 mellőzöm, stb. . / 
46 figyelje meg, 
47 Johann Franz Gronsfeld gróf, császári tábornok. Esze Tamás: Kuruc vitézek folyamod

ványai 1703—1710. Bp., 1955. 94. O. 
48 Bihardiőszeg, Bihar m. Ma : Diósig, R. 
49 fejünk felett lebegő 
50 Anton Josef öttl, a haditanács tagja, hadbíró tábornok, 
51 Gronsfeld lefolytatott vizsgálata s tervezett intézkedése 
52 mellékeltem eredetiben (Ma már nincs ott.) 
53 Szentiványi János ítélőmester, előbb kuruc brigadéros. 
54 végre elérhetem kielégítésemet, — az ügyre 1. a 22. sz. jegyzetet. 
55 Nagykároly, Szatmár m. Ma: Carei.R. 

• 
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kérem, maga is parancsollyon embereinek, szorgalmatossabbak legyenek incassatiójá-
ban. Itt lévén nállam maga is Colonellus Rácz Tököli,56 szóllottam véle lovak szerzése 
iránt, ajánlotta is magát, csakhogy ő is mondgya, igen nagy szüksége van az jó lónak 
Török Országbann is, és kiváltképpen a' mostani conjuncturákra nézve a' török is 
nem engedi országábúl a' lovakat kihordani, hanem a' kívánt passust ime megkül
döttem. Nékem nem szükség, hogy a' ló futó légyen, hanem csak hogy szép termetű, 
egésséges jó forma ló, és járása is legyen, bizony akarnám, ha szert tehetne Kegyel
med valamellyre, csak azon igyekezni ne terheltessék Kegyelmed, megparancsolván 
azon beküldendő embereinek, ha lehetne, sokáig ne mulatoznának. Én azonban ezen 
immineáló hadat nemcsak ijesztő fegyvernek, hanem valóságos hadakozásnak tar
tom, tapasztalni fogja Kegyelmed is, mert az apparamentumok nagyok, s naponként 
érkeznek számossan az ő Felsége hadai is. Szegény Nyuzónak már nem lesz gondgya 
az meritum keresésre.57 

13. Futaki tábor, 1716. június 27. 

Az töröknek csak békesség köleník inkább, háborút nem remélvén velünk, igen 
készületlen, bizonyos ugyan, hogy Adrianapolbul58 Lándor Fehérvár felé már megin
dult, ki azt mondja 300 000-red magával, ki több, ki kevesebbel. Száva foltán59 már 
ennihány hajóját ellvétettem, de nem is jelenti magát senki érántok, orderim szerént 
majd együtt lévén s Princ00 (kit óránként várunk), ellérkezvén, ell válik, mit mi vei-
hetünk. Sok szép népünk vagyon, csakhogy ha sokáég itt kölletník campéroznunk 
egy helyben, némelyek betegséget, úgy az lovak is, ell nem kerülnék. Casu61 mi 
bolond kuruc hért hallana Kegyelmed a' táján, engemet is tudósétson éránta. 

14. Futaki tábor, 1716. július 18. 

Ekkoráig folyt sok heréink után, bár az Herceg közénkben jött is, csak heveréssel 
töltgyük az időt. Mi az török földétül, s ő viszont az mi földünktül elltéltattunk, ő 
erőssen gyülekezik, s mi régtül fogva készen vagyunk, se ő, se mi ellkezdeni nem 
akargyuk, mi lesz utóbb is belőle, az jó Isten tudgya. Az időnek java már elmúlt, 
még semmi operátiót nem tettünk, az török manifeste protestál az békeség felbontása 
ellen, minden büntetést, szerencsétlenséget imprecálván62 mind az német nemzetnek, 
mind magának az Fölséges Udvarnak olly allegátióval, hogy nem illeni k az Velencés 
miat,63 kivel igasságos háborója volna, nékie adott hitet megszegni, valamint, vala
hogy azért, de nagy politia fekszik ez alatt, időtül tanullyunk. Azonban ennyi sok 
leveleim után (az idő naponként múlván), had gyuthassak \így\] egyszer pínzemhez. 
Kérem, menekedhessík Kegyelmed butul, én pedig sokszori untatástul, mert tovább 
várakoznom lehetetlen, annyi sok jószága, értéke lévén Kegyelmednek, ha akarja, csak 
könnyen megszerezheti Kegyelmed az én pínzemet. Remélem is, ez leszen utolsó 
intő levelem. 

15. Futaki tábor, 1716. július 25. 

Más levelemet vévén Kegyelmed, itt folyó heréknek mivoltát érthette, mi actu64 is 
csak heverünk s óhajtva várunk parancsolattul. Az vezér bizonyossan ellérkezék 
Lándor Fehérvárrá 200 000-ered magával, a' mint referállyák, de meghittem, vagyon 
rósz is közöttök.63 Se az ellenség, se mi hostilitásokat nem követünk, és így, ha csak 

56 Eredeti neve Jovan Popovics, később vette fel a Tököli (Tekelija) nevet. Ezredesi rangban 
az aradi, gyulai, borosjenői és belényesi rác őrségek parancsnoka. 1706-ban magyar nemességet 
kapott, 1715-től Csanád megyében Kevermes és Vizes pusztákat kapta. Márki Sándor: Arad vár
megye és Arad sz. kir. város története. II. k. Arad, 1897. 277—294. o. — Nagy Iván: Magyaror
szág családai. XI. k. Pest, 1865. 289—290. o. — Esze: i. m. 477—478. o. 

57 érdemkeresésre. Nyúzó Mihály kuruc ezreskapitány, 1712-ben III. Károly megnemesítette. 
Eszerint 1716-ban halt meg. 

58 Drinápoly, törökül Edirne. 
59 Vagyis: folyása mentén. 
60 Savoyai Eugén herceg, a császári haderő főparancsnoka. 
61 esetleg 
62 kívánván 
63 L. a 10. sz. jegyzetet. 
64 jelenleg, most 
65 Azaz: kiképzetlen, fegyvertelen, katonailag érdektelen. 
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két hétig valamihez nem fogunk, annak utánna késső lesz, s háború helet békességet 
remélhetünk. 

16. Futaki tábor, 1716. július 27. 

Már egyszer resolválta magát az török kétségkívül ellenkezés s háborúra, minthogy 
tegnapelőtt egész nap, s íccaka általköltözött az Száván, táborát Szalankamenten66 

felül 3 mérföldnyire helyheztetvén. Mivel pedig ellenségnek nem hihetni, netalánt 
bennünket készöltelen s szíledezetten tanályon, több seregek között Váradnál67 lévő 
két regement is megordereztetett, Aradhoz marchérozzanak. Nem fog azért ártani, 
ha a' táján vigyázassál lészen Kegyelmed, és casu több katonái kívántatnának Ke
gyelmednek, tudom váradiakat segétségül veheti magának, a' mint is készenléteket 
intimálhatni68 nékiek. 

17. Futaki tábor, 1716. július 31. 

Vehette azonban eddig levelit az Hercegnek Kegyelmed, s érthette rendelísét. Nem 
árt azért jó vigyázassál lenni és az népet készen tartani, ha mi galibás hér occurrál-
na,69 annak idein eleit vehesse Kegyelmed, hiszen közel az hajdúvárosok s más egyébb 
katonák. Történhetník, némely gaz nép eöszveverní hér nélkül magát, arra kivált 
vigyázassál legyen Kegyelmed, hogy sok ne cumulálódgyík, hanem mingyárt rajtok 
menvén, fogja, öllye, akasztassa, nyársoltassa, valamint megérdemlik. Ma már öszve-
léptünk, csak szegedi corpót70 várgyuk, s azonnal általmegyünk az Dunán, által -
jüvén az török az Száván, igen éleséti kargyát ellenünk, megtanét az szerencse, mire 
mehetünk. Kirül annak utánna tudósétom Kegyelmedet, ha ott nem vészek. 

18. Temesvári tábor, 1716. augusztus 26. 

Igen jól esik, oly gaz népeket fogatattya Kegyelmed, s érdemek szerént bünteteti; 
Eugenius Herceg, úgy az én levelemet is, tudom vehette Kegyelmed, s a' táján szük
séges vigyázásnak javalását érthette. Mindhogy pedig Isten segétségébül az ellen
ségnek szarvait megtompétottuk71 Kegyelmednek sincs annyi gondja további szor
galmatosságra, noha fölötébb sem árt az gaz népeket hajhászni s széleszteni. Én 
elöljáróban ide Temesvár alá jöttem, itt az Herceget megvártam, a' kit tegnap, eleibe 
menvén ennyehány magyar katonával, behoztam; az artolleriát is, úgy gyalogénkat 
is óránként várgyuk, s azonnal hozzáfogunk az erősségnek megszállásához, rem ellem, 
nem sokat mulatunk alatta. Tegnapelőtt ugyan vagy 3000 kimutatta magát, egy kevés 
ideig puskázot strásáénkal, s meg megtért. 

19. Temesvár ostromából (ex obsidione Temesvár), 1716. szeptember 18. 

Bátorkeszibül 7ma et 10ma currentis költ Kegyelmed leveleibül értem mostani Nagy
szombatban való menetelekor pízemnek leendő letételit, kit bizonyára valamint min
dennap szükségemre nézve vennem óhajtok, úgy, nem különben akarom, ez bújátul 
egyszer megmenekedik Kegyelmed. Ez által lett megbántásrul pedig én semmit sem 
tudok; kétsége se legyen Kegyelmednek, akkoráig tapasztalt hajlandóságomat tovább 
is ne contestállyam.72 Jórs73 vigyázását az tolvajok megfogatásában, hasonlóképpen 
Eugenius Herceg parancsolatainak effectuátiójában nagyon dicsérem, kétségem sin
csen, tovább is azon sedulitását74 meg nem kíméli Kegyelmed mind ő Fölsége haszna, 
mind szegény hazánknak csendes megmaradására nézve is. Múlt harcnak idejekor, 
ha csak tudtam volna bialok éránt való Kegyelmed kívánságát, azok megszerzésében 
szolgálhattam volna. Két, három s négy máriásokon elégett kaphatót akkor ember, 
a' hol most, ha volna is ellannyi való, 15 s 16 tallérokrul emlékeznek. Két lovas és 

66 Sza lankemen , Szerem m. M a : S l ankamen , J . 
67 Nagyvá rad , B iha r m . M a : Oradea , R. 
68 közölhe tn i 
69 fu tamodna , t e r jedne 
70 co rpus = csapat , sereg. i 
71 Az 1716. augusztus 5-i győztes ütközet, amelyben a török nagyvezér is elesett. 
72 t anús í t s am. 
73 G y o r s 
74 se rénységé t 
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egy gyalogos regementek hozzánk leendő jövetelekrül, úgy látom sinistre75 infor-
máltata Kegyelmed, mindenestül is csak 3 batalion lévén, a' ki annyit nem exportál,76 

kik is már itt való regementekhez tartozandók. Az 12 regementek jövetele csak 
április,77 a' mint eredett hírek, úgy el is múlik. Temesvárnak vívásához tegnap regvei 
8 órakor fogtunk, lűjük keményen, méglen Isten kezünkben adgya. Segétséginek 
semi híre nincsen különben, hanem Páncsovánál mondanak ennyehány ezer tatárt 
s törököt lenni, egyebet ekkoráig az sem tett, hanem egy 40 emberbül álló portács-
kánkat felverte lessiben, több sem jött vissza benne 13nál. Temesvári török pedig 
több ellenkezési közt egyszer hajnalban véletlenül az Herceg részérül78 de solito79 

erősebben kiess vén, egy prátsafftunkat80 és sírásainkat, circiter 110 emberbül állókat, 
levágta, s azonnal megfordulván, azulta sémit sem tentait.81 Énfelülem is ugyan 
kijött annak utánna, a' hol 22 regementeket commendérozok, de jó vigyázásban 
lévén embereim, mingyárt meghajtották. 

20. Temesvári tábor, 1716. szeptember 29. 

Már minthogy vége felé céloz idei campániánk, nem hiszem, itt mostanság egymást 
lássuk, hanem a' mint ez esztendőben mulattunk, jövendőben Isten éltetvén ben
nünket, suppleállyuk.82 Azon feslett ílető asszonyember miat esett confusio, a' midőn 
elölfordulna, leszen gondom reá. Mindaddég hallánk az ellenségnek közelgetésit, 
a' még maga magát praesentálta ; 24*a praesentis83 déltájban szenten lárma lőn, csak 
alig ugorhaték lovamra, hát ihon sátorom mögöt circiter 250 lépésnyire rettentő 
kiáltással árnutakkal81 egyenletet ciffra 12 000 jó lovas török csak előttünk terem, 
oly szándékkal, általvágván magát rajtunk, segétséget vigyen temesváriaknak de 
circumvállálva85 lévén egész táborhelyünk (kit nem hiszem, tudott volna), megcsalá 
az reménség, mert karabényvégre várván, keményen, alkalmas ember s lovak 
ellhagyásával, visszapuskáztuk, vissza is ment egész Páncsováég, csakhogy vagy 120, 
jobbára szolga furagérozóinkat86 praevie ellfogván, mérgében határra [így!] vagdalta. 
Várbul is, rittka nap, ki nem gyönne, de igen nagy vigyázassál jár, semmiképpen 
nyelvet nem foghatunk túlek. Víjuk Temesvárát, víjuk ugyan, de (sub roza)87 Isten 
ki tudgya, Tamás vagyok megvételében, mert talpig csak rósz az gyalogságunk. 

• 

21. Temesvári tábor (ex castris ad Tömösvár), 1716. október 29. 

Már időnek keménysége miat is lassan lassan oszlik az táborozó, ki itten poszté-
rungban marad, ki már Erdélyben ment s megyén, ki pedig Föl- s Alföldre procin-
gállya88 magát: alkalmasint decrescált quantuma az portióknak!89 csak minden esz
tendőben annyival, majd táskát köt az ország lakossá.90 

22. Király f alva,ai 1716. november 9. 

Igenis az idei portióink sem lesznek kevesebbek a' tavalyinál, actualis quártélyozó92 

nem lészen ugyan annyi, de ezt még nehezeb lészen készpínzul fizetni, minthogy az 
actualis mégis in naturalibus absorbeálna93 valamint, s terméketlen esztendő lévén, 
hol fogja venni a' pínzt a' szegénység? 

75 tévesen ; 
76 tesz ki , 
77 Azaz : t réfa, n e m komoly dolog. 
78 E h á r o m szó utólag beszúrva , ny i lván úgy é r tendő , hogy a tö rök vá ra t l anu l Eugén egysé

gei re ü tö t t ki . 
79 szokásosná l 
80 Azaz : Berei tschaft = készül tség . 
81 kezdeményeze t t . 
82 pótol juk. 
83 e hó 24-én 
84 a rnó t , t ö r ö k ü l : a r n a u t = a lbán . 
85 á rko lássa l körü l sánco lva 
86 t a k a r m á n y o z ó i n k a t — a f rancia fourage = t a k a r m á n y szóból. 
87 b iza lmasan (mondván) 
88 Fe l ső-Magyarországra és az Alföldre készí t i 
89 megnövekede t t a por t iók száma. 
90 É r t e l m e : ko ldus ta r i sznyá t kö the t . 
91 Később Királyfa , Pozsony m. I t t Pálffy kas té ly t épít tetet t , ame ly k e d v e n c ta r tózkodás i 

helye volt . Ma : K r á ľ o v a p r i Senci , CS. 92 ténylegesen beszállásolt 
93 te rmésze tben fogyasztana 

123 



23. Kiralyfalva, 1716. december 1. 

Az két gyalog companiát illetvén, többekként csak megengedni aggráváltatott94 

az Nemes Vármegye, de mit tehetni, már azokon kiadni? mesterség lesz! Onnénd 
ellvévén, hová tegyük, az dislicatiónak95 vége vagyon, akármely vármegye is recla-
málni fog! Még e' héten mindazonáltal Bécsben f elrándulván, szóllok Generalis 
Commissáriussal, csakhogy tudom, hasonlót allegáland, quo non obstante,96 ha miben 
szolgálhatok az Vármegyének, ell nem mulatom. 

24. Pozsony, 1717. január 7. 
.,., 

Országunk lakossinál való Ínséget itt is tapasztalom, mert ugyanis triplázzák s 
quadruplázzák is az faluk schvádronyit.97 

25. Futaki tábor, 1717. május 22. 

Bátorkeszibül de dato î#» et 15 ta labentis émanait98 Kegyelmed leveleit vettem, 
s értem nullitását" az folyamodott heréknek. Ugyanis csak prostitutióját keresik 
nemzetünknek, avval erősétvén ezen heréket, akkor szentén mindketten Bécsben 
lévén, hogy Kegyelmednek bé küllete menni, s maga is lejővén, mintha azon végre 
siettem volna. Légyen mindazonáltal Istennek hála, hogy hamisság, had kissebbedd-
jík nímellyek rágalmazó incselkedések.100 Tegnap délután 3 órakor Eugenius Herceg 
is ellérkeze. Az ellenség lassan gyülekezik, úgyhogy ha most akarnánk Száván által
költözni, kevessebb ember vesztességével meglehetne. Hallatik két corpót állítani az 
ellenség, edgyikét ide Nándorfehérvárhoz, másikát pedig Vaskapu101 felé, a' hová 
feles álgyúkat is praemittált102 volna. Regementeink még mind edgyütt nincsenek, 
úgy hiszem, két nap múlva táborra érkeznek, idegenyeken kívül. 

26. A Bégán túl, szegi tábor (ex castris trans Begam ad Szegi),103 1717. június 11. 

Károlybul 29°a praeteriti104 emánált Kegyelmed levelit, szenten hogy ez táborban 
bémarschéroztam, az acclusumokkal edgyütt vévén, continentiáját voltaképpen ér
tettem, s azonnal translate punctatim105 referáltam Eugenius Hercegnek. Tudom, 
veszi is ezen postával favorabilis106 ő Hercegsége levelit Kegyelmed, az kit flateria107 

nélkül confirmáihatok, hogy egész bizodalma ő,' Hercegségének ez dolog éránt Ke
gyelmedben; résolvait is mingyárt, hogy Anspach dragonyos regementével, ki most 
Bécsben érkezett, egyenes odamennyen. Az szükséges orderek sem maradnak el, 
másként nem kétlem, commendáns uraiméknak kévánt correspondentia éránt paran
csolt ő Hercegsége. Mihelyest pedig legkissebbet hal Kegyelmed (de valóságossat), 
bennünket azonnal tudósétson. Máskép is, látván szükségit Kegyelmed, elég katona 
s hajdúságot alíthat Kegyelmed az vármegyékkel, s az hajdúvárosok is tudom, csak 
parancsolattyát vehesse Kegyelmednek, mingyárt kiállnak, s így már nem fétem 
fígyíl Kegyelmedet. Ne bolondullyanak azok az balgatok magyarok, mert Isten úgy 
segéllyen, roszszul járnak.108 Holnap, Isten éltetvén, Páncsóhoz109 megyünk, s annak 
utánna megpróbállyuk az Dunát, mint mehetünk által rajta, nem tanálván jónak 

94 súlyosbíttatott — t. i. Szatmár m. Károlyi nyilván a vármegyében beszállásolt hadak meg
növelt száma miatt tiltakozott 

95 a katonaság szétosztásának 
96 ennek ellenére 
97 Vagyis háromszorosára, négyszeresére növelik a falvakban elhelyezett lovasszázadokat. 
98 folyó hó 14-e és 15-e keltezéssel küldött 
99 alaptalanság 
100 Nyilván egy esetleges kuruc felkeléssel kapcsolatos híresztelések, amelybe bizonyos bécsi 

körök Pálffyt és Károlyit is belekeverték, még most sem feledve a szatmári békekötéssel szen
vedett hátrányaikat. 

101 Vaskapu == Marmara, fontos átkelő út Hunyad megyében Karánsebes és Erdély felé. 
102 előreküldött 
103 Talán a későbbi Torontálsziget, ma: Sakule, J. 
104 elmúlt hó 29-én 
105 lefordítva pontonként 
106 kedvező 
107 nagyzolás 
108 Nyilván a Moldva felőli esetleges tatár betörés híreiről, s egy nem várt kuruc mozgalom 

veszélyéről van szó. 
109 A már előzőleg is említett Pancsova, Torontál m. Ma: Pancsevo, J. 
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az Herceg, úgy Mercy110 Uram, hogy Szávának költöznénk. Kihez én nem szólhatok, 
méglen az kellőnek situátióját111 (kit az Herceg már megtekéntett), nem láthatom. 
Ügy hiszem, csak 3—4 nap múlva is többet írhatok Kegyelmednek. Az mái meleg 
mársch az gyalogságot alkalmasént bágyasztotta, úgy annyira, hogy nímellyek bá-
gyattságokban meg is holtak, a' ki máskép ugyan, de kivált az regrutákban nem újság. 

27. Visnici tábor Belgrádhoz közel (ex castris Visnicz prope Belgrád), die 17. Junii 
1717. 

Két rendbéli, sub dato 3. et 5. currentis émanait Kegyelmed leveleit cum acclusis112 

vettem s punctatim mindenekrül referáltam ő Hercegséginek, approbállya113 ebbéli 
tett dispostitóit Kegyelmednek, lévén tellyes bizodalma kezdett képpen, ezen rende
léseket strictissime exequáltattandja114 Kegyelmed expédiait orderek szerént, mellyek 
után tudom, az regement is beérkezik. Aval úgy tudom, s más egyéb ország népivel, 
azt hozván magával az szükség, dexteritása115 után akármely factiókat antevertál116 

Kegyelmed. Az vármegyékben ide s tova heverő sok raboknak revideáltassék causá-
jok,117 de kivált ily factiozusoknak, s érdemek szerént vagy kötél, vagy pallossal, ha 
nyárssal is, büntetessenek. Projectált kémjeit pedig -Kegyelmed szabadon csak expedi-
állya, s mindenekrül ő Hercegsége parancsolattya szerént is tudósétson engemet, ő 
Hercegségével illendőképpen conferálhassak. Hasonlókép Stainville118 Urammal is 
diligenter119 correspondeállyon Kegyelmed, s cointelligenter120 légyen instituálandó 
dolgairul, ő Excellentiája is tudom hasonlót követ. Tegnapelőtt, Istennek legyen hála, 
Pancsónál az Dunán gyalogságunk duce Comiti Mercy121 szerencséssen, tegnap mi lo
vasok, s ma tande bagásiánk átaljött, az ellenség, ki ugyan 400-nál több sem lehetett, 
edgyet sem lűtt reánk. Nagyobb ereje az ellenségnek hallatik Vidin táján gyülekezni. 
Holnap, azt adván Isten érnem, lovas granatéros, karabályossaink és 6 lovas ezerrel 
megyek táborhely situátiójának megtekéntésére Nándorfehérvár alá, megtérvén, re
ménlem hídgyainkat Száva felé hozzák s alája megyünk. 

28. Belgrádi tábor, 1717. június 21. 

Megtérvén szerencséssen 18va Nándorfehérvári situátiójának megtekéntésérül visnici 
táborra alkalmas török késértőkkel, tegnapelőtt egész armadával alája, csak közel 
az városhoz, a' mint ennek előtte Bavarus Herceg campéroza,122 szállottunk s csinál
tuk Haupt-Quártélyunkat. Vendégül fogattak ugyan érkezésünkkor, de bezzeg gorom-
bávul kezdenek tegnap reggel 8 órátul fogva egész 2 óráig délután, hol fél, hol három 
fertály, hol egész quartányokkal123 az várbul köszöngetni bennünket! alég marad-
hatánk az Haupt-Quártélyban, úgy érányozta az Herceg, magam s többek sátorait. 
Látván pedig az népnek keménységit, megszűntek. Hiszem is Istent, nemsokára 
mással occupáltatnak, okok sátrainkat furdalni ne legyen. Valóban leckére fog az 
rettenetes meleg, úgy annyira, majd közönségessen minden búrunk orcánkrul le-
foszlik, ez mostanság, hát mi lesz még caniculák felé. Török táborrul semmi való
ság, hallyuk ugyan, hogy gyönne, de mennyi s mikorra circiter? nem érthettyük. 
Én inkább ollyast hiszek, ha csak kivált ere j ben nem bízik, Erdély felé teend diver
sion minek előtte bennünket látogasson, olly indulattyával netalánt keresendné 
abstrahálni124 erőnket. Embereink most táborunkat erősétő circumvallátiókban fára
doznak. Furage e' táján szűk, a' ki kevés tanáltatik is, búza, ros. Hídgyaink mind-

110 Claudius Florimond tábornagy (1666—1734.) 
m az átkelőhely fekvését 
112 a mellékletekkel 
113 jóváhagyja 
114 hogy igen pontosan végrehajtandja 
115 ügyessége 
116 pártütéseket megelőz 
117 folytattassék le pörük 
118 Stephan Steinville tábornok, Erdély katonai parancsnoka. 
119 gondosan 
120 egyetértő 
121 gróf Mercy vezetésével 
122 Miksa Emánuel bajor választófejedelem 1688. szeptember 6-án foglalta el Belgrádot, de a 

törökök 1690. október 8-án visszafoglalták a várat. 
123 kartány, a német Karthaune szóból; középhosszúságú csövű ágyú; volt egész, fél, negyed 

és nyolcad kartány, aszerint, hogy 48, 24, 12 vagy 6 fontos (egy font = 0,56 kg) vasgolyót lőtt ki. 
124 elvonni 
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azonáltal Száván s közel az erősséghez Dunán ellkészülvén, kiknek csinálásához majd 
hozzáfogunk, remélem abban sem látunk fogyatkozást. Az alatt artilleriártk ellér-
kezvén, 7—8 nap múlva Isten segétségébül az vár vívásához hozzákezdünk. Várossá-
val, mint látom, nem sokat gondolnak, hanem várát alkalmasént megerosetettik, sok 
kiszökött rácok vallása szerént, quarnizon is nem kevés vagyon benne. Duna foly
tában volt strásahelyeit is ellhatta az ellenség, s alább recipiálta magát, tartván 
hihető excursióktul.125 

29. Belgrádi tábor, 1717. június 25. 

Nona huj us126 Csengerbül költ Kegyelmed leveleit vettem, örvendek oda való 
csendességen, kit tovább is óhajtva fogok hallanom. Azon D. Ludimestert127 nem árt 
jó formán megexamináltatni, ugyan olyan gaz népek által instituáltatnak különb
féle dolgok. Itten még az minapi hérek continuáltatnak, hanem tegnap hoztak 
rácaink egy török s egy kuruc rabot, kik azt vallyák, hogy Adrianapolnál gyülekez
vén ereje az ellenségnek, erre fele indulna: hollétit mindazonáltal, s számát nem 
tudgyák. Az várbeliek rittkán ugyan, de szörnyen környékezik sátorainkat ágyúkkal; 
attul tartok, jakortább confluai128 az generálisság az Herceg sátorában, a' hová 
inkább céloz, egyszer tíz-tizenkettőt agyonlő bennünk. Táborunkat erőssen sán-
collyuk, úgyannyira: az ellenségtül máskép mit tartanunk nincsen, hanem bal szár
nyán táborunknak hoszú hegyek lévén, mellyeket befogni nem lehet, oda veheti 
magát az ellenség! nem tudom, hogy telik maradásunk sátorainkban. 

30. Belgrádi tábor, 1717. július 9. 

Tett Kegyelmed dispositiói kedvessek s böcsületben vannak az Herceg előtt, tovább 
is csak continuállya azon indulattal, én részére Kegyelmednek, a' ki mindenkor 
voltam, jövendőben is leszek. Moldva fele praeconcipiált120 Kegyelmed portázását 
a' mi illeti, csak modalitásárul értessen engem hamarébb, a' mennyire lehet, ezt is 
efficiálom130 az Hercegnél. Nem árthat, ha az Herceg oldala mellett lévő Bellicus 
Secretariussal, Brughausen131 Urammal is levele által egy kis complementummal132 

megösmerkeszik Kegyelmed, intráns133 lévén az Hercegnél, szolgálhat embernek. 
Az ecsedi mész éránt íratott az Herceg Bécsben, s így már csak onnénd köl várni 
az assignáló parancsolatot. Vélekedésem föllül is, mintekkoráig sem kezdettünk az 
várnak vívássához, ámbár minden apparamentumok in promptu134 legyenek. Egyéb
nek sem tulaj donétom, hanem közel lévén már az ellenség, úgyhogy ha csak akar, 
ad summum135 8 nap alatt itt lehet, azt megvárgya,136 s előbb megverekszünk, azzal 
megáldván Isten bennünket, annyival nyugodalmassabban víhassuk. Másképen attul 
is tartok, tudván az várnak jó provisióját, vagy itten környíkez, vagy másfele diver-
tál, s idővesztéssel is ugyancsak hozzá kölletik fognunk, mert sáncunkban, mely 
circumvallatiónak én mását katonaságomban nem láttam még, nem hiszem, atta-
quirozzon bennünket. Adgya Isten jó végit, kirül, ha élek, rövid nap múlva többet 
fogok írhatnom. Két galljánkat137 közel az várhoz 5 t a hujus százig való török sajka 
s ennyehány szép fricada138 megpróbálta, de háromórányi untalan lövissek után, 
ennyehány hajók megmerülvén az kemény canonérozastul, meg meg reci piálták 

• 

125 vá ra t l an t á m a d á s t ó l 
126 E hó 9-én 
127 i sko lames te r t — a D. be tű feloldása ké rdéses . Ta l án gúnyos é r t e l emben „ D o m i n u m " = i s 

ko lames te r u ra t . 
128 gyűl ik össze 
129 el tervezet t előzetes 
130 kieszközlöm 
131 J. W. de Brockhausen , Savoya i Eugén had i t i t ká ra , ma jd a Bel l icum tanácsosa . Káro ly i 

Sándorhoz 3 levele m a r a d t fenn, 1717-ből, 1719-ből és 1723-ból. 
132 Szó szer in t : k iegész í tés ; de B r o c k h a u s e n fenti leveleiből k iderü l , hogy ez 50 a r a n y a j án 

dék volt. 
133 bizalmas, belső 
134 a hadieszközök készenlé tben 
135 legfeljebb 
136 T. i. Savoyai Eugén. 
137 Gálya = k é t - h á r o m fedélzetű, v i tor lával és evezőkkel haj tot t , a D u n á n haszná l t l egnehe 

zebb hadiha jó t ípus . 
138 Valószínűleg fregatt , az előbbinél k ö n n y e b b had iha jó . Ezekre , va l amin t a császári és t ö rök 

d u n a i flotta Be lgrád alat t i m ű k ö d é s é r e : Szentkláray Jenő: A d u n a i h a j ó h a d a k tö r téne te . Bp. , 
1885. 250—255. O. 
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magokat re infecta.139 Azonban vármegyékben ide-oda heverő sok rabokat, a' mint 
minapiban is írám, költségekre tartani íppen nem kölleník, hanem az kik megér-
demelettík, kivált ama héres levél- s patenshordozók, sine ceremónia exequáltat-
nának.140 

31. Belgrádi tábor, 1717. július 30. 

Más 13. finientis141 költ Kegyelmed leveleit vettem, örülek szép csendeségén azon 
földnek, kiben tovább is tárcsa meg Isten. Elöljárója az török tábornak tegnap 
érkezett, sáncunkhoz közel ellenkezet rác s egyéb katonáinkkal, mely ellenkezésben 
Halász Péter142 is megsebesült. Várgyuk kívánsággal erejit sáncunkra, kitül Isten 
után sémit sem tartunk, láthassuk, mit akar. Csakhogy attul tartok leginkább, 
Vékony143 vallása szerént is, Eszék s Szeged felé divertál s rabollya az országot, 
Aminthogy ennyehány ezereket Orsovánál már Meadgyia144 felé expédiait i s . . . Ez 
levelet, kérem ne terheltessík Kegyelmed valamely embere által kézhez szolgáltatni, 
Vékony János, hihető felesége éránt írta.145 

32. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 2. 

17ma praeteriti költ Kegyelmed leveleit az acclusával edgyütt vettem kedvesen. 
Rettenetes incselkedések azoknak az eszeveszetteknek.140 Az dobok dolga nem utolsó 
gondolat, még meg nem tudgyák; reménlem mindazonáltal, jó vigyázassa val dühös-
ségeket megelőzi Kegyelmed. Tegnap érkezett ell egész tábora az ellenségnek, az ki 
előttünk Száva és Duna közt egy ágyúlövísnél tovább helyheztette magát, sátorit is 
mind felállétota már. Egész nap ellenkeznek voluntér s egyéb embereinkkel. Számát 
mindazonáltal valóságossan (nem láthatván az völgyek miatt egész népit), nem 
tudhattyuk. Óhajtva várgyuk rajtunk való jövetelit, tellyes reménséggel Isten áldá-
sábul megszégyenül dühös ereje. Csakhogy fölötébb bágyod, abrak nemléte miat 
lovasságunk, s tartok attul, úgy megyünk vissza, mint elsöcer [így!] Budátul;147 meg
érdemli, valaki oka ily veszedelemnek, hat akasztófát adjudicállyanak148 nékie. 

33. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 6. 

2ima praeteriti költ Kegyelmed levelit vévén, continentiáját megértettem. Én ma
gam, kívánsága szerént Kegyelmednek, ecsedi projectumát proponáltam volna ő 
Hercegséginek, de fölötébb occupáltatván, translate secretariussának committáltam, 
jó alkalmatossággal ejthető relátióját.140 Én moldvai ellenségnek jövetelérül sémit 
sem tudok, az ellenségnek derék táborán kívül, az ki l m a huj us érkezett ide, mint 
előbbi levelemben már megírám, csakhogy még ekkoráég conceptusénk rosszul 
succedáltak150 avval: hogy gondoltképpen az sáncban nem attaquéroz, hanem a' helett 
nyolc s kilenc részrül keményen lövi s bombázza táborunkat. Mi lesz utollyára 
belőle (mert sáncban nem félünk, s kimenni az bágyott lovas s rettegő gyalogság 
miat mintegy nem jovalható), az jó Isten tudgya. Kárt alkalmasént tészen ágyúival, 
a' mint hogy tegnapelőtt Generál Regálnak is általlűttik az lábát, épülésin ki dis-
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139 e redmény te l enü l 
140 e l járás né lkü l k ivégez te tnének . 
141 e befejeződő hónap 13-án 
142 Dabas i Halász P é t e r (1676—1741), ku ruc , ma jd császár i ezredes . 
143 Pálf í 'ynak Vékony J á n o s volt k u r u c k a p i t á n y — ak i 1716-ban Temesváro t t a tö rök oldalán 

harcol t — segítségével végreha j to t t b ravúros h í rszerző akc ió járó l v a n szó. A vár bevé te lekor Vé
k o n y át a k a r t ál lni a császár iakhoz , de Pálffy rábeszé lésére v i s szamarad t a tö rök seregben, s 
o n n a n kü ld t e hírei t a császár i t áborba . Döntő volt, hogy Vékony azt a levelet, amelye t Hadzsi 
Hali l nagyvezér az os t romlot t Belgrád p a r a n c s n o k á n a k küldöt t , hogy augusz tus 17-én döntő t á m a 
dást indí t a császár iak ellen, Pá l f fynak ad ta át . Savoya i Eugén, ezt megelőzendő, augusz tus 16-
án m e g t á m a d t a és megver t e a nagyvezér seregét . Ez döntő volt Be lgrád elfoglalásában. Takács 
Sándor: Régi m a g y a r k a p i t á n y o k és generál isok. Bp. , é. n . 2. k iad . u. o. 1922. 

144 Mehádia , Krassó-Szörény m . M a : R. 
145 Ez a levél t e rmésze tesen nincs mel lékelve . 
KG Nyi lván célzás a k u r u c szervezkedésre és be tö rés h í re i re . 
147 Célzás Buda 1684. évi s iker te len os t romára , ame ly e lsősorban az u tánpó t l á s h iányossága i 

mia t t végződött kudarcca l . 
148 í té l jenek 
149 Vagyis Káro ly i Ecsed megerős í tésével kapcso la tos te rvezeté t e lőter jesztet te vo lna Eugénnak , 

de az n a g y o n elfoglalt lévén, t i t k á r á n a k ad ta át, hogy a l k a l o m a d t á n tegyen a r ró l je lentés t . 
150 elképzeléseink rosszul s ikerü l tek 
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putál, ki desperál151 is. Valóban megriaszta magamat is aznap a' bomba: szintén 
hogy feküdni készültem, csak hogy kiugorhattam sátorombul, ippen mellette ütött 
le, legjobb volt benne, senkinek nem ártott. Tegnap s ma keménnyen környíkezik 
hauptquártélyban álló sátorainkat, alég tanálunk helyet magunknak. Táplál mind
azonáltal oly reménség, minthogy rajtunk jönni fél, az vár víásához rövid nap múlva 
hozzáfogunk. Alumbra152 énnekem bár rosszul succédait is, mert vesztettem ez idén 
már 18 000 forintot, minthogy reám bízza Kegyelmed, nem sokkallok 50 aranyot Ke
gyelmed nevivel secretariusnak adnom.153 P. S. Az ellviselhetetlen ágyúlövísek miat 
az Hercegnek nagy nehezzen persvadeálhattam,154 hogy máshová, a' hol bátorságos-
sabb, transferállyuk sátorainkat. 

34. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 9. 

23. praeteriti költ Kegyelmed levelit, az acclusákkal edgyütt, kedvessen vettem, 
tenorokat megértvén, azon suspectussokat155 lehetőképpen kézre keréteni igen szük
ségesnek s hasznosnak is tanálom, kiknek megfogatatásokban tudom, Kegyelmed 
időt nem fog veszteni. Az ellenséggel lett üttközetben ekkoráég semmi sincsen, 
hanem ideérkezésétül fogvást ugyan csak úgy lő bennünket, egy helyrül másikára 
kölletett máris transponálnunk sátorainkat az nagy ágyúglobus s bombák miat, 
kiknek egész nap szünetek nincsenek. General Strádának is ellűtték Regál után az 
lábát; ma egy béresemnek is, azonkívül óránként más sok embert s lovakat. Remén
lem mindazonáltal, majd kinyilatkoznak az intentiók, már közelétünk árkainkkal az 
várhoz. Tatártul Kegyelmeteknek nincs mit tartani, mert minden hátramaradott né
pét ide orderezte az vezér, hogy azok ellérkezésével rajtunk jöhessen. Anspach regi-
menttyit várni nem köl, in casum156 pedig ha mi kévántatnék, tétettek már innend 
jó rendelések ad citius succurrendum.157 Katonák s hajdúk áléthatását az mi illeti, 
igen bölcsen cselekeszen Kegyelmed, abban nem avattya magát, méglen Bellicumnak 
vagy Hercegnek parancsolattyát nem veszi érántok. 

35. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 13. 

27m» Julii költ tudósétó Kegyelmed levelit vévén kedvessen, intentionált machiná-
tiókat Lengyel Ország confiniumokon158 s mint lett ellenszéseket voltaképpen meg
értettem. Engedgye Isten tovább is békességes maradást azon földnek. Ez táborunkon 
még actu is keménnyen lövetünk, bombáztatunk, meddig győzzük, nem tudom, mert 
már két nap hideg esső continuálván, ekkoráég még fönálló lovakat alkalmasént 
megdönti. Az mely sáncocskának megvételében minapiban megbetegüleseig faradoza 
Mercy Uram, tegnap délután, észre sem vévén az török, megvettík embereink, her-
telen rajtok rohanván az nádasbul gyalogaink, az sáncbul kiverték, kivervén lovassá-
énk úttyokat kétfelül ellrekesztvén, lűttík, vágták s többit az Dunába ugratták, mely 
lármára az Dunán álló sajkások megiedvén, egy fricádát ellszalasztottak, kit az víz 
szerencséssen kezünkben hozott, egy sajkát pedig, megfordétván embereink azonnal 
az sáncban nyert török ágyúkat, ketté lőttek, s rajta volt embereket az Dunában 
vesztették. 

36. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 23. 

Sub dato 6tí currentis írott Kegyelmed levelit kedvessen vettem. Egy postával múlt 
váloszlását sok dolgaim excusálhattyák, az kik közfáradozásunkkal szerencsés vic-
toriát okozának. Mert ellunván szörnyű kártévő lövődözésit az ellenségnek, 16ta 

32 000 lovas s gyaloggal rajtaüttvén orrunk előtt 30 lépésre aprosérozó159 janicsárokon, 
azokbul Isten kegyelmébül egymásután kivertük, megszalasztván őket, minden 
munitiójokat, szegény táborát, kire mi számot nem tartánk, ellnyértük. Jobb szárnyán 

151 ké t ségben v a n 
152 Így ! Ta lán ká r t ya j á t ék ró l van szó. 
153 L. a 132. sz. jegyzete t . 
154 j avaso lha t t am, 
155 g y a n ú s személyeke t 
156 esetleg 
157 miné l gyo r sabb segítségre. 
158 ha t á rv idékeken . , 
159 A francia app roches = megközel í tő á rok , fu tóárok u t án é r t e l emsze rűen : fu tóá rkokban levo 
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12 lovas regementet magam commendéroztam, olly parancsolattal, bal szárnyával 
conjungállyam magamat iccaka, s úgy üssek rajtok, de lehetetlen vala, mert észre
vévén bennünket, az ellenségnek vagy 16 000 jó vitéz arnóttya oly puskázással fogót, 
kinek mássá előtt sohasem álottam, féltem is, nagy kárt vallok, de szerencsére nagy 
köd lévén, mind főnlűtt. Azzal sem gondoltam volna még, s conjunctióég nem 
attaquéroztam volna, hanem magok rajtam rohantak, s kíntelen rajtok vittek Temén
telen, s bizony csudálatos végig, holott nékem az occupait ágyúknál tovább mennem 
téltatott, s szaladásra, mesze lévén még az táborgyok tűlünk, legkissebb okok nem volt. 
Csakhogy mindannyi szerencsénk közt is, három paripám lett ellővíse s lábam ke
mény nyomtatása után, engem ért inkább az szerencsétlenség, meghalván félórára 
gyónás s áldozás után (mely mégis egy consolatióm), keresztüllőtt obrestlieutnant 
János fiam: másik kettő is kicsinyben oda nem vesztek. General Haubn és Talberg 
halva maradttak, General Lobkovicz pedig tegnapelőtt követte sebeiben. Sok jó 
tisztek, az én regementembűi is vesztek. Summaria lovas 1044. gyalog 802 veszett, 
sebesült lovas 1582, gyalog 1756, az kikbül sok meghal. Lovakban esett 2747, sebesült 
1958. Vékonyt is koszával megfúrták ódalost, de jobbul már, a' minthogy magamnak 
sem kímélték dolmányomat furdalni. Lábomat is meglűttik, de annyira bágyodott 
az globis, sarrumot sem verte szerencsére által. Törökökben érányozhatóképpen 
veszhetett ötezerég való szép öreg jancsár sebeseken kívül, kiknek számát nem 
tudhatni. Igaz dolog ugyan, ha lovaink jobbak lettek volna, vagy 20 000 gyalogot 
vághatánk vala, de héjában sopánkodunk, ellszaladott, mert bágyott lábokon lehe
tetlen volt érnünk. 17ma utánna való nap az vár is temesvári condítiók szerént feladta 
magát, látván confusióját armadájának, kiben (tegnap s ma egészlen kiköltözvén 
az török), már magunk berdózunk. Mennyire colimáihatom,160 jött ki csak könnyen 
36 000 lélek, kísértetnek egész Morava vizéig. ínség közöttök még nem volt, hanem 
múlt napokkal egy poros tornyok föllobbanása hihető rémétette meg az lukossit, 
beszíllik magok az jancsárok, legalább 6—7000 embert megölt, s betöltött föld s 
kövekkel. Az tábor népe mind Vidin felé szaladott; Szendrőtt, Sabaczkát101 s egyébb 
aprólék helyeket azonnal elhagyott, Meádgyiát demoliálván,162 onnéd is recipiálta 
magát, s így nem hiszem, próbáilyon ez idén. Mert ugyan nem megvető 600 ágyúit, 
100 mosarát egyéb requisitumokkal nyertük ell ez campaniában, kit az nyomtató 
Diarium163 bővebben lescribáland. Consequenter nem látom, valamely galibájok 
érkezik Kegyelmeteknek^ kitül is ójja Isten tovább is azon földet. Viszkit,16'1 ha 
quoquo modo strepitus105 nélkül kézre kéretheti Kegyelmed, azért is jó lesz, ártatlan 
sokan ne szenvedgyenek. Ezzel kívánok Istentül jó egíséget Kegyelmednek, kivel 
magam fölötébb nem dicsekedhetem . . .m 

37. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 27. 

10. et 14. költ Kegyelmed leveleit egymás után az acclusumokkal együtt vettem 
kedvessen. Ügy reménlem, már minden lármák cessálnak,107 consequenter az tett, 
avagy teendő dispostitiók sem lesznek annyira szükségessek. Az Asszonynak ellha-
gyása ily rövid időre is nehezzen esik Kegyelmednek, hát én s mások mit mond-
gyanak, vagy kinek panaszollyuk nyavalankat. Musqua tiszt éránt, s ide küldendő 
30 személyrül, avagy ellérkezésekrül még semmit sem hallottam. Itt az ellenségrül 
már hírt sem halván, essős ezen napokat csak henyíléssel töltyük lovaink bágyot-
ságára nézve. Vékonyt már majd hazafelé bocsátom, csak sebe épüllyen jobban. 
Méltó interea168 felesége, gyermekeivel jót tenni. Egyébb híreket, tudom ekkoráég 
már más leveleimbül bővebben értette Kegyelmed. 

160 a r a n y o z h a t o m 
161 Végszendrő, Belgrádtól keletre a Duna jobb partján, ma: Smederovo, J. — Sabác Belgrád

tól nyugatra a Száva jobb partján, ma J. 
162 l e ron tván 
163 Wiener isches Diar ium, 1703—1780 közt h e t e n k é n t megjelenő h iva ta los lap . 
164 Személyét nem t u d t a m azonosí tani . 
165 ha va lami módon zaj 
166 A csa táró l hasonló , b á r részle tesebb és az é lmények ha tá sa a la t t fr issebb leírást ad Pálffy-

n a k augusz tus 16-án kel t levele i smere t lenhez . K iadva Dragoner Béla: Emlékeze t re való re lá -
tió a be lgrádi ü tközet rő l 1717. évében. Tör téne lmi Tár , 1894. 191—192. o. 
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168 ezalatt 
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38. Belgrádi tábor, 1717. augusztus 29. 

Ez circumstántiákra való nézve s máskép is látván végit ez idei cámpaniának, 
minthogy Orsovát is rémülésében ellhatta az ellenség, kiben harmincég való ágyút 
tanáltunk, Vékony János váradi kapitányt sebe miat való bágyotságára nézve is, 
protectionalis passussal haza bocsátottam, mely protectionalis, mivel több foglala
tosságokra való nézve csak simpliciter emánált,169 méglen kapitánysága éránt ő Fel
sége decretuma extradáltatik,170 Kegyelmed az szomszéd vármegyéknek adgya érté
sekre: megtérvén hévségre Vékony János, Urunk ő Felségitül nemcsak simpliciter 
amnystiáltatott katonáival edgyütt, de azon alkalmatossággal tett hasznos szolgá-
lattyáért váradi kapitánysággal is ajándékozza. Kihezkeppest őtet, Vékony János 
kapitányt katonáival edgyütt, ne csak ne báncsák s háborgassák, de vétkét szemire 
vetni, sőt rula csak emlékezni is nagy büntetés alatt ne merészellyenek, ezt mint ő 
Fölsége, mint Méltóságos Eugenius Herceg, s köz parancsolattya. Az regementek már 
lassan lassan javalásombul oszolnak. Holnap mégyen Temesvári Bánátusban 6 rege
ment, itt feles marad, többi pedig rövid napok múlva job füvellőre fog sietni. 

| 
39. Zimonyi tábor (ex castris ad Szemblin),m 1717. szeptember 2. 

18va Augusti költ Kegyelmed levelit annyival kedvessebben vettem, érthetvén csen-
dességit azon földnek, kit ő Hercegséginek mingyárt communicáltam is. Csakhogy 
hívatván tegnap ő Hercegsége, mutattya 26. praeteriti stáfetáliter küldött Kegyelmed 
levelit, ennyehány ezer tatár Antallal172 Szatmár tájékára irrumpálván, azt rabolná 
szokása szerént.173 Kirül csodálom, nékem semmit sem ír Kegyelmed. Én valamint 
reménlem, már tudva minden tartományokban szerencsés megverése az pogány-
ságnak, megvétele Nándorfehérvárnak, ellhagyása Orsovának, Szemendrének s több 
helységeinek, Antalnak istentelen incselkedésére az megtért szívek álandóságában 
maradnak, s valamikép felháborodván az nép,174 utolsó romlását távosztatni fogja, 
mert az kár az helyeken, a' hol irrumpált az tatár, mint emberek, mint épület s 
marhákban ugyan már csak megvagyon, s így annak utánna ne excusállyák magokat 
vagy vármegyék, vagy helységek, hogy pogányhoz hajlani kéntelenétettek, mert ez 
mentség nem acceptáltatik, azon okbul, ha az szomszéd vármegyék egyenlő akarat
tal öszvefognak (mely éránt séria írgyon s éntse is Kegyelmed az vármegyéket), azon 
kevés tatárságnak nemcsak ellenálhatnak, de akármely felé ellhajhattyák, azért is 
meghalván armádájoknak lett megverését, szílledésit, futva megyén viszsza, s így 
öldözhetetnek, máskép is, csak az hajdúvárosokbul is ennyehány száz jó fegyveres 
ember, s más vármegyékbül is sok száz, ki hajdú, ki katona, kivetődhetik, s ha még 
egy annyi volna is az ellenség, megverheti, retirádájoknak vehetvén az úgynevezett 
régi Szúnyog Sáncot. Innénd mingyárt commandérozta ő Hercegsége Generál Martin 
Uramat 4 lovas regementel Aradra cum sufficienti informatione,175 mitévő legyen, 
s így Kegyelmed kivált olly vigyázassál adláborálódgyék,176 az Tiszán által való csapá-
soktul inhibeáltassanak177 s az Szálkák conserváltassanak,178 ott valamikép ellnyervén 
az hajókat, nagy kártítellel fordítsák híd csinálásra,179 kinek Kegyelmed dexteritása 
által, az földnek csendeségben való megtartásával (ámbár amint hihető, valamely 
csavargó gaz népek hozzá csapták is magokat), könnyen fog resistáltathatni. Tudom, 
Steinville Uram is tehetőképpen kívánnya secundálni az dolgot. Az táborhelyt az 
nagy bűz miát változtatni kíntelenétettünk, Száván által Szemblinhez szállottunk. 

169 ideiglenes formában bocsátott ki. 
170 kiadatik 
171 Zimony neve a XVIII. században: Sémiin, Szemlin, Semblin, Szemblin. Pálfíy mindegyik 

változatot használja. Ma: Zemun, J. 
172 Gróf Esterházy Antal kuruc tábornagy. 
173 Az erdélyi tatár invázióra: Obetkó Dezső: Az 1717-i tatárbetörés. Hadtörténelmi Közlemé

nyek, 1941 (XLII. évf.) 193—210. o. Károlyi szerepére: Kovács: i. m. 139—143. o. 
174 T. i. felkelvén a tatárok ellen. 
175 megfelelő utasítással 
176 iparkodjék, 
177 megakadályoztassanak, 
178 Mátészalka (Szatmár m.) és Tiszaszalka (Bereg m.) megőriztessenek, 
179 T. i. a tatárok. 
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40. Zimonyi tábor (ex castris ad Semblin), 1717. szeptember 3. 

Tegnap írott levelemet fogja hamarébb vehetni Kegyelmed s érteni gondolatimat, 
mikép lehessen hasznossan ellentállani az becsapott ellenségnek. Mely Polyák Fe-
rencrül emlékezik leveliben Kegyelmed, hérit, ittlétit az táboron fel nem vehetem, 
ha mindazonáltal hol tartózkodását kitanulhatom, lesz gondom reája. Vékony Jánost, 
minthogy feleségihez bocsátottam, az ki directe udvarlására siet Kegyelmednek, 
levelit viszont megküldöm. Az külső hírek bizonyíttyák, hogy Makloburgi Tartomány
béli Stada180 névő helyben Rákóczinak két spionyát, Brigadier Scharier181 s Marquis 
de Hôpital182 névőket megfogták, az elsőt én s Kegyelmed is jól ismerünk, ha em
lékezik Kegyelmed, Olcsván Ferenccel edgyütt lévén, kinek egíségiért innyi nem 
akartam, akkoriban Titulo Primier Ministre élt ő kegyelme.183 

41. Zimonyi tábor, 1717. szeptember 10. 

25. praeteriti et l m a currentis Károlybul nékem szolló Kegyelmed leveleit vettem 
kedvesen, örömest tudván, megalkuván Szatmárral,184 megtérvén azt is meg nem 
égették-e, s Szatmár vármegyét egészlen-e, vagy in circumferentia185 rontotta, s menyi 
számú falut circiter ígetett meg s mi nevőket? Rabot abbul s másokbul is in genere 
mennyit vihettek? s praeter propter186 mennyi érő károkat tehettek? Az emberekben 
vágtak-é? vagy nem? Várom azért hamarabbé genuina187 tudósétását Kegyelmednek. 
Mely 50 aranyokot offeráltam Secretarius Brughausen Uramnak, azokat általam 
köszöni Kegyelmednek, s vár alkalmatosságot ily jóakarattyáért szolgálhasson Ke
gyelmednek, mellyeket mai napég sem adhattam meg nékie, mert megvallom, elljád-
zottam ez idén szép aranyaimat. Proxime188 azért valamikép szolgáltassa azokat ke
zemhez, én hazuggá ne legyek, mert primitus189 mingyárt az[t] ígértem ő Kegyelmé
nek, hogy már nálam in deposito vannak. 

42. Zimonyi tábor, 1717. szeptember 24. 

Már harmad hete foly, sémi leveleit Kegyelmednek nem vettem. Az Herceg is 
ennyehányszor kérdezett már, mit ír Károlyi? azt köllöt válaszolnom, én bizony 
régen nem láttam levelit. Azon tatárok lett felverésit sem tudtam volna, hanem 
valami debrecenyi expressus190 lévén itten, az adót talis qualis191 informátiót. Ked
vessen veszem azért, ha ex oro192 tudósét Kegyelmed; hol irrumpáltak, hány ezerén? 
Meddég pénétrai tak193 s mely felé? mennyi számú helységeket ígettek meg? vittek-e 
mégis rabokot azokon kívül, az kik megszabadétattak, vagy nem? ha úgy, mennyi 
számút? etc. Nissánál194 ekkoráég tartózkodót török is már ellszéllett. Magunk is 
csak heverünk itten. 

43. Zimonyi tábor, 1717. szeptember 27. 

Károlybul 8va és 10. labentis költ Kegyelmed levelit egyszersmind kedvessen vé
vén, continentiájokat voltaképpen meértettem. Isten kivált megszégyenétette azt az 
ellenséget, holot Bagossi195 80. magával úgy mert marcangolni köztök s 1000 rabot 
szabadéthatot enyehány embere vesztességivel, s jobban annak utánna, ahol minden 
rabjok, praédájok s 8000 lovok ellnyerettetett, s magok folyvást öldöztettek: dicsér
tessék Istennek szent neve érette. Kérem azonban Kegyelmedet, annyi nyert ló között 

180 S tade az Elba to rko la t áná l , a k k o r Meck lenburghoz ta r tozo t t . 
181 J e a n - J a c q u e s Char r iè re , k u r u c ezredes , Rákóczi mel le t t vol t F ranc iao r szágban Is. 
182 Azonosí tani n e m t u d t a m . 
183 Ezt az esetet megeml í t i Márki Sándor: II . Rákóczi Fe renc . I I I . k . B p „ 1910. 463. o. 
184 Sza tmár vá rosa készpénzér t megvá l to t t a megá t , így a t a t á rok n e m pusz t í to t tak b e n n e . 
185 körze tenkén t , h e l y e n k é n t 
186 körü lbe lü l 
187 pon tos 
188 miné l e lőbb 
189 rögtön — t. i. Káro ly i levele vétele u t á n . 
190 kü ldö t t 
191 valamiféle 
192 saját szájából — vagyis h i te lesen magá tó l Károlyi tó l . 
193 ha to l t ak be 
194 Niš, Szerb iában . M a : J . 
195 Bagossy László volt k u r u c ez reskap i t ány . 
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ugyancsak találkozik paizánnak való, ne terheltessík számomra nyulászatra kettőt 
venni, az kik jó erős, csontos, faros, szügyes, üstökössek legyenek, de közlépésnél 
többet járgyanak s ne botollyanak. Gásit196 az mi illeti, Kegyelmed most ne írgypn, 
hanem cum commoditate197 magam megjelentem az Hercegnek s fogom detegálni,198 

hogy az földet ő Fölsége parancsolattya szerént nagy fárodsággal jó csendességben 
conserválta, s most is tempore irruptionis199 annyit f áradott, hogy mint az rabok 
viszaszabadétattak, mint az ellenség confundáltatott, annyira, hogy kevés fog visz-
szamehetni, az ki az hegyekben hajdúk által meg nem öletik, de emellett nem meg-
vettő költségei is voltak. Kihezképpest Hercegséged méltóztassék considerátióval 
lenni ő Kegyelmihez, hogy legalább gásiát leválhassa.200 Ezt itt jóllehet magátul ell 
nem végezheti, mindazonáltal Bécsben menvén, nem lévén azon kívül derék álopot, 
onnan mingyárt végit érheti ő Hercegsége. Ugy reménlem azon kívül is (ha csak 
Olasz Országban ujjobb valami nem tárnod, mert Sabaudus201 megkérdeztetvén az 
Gallustul, ha háborút akar-é kezdeni? s azt váloszolta, szándéka sem volt, nincs is), 
esztendőre itten békességet csinálunk. Az vezért az harc után letettík,202 s hallatik, 
hogy Kuperlit teszik, az ki okos, vitéz török, de békességszerető ember. Amint 
oláhaink, az kik török táborán szabadon jártak, referállyák, közönségessen békes
séget rebesgetnek. Száván túl Zvornik névő helyt most víják az mieinkek, jó volna, 
ha megvehetnék, mert íppen jól s alkalmatossan esnék oda egy posztérungunk.203 

20. huj us datált leveleit ma vettem, mindeneket értvén, az kik communicatióra 
valók voltak az Hercegnek, transferáltattam s most estve viszem az Herceghez. Ami 
az regement dolgát illeti: gondolkoszom éránta s megírom proxime sentimentumot.204 

44. Zimonyi tábor, 1717. október 1. 

Ellérkezvén tegnap ide debreceni deputátusok, mondák, hogy Brockhausen Uramnak 
általok assignait 200 ft[ot] ő Kegyelmének szólló levelével edgyütt ellhozták, kiket 
levéléi edgyütt ma praesentáltattam nekie, azt izenvén Kegyelmednek, hogy az 
residuitást205 proxime megküldi Kegyelmednek. Ennyehány nap múlva, ellérkezvén 
már az repartitio, mi is elloszlunk s megyén ki ki quártélyában. Az kívánt nép 
éránt, tudom veszi Kegyelmed ő Hercegsége levelit, aminthogy holnap indul is meg 
Vűrtenbergus Dragonyos Regementye Biharban, tudom parancsolt éránta ő Herceg
sége. Mi Kegyelmed gásiát illeti, én az Hercegei szóllottam, úgy látom, íppen nem 
contrarius,206 s ell is hiszem, minekutánna Bécsben megyén, disponáland éránta, csak 
írgyon ágensinek207 Kegyelmed, halván ott fönlétit egyszer ő Hercegséginek, magát 
éránta vagy per audentiam, vagy memoraliter208 jelentse meg. Az regement dolga 
még; most múlhat, háború lévén, az éránt is munkálódhatni; azalat pedig még e 
télen, tudom onnand föllül megszabadul Kegyelmed, s conveniálván vagy Posonyban, 
vagy Királyfalván, többet beszélgessünk éránta. P.S. Fölmenvén most az regementet 
azon vármegyékben, [így'] mitül tartani nem lészen,.. .20!) siethet Kegyelmed Bécs 
felé az gásinak efflagitatiója210 éránt, mert héjában, csak job ágensnél, ahol ember 
maga megfordulhat s foganatossabb is, kit én magam próbáltam. Evvel pedig késni 
nem köl, hogy ante plenariam repartitionem211 mehessen végben. 

196 Káro ly i Sándor öt év óta k i n e m fizetett j á r a n d ó s á g á r ó l v a n szó. Később előfordul a szó 
eredeti , f rancia a l ak ja : gage, ső t : geage is. 

197 a l k a l o m a d t á n 
198 fel tárni , 
199 a be tö rés a la t t 
200 felvehesse. 
201 Savoya . 
202 Nisandzsi Mehmet nagyvezér , a h á b o r ú s p á r t feje csak 1718. m á j u s 10-én b u k o t t meg . 

Pálffy ny i lván a po r t a 1717. szep tember 5-én te t t békea ján la t ábó l köve tkez te te t t e r re . 
203 Az erősség a Dr ina völgyét zár ta le, de az 1718. évi pozsareváci b é k é b e n végül is tö rök k é 

zen marad t . 
204 rövidesen vé leményemet . 
205 m a r a d é k o t 
206 ellenző 
207 Ágens = ügyvivő. A legtöbb főú rnak volt Bécsben fizetett, r endsze r in t jogvégzet t és v a 

lamelyik központ i h iva ta lban dolgozó ügyintézője . 
208 személyes k iha l lga tás révén, vagy í r á sban 
209 Egy szó á t í rás mia t t o lvasha ta lan . 
210 sürge tő követe lése 
211 a hadellátási terhek teljes felosztása előtt 
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45. Zimonyi tábor, 1717. október 3. . 

Mint 15., mint 18. költ Kegyelmed leveleit egy postán vévén inclusákkal edgyütt, 
tenorjokat voltaképpen megértettem. Nagy merészség Sztoikátul212 amit cselekedet, 
de írtam levelet nékie, kit íme volanter accludálok,213 tudom níz [gy!] két felül. 
Eugenius Herceg is úgy tudom ekképpen mint váradi, mint huszti commendans 
uraiméknak fog parancsolni. Vékony dolgát Bruckhausen Uramnak megjelentettem 
s recommendáltam secretariusom által, s azt válaszolta, itt végit nem lehet érni, 
hanem Bécsben érvén az Herceg, lesz ott gondgya reá. Az postára adott 10 aranyrul 
jól emlékezett secretariusom, ment is mingyárt az postára, ahonnéd holnapi ordi-
náriával expediáltatik az inquisitióra214 egyenessen budai postamesterre, mert oda 
recommendáltatott, onnéd tudom meg szatmárira, amint inviáltatott215 levelem, s 
úgy Károlyban, ne búsullyon Vékony, mert ell nem vész. 

P. S. Már német hadán ne búsullyon Kegyelmed, mert az ki ott s környülbelül fog 
quártélyozni, ment fel 3 gyalog, egy dragonyos regement, az ki Kegyelmednek min
denekben fog assistálni. 

46. Zimonyi tábor, 1717. október 3.216 

Számos panaszokbul és jajgató instantiákbul köl értenem csudálkozással, mikép 
magának propria authoritate vindicált217 hatalombul (ki miat Kegyelmednek másokat 
kölleník feddeni), az ellenséget persequált hajdú s katonaságot, de megszabadétott 
s ellenségen rajta fordult rabokat is, nyert praedájoktul erőszakkal megfosztatta, eo 
sub praetextu,218 hogy vagy az Camara, vagy Gubernium,219 vagy pedig erdélyi com
mendans uram disponállyon éránta, kiknek ily nyerességhez, valamint Kegyelmed
nek, legkissebb közi nincsen: de az ki nagyobb, más nemesemberek is látván rósz 
cselekedetit Kegyelmednek, hasonlót követtek, in specie petrovai220 nemesek Bunna 
Andráson. Ezt ámbár nagy büntetés ell nem kerüllye s magam felmehetvén, az 
Felséges Udvarnak repraesentálni intentiónálódgyam, azért is hogy Gróff Károlyi 
Uramnak sok intimátióéra nagy nehezzen mehetett valami kevés néppel az rendelt 
passusnak őrzésére, odaérvén minden hír s szabadság nélkül két, három nap múlva 
meg meg csak hazabocsátotta embereit, s azzal, s másképpen is az ellenséget mintegy 
invitálni ládzatott. Mindazonáltal addig is per praesentes221 hagyom s parancsolom 
is Kegyelmednek, azonnal currenseket bocsátván, kinek kinek ellvett lovait s egyébb 
nyert prédáját viszszaadatassa Kegyelmed. (Kirül mint váradi, mint huszti commen
dans uraimék is veszik ő Hercegsége kemény parancsolattyát), s azon petrovai neme
seknek, úgy ha hol mások ejusdem farináé222 tanáltatnak is, meghadgya Kegyelmed 
nevemmel, annak, az kit megfosztottak, minden legkissebb jószágát megtérítsék. 
Máskép bizonyos legyen mint Kegyelmed, mint azok benne, mihelyest renitentiát 
értek, azonnal parancsolatot bocsátok, s felszabadétván mint Kegyelmed, mint ollya-
sok jószágát, az szabadsággal ki ki az megfosztottak közül, jószágábul, az akár marha, 
akár mi legyen, magának vegyen satisfactiót: holot Kegyelmednek ily álapothoz 
sémi köze s hatalma nincsen, mert ha nem hallotta Kegyelmed még, tudgya: vala
mit ellenség ellvisz, ha 24 óráég nála vagyon, s valaki tüle annakutánna ellnyeri, 
az szabad nyereség, kit senki tülle ell nem vehet. Külömben azért ne cselekedgyík 
Kegyelmed etc. 

-

212 Sztojka László, M á r a m a r o s m e g y e al ispánja , a t a t á r be törés el leni h a r c egyik fő szerve
zője. A Magyarország h a d t ö r t é n e t e I. k . 410. o. t évesen nevezi Sztojka Zs igmondnak . 

213 L. a következő, 46. sz. levelet . 
214 r endes pos ta já ra t ta l kü lde t ik az ügy k iv izsgálására 
215 u tas í t t a to t t 
216 Ez a levél Sztojka László M á r a m a r o s megye i a l i spánnak szólt, az ü g y r e 1. az előző, 45. sz. 

levelet. 
217 önha t a lmú lag tu la jdoní to t t 
218 azzal az ü rüggye l 
219 Erdély i K o r m á n y z ó t a n á c s 
220 Tiszapéterfalva, Ugocsa m. M a : Pe t rovo, SZU. 
221 ezen levelem ál tal 
222 Átvi t t é r t e l emben : h a m á s o k is u g y a n a b b a n a vé tekben 
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47. Bécs, 1717. október 23. 

Károlybul 25. praeteriti mensis Septembris költ Kegyelmed levelit, melyben Mára-
marosnak fejességét s Bagossinak az Herceghez lett expeditióját foglallya, vettem 
kedvessen. Igen helyessen essett ily rendelkezése Kegyelmednek, láthassa s halhassa 
maga szóval is ő Hercegsége, mely jó madarak költsenek azon físzekben. Magam is 
amennyire lehet, kívánom secundálnom igaságoš instántiájokat. Emellett ezen alkal
matossággal (ámbár mások is legyenek, az kik dicsekednek véle), magának szép dicsé
reteit szerezvén Kegyelmed, leveleimet vévén szemblini taborrul, maga instantiáinak 
tpromotiójára nézve is javaiható kigyővetele, quoad usque ferrum callett223 s ha 
amint írtam vala, valami jó két tatár lovat szerezhetett számomra, magával leendő 
ellhozásokat, árok megtérítésivel, kedvessen veszem Kegyelmedtől. 

48. Bécs, 1717. október 27. 

Két rendbéli, de datis 23. Septembris et 16. currentis, úgy egy fasciculus querulá-
kat224 pusztult helyek specificátiójábul álló Kegyelmed leveleit vévén, continentájo-
kat értettem. Ugy látom, későn járt Bagossy Uram, az ki hasonlóképpen ira nékem 
zemblini taborrul. Bár inkább egyenessen indulva vala Bécs felé, s hamarébb tölte 
volna instantiájának végit, kivel edgyütt javallom, Kegyelmed is fölrándullyon inten-
tuminak persecutiöjára,225 másként nehezzen láttya kívánatos kimenetelit, s Bagossy-
hoz is talán leszen az Herceg mely tekéntettel. Akarom, vehette Kegyelmed az 
Bellicumnak váloszát, mely szerént fog tudni procedálni. Mi pedig az vármegyék 
Ínségeit illeti, most azonkívül deputatussinak kölletvén compareálni Posonyban, ha 
én mibül szolgálhatok, ell nem mulatom. Vallyon vagyon-é reménségem az tatár 
lovakhoz, mellyek iránt, beérkezvén Alt Vürtenberg Regementye, amidőn udvarlott 
fiam Kegyelmednek, szóval is, tudom emlékezet. 

49. Pozsony, 1717. október 31. 

Nona és 6ta currentis költ Kegyelmed levelit cum acclusis vévén, akkori lármázást 
(kit akkoráég megszűntnek hiszek), s odavaló constitutiókat értettem. Már ennek-
utánna ha mi interveniálna is, annyira tartani nem köl, minthogy ott az quártélyosok, 
s azért Kegyelmedet is rövid napok múlva házomnál látnom reménlem :mely alkal
matossággal jó lesz Vékonynak is kijönni, dolga annál sörényebben mozdullyon. 

50. Király f alva, 1717. november 17. 

Károlybul 2. currentis költ Kegyelmed levelit vévén kedvessen, csendességén azon 
földnek örülek. Valamint ottan, itt is nagy csendesség vagyon. Az egyedül hallatván, 
mintha Ferenc Attyafí226 Moldvában mentiben, ahol az török erősséget fundál, meg-
ragatatott volna. Az portióbéli quantum tavalival edgyez, hanem hogy 118 000-bül 
,kilencet horvátokra tol az ország, de még az kilencet sem hiszem hiszem [így!] 
resolvállyák magokat megadni, s így talán az százezereknél megál ő Fölsége. Leve
leimre nem tudom, válaszszát Kegyelmednek nem vehetem, hol köl tévölögnyienek. 
Szegény Vékonyt szánom. 

51. Királyfalva, 1717. november 20. 

Károlybul 30. praeteriti et 6 ta ác 10ma currentis költ Kegyelmed leveleit egyszer is 
mind kedvessen vettem. Sajnálom ottmaradását Kegyelmednek, kit úgy hiszem, 
syštemánál egyéb nemigen okozott, noha már Erdődy György227 Uram constituálta-
tott helyiben, s így attul is nincs mit tartani. Isten láttya, szívessen szolgálnék 
házomnál Kegyelmednek, mutathatnám az alkalmatossággal már megkészölt narancs-
házomat, ki tudom megtedzeník. Erdődy György Uram is megordereztetett ugyan 

• 

223 amíg a vas meleg — t. i. addig kell ütni. 
224 csomó panaszt 
225 szándékainak kihajtására, 
226 II. Rákóczi Ferencről van szó. Az elfogásáról szóló hír természetesen nem volt igaz, sőt 

Moldvában sem járt. 
227 Gróf Erdődy György Lipót, 1748-tól országbíró. 
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confiniumjában menni, de taposztalom kedvetlenségit abbul is, megént januariusség 
ittmaradni s systemának elaborátiójában fárodni, kinek nem oly hamar reménlem 
végit, paroncsoltatik. Maga azért nem compareálhatván Kegyelmed, igen jólesett, 
Gyulai228 Uramra bízta dolgait, mellyeket hogy szorgalmatossan nyomdozzon s ha 
láttya, én valamiben contribuálhatok levelemmel, hamarébb nékem repraesentállyon, 
ujjobb[an] meg köl inteni. Aminthogy mái postán is pro meliori221 Prukhausen 
Uramnak (kinek nem árt, Kegyelmed is ír s recommendállya instátiáját) írtam, ő 
Hercegséginek Kegyelmed, nemkülőmben Vékony collatoriája expeditiója230 éránt 
szóilyon, s promoveállya dolgait procinnctim231 az gáge éránt, melynek resolutiójá-
ban, a' mennyire tapasztaltam hajlandóságát tempore factae meae propositionis232 ő 
Hercegségének, reménlem fogyatkozás abban nem lesz, az kihez, mint leveliben 
emlékezik Kegyelmed. Generalis Commisserius Uram semmit sem contribuálhat, 
mert nincs már annyi uulhoritássa, mint Schlicknek,233 vagy másoknak volt, s így 
nem is szükség avval augeálni234 ágens munkáját. 

Utóbbi lárma éránt Kegyelmed levelit én vettem: hallom, az becsapott ellenség sok
ezer lölkött ellvévén, nagy rablásokat tett! Én nem capiálom, mit csinál Steinville 
Uram. 

Huszti commendáns novelláit ex parté388 most Bercsényi, minap pedig Ferencnek 
fogása allegáltatván, nem hiszem. Hanem aga Nándorfehérvárá lett érkezése való, 
ellválik azért proxime, mint bízhatunk az békességhez, kit noha hadi ember nem 
szokott kívánni, én mindazonáltal, Isten úgy segéllyen, meg nem ismervén igaz 
szolgálatit embernek ez mostani udvar, szívessen óhajtom, tölthetném rövid napjait 
életemnek, még Istennek tedzék, nyugodalmassan. De iis non obstantibus,23,i bár 
láttossanak is török uraimék békességet kérni, kinek kevesset hihetni, mi erőssen 
regrutázunk s remundérozunk.237 Olaszországi incselkedések még nem nyilatkoznak 
teliessen, s úgy hiszem, accordára fakadnak: máskép már marchérozni kölleník az 
regementeknek, mert három holnapég vagyon mit utazniok, in Martio, Aprili pedig 
operálódni szoktak oda bé. Kit majdan meghallunk. 

A vármegyék és azok lakossai, minthogy se Kegyelmed, se ő Hercegsége, se 
Bellicum parancsolattyainak engedelmeskedni [nem] akarnak, szükséges mindezeket 
magának ő Hercegséginek valóságossan repraesentállya Kegyelmed, mely eránt ma
gam is megintetem ő Hercegségit Prughausen Uram által, ily veszedelmes indulatok 
megzaboláztasasnak. Csak érthessem Kegyelmedtül spécifiée neveket oly refractári-
ussoknak, íratok én magam nékiek, tudom Stojkaként levelemet ablakra nem füg
gesztik. Igaz ugyan, Uram Báttyám ezeket megorvosolhatná, de nemhogy azon, de 
ezen partiummal is gondol, amint gondol. Hogy pedig Guberniumhoz ragaszkodnak 
máramarosiak, esztelenek! s bárcsak vesztek volna oda, de hiszen tudgya maga 
Kegyelmed, hogy Magyar Országhoz incorporáltattak. 

Sap Tamás nénnye, úgy más efféle dolgokban bölcsen cselekszik Kegyelmed, magát 
nem avattya, mert csúfos ez világ, hamar szokott ítélni: praescindálván238 azoktul, 
az kik Vékonnyal megtértek s tellyes grátiát mint személlyek, mint javoknak nyertek. 
Fiamat, Károlyt tovább is recommendálom. Az tatár lovakat pedig, hacsak kaphatni, 
ellvárom. 

52. Királyfalva, 1717. november 25. 

igtia currentis Károlybul költ Kegyelmed levelit az acclusával edgyütt vettem s 
értem, mikép nímely vármegyék mintekkoráig se Kegyelmed, se Bellicum s Herceg
nek parancsolatihoz sem accomodálták, accomodálni sem akarnák magokat. Kire 
való nézve valamint előbbeni levelemben, most is svádeálhatnám239 Kegyelmednek, 

228 Gróf Gyulai Ferenc (1674—1728) altábornagy. 
229 T. i. az ügy jobb előmenetele érdekében. 
230 adománylevele megküldése 
231 erélyesen 
232 előterjesztésem megtétele alkalmával 
233 Leopold Schlick gróf altábornagy, főhadbiztos. 
234 növelni 
235 híreit arról a tájról, 
236 De mindezek ellenére, 
237 újoncozunk és pótoljuk a lóállományt. 
238 A szövegben így áll, helyesen: proscindálván = rágalmazván. 
239 tanácsolhatnám 
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mindezeket ő Hercegségének seriatim s genuine,240 úgy az Bellicumnak is reprae-
sentálná, tudom manuteneállyák241 parancsolattyoknak megvetéseket. Az tatár lo
vaknak, ha szerit teheti Kegyelmed, igen kedvessen veszem. Kérvén azon Kegyel
medet, amidőn megudvarollya Kegyelmedet fiam, Károly, azt nevemmel megtedgye, 
annyi időtül fogva quártélyos lévén, nemhogy írna nekem, de két rendbéli levelemre 
sem ád váloszt. 

53. Pozsony, 1717. december 4. 

Károly 20«ia praeteriti mensis Novembris költ Kegyelmed levelit, szíves kívánságát, 
kit reciprocálok, kedvessen vettem. Valamint a táján, úgy itt is (még csak az török 
követek feljövetele sem hallatik), nagy halgatás vagyon. És így kétséges még az 
török háború, hanem az olaszországi, mennyire előttem tudva, infallibilis. Vékony 
eránt írtam már az Hercegnek, de nem ártana, jobban létivei feljönne s praesentiájá-
val hamarébb folyna dolga. 

54. Királyfalva, 1717. december 12. 

Két rendbeli Kegyelmed leveleit kedvessen vettem. Az békeségrül futamodott 
hírek communicátióját köszönöm, csakhogy nem könnyen hihetem azért, az olasz
országi háború bizonyos lévén, hova is már némely számú regementek megorderez-
tettek. Hogy pedig csehországi cancellarius ad tractandum242 lement volna (kinek 
tegnap vettem Bécsül írott levelit), abban semmi sincsen! hanem ha ugyan mi való-
sodnék, Kegyelmedet tudósétanom kell nem mulatom. Az én grátiálisom most is in 
prioribus243 vagyon. Maga ő Hercegsége recommendálta jakor [így!] ízben instantiái
mat ő Fölséginek, az ki acceptálta, ajánlotta mindenekre magát, már ki is atta, de 
vontatásnál egyebet nem consequálhattam mintekkoráég. Az informátió újobban 
megtért Cassai Administrátiórul, melyben svadeáltatott, készpínzzel elégétessek, 
hogy az jószág in una244 mássé maradna, sed surdis fabula!245 Ágensem által ugyan 
keményen sürgetetem, ellválik proxime, lölhetem-é az 75 000 forintot 100 000 helett. 
Gásia Kegyelmednek hogy már resolváltatott, tudom lesz hírévé, kihezképest csak 
szükséges assignátióért fáradozzon Commissariátusnál ágense Kegyelmednek. Vékony 
János, minthogy betegsége s költségtelensége miat ki nem jühett, íratasson ő Her-
cegségihez egy deák instántiát, repraesentálván nagy veszedelemmel tett szolgálatit, 
melyekre nézve általam váradi capitánságnak collátiója megígértetett. Minthogy 
pedig súlyos betegeskedésére nézve maga föl nem jühete, ez instantiával borul ő Her
cegsége lábaihoz s kéri, énáltalam megígért kapitányságra hamarbé [így!] erectiójá-
hoz szükséges collatoriát ő Felségitül efflagitálná, annyival hamarébb occupáltathat-
nék óhajtott ő Fölsége szolgálataival etc., s küldgye kezemhez, mellyet magam be
nyújtok. Máramarossiak keménységit, mint már írtam, csak ő Hercegséginek kölletik 
repraesentálni, tudom feltanállya orvosságát. Valóban veszedelmes hír pestisnek 
ujjulása, kitül Isten ójon minyájunkat. 

55. Pozsony, 1717. december 30. 

Kedvessen értem, fiam Károly megudvarolta Kegyelmedet. Török háború felől 
pedig bizonyossat még sem halhatni, de amint General Mercy levelibül olvasom, 
csekély bizodalma ő Excellentiájának s inkább azt hiszi, áltatván bennünket békeség 
hérdetésivel, ereit [így!] alatomban annyival inkább gyöjthesse, és ámbár velünk 
békülnék is, népit okvetetlen velencésekre fordétaná. Ki miat in alientia146 ujobb[an] 
ugyancsak meg kölletnénk mozdulnunk. A papa nunciussa Bécsbül ámándáltatott, 
Gallas247 is elljött Rómábul, kire nézve csak valóságos az olaszországi háború. Azt 

240 komolyan s őszintén 
241 abbahagyják 
242 tárgyalás céljából 
243 adománylevelem ügye előző állapotban 
244 egyben, egészben — Pálffy 100 000 forint értékben részesült birtokadományban, s ezért a 

munkácsi uradalmat szerette volna megkapni, végül ez nem sikerült neki. 
245 de süketnek a beszéd! ... # 
246 T. i. a Velencével kötött szövetség értelmében. . ., ' 
247 Johann Wenzel Gallas gróf, császári követ 1718-ban Rómában, XI. Kelemen pápa udvará

ban. 
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mindazonáltal füllelve hallyuk, hogy franciák is szaporétyák népeket s töltik maga-
zinumjokat. 

P.S. Mint azt véltem, új esztendő napra házomnál udvarolhatunk Kegyelmednek. 
Szentén hogy subscribálok, veszem más, gageának megnyerésérül tudósétó Kegyel
med levelit: bár másokban is kívánatossan szolgálhassak Kegyelmednek, szerencsém
nek tartom. Hogy pedig Szabolcs vármegyét meginteni nem terheltetett Kegyelmed, 
magam is köszönöm . . . 

56. Királyfalva, 1718. január 5. 

Vékony János által (kit tegnap expediálék Bécsben szekérmesteremmel), hozzám 
bocsátott Kegyelmed levelit kedvessen vettem. Nincs kétségem, keresetinek recom-
mendátióim után jó végit éri Vékony, csakhogy fölötébb perplexus,248 azt tudgya, 
gondolati szerént köl folynia minden dolgának, nem próbálván soha az bécsi instanti
ákat. Törökéi való békeség felől mégsem halhatunk bizonyost, várgyuk óránként 
hérit. Máskép mindenek igen secreti2''9 folynak, az ember semmi valóságost nem 
érthett. 

57. Kiralyfalva, 1718. január 16. 

Három rendbéli Kegyelmed leveleit s azokban foglalt ez új esztendőnek üdvözlésit 
kötelessen vet tem.. . Máramarosiak éránt írok magam is az udvarnak s informál-
tatom magamat, mely részre légyen obligátiójok, Guberniumhoz-é, vagy Generalissá-
gomhoz, én bizonyára nem bánom, ha ellesnek is, exiguae aliunde frugis.250 Mind
azonáltal jól juthatott eszemben, hogy Erdélyiül ellszakasztván, Magyar Országhoz 
köttettek. Törökkel való békeség most is kétséges, ellválik, mit hoz; az vezérhez 
levelekkel küldött egy hadnagyunk, addég inter spem et metum251 halgatódzunk. 
Az olaszországi háború kétségtelen, melyre hogy magyar regementek fogatatnának, 
semmit sem hallottam s nem is hiszem, hanem ha ugyan augeálni akarná ő Fölsége 
az magyar hadakat, inkább hiszem compleáltatnak2"'2 ez mostani regementek s bé-
küldetnek, ahol jobban s hasznossabban is szolgálhatnak, hogysem az török ellen. 

58. Királyfalva, 1718. január 19. 

Hazaérkezvén Károly fiam, specialis Kegyelmed jóakarattyával, mellyet udvar
lásakor hozzája mutatni kívánt Kegyelmed, fölötéb s méltán dicsekedik, mely által 
magamat is kötelez szolgálattyára Kegyelmed. Azon alkalmatossággal pedig hogy 
lóval is megajándékozni, s számomra is edgyet ajánlani, maga netalánt alkalmatlan
ságával is nem terheltetett Kegyelmed, vélem edgyütt ujjobban köszöni, s ha ugyan 
mellyet nékem szánt Kegyelmed, s nékem valónak ítéli, kérem, s azonkívül is 
meszsze esvén szenten regementem, csak obristlieutmantomhoz küldeni ne sajnallya 
Kegyelmed. Abbéli affectióját tehetségemég demereálnom253 ell nem mulatom. 

59. Királyfalva, 1718. január 29. 

De dato 12. finientis költ Kegyelmed levelit tenorának értelmével s böcsülettel 
vettem. Az vármegyék ez idén majd közönségessen, s velem is fölötébb kemény
kednek, és így nem csudálok másokat. Békességrül most egyebet nem halhatni, hanem 
írgyák Bécsbül, proxime török követség jönne fel, ellválik, lesz-é mi belőle. Máskép 
mindenek csendességben vannak, csak az Ur Isten mint Erdélyt, mint minket is az 
veszedelmes pestistül szabadétson s őrézzen. Azomban amely könyvet az múlt paci-
ficátiórul deákul conscribáltattam, azt most magyarra is akarom fordétanom. Mivel 
pedig még bizonyos levelek s patentálisok héával vagyon s Kegyelmednél bizonyossan 

248 elégedetlenkedő, 
249 titokban 
250 Vagyis: ilyen sovány jövedelem másunnan is kitelik. Az 1715. évi országgyűlés Máramarost 

Magyarországhoz csatolta. 
251 remény és félelem közt 
252 kiegészíttetnek 
253 j ószólgálattal viszonzom 
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megleszen, azoknak specification át íme accludáltam, kérvén szeretettel Kegyelmedet, 
azokat felkerestetni s nékem mennél előbb lehet, megküldeni ne terheltessík.254 

60. Királyfalva, 1718. február 5. 

Vigesima 2da praeteriti mensis255 költ Kegyelmed leveliit böcsülettel vettem. Vé
kony dolgát a' mi illeti, írt nékem éránta válaszképpen Eugenius Herceg, minthogy 
váraditul ipso inscio256 még a' minek előtte az táborrul feljütt volna, másnak adott 
Consilium Bellicum resolutiója által ellesett, vagy tömösvárit, vagy serviait257 con-
ferállya nékie; de mivel még semmi seregek oly praesidiumokra nem fogatattak, 
kívánok ő Hercegségitül informaltatnom, maga az Bellicum-é, a' vagy az kapitány 
által igyekezik ollyasok, s mennyi számúkat felállítani. Azon pedig, hogy későn fol 
instántiája, csudálkoznia nem köl, az ki udvarunkat ismeri, mert maga tudgya Ke
gyelmed, magam dolga is Munkács éránt annyi esztendőktül fogva mint foly, hol 
készpénzt, hol jószágot adogálnak, s mái napig sem lehetek usussában. Elválik, mi 
lesz továbbá. 

Törökkel való békességgel még nem biztathatom Kegyelmedet, hanem úgy hiszem, 
ha ugyan mi lehet belőle, jövő nyárra, a' midőn seregessen az táboron leszünk, fog-
gyák [így!] hallasztani. Török uraimék máskép, a' mint Talman258 írgya nékem, az 
Nissára küldött hadnagy megtérvén, azt hozta, anglus és holandus mediátorokkal, 
arra rendelt török követek proxime Nissára váratatnak, s így ellvalik, mire fakad az 
dolog. Egyébiránt mindenek csendességben vannak itten, hanem horvátaim írgyák, 
az bosnyiai bassa erőssen mint lovas, mint gyalog hadakat fogad: hihető, nincs kedve 
az békességhez. 

61. Királyfalva, 1718. február 16. 

Jakrabb leveleimet valamint nem kétlem, ekkoráig vehette Kegyelmed, kívántam 
hallóiképpen tudósétanom Kegyelmedet, hogy rövid napok múlva az török követek 
Orsovára érkeznek, s az udvartul is nímellyek, az kik vélek tractállyanak az békeség-
rül, innénd (kiknek nevek még nem constál előttem), proxime leküldettnek, ellvalik, 
mint végezhetnek edgyütt. Kirül, mihelyest valóságossat érthetek, tudtára Kegyel
mednek adnom ell nem mulatom. 

P.S. Hogy ezt végzem, veszem Kegyelmed 31. praeteriti mensis költ levelit. Mára-
marosiak eránt írtam magam is Palatínus Uramnak, s communicáltam Consilium 
Bellicum extractusát, nem árt, maga is az dolognak mivoltát genuine describállya 
Kegyelmed ő Excellentiájának, mert provocáltam arra magamat levelemben, Ke-
gyelmedtül mindenekrül bővebben fog informáltatni. Pestistül az Ur Isten ójjon 
bennünket. Vékony dolgát secretáriusom Király Uram által szorgalmatossan foly-
tattya, mire mehet, ellvalik proxime. Az lengyel gyűlésrül való descriptiót nem vettem, 
hihető, elfelejtette Kegyelmed accludálni. 

iii 
62. Királyfalva, 1718. február 19. 
Orsovára rendelt ablegátióban General Firmond259 megyén le, meghallyuk, mit vé

gezhet. Vékonynak instantiáját ágense, Király Ádám szorgalmatossan folytattya... 

63. Király f alva, 1718. február 26. 

Az lengyel heréket köszönöm Kegyelmednek. Csak pestisttül eörézzen Isten ben
nünket. General Firmónd ugyancsak lemegyen Orsovára ad tractandum: spargálta-
tatik,260 hogy szokás szerént egy magyar is adjungáltatik, s hallom, hogy magam 

254 Pulay János: Sza tmár i békesség . (Kiadta : Szalay László) Pes t , 1865. A m u n k a lat in és 
m a g y a r nye lvű eredet i je a Pálffy-család l evé l tá rában (Szlovák Ál lami Központ i Levél tár , P o 
zsony) van . Káro ly i a ké r t i r a toka t összeáll í tot ta , s azok m a is k ü l ö n c somóban t a l á lha tók a 
család levé l tá rában . 

255 Múlt hó 22-én 
256 T. i. a Pálffy ál tal V é k o n y n a k megígér t n a g y v á r a d i kap i t ányság tó l t u d t á n k ívül 
257 Szerb iának a tö röktő l ekko r visszavet t részéről v a n szó. 
258 J o h a n n Michael Ta lman , 1704—1712 közt i sz tambul i császár i rez idens . 
250 kü ldö t t ségben gróf D a m i a n V i r m o n d t á b o r n a g y 
260 híresztel ik 
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volnék in projecto, de énnékem bizony nem köl, utánnam pedig Nádasdi Ferenc,261 

az ki nem látom, árra való volna, és így az kettő közül, csak hozzá férgyek, lesz 
gondom Kegyelmedre, mert hizelkedés nélkül, alkalmatosbb személyt nem tudok. 

64. Pozsony, 1718. március 13. 

Sub datis 23. et 27mi Februáru költ Kegyelmed leveleit cum acclusis böcsülettel 
vettem; ott való occur rentiakrul való tudósétását köszönöm Kegyelmednek. E táján 
mindenek halgatásban vannak: egyedül írhatom, hogy ő Fölsége első orderit, az ki 
pro prima futuri mensis Április262 szól, hogy készen legyek, múlt postával vettem, 
és így lassan, lassan szükségeimnek prospiciálni263 kívánok. 

Vékony katonái, a' vagy akárki más, ha mi ollyan szót ejt, hallasztás 'nélkül 
csak mfgragatassa Kegyelmed. Kinek instantiájára mit résolvait ad interim264 az 
Herceg, sub volanti accludált265 néki szólló secretariusom s ágense levelibül, informál-
tatik Kegyelmed. Kívánva várom, tarcaliakkal mért lett mocskolódását, s katonák 
fogadása éránt mi indulattyat! Keményen megintse Kegyelmed, ollyanoknak békit 
hadgyon, magának teűrt260 ne kössön. 

65. Pozsony, 1718. március 31. 

De dato 12i™ finientis költ levelit Kegyelmednek böcsülettel vettem. Köszönöm, až 
ajánlott lovat már megindétotta Kegyelmed, s engedgye Isten, legalább valami 
beteg törököt vághassak rajta, kit óhajtva kívánok látnom. Az olaszországi háború 
i ne vitabilis,267 úgy hallom, Hanover s Gronszfeld Regementyei is béküldetnek. Mely 
okra nézve is nehezzen hiszem, az török békeséget csinályon, gondolván azt, ez idén 
oly erővel, mint tavai, s harmadival [így!] ki nem mehetünk mezzőre. Az követek 
mindazonáltal ugyan csak lemennek. Én pedig, nem tudom, úri betegben-é, fluxus-
ban-é, vagy miben, dagatt, fájdalmas lábokkal már majd három hétig az ágyot 
nyomom. Vékony János még secretariusom leveleire nem válaszolt, tudhatná ágense 
az szerént intézni tovább való folytatását. 

P.S. Szentén most veszem de dato 19. hujus írott Kegyelmed leveli, köszönettel 
értem az novellákat. Ha köztünk s török között lesz is, úgy vélem inter ipsa arma268 

lesz meg az békesség. 

66. Pozsony, 1718. április 7. 

De datis 23. et 26. praeteriti mensis Mártii költ Kegyelmed levelit cum acclusis 
kedvessen vettem; Vékony Jánosnak exculpátióját26" értettem. Nyelvét zabolán gyár
tassa,270 ha emberré akar lenni. Secretariusom ágens által lehetőképpen foggya [így!] 
folytatni dolgát. Azon gaz hadfogadó embereket271 nem árt mások példájára meg-
ieszteni. Akármely passussokkal kóborlókra vigyázó szemmel vagyon Kegyelmed, 
igen dicsérem, azért is, ha valóssodnék Ferencnek szomszédban való léte. Hogy pedig 
azon vidék hadaktul mesztelen ne maradgyon, nem árt idejbben méltó, mint ezen 
considerátiókat repraesentállya Kegyelmed Eugenius Herceg és az Bellicumnak: mert 
ha egyszer orderek mellett kitakaroszik a' fegyveres, nem egykönnyen revocáltatak,272 

Az háború, a' mint minapiban is már emlékeztem, de kivált Olaszországban ellke-
rülhetetlen, kit látván az török, nem hiszem, szerencse próbálás nélkül vesztességinek 
simpliciter condescencendállyon,273 s ha mi lesz is, inter arma lesz meg. 

261 A kivégzet t gróf Nádasdy Ferenc í ia. lovassági t ábo rnok . 
262 jövő ápri l is hó 1-jére 
263 gondoskodni 
264 közben 
265 h a m a r j á b a n (sietősen) mel lékel t 
266 Azaz : tőr t 
267 e lkerü lhe te t len , 
2G8 éppen ha rc közben 
269 b ű n b á n a t á t 
270 Azaz : j á r tassa , 
271 A k u r u c emigráció , e lsősorban Bercsényi 1717-ben 2 lovas- , és 1 gyalogosezredet aka r t 

feláll í tani, s ecélból e m b e r e k e t is kü ld t ek Erdé lybe és Magyarországra , e r e d m é n y né lkül . Kará
cson Imre: A tö rökország i m a g y a r ezredek 1717-ben. Hadtörténelmi Közleményeit, 1911. XII. 
évf. 327—333. O. 

272 h íva t ta t ik vissza. 
273 egyszerűen be lenyugodjon , 

144 
l i t 



Az paripát óhajtva varom, ezen mostani jó utakkal, de azért kivált táborra leendő 
indulásom előtt, valamenytire nyugosztalhatnám. Kállai postamestert érdemesseíi 
recommendáltam Paar274 Uramnak, nem vélem, sokat használlyon nékie; Vékonynak 
pedig helyiben való recommendátiómrul gondolkodnunk sem lehet: maga is bölcsen 
ellítéllye Kegyelmed, oly embernek postát confidálni,275 az ki már váriált,276 nem 
tanácsos. Én még most is az ágyot nyomom, kit bizonyára már meguntam, kitül hogy 
Isten ója Kegyelmedet s szerencséltesse... 

67. Királyfalva, 1718. április 24. 

Itt békesség nagyon hírellik, a' mint hogy 22<la vettem is intimátióját éránta az 
Bellicumnak, minthogy az török békességet kíván, a' mely végre anglus és hollandus 
mediatorokkal már lementek követtyeink, ha quoad confinia specialiter verő Croatica 
mi consideration!,277 informállyam, s megírt plenipotentiáriussokkal communciállyam, 
pro vigesima nihilominus Maji278 okvetetlen Zemblinnél legyek, ha azért az paripa 
hamaréb jönne, hogy bagasiámmal ellküldhetném, kit proxime meg köl indétanom, 
igen kedvessen venném, máskép ha attul ell tanál maradni, nem tudom, hogy hozzák 
utánnom. Anglus uraimék spányorok ellen, mellettünk megindultak, a' mint hogy 
in Oceanum Mediterraneum279 már bizonyos számú gallya s egyébb hadihajókat meg 
is indétottak. 

68. Királyfalva, 1718. április 27. 

Hogy Isten remélhetőképpen jó békességgel megáld bennünket törökkel, abbul is 
coliimáihatom, maga lévén annak szörnyű promótora,280 hanem ha sultán maga új 
követ fújna mindenek, s országának híre, tanácsa nélkül, kitül Isten áldásával et 
simili in času281 kevesset tartunk, és így Kegyelmednek is a' táját nem lesz annyira 
már kitül félteni. Az olaszországi háború, mint minap levelemben is emlékeztem, 
bizonyos, mely végre anglusok mellettünk, ha indulattyátul ell nem ál, már 40 no. 
gallyakat expediáltak az tengeren. 

Mint bánnak jött ez napokban orderem Bellicumtul, horvátországi confiniumok 
constitutióját, mibenléteket, szenvedet rövidségeket, hogy lehető alkalmatos extensió-
jokat282 visgáltatván, arrul opinione et toto283 tudósétsam az udvart, azok miatt az 
tractans követek valahogy ne retárdáltassanak.284 Ébbül is azért mintegy bizonyos
nak mondhatná ember az békességet. Az paripát óhajtva várom, minden nap kíván
ván indétanom bágásiámat, de ha nem hi bál ok, azt tartom, se egíséges, se beteg 
törökét én többet nem vágok rajta. Szánakodását Kegyelmednek lábaimra köszönet
tel olvasom, vagy köszvény, vagy nem, elég hogy nekem fájt, már ugyan járok, de 
egyik lábomra se sarrót, se cepellést egészlen föl nem vonyhatok. 

69. Királyfalva, 1718. május 3. 

kegyelmed két rendbéli levelit, az elsőt Andrásy285 által, másikát pedig postai al
kalmatossággal vettem böcsülettel. Bánom, vagy egy holnappal előtt nem érkezett 
az paripa, mert hihető, hertelen utazás miat igen megcsappant, kit itero is kötelessen 
köszönök. Andrásy Sigmondnak, tekintetiért Kegyelmednek, hadban ha lesz szán
déka, miben complaceálhatok,286 tehetségemég ellmulatója nem leszek. 

274 A magyar postaszervezet igazgatása 1722-ig az olasz származású Paar-család kezében volt, 
de a pozsonyi és szepesi kamara vezetése alatt. 

275 rábízni, 
276 ingadozott = vagyis más párton is volt. 
277 amennyiben a horvátországi végházakkal kapcsolatosan valamiféle javaslataim, 
278 május 20-án legkésőbb 
279 Földközi-tengeren 
280 előidézője 
281 hasonló esettől is 
282 a végvidék (végházak) kiterjesztését 
283 véleményemmel és teljességgel 
284 akadályoztassanak. 
285 Andrássy Zsigmond nem Gömör megyei nagybirtokos családból származott. Felesége 

Bottyán Judit, egyetlen lánya, Klára, Semsey András ezredes felesége volt. Archívum Rákóczia-
num. I. oszt. IX. k. (Kiadja Thaly Kálmán) Bp., 1883. XXV. o. 

286 tetszésére lehetek. 

— 145 — 



Török uraimék, csak megengedem, minden fáctiókon munkálkodnak, pro casu 
békesség nem tanálna lenni, a' tájkán kivált próbálhatnák szerencséjeket szörnyű 
rablásokkal. Noha én bizonyára attul nem féltem Kegyelmeteket, mert ha ugyan 
békességnek meglétiban kételkednék az udvar, annyira bennünket nem biztatnának, 
hanem ha megfoghatatlan csalárdságban foglalatoskodnának sultán s követőé, mely 
végre maga az Herceg is pro ultima Maji táboron kíván lenni, látván valemely 
csalárdságokat, azonnal hozzáfoghassunk az operátiókhoz. Nem árt mindazonáltal 
mindezek s efféléket hamarébb repraesentál Kegyelmed az Bellicumnak. 

70. Bécs, 1718. május 11. 

Az való dolog, ha ugyan békesség meg nem lenne, azon föld kivált impetáltathat-
nék287 s károsodhatnék is; szóllottam azért magam is Eugenius Herceggel ez éránt. 
Kire azt válaszolá ő Hercegsége, ott ugyan szenten embereket nem hagyhat, de rendel, 
hogy nem meszére onnénd provideáltassék azon föld, s a' midőn szükséges lészen, 
mingyárt ad manus288 lehessen az segétség. Hogy az vármegyék 30 vagy 40 jó kato
nákat tarhassanak, azt sem ellenzi az Herceg, csak ollyan emberek legyenek, az kik-
Jnek pro tali casu289 hihessen az ember. Usque 20. hujus290 okvetetlen még ide, s 
Posonyban mulatok, s így a' szerént regulálhattya levleit Kegyelmed, á' midőn 
pedig megindulok, praevie Kegyelmednek kívánságaként értésére adnom ell nem 
mulatom. 

71. Királyfalva, 1718. május 18. 

Valóban roszszat prophetizáló Kegyelmed levelit szenten hogy Bécsül megtértem, 
kedvessen vettem. Igaz dolog, pogánynak hinni nem igen tanácsos, s magam is hal
lottam másonnét is efféléket, de értem másfelül, congrediálván már az követek, 
jóllehet igyekeztek irrumpálni, elltéltattattak addég, még az dolognak s kezdett 
munkának cíllyát egy s más fél általláthattyák. Az vigyázás mindazonáltal mégis 
dicséretes, pro omni eventu291 lehessen hasznát venni. Táplál az is reménséggel, hogy 
maga az ellenség armistitiumért instál, kinek ellentállói usque finem currentis292 

lenni (ha csak progressussát tapasztallyuk az kezdett munkának), hogy nem kívá
nunk, váloszoltatott. Máskép Eugenius Herceggel mint szólhattam ezek éránt, előbbi 
levelembül megérthette Kegyelmed. Csak hogy ha ugyan mi szerencsétlenség immi-
neálna, még távúrul segétség érkezik, meglehet ő Fölsége nagyobb kárával a vásár. 

Az Bánffi paripa, való dolog, sovány álopottal vagyon még, már hajón leküldem 
több vezetékemmel előre, s minekutánna magam megpróbálhattam, jóságával bőveb
ben fogok dicsekedhetnie. [Így!] 

72. Királyfalva, 1718. május 28. 

Közelétvén nagyon az idő, ámbár külömb dolgaim múllyanak, pro die octava 
affuturi mensis Junii293 minden bizonnyal táborra postán megindulok Posonybul. 
Kihezképpest, ha annakutánna nékem mirül írnyi kíván Kegyelmed, csak ad Zembli-
niensem Armadám inviáltassa leveleimet Kegyelmed. 

Vékony instantiája már resolváltatott, jó volna azért öetlnek ígért discretiót effec-
tusban hozni, hamarébb, s talán jobban expediáltatnék. Az pínzt csak Király Ádám 
constituait ágensének kölleník megküldeni, s nem késedelmeskedni, hamarébb foly
hatna, s vehetni fizetésit. Azt írta ugyan Vékony secretariusomnak egyik leveliben, 
hogy öetl discrecióját magára válolta Kegyelmed, már nem tudom, mint errül, mint 
pedig expeditiónak taxájárul.294 

287 m e g t á m a d h a t n é k 
288 kéznél 
289 i lyen esetben 
290 E hó 20-dikáig 
291 m i n d e n ese tben 
292 folyó hó végéig 
293 következő j ú n i u s hó 8. n a p j a előtt 
294 kinevező i ra t k iá l l í t á sának dí járól . 
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73. Királyfalva, 1718. június 1. 

21 m a praeteriti költ Kegyelmed levelit kedvessen vettem; szíves kívánságit, jó 
viaticumját295 köszönöm, s a' midőn magam is búcsúzom Kegyelmedtül (mingyárt ez 
ünnepek után lemehvén táborra), kívánom, Isten ő Szent Fölsége hasonló áldásokkal 
szerencséltesse. Usque 18*» currentis ellválik, mire léphetnek az ablegatus pleni-
potentiáriusok, s ha ugyan csalárdsággal késértetnének bennünket, mindenek készen 
lévén, az operátiókhoz azonnal hozzáfog az Herceg, s ellhiszem, az utolsó elsőnél 
kevessebb: mert mi böcsülete katonának tempore pacis?296 tapasztaltuk s tapasztallyuk. 
Kirül is levévén Isten szerencséssen, reménlem többet írhatok Kegyelmednek. 

74. Királyfalva, 1718. június 14. 

Szenten hogy indulni akarok táborra, veszem ágensem, Koch Uramnak levelit, 
ki mit írjon Posarevect297 folyó conferenciákrul, azt extractualiter in transumpto298 

Kegyelmednek communieálni kívántam. Ily formán már békességben nem sokat ké-
telkeszem, kirül, leérkezvén, többet fogok írhatnom Kegyelmednek. Tovább is pedig 
búcsúzom Kegyelmedtül, s kívánom, láthassam, Isten ő Szent Fölsége éltemet enged
vén, frissen Kegyelmedet megtérésemkor. 

75. Zimonyi tábor, 1718. június 24. 

Három rendbéli de datis 25., 28v* Maji et 8 î currentis hozzám bocsátott Kegyel
med leveleit szenten hogy ideérkeztem, vettem becsülettel. Én Vékony Jánost, ha 
csak ide nem jőnn, akkoráég nem láttam: negligenter lát instantiájához, melyhez 
szokott sürgetésnél egyébb nem kívántatik. Amint secretariusom referállya, vagyon 
jó ágense, az által ösztönöztesse, minthogy secretariusom távullétire nézve kezdeti
képpen nem continuálhattya mostanság. E táján rettentő száraz melegek járnak, 
alég lehelhetünk az meleg ital mellett; reménlem mindazonáltal, kit ujjabb hirrül 
írhatok, ha csak farkában nem töri hallatlan csalárdsággal az kést török uram, rövid 
idő alatt fog hirdetetni nyilván az békesség. 

76. Zimonyi tábor, 1718. július 1. 

Tudóséthatom ujjonnan Kegyelmedet, hogy az békesség plenipotentiárius uraimék 
közt nemcsak in fieri,299 de annyira ment már, hogy curier által várván ő Fölsége 
ratificátióját s in silentio fölküldött punctumok subscriptióját,300 itten proxime ki
hirdetetik az békesség, Velencéseknek, a' mint halhatom, nem igen volt audientiájok. 
Máskép mihelyst publicáltatik itten az békesség, Duc de Anjou continuálván az 
hostilitást,301 innéd azonnal 10 gyalog, 6 lovas nímet és 2 magyar regiment bémegyen 
Olasz Országba. Micsodások s kié? még denominálva nincsenek mind. 

77. Zimonyi tábor, 1718. július 8. 

Ocsván 23tia praeteriti mensis Junii költ Kegyelmed levelit s odavaló constitutiókrul 
tudósétó írását kedvessen vettem. Méltó azon gaz beste kurafi volunterek302 nevit 
hordozó kóborlók, levelek kinyomozása után érdemes büntetést szenvedgyenek: 
mellyek fassiója s executiójokrul, de specialiter nem az mi táborunkrul corresponde-

295 útravaló (jókívánságát) 
296 békeidőben 
297 Pozsarevac Szerbiában, ma: J. 
298 kivonatosan másolatban 
299 alakulófélben, jövőben remélhetően, 
300 titokban felküldött pontok aláírását, 
301 Anjou hercege folytatván az ellenségeskedést = az 1713. évi utrechti béke az itáliai spanyol 

birtokokat (Milánó, Szicília, Szardínia és Nápoly) Ausztriának és a királyságra emelt Savoyá
nak juttatta. V. Fülöp spanyol király (előzőleg Anjou hercege) 1717 augusztusában két hajóhad
dal elfoglaltatta a két szigetet, de Anglia, Hollandia, Ausztria és Franciaország visszavette tőle. 
Nápoly és Szicília Ausztriának, Szardínia pedig Savoyának jutott, mely 1718-tól szard királyság 
néven szerepelt. 
i 302 önkéntes = itt nyilván egy esetleges kuruc mozgalom gyanúsítottjairól, kezdeményezői

ről lehet szó. * 
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áltak-é az idegen atyafiakkal? ha nem terheltetik engem értetni Kegyelmed, igen 
kedvessen veszem. 

Az miúta Urunk ő Fölségit szolgálom, unalmassabban cámpániát nem töltöttem, 
eszünk, iszunk, aluszunk, nem lévén egyéb foglalatosságunk. Plenipotentiárius urai-
mék jakrabb conferentiák után mintekkoráég sem alkhattak meg, noha jövendő 
békességben kételkednünk nem lehet, hacsak kivált tűz hamvában s végiben nem 
támad, s úgy hiszem, inkább legföllebb hat napok múlva munkájoknak békesség 
hirdetésivel világosságra köl jönni. 

78. Zimonyi tábor, 1718. július 15. 

Ajánlásom szerént írhatom Kegyelmednek, hogy az békesség tandem megvagyon, s 
holnap adatnak ki egyik s másik fél subsciptiója alatt concludát punctumok. Olasz 
Ország felé e' napokban indul meg 12 regement. In specie Gronsfeld, Szulczbach, 
Lobkovicz, Eck, Ebergényi, Turlach, Szekendorff, Braun, Holstein, Hessen és Alt 
Vűrtembergh. Kik nem hiszem, igen kedves vendégek legyenek. Ezeket pedig majd 
az publicátió után többen követik. . . 

P.S. Ha kijövetelre való szándéka Kegyelmednek, most könnyen lölhet szabadságot 
ő Hercegségétül. 

79. Stomfa, 1718. július 23.303 

Kegyelmed 13. praesentis Károllyrúl költ levelét kedvessen vettem, anyivalis in
kább, hogy Kegyelmed is pro 20 Augusti Posomban compareálni igyekezik, ha csak 
Fölséges Bellicumnak azéránt ellenkező parancsolattyát nem veszi Kegyelmed. Ami 
pediglen az mostani constitutiókrul való communicátióját illeti, igen kedvessen 
vettem Kegyelmedtül, hogy mindenekrül olly genuine informálni nem terheltetet 
Kegyelmed, s reménlem is, hogy nemsokára yalami bizonyost fogunk hallani az 
békességnek tractájárul, minthogy már utolsó curir expediáltatott az adversa féltül.304 

török császárhoz, mellynek eljövetelével elválik, micsoda eventussa lészen az békes
ség flractájának. 

80. Zimonyi tábor, 1718. július 25. 

. Harmadnapja subscribáltatván az békesség Posarevacon, azon roborált305 punc-
tumokat ugyanazon nap vitte fel Bécsbe Urunk ő Fölséginek iffiu Groff Bottyáni,308 

Caraffa Obristleutnantya. Kire való nézve már itt semmi foglalatosságénk nem lévén, 
s máskép is igen szűken teremvén itt környül belül az fourágé, szenten most indulok 
az lovassággal Bécs felé/*7 ott mégis bővebben telelhessenek, magam pedig, minek-
utánna jól ellrendeltetnek, utamat Királyfalva felé veszem. Ha Kegyelmednek is 
szándéka alájönni, azt tudom, egy kis levélke is végben viszi Eugenius Hercegnél. 

81. Stomfa, 1718. július 27.™ 

Noha nem kétlem, hogy már eddig Kegyelmed is ne értet volna az kívánt békes
ségről, az kit én is akartam tudttára adnom Kegyelmednek, hogy múlt napokban 
Gróff Bottyányi U rf f i hat postakürtnek fújásával Felséges Urunknak az meglét bé
kességet reportálta. Mellynek meglétével már az regementek is oszlanak és szük
séges helyekre commendiroztatnak, ezáltal vége szakadot már az particularis machi
nációnak is,309 ha az megírt békességnek particularitási bővebben megérkeznek, arrúl 
is tudósítani fogom Kegyelmedet. 

303 Ezt a levelet gróf Pálffy Miklós nádor írta Károlyinak. 
304 másik féltül (vagyis a töröktől.) 
305 megerősített 
306 Batthyány Károly, később herceg, tábornagy (1698—1772.) 
S07 Semmiképpen sem Bács helység, hanem Bácska értendő. 
308 Ezt a levelet is gróf Pálffy Miklós írta Károlyinak. 
309 részérdekek szerint való ügyeskedésének . . . Nem világos, hogy kire vagy mire céloz a 

levélnek e sora. 
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82. Péterváradi tábor (ex castris ad Peter-Varadinum), 1718. július 29. 

Károlybul 8va labentis költ Kegyelméd válaszát böcsülettel vettem; Vékony dol
gában én lehetőképpen fáradoztam s lám megíratatám nékie, minémő resolutiója 
lett instantiájára, de ha csak maga, vagy rendelt embere által nem mozgattya expe-
ditióját, magának tulajdonétsa később consecutióját,310 magamnak más gondjaim is 
vannak, az kik nem mindenkor engedik akármely bagatellákban törődnöm. Harmad
napja elloszoltunk Szemblinrűl fouragénak szűke miatt, s hoztam ide Péter-Váradi 
Tartományban az lovasságot, mellyet minekutánna ellrendeltem, enyehány napok 
múlva házom felé indulok, a' hol reménlem nemsokára láthatom Kegyelmedet. 
Besztercei311 commendanš uram herei igen idegenek előttem, nem tudom, mint 
hidgyem. 

• • 

83. Vöröskő vára, 1718. augusztus 18. 

Ideérkezésemmel veszem kedvessen 23. Julii költ Kegyelmed levelit. Közel jár 
Kegyelmed elmíjével, minthogy megvagyon az békesség (melynek punctum s arti-
culussét ime közlöm Kegyelmeddel), cessai van az operátiók, ellunom magamat, s 
ugyanazért változtattam is státiómat, oda alá hagyván campérozó regementeknél 
Ebergényi Uramat ő Excellentiáját.312 Történhetnék azomban még ez idén magamnak 
is felrándulásom Fölföldre... Más két rendbéli Kegyelmed leveleit ennek vígezísivel 
kedvessen vettem, hozza Isten szerencséssen Kegyelmedet, kívánom. Mit írgyon 
Király Uram secretariusomnak Vékony dolgában, leveleit íme originaliter accludálom. 
Bizony bár ne késedelmeskednék extractiójával, ha kölcsön veszi azon pínzt. 

84. Királyfalva, 1718. október 1. 

Károlyban 20ma praeteriti költ úri Kegyelmed levelit kedvessen vettem. Tudva 
előttem jól nyomorult hazánknak iszonyú insége, s magával is hallatlan tehetetlen
sége: de mi haszna, s sub rosa írhatom, a' kinek rúla tenni illeník s lehetsége szerént 
tenni tartozník, válat vonyít, egyik Ratis-Bonában313 füttyül, másék mint az borz 
Csábrág várában,31'' s Csáky Uram is cardinalis lévén,315 gyülekezeténket mint ennek 
előtte, nem hiszem igen frequentállya. Én, mostan Bécsben létemmel eleget reprae-
sentáltam Eugenius Hercegnek, s recognoscálta szegénségit az Országnak, oly aján
lással, a' hol tűle telni fog, kívánnya nyomozni alleviátióját, s ő Fölségivel is szól-
lottam, de mi haszna, pirulás nélkül meg nem szabadultam volna, mert ha kérdezte 
volna, vagyon-é instructiótok ezeket promoveálni előttünk az Oszágtul? mit felel
hettem volna vallyon? s nem de nem pirulnom kölletett volna. Szílledésit az népnek 
bizony nem csudálom, mert ha egy, tudom én is bibiét az szegénységnek, s mégis 
tempore elaborationis et acceptationis quanti portionalis316 nem tudunk magunknak 
tanácsot adni! Ígérten ígérünk, s tudgyuk nyilván, hogy megadni lehetetlen! Ne 
csudáilyuk azért, hogy annakutánna sémi instántiánknál hitel nincsen, s a' mint 
méltó, azt válaszollyák patrocinim317 helett: szokása már magyaroknak az lamentatió. 
Lássa az Ország, ha egyenlő akarattal nem akarnak az dologhoz fogni s Urunknak 
könyörögni, én, Isten úgy segéllyen, magam falban nem verem fejemet, azonkívül 
is igazmondás miat elég ellenséget szaporétottam magamnak. Az tolvajlások hogy 
megzaboláltassanak, méltó dolog, kit recommendálok is Kegyelmednek, kívül belül 
máskép békességünk lévén, oly gaz népektül keblünkben ne háborgattasunk, foga-
tassanak s vegyik érdemes jutalmokat. 

85. Királyfalva, 1718. október 6. 

Vettem kedvessen 24. Septembris költ úri Kegyelmed levelit. Valóban jól esett 
azon gyilkos s tolvajoknak lett megfogatatások, vegyik érdemes jutalmát cseleke-

310 következményét, 
311 Erdélyben, Beszterce—Naszód m. Ma: Bistrit, R. 
312 Ebergényi László báró, tábornagy (1660—1724) 
313 Regensburg, 1663-tól a német birodalmi gyűlések színhelye. Az említett személy ismeretlen. 
314 Valószínűleg célzás gróf Koháry István (1649—1731) országbíróra. 
315 Gróf Csáky Imre (1672—1732) kalocsai érsek, bíboros. 
316 a portiók számának kidolgozása és elfogadása alkalmával 
317 védelem 
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deteknek. Vékony Jánosnak én nem szolgálhatok tovább, elég, hogy resolváltatott 
s expediáltatott is már dolga adhuc 11. Junii, csak levállya, a' vagy leváltassa,318 

már majd fél esztendőbeli fizetése lészen benn. Kegyelmedet pedig valamikor Isten 
hozza, szívessen fogom látni, de in Novembri itthon nem talál Kegyelmed, akkor 
rendelvén fiam319 lakodalmát Bécsben. 

86. Királyfalva, 1718. október 27. 

Çurrentis l lma hozzám bocsátott, egéségemrül értekező (melyben szolgálattyára 
Kegyelmednek még tengődem), Kegyelmed levelit kedvessen s köszönettel veszem, 
kívánván, Kegyelmedet is Isten éltesse s gazdaságbéli hosszú és szüntelen fogla-
latossági után vezérellye egyszer ide hozzánk. 

Gabonának drágasága bennünket is nem kevéssé környékez, és jóllehet azon föld
hez képpest s mezzei megígetések után nem olcsó 5 s 6 forintokon köbli az búzának, 
de ha oly tisztességes mértékje az földnek, hogy két debreceni köbölbül 11 posonyi 
véka telhet, respective még nem szintén drága. Csudálom, engedi Bihar Vármegye 
usussát oly helytelen, s máskép is tilalmas mértéknek, kit én meo tempore confis-
cáltatni320 szoktam. Melyrül az Nemes Vármegye Urunk ő Felsége parancsolattya 
mellet is tartozásképpen is megtilthatna. Lássa, övi az vétek, ha pusztul s romlik 
ezáltal is az tartomány. 

Fölsőbányaiaknak321 parancsolat meg nem tartása miat Cassára lett vételeket 
értem ugyan, de nem írgya Kegyelmed, minemő vala ő Fölsége parancsolattya: kirül 
kérem, ne terheltessík tudósítani Kegyelmed. Itten pedig nagy halgatás vagyon, s 
egyebet sem írhatok, hanem hogy spányorok Messinát megvették ugyan, de be
érkezvén már népeink, reméllyük nemcsak Messinábul ujjóbb, de egész Siciliábul 
kiverik rövid idő múlva őket. 
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318 hogy eldöntetett s ki is adatott már dolga, még június 11-én, csak fizesse ki, vagy fizettesse 
ki (t. i. a kinevezési irat szokásos díját). 

319 Gróf Pálffy Pál (1694—1774), neje gróf Stubenberg Mária. 
320 az én időmben elkoboztatni 
321 Felsőbánya, Szatmár m. Ma: Baia Sprie, R. 
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