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Szabados János

Adalékok az 1658. július 6-i pálülési csata körülményeihez*

Historiográfiai és történeti háttér

II. Rákóczi György 1657. évi lengyelországi hadjárata és annak következményei már meg-
lehetősen feldolgozott témának számít a magyar történetírásban, hiszen mind a 19. szá-
zadban – forráskiadások és feldolgozások terén egyaránt –,1 mind az elmúlt évtizedek-
ben,2 mind az utóbbi esztendőkben3 számos munka foglalkozott az Erdély aranykorának 
véget vető fejedelem utolsó éveivel. Kifejezetten az 1658. év eseményei már jóval kevesebb 
figyelmet kaptak.4 Az alábbi forrásközlés a II. Rákóczi György és Gürdzsü Kenán budai 
pasa (1655. szeptember 22–1656. május 2., 1656. november 20–1658. november 10./12., 
1658. december 3–1659. március 21.)5 csapatai között 1658. július 6-án lezajlott pálülési 
csata közvetlen előzményeibe és következményeibe enged betekintést.

II. Rákóczi György 1658 januárjában visszavette fejedelmi posztját Rhédey Ferenc-
től, aminek következtében az oszmán kormányzatot – elsősorban Köprülü Mehmed 

*  A tanulmány az MTA–SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport munkájának keretében és az Emberi Erő-
források Minisztériumának 20391-3/2018/FEKUSTRAT kódszámú pályázata támogatásával készült 
és a Szegedi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Kiválósági Központ, Középkori és Kora Újkori 
Magyar Történeti Tanszék, MTA–SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport munkája. A tanulmány a Tempus 
Közalapítvány Colle gium Hungaricum (COHU2018-2019-282313) ösztöndíjának támogatásával 
készült. A  problémás szöveghelyek értelmezésében nyújtott segítségért köszönettel tartozom Anna 
Huemernek, az előforduló latin és olasz nyelvű szavak és kifejezések értelmezésében nyújtott segítsé-
gért pedig Bara Péternek. Szintén köszönettel tartozom Szabó András Péternek és Oross Andrásnak 
szakmai tanácsaikért.

1  Forráskiadások a témában a teljesség igénye nélkül: Bethlen, 1829, 146–196; TMÁO II, 441–462; 
MH–HS VIII, 213–221, 250–253; MHHD XXIII., 281–661; MHHD XXIV, 512–594; EOE XI, 
245–425; EOE XII, 65–441; ÉÉKH II, 258–472, 481–571; Szilágyi, 1889, I–III; Óváry, 1901, 
138–157; Veress 1938. 304–352; Feldolgozások: Bethlen, 1829, 45–137; EOE XI, 37–44; EOE XII, 
3–43; EÉKH II, 228–257, 473–480; Szilágyi, 1891, 172–208; Huber, 1898, 7–24.

2  A forráskiadások: Szalárdi, 1980, 304–642; Bethlen, 1993, 24–69; Kraus, 2008, 233–496; Feldol-
gozások a témában: Kósa, 1942, 115–157; Péter, 1975, 123–145; R. Várkonyi, 1978, 157–166; 
Papp, 1991, 21–25; Gebei, 1992; R. Várkonyi, 1994. 

3  Forráskiadásra példaként: Tusor, 2015, 297–390, passim; Feldolgozások a teljesség igénye nélkül: Kár-
mán, 2001; Gebei, 2004, 147–195; R. Várkonyi, 2005. 583–587; Kármán, 2006, 949–956, 968–
971; Gebei, 2007, 133–227; Papp, 2009, 146–170; Kármán, 2011, 285–381; Kármán, 2012; B. Sza-
bó–Sudár, 2012, 1015–1016, 1035–1047; B.  Szabó–Sudár, 2013, 972–996; Gebei, 2013; 
Hadnagy, 2015, 9–18; Kolçak, 2017, 68–75.

4  Az 1658. évről: Hammer-Purgstall, 1830, 34–35; Huber, 1898, 7–14; Papp, 1991, 21–29; Né-
meth, 1996, 60–80; B. Szabó, 2001, 231–267; B. Szabó, 2006; Szabó, 2008, 64–70, 73–83; Szaba-
dos, 2016c, 268–270, 275–276.

5  Gévay, 1841, 41–43; Sudár, 2011, 892.
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nagyvezírt (1656. szeptember 15. – 1661. október 31)6 – még inkább magára haragí-
totta.7 A  nagyvezír azonban ekkor még elsősorban Velence ellen készült szárazföldi 
hadjáratra,8 így Rákóczi megbüntetését a helyi oszmán erőkre és segédhadaikra bízta, 
amelyeknek három irányból – nyugatról a budai pasa hódoltsági katonasága, keletről a 
moldvai és tatár hadak, délről pedig a havasalföldi vajda és a szilisztrai pasa serege – kel-
lett rátörniük Erdélyre. A fejedelemnek tehát – az egyetlen reális stratégiát követve – 
külön-külön kellett felvonulnia a büntetőhadak ellen.9 Ismert tény, hogy a tatárok 1658 
nyarán mekkora pusztítást végeztek a fejedelemség területén,10 Rákóczi azonban a bu-
dai pasa seregét 1658. július 6-án az Arad megyei Pálülés11 mellett még sikeresen vissza-
verte.12

Az összeütközés közvetlen előzményeiről dr. Johann Friedrich Metzger13 jelentésé-
ből értesülhetünk, akit Annibale Gonzaga, a Bécsben Hátrahagyott Haditanács veze-
tője – később az Udvari Haditanács alelnöke (1658–1665), majd elnöke (1665–1668)14 
– küldött a Rákóczi ellen felvonuló budai pasához. Gonzaga elővigyázatossági intézke-
désként csapatokat vezetett a Duna mentén keleti irányba, Metzgernek pedig az volt a 
feladata, hogy biztosítsa a budai pasát a felvonuló császári csapatok békés szándékáról. 
A jelentésről opinió is készült I. Lipót számára a Bécsben Hátrahagyott Titkos és De-
putált Tanácsosok ülésén, amely részletes helyzetelemzéssel szolgál. Az említett forrá-
sok így nem pusztán Erdély központú vagy a Magyar Királyság politikai elitjének érde-
keit figyelembe vevő15 elemzést tesznek lehetővé, hiszen megtudhatók belőlük a bécsi 
udvar szándékai és dilemmái is az erdélyi események tükrében.

A dokumentumok forrásértéke

Az alább közlendő dokumentumok az Osztrák Állami Levéltár (ÖStA) Házi-, Udva-
ri- és Állami Levéltárának (HHStA) Oszmán Birodalomra vonatkozó (Türkei I) iratai 
között találhatók és több szempontból is nagy értékkel bírnak számunkra. Egyrészt a 
köztörténet szempontjából is nagy a jelentőségük, hiszen többek között újabb részle-

 6  B. Szabó–Sudár, 2013, 999.
 7  A Rákócziak és Köprülü Mehmed viszonyára: Hadnagy, 2010, 109–110; B. Szabó–Sudár, 2013, 

972–996; Kolçak, 2017, 71–72.
 8  A hadjárat előkészületeit részletesen: Hadnagy, 2015, 95–346. A Velence elleni háborúról lásd: Eick-

hoff, 2010, 132–157.
 9  A kérdésről részletesebben: B. Szabó, 2001, 232–245.
10  A kérdésről: B. Szabó, 2006; Katkó, 2009.
11  Ma: Păuliş, RO.
12  Az összecsapásról részletesen: Szalárdi, 1980, 409–413; Márki, 1896; B. Szabó, 2001, 244–245.
13  Metzger korábban és később is járt Konstantinápolyban és Budán is küldetésben. Tevékenységéről: Hö-

belt, 2012, 15; Kolçak, 2016, 100, 123; Szabados, 2018b, 95–96.
14  Gonzaga életére és tisztségeire: Sienell, 2001, 82–84.
15  A  magyar rendek politikai elitjének Rákóczi hadjáratával kapcsolatos szempontjaival Kármán Gábor 

foglalkozott, illetve Szabó András Péter közölt forrásokat a témában: Kármán, 2012, 1065–1071; 
Szabó, 2008, 64–89. A más szempontú elemzések hiányára és jelentőségére már B. Szabó János is felhív-
ta a figyelmet. B. Szabó, 2001, 266.
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teket tudhatunk meg belőlük arról, hogy II. Rákóczi György miként igyekezett meg-
nyerni magának a hódoltsági oszmán tisztviselők jóindulatát,16 illetve azt is, hogy a 
törökök is nagyon várták a frankfurti császárválasztás eredményét és annak következ-
ményeit, ami nyilván az ő jövőbeni lépéseiket is erősen befolyásolta. A szöveg állítása 
szerint Rhédey Ferenc, hogy saját megerősítését sürgesse, a budai pasához (minden 
bizonnyal még 1658 elején, tehát kényszerű lemondása előtt) követet küldött, akit a 
törökök Bécsbe küldenének. Ez komoly újdonság, hiszen erről a követről mindeddig 
nem tudott történetírásunk. Az esetről azonban további források híján egyelőre nem 
rendelkezünk közelebbi ismeretekkel.

Szintén jelentős információk rejlenek a dokumentumokban az Oszmán Birodalom 
tisztviselőinek (budai és temesvári pasa) aktuális belpolitikai rivalizálásáról. Hadtörté-
neti szempontból a jelentésben eddigi ismereteinket pontosító adatok találhatók az 
összegyűlt hódoltsági oszmán sereg létszámáról és felszereltségéről. Diplomáciatörténe-
ti vonatkozásban a ceremónia és protokoll, a két fél közötti kommunikáció menete, az 
információk kiértékelése és a korabeli hírszerzés működése lehet érdekes a kutatás szá-
mára. A jelentéshez egykor egy egész tucatnyi betűkkel jelölt melléklet is kapcsolódott, 
közülük jelenleg azonban csupán a „B”,17 „C”18 és a „D”19 jelzés alattiak találhatók meg 
a Türkei I alsorozatban. A legutóbbi (alább szintén közölt) dokumentumban Metzger 
pontos leírást ad útvonaláról, hiszen az a Duna elhagyása után eltért a császári követek 
szokásos útjától. Lippa felé tartva Baja után a Gádor, Zombor, Óbecse, Galád, Varjas, 
Lippa útvonalon haladt, leírásában több, nehezen azonosítható kisebb települést is em-
lítve. Visszaútján állításának megfelelően valóban kerülőúton haladt, mert a törökök a 
Perjámos, Csanád, Mégy, Óbecse, Zombor, Kiskőszeg, Vörösmart, Baranyavár, Mohács 
útvonalon vezették.

Végül, de nem utolsósorban az alábbi dokumentumok által betekintést nyerhetünk 
a korabeli bécsi udvar tájékozódási és döntési mechanizmusába. A jelentést egy instruk-
ció előzte meg, amelynek tartalmáról jobb híján csak magából a jelentésből tájékozód-
hatunk.20 A tudósításról készített opinió első számú ötletgazdájának pedig minden bi-

16  Erre már az eddig közreadott forrásokban is találunk példákat: Rákóczi Muszáhíb Fázlí szilisztrai pasá-
nak. Gyalu, 1658. január 8. EÉKH II, 482–484. A korabeli hódoltsági tisztviselők és Konstantinápoly 
viszonyáról: Sudár, 2011, Fázlí pasáról mint szilisztrai beglerbégről: Uo., 891.

17  Gürdzsü Kenán pasa Annibale Gonzagának. Lippa, 1658. július 2. ÖStA HHStA, Türkei I. Kt. 130. 
Konv. 2. fol. 41. A dokumentumon tévesen 1658. július 15-i dátum szerepel, akkor azonban Metzger 
már nem tartózkodott a lippai táborban.

18  II. Rákóczi György Gürdzsü Kenán pasának. Jenő, 1658. július 1. (latin fordítás). ÖStA HHStA, Türkei 
I. Kt. 130. Konv. 2. fol. 43–44.

19  Johann Friedrich Metzger leírása Buda és Lippa közötti útvonaláról. h. n., d. n. (1658), ÖStA HHStA, 
Türkei I. Kt. 130. Konv. 2. fol. 45.

20  Az Udvari Haditanács iktatókönyveinek vonatkozó kötetében csupán az alábbi bejegyzéseket olvashat-
juk: „Instruction für den Doctor Mezger nacher Ofen sambt einem creditiv an den vesier daselbsten.” Hátra-
hagyott Haditanács Johann Friedrich Metzgernek. Bécs, 1658. június 3. ÖStA KA, HKR Prot. Bd. 315. 
1656–1658. Hint. Reg. fol. fol. 148v., Nr. 20.; „Gehaimbe Deputirte zu Wien legen bey, mit waß instruc-
tion sie den Dr. Mezger in nahmen des Han[nibale] Gonzaga zum vesir zu Ofen abgefertiget wegen deß in 
Hungarn geschickhten kriegs corpo, daß solches nicht wider den friden angesehen, auch sonsten des sibenbür-
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zonnyal az ekkor a Bécsben Hátrahagyott Haditanácsot21 vezető, és korábbi 
konstantinápolyi rezidensi szolgálatából (1629–1643) adódóan a török ügyekben 
szakértőnek számító Johann Rudolf Schmid zum Schwarzenhorn báró haditanácsost 
kell tekintenünk,22 így valószínűleg az sem véletlen, hogy éppen azt a Johann Friedrich 
Metzgert küldték ekkor a budai pasához, aki korábban Schmid személyi titkáraként 
ténykedett.23 Metzger jelentése – feltehetőleg az említett opinió kíséretében – 1658 au-
gusztusában érkezett meg Frankfurtba.24 Az opinióban is szóba került, hogy Metzger 
jelentését követően hamarosan – a császár utólagos beleegyezését kérve – Heinrich 
Julius Wachin tolmácsot küldték a nagyvezírhez,25 a császárválasztásról való hivatalos 
értesítés kapcsán viszont internunciust csak 1659-ben indítottak August von Mayern26 
személyében. Ennek a követségnek feldolgozása azonban már külön tanulmány tárgyát 
képezné. Az opinió tartalmaz egyúttal egy, az ekkor Drinápolyban tartózkodó konstan-
tinápolyi Habsburg rezidensnek, Simon Renigernek (1649–1666)27 szóló instruk-
ció-kivonatot is, ami szintén ritkaságnak számít, hiszen neki szóló instrukciók csak el-
vétve maradtak fenn.

A közlési elvekről

A szövegek átírásakor alapvetően a Lymbus 2003. évi számában az akkori szerkesztőség 
által lefektetett elveket alkalmaztam.28 Attól csupán bizonyos esetekben tértem el vagy 
egészítettem ki azt. Mivel a német nyelvű dokumentumok esetében két különböző kéz 

gischen unwesens halber zu verrichten hat, worvon sie auch dem Erzbischoff, Palatino und Reniger parte 
ge ben.” Bécsben Hátrahagyott Titkos és Deputált Tanácsosok a Jelenlévő Haditanácsnak. Bécs, 1658. 
június 8. ÖStA KA, HKR Prot. Bd. 318. 1658. Anw. Exp. fol. 286v. Nr. 9.

21  A mindenkori uralkodó Bécsből való eltávozásakor általában kettévált az Udvari Haditanács és az Udva-
ri Kamara is. Ez a jelenség nagyban lassította a kommunikációt. Pálffy, 2006, 546–547; Szabados, 
2016a, 567–573; Szabados, 2018a, 22; Brandl–Göncöl–Juhász–Marton–Szabados, 2018, 
115.

22  Schmid életéről és munkásságáról: Meienberger, 1973, 101–271; Strohmeyer, 2013, 21, 23–29; 
Cziráki, 2015, 839–840, 847–870.

23  Metzgerről lásd: Kolçak, 2016, 100, 123; Kettejük jó kapcsolatát bizonyítja az is, hogy egy Schmid 
levelében található megjegyzés tanúsága szerint Metzger külön is írt Schmidnek útja kapcsán. Johann 
Rudolf Schmid Raimundo Montecuccolinak. Sankt Margareta, 1658. július 13. ÖStA KA, AFA Kt. 
142. VII. Nr. 30. Azt is tudjuk, hogy a Titkos és Deputált Tanácsosok javasolták Michael d’Asquier csá-
szári főtolmács helyett Metzgert a küldetésre. „Gehaimbe und Deputirte” … „schlagen auch an stath des 
D’Asquiers nacher Ofen den Dr. Mezger vor.” Bécs(?), d. n. (1658. június), ÖStA KA, HKR Prot. Bd. 
318. 1658. Anw. Exp. fol. 249v. Nr. 89.

24  „Geheime und Deputiere Räte zu Wien vom 25. Julii überschickhen des Doctors Mezger relation über seine 
verrichtung beim vesir zu Ofen.” ÖStA KA, HKR Prot. Bd. 318. 1658. Anw. Exp. fol. 317v. Nr. 36.

25  Wachin jelentése nem ismeretlen a korszak kutatói körében, azonban kiadására még nem került sor, e 
sorok írója tervezi a dokumentum jövőbeni közreadását is. A  témához: Hadnagy, 2010, 109–110; 
Kolçak, 2017, 71–72.

26  Spuler, 1935, 336.
27  Életéről és munkásságáról: Veltzé, 1900; Cziráki, 2014, 160–163; Cziráki, 2015, 835–836, 852–

853, 857–859, 861–871; Papp, 2016, 40–49.
28  Lymbus, 2003, 373–374.
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által készített szövegről van szó, ezért általános átírási elveket említek, amelyeket a két 
szövegben természetesen különböző mértékben alkalmaztam a kézírás jellegéből adó-
dóan. A császári és hercegi megszólítások előfordulásai esetében („Eure Kaiserliche Ma-
jestät”, „Eure Majestät”, „Eure Königliche Majestät,” „Eure Fürstliche Gnade és ragozott 
formáik), illetve rövidebb formájuk esetén (Kaiserliche/Königliche Majestät és rago-
zott formái) modern feloldást alkalmaztam. A röm. rövidítést hasonlóan „römische” 
formában és annak ragozott alakjaiban adtam vissza. Az „allergnädigst”, „alleruntertä-
nigst”, „freundlich”, „andere” szófordulatok, kifejezések és ragozott formáik esetében 
szintén modern feloldást alkalmaztam. Az  igék, főnevek, névmások és melléknevek 
végződéseként szereplő „-en” vagy „-er” végződéseket ugyanúgy a modern nyelvi szabá-
lyok szerint adtam vissza. A hivatkozott közlési elvekben szereplő tulajdonneveken kí-
vül a népneveket (pl. „Türken”) és a főnévként használt melléknevesült tulajdonneveket 
(pl. „die Ragozische”) is nagybetűvel írtam át. A közbeékelt, latin nyelven írt kifejezé-
sekhez, ahol szükséges volt, magyarázó jegyzetet fűztem. A címzések esetében az erede-
ti formát hagytam meg. A szövegben található minden típusú rövidítést (pl. h. = herr/
herrn) a mai helyesírásnak megfelelően, értelemszerűen, külön jelölés nélkül oldottam 
fel, a nem egyértelműen feloldható rövidítéseket pedig lábjegyzetben jelöltem. Az 
olyan rövidítéseket, amelyek esetében hasonló végződéseket rövidített a levélíró, szin-
tén értelemszerűen és a mai helyesírásnak megfelelően oldottam fel (freundt- und nach-
barlichen < freundtlichen und nachbarlichen). A szövegben előforduló, német ragozás-
sal ellátott latin kifejezéseket (például lacessirt) és a dialektális kifejezéseket (pl. Refier) 
magyarázó lábjegyzettel láttam el. A  dátumokat minden esetben számmal írtam át. 
Amennyiben a „letzte” kifejezés és annak ragozott formái fordultak elő, ott zárójelben 
megadtam a pontos dátumot. A tőszámnevek esetében 12 alatt következetesen minden 
számot betűvel, 12 fölött pedig számmal írtam át, és az ezer feletti számok esetében 
pontot használtam (például 20.000). A nyilvánvalóan nem megfelelő, feltehetően vé-
letlen szóösszevonásokat értelemszerűen javítottam (pl. „aufsein” < „auf sein”). A pénz-
nemek esetében a tallért (Taler/Thaler) tl. formában adtam vissza. A szövegben előfor-
duló mondásokat, idézeteket minden esetben idézőjelben szerepeltetem.
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Források

1.

Johann Friedrich Metzger Annibale Gonzagának

Szakállas,29 1658. július 16.
(ÖStA HHStA Türkei I. Kt. 130. Konv. 2. fol. 27r–38v.; 47v.)

[1] Az Annibale Gonzagától kapott instrukció („A” melléklet) alapján a budai vezírhez 
küldték, hogy biztosítsák a császár parancsára küldött csapatok békés szándékait illetően. 
Az instrukcióban megfogalmazott pontokra építve írja le jelentését. [2] Június 12-én in-
dult Bécsből, aznap megérkezett Pozsonyba, szóbeli instrukciójának megfelelően betért a 
nádorhoz, aki odaadta neki a budai pasának szóló levelét. [3] Folytatta útját és június 
14-én Komáromba ért, ahonnan az esztergomi bégnek jelezte érkezését és tovább utazási 
szándékát. A bég június 16-án küldött elé, majd Mocsánál átvette őt, és másnap Budára is 
megérkezett. [4] A kajmakám szívélyesen fogadta és június 18-án hívta audienciára, ahol 
Metzger bemutatta az Adolph Ehrenreich Puchheim által küldött, és az ő mielőbbi to-
vábbküldését szorgalmazó ajánlólevelét, amit a kajmakám szívesen vett, de panaszkodott 
a magyarok és az erdélyiek portyáira, amelyek az útját is veszélyeztethetik. Továbbenged-
ték, majd Bajától gyalog kellett útját folytatnia. [5] Június 26-án Óbecsére érkezett, ahol 
megtudta, hogy a budai vezír Lippánál tartózkodik a Maros partján, ahová június 28-án 
érkezett meg, és a vezír és a kihája fogadták őt csauszokkal. [6] A vezír június 30-án hívta 
audienciára, ahol Metzger átadta hitlevelét és az ajándékot, de semmi egyéb nem történt, 
mivel tulajdonképpeni megbízatásával félt előhozakodni a sok jelenlévő végvidéki tisztvise-
lő társaságában, így magánaudienciát kért, ami július 1. délutánra lett kitűzve. Annak 
érdekében, hogy instrukciójának megfelelően járhasson el, mindent pontokba szedett, így 
Hüszejn csausz is jobban tudott tolmácsolni, Michael futárnak pedig meghagyta, hogy fi-
gyeljen, vajon minden megfelelően hangzik-e el. [7] A vezír Hüszejn csauszon és Michael 
futáron kívül mindenkit kiparancsolt a sátorból. A békéről való biztosítást szívesen vette, és 
ő is biztosította Metzgert békés szándékáról, és elárulta, hogy csak rendkívül kevés embert 
hagyott Budán és a várakban. Parancsba kapta a szultántól, hogy őriznie kell a békét, és 
kéri, hogy a magyarokat is tartsák kordában, ami felől Metzger készségesen biztosította a 
vezírt. A pasa előhozakodott magyarellenes panaszaival, amit Metzger hárított, hogy ő 
most a békés kapcsolat ápolásának ügyében jött, bár neki is lettek volna panaszai. Ezt kö-
vetően a vezír Gonzaga seregének nagysága felől érdeklődött, amit Metzger 20.000 fős, jól 
képzett seregnek állított be. Majd a vezír afelől érdeklődött, hogy igaz-e a szóbeszéd, misze-
rint Rákóczi megsegítésére vonult fel a sereg, amire instrukciójának második pontja szerint 

29  Túriszakállas (ma: Sokolce, SK) Wesselényi Ferenc nádor is ott tartózkodott pár nappal Metzger érkezé-
se után. Wesselényi Ferenc Sopron vármegyének. Thur Szakállos, 1658. augusztus 5. Merényi, 1897, 
120–121.
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válaszolt. A vezír szerint Rákóczit meg kell büntetni, amiért a Porta engedélye nélkül há-
borúzott. Erre parancsot kapott a szultántól, de Erdély ellen és erődök elfoglalására nincs 
parancsa. Jenő kérdése problémás, mert a törököké volt, de Rákóczi nem akarja visszaadni, 
és a korábban ezért a területért a törököknek fizetendő adót se óhajtja megadni. Erre inst-
rukciójának második pontja szerint reagált, amire a vezír közölte, hogy tudja, hogy Rákó-
czi a svédekkel tart, mert elfogtak egy levelet, amelyben Rákóczi a svédeknek a lengyelek 
ellen ígért segítséget, a svédek pedig a magyar trónra segítenék őt. Állítása szerint ennek a 
levélnek a tartalmát a törökök tudatták a császárral is. És mivel Rákóczinak is sok katoná-
ja van és svédeket is hozna maga mellé, ezért a nagyvezír nagy sereggel érkezik, és 20 napon 
belül Belgrádban lesz, hogy megtehesse a szükséges lépéseket. Metzger puhatolózott a pasá-
nál, hogy hajlandó lenne-e tárgyalásba bocsátkozni, hogy ne legyen nagyobb probléma, de 
a vezír közölte, hogy nincs felhatalmazása tárgyalásra, és a nagyvezír hamarosan érkezik, 
így Metzger instrukciójának harmadik pontját nem tudta teljesíteni. A törökök bányavá-
rosi portyája kapcsán a vezír csak általánosságokat mondott, hasonlóképpen Ónod várának 
erdélyi katonákkal való megtöltése és azok portyái kapcsán is. A császárválasztásra már 
rákérdezett a nyilvános audiencián is. A vezír érdeklődött Metzgernél, hogy a császár vagy 
Gonzaga küld-e valakit, vagy esetleg magát Metzgert Belgrádba a nagyvezírhez, amire 
azt felelte, hogy amint megtudja az uralkodó, hogy Belgrádban van a nagyvezír, biztosan 
küld egy béke ügyében tapasztalt személyt hozzá. A pasa érdeklődött Metzger visszaindu-
lási szándékai felől is, amit a diplomata a vezír kedvére bízott, de hangoztatta, hogy igye-
kezne vissza Gonzagához. [8] A vezír nem is tartotta fel, már július 3-án utolsó audienci-
ára hívta. A „B” mellékletben található, Gonzagának szóló válaszlevél mellett a nádornak 
is írt választ, hogy nem csak Gonzagával törekszik a jó kapcsolatra, hanem katonáit is 
kordában tartja a béke érdekében, és reméli, hogy ez Gonzaga részéről is így fog történni. 
Metzger biztosította, hogy Gonzaga serege is betartja a békét, és kérte a vezírt, hogy a leve-
lek gyors továbbítása révén segítse a gördülékeny kommunikációt a rezidenssel, amiről 
szintén biztosította a pasa, mert parancsa volt rá a nagyvezírtől. Ezután ötödmagával 
kaftánt kaptak a budai pasától. [9] Instrukciójának megfelelően tudakozódott a török se-
reg létszámáról: 8.000 fő az erődökből és palánkokból vezetőikkel együtt, úgy mint a temes-
vári pasa, Musztafa hajdani esztergomi bég, ekkor már pozsegai bég (pasa), az egri pasa, a 
gyulai bég, a budai janicsáraga, Haszán pasa, aki kilenc évvel azelőtt internuncius és 
nagykövet volt Bécsben. A tábor nem szenved hiányt se húsban, se kenyérben. Ágyúkat és 
ostromeszközöket nem szállíttat a vezír, csak hét kis mezei ágyút és két rossz állapotú orgo-
nalöveget, ennyi az összes tüzérségük. Azonban ezt pótolhatják könnyen a szomszédos erő-
dökből: Szolnokról, Gyuláról, Lippáról, Temesvárról és egyéb helyekről. [10] Hüszejn csa-
usz tudósítása szerint Rákóczi egyik követét Temesváron fogságba vetették. Rhédeytől is 
van egy követ a pasánál a táborban, két szolgájával, aki eredetileg azzal a feladattal érke-
zett, hogy megválasztott ura megerősítését sürgesse, Rákóczi azonban halálosan megfenye-
gette őt, háza elé karót tűzetett, így nem mehet Erdélybe vissza. A törökök gúnyos meg jegy-
zései szerint Bécsbe kellene mennie, mert ott biztonságban lenne. A  követ nagyon kérte 
Metzgert, hogy Lippán a szállásán meglátogathassa őt, engedélyt is kért a kihájától, de 
nem kapott. [11] A törökök szándékát még nem tudta megfejteni, Rákóczi budai pasához 
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és végvidéki tisztviselőkhöz írt levele azonban Hüszejn csausz révén birtokába jutott, és le 
is másolta azt magyarul és előző nap (július 15.) Komáromban lefordíttatta („C” mellék-
let). [12] A svédektől és a franciáktól senki sincs a budai pasánál. [13] A törökök szerint 
mindenkinek a nagyvezír mellé kell mennie. Metzger azonban úgy tudja, a nagyvezír ko-
rántsem annyira erős, mint amennyire a törökök hirdetik, a rezidens majd biztos jelent 
erről. A nemrég Bécsbe küldött Diláver csausz visszatért a Portáról, Lippánál találkoztak 
és Adolph Puchheimnek hozott levelet, amit Metzger később Budáról továbbküldött. A bu-
dai titkos levelező is arról jelentett neki, hogy ő a rezidens két levelét továbbította már. [14] 
A tatárokról még nem tud semmit, csak azt, hogy sokan összegyűltek és parancsuk van a 
Portáról, hogy ha a moldvai és havasalföldi vajda nem engedelmeskedik, akkor feldúlhat-
ják országukat. [15] Fázlí korábbi szilisztrai pasát kivégezték. A budai pasára is ez a sors 
várt volna, mivel a temesvári pasa befeketítette őt a nagyvezírnél, hogy nem ment Rákóczi-
ra, mikor lett volna rá lehetősége, de vagy lusta volt, vagy Rákóczi megvesztegette. A vezír 
mellett azonban kiálltak emberei, így megmenekült. De az a hír járja, hogy bármi rosszat 
hallanak felőle, kivégzik, ami miatt teljesen le is fogyott már. [16] Olyan hírek is vannak, 
hogy a nagyvezír nem Rákóczi, hanem Dalmácia ellen készülődik, de fejvesztés terhe mel-
lett megtiltotta, hogy erről bárki is beszéljen. Erre utal, hogy Belgrádnál a Dunán és a 
Száván hidat építenek. Ugyanígy Vukovárnál és Felsőtárnok (Tovarnik) környékén kuta-
kat ásnak. Raktárakat nem építettek, de sok állatot és gabonát látott út közben, ami nagy 
hadsereg várására enged következtetni. [17] A rezidensnek nemcsak a Gonzagától és a Ha-
ditanácstól küldött levelet, illetve az ott szerzett híreit küldte tovább Lippáról a nagyvezír 
július 3-án távozó kapidzsibasijával, hanem Budáról is írt neki a titkos levelezésen keresz-
tül, és onnan Schmid nevében küldött levelet is továbbított. [18] A bányavárosi portya és a 
két török fogoly kapcsán június 16-án jelentette Komáromból Gonzagának, hogy Forgách 
Ádám semmit sem írt erről, és a törököket se küldte Komáromba. [19] Mialatt Lippán 
tartózkodott, július 1-jén nagy zavargás volt, mert a temesvári szpáhik és a lippai janicsá-
rok úgy egymásnak mentek, hogy néhányan nem is élték túl. A  temesváriak ugyanis be 
akarták magukat szállásolni két lippai ferenceshez, és az egyikük a janicsárok segítségét 
kérte, akik összecsaptak a lippaiakkal és a vezírnek kellett személyesen odamenni rendet 
tenni. Néhány janicsárt következő éjjel kivégeztek. A vezír nagyon haragudott az atyákra, 
hogy a janicsárokat és nem őt keresték fel, el is kellett bujdosniuk, mert a pasa megfenyeget-
te őket. Annak érdekében, hogy a nagyvezír ne szerezzen tudomást a történtekről, mind a 
pasa, mind a janicsárok lefizették a kapidzsibasit. [20] A budai pasa szemére vetette a te-
mesvárinak, hogy miért feketítette be a nagyvezír előtt, aki tagadta, de írásos bizonyíték 
van rá, ezért az visszatért Temesvárra. Mivel azonban július 2-án hír érkezett, hogy 
 Rákóczi 20.000 és 35.000 fő közé becsült hadaival Jenőnél, majd július 3-án Világosnál 
tartózkodott és fél óra járásnyira portyázott a törökök szálláshelyétől, a pasa ismét egybehí-
vott mindenkit. Július 4-én kora reggel 3-4.000 embert Rákóczi feltartására rendelt, amíg 
a temesváriak meg nem érkeznek, ami július 4-én és 5-én történt meg. [21] Július 4-én 
Metzger elhagyta Lippát, de teljesen más, kerülő úton vitték. Próbálta mutatni az őt kísérő 
csauszoknak, hogy mekkorát kerülnek, akik a biztonságra hivatkozva indokolták döntésü-
ket. Metzger szerint ez azért volt, hogy ne láthassa a temesvári seregeket, amire a rendes 
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útvonalon sor került volna. [22] Július 10-én Budára ért, és bár jelezte a kajmakámnak, 
hogy sietős a dolga és július 12-én menne tovább, úgy tűnt neki, hogy a törökök – számára 
ismeretlen okból – fel akarták tartani őt. Először szekérhiányra, majd katonai kíséret híjá-
ra hivatkoztak. Metzger szerint utóbbiban lehet valami, mert a kajmakám aggódva figyel-
te a komáromi hídépítést, és attól tartott, hogy esetleg Székesfehérvárt vagy Vácot elfoglal-
ják a magyarok. Amikor a kajmakám hivatta Michael tolmácsot és más németül tudókat 
Puchheim gróf és a király levelének lefordítására, Metzger úgy instruálta Michaelt, hogy ő 
nem tudja, építenek-e hidat Komáromnál, de Buda és Pest között is szoktak hidat verni, és 
szerinte csak az ellátmány könnyebb szállítása miatt döntöttek így, és ezzel a hódolt terü-
letek lakói még jobban is járnak anyagilag. [23] Július 13-án tudta meg feltartásának va-
lódi okát. Rákóczi ugyanis Lippánál vereséget mért a budai pasára, és a seregben voltak 
németek is, ami gyanúba keverte őt, hogy hazudott, ezért a vezír megparancsolta, hogy 
tartsák fel. Metzger kajmakámnak adott magyarázata szerint azok valóban németek vol-
tak, de Rákóczi zsoldosai vagy svéd segédcsapatok lehettek, vagy a magyarok öltöztek be 
németnek, de a császár nem adott segítséget. Már korábban is biztosította a budai pasát 
erről és kérte mielőbbi továbbküldését a nagyvezír parancsára hivatkozva, mivel Renigertől 
voltak nála levelek (amelyeket természetesen korábban elküldött már Óbudán keresztül). 
Fázli pasát hozta példának, akit javarészt azért váltottak le és végeztek ki, mert feltartotta 
a leveleket és a futárokat. Így aztán július 14-én fel is készítette és el is engedte őt. Július 
15-én Komáromban átadta Puchheimnek a kajmakám válaszát, de korábban már megír-
ta és elküldte beszámolóit Gonzagának is az eseményekről az óbudai bíró révén. [24] Pró-
bált tudakozódni a törökök vereségéről, de a kajmakám és a törökök hallgattak, sőt háziőri-
zetbe is helyezték őt, és másnap már mennie kellett. Mégis sikerült csauszoktól, zsidóktól, 
parasztoktól megtudnia különböző információkat, miszerint a vezír fogságba esett, mások 
szerint leesett lováról, de Musztafa bég megmentette. Kihájája ott maradt, a csauszlar ki-
hája fogságba esett, Haszán pasa a Marosba fulladt. Mindent összevetve a legtöbb agát, 
zaimot és szpáhit vagy levágták, vagy foglyul ejtették, vagy megfulladtak. Némelyek sze-
rint a vezír nem volt jelen, de Musztafa pasa (bég), a budai janicsáraga, az egri pasa fog-
ságba került, a többieket elüldözték és Rákóczi katonái Temesvárig, Lippáig mindent fel-
égettek és pusztítottak, ezenkívül Rákóczi katonai segítséget vár az oroszoktól és a 
kozákoktól. Mivel már megtudott dolgokat, ezért úgy döntöttek a budai öreg törökök, hogy 
inkább elengedik, mint hogy még többet halljon a szégyenükről. Ha nem sietett volna el a 
budai pasától, akkor valószínűleg tanúja lett volna az egésznek Lippánál. Ha ott maradt 
volna, akkor Michael futáron keresztül kért volna menlevelet Rákóczitól, nehogy bántódá-
sa essen az összecsapáskor. [25] Tudósítja Gonzagát, hogy amerre járt, a szegényebb és gaz-
dagabb alattvalók és különösen a vezír is örült. Amikor a Tiszához ért, találkozott egy tö-
rökkel, aki érkezése megerősítését kérte tőle, illetve engedélyt kért, hogy ezt a jó hírt elvigye, 
amiért kaftánt kapott a vezírtől. [26] Zombortól Lippáig emberemlékezet óta nem láttak 
hozzájuk hasonlóan öltözött németeket, és a más helyeken megszokott gúnyolódással ellen-
tétben szívélyesen köszöntötték őket. Mivel császári követek nem haladtak még azon az 
útvonalon, mellékeli („D” melléklet) a Buda és Lippa között érintett útvonalának leírását. 
Mindenhol félelemben élnek a törökök és az alattvalók, a módosabbak kimenekítették in-
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góságaikat és a családtag jaikat is el akarják küldeni. [27] A budai pasa vereségének híre 
után a kajmakám két napra bezárkózott az előkelő törökökkel, és mikor sürgette nála to-
vábbküldését, akkor arra hivatkozott, hogy azt se tudja, hol áll a feje. Némelyek szerint 
most derül ki, hogy a németek tartják-e a szavukat. [28] A budai pasa indulásakor min-
denkire kötelező adót vetett ki, minden férfi után egy aranyat, minden nő után fél aranyat, 
gyermekenként öt garast. Tolnán, Dunavecsén, Ráckevén és más Duna menti falvakban 
kétszersültet kellett sütni, egy háztulajdonosnak százat, a lakóknak húszat-harmincat, 
amit a Duna mentén Bajára vittek. [29] Aznap, mikor Lippára megérkezett, a törökök 
revansot vettek Rákóczi katonáin, öt foglyot hoztak és tizenegy fejet kitűztek a városkapuba 
Erdély irányában. [30] Hüszejn csausz nagyon panaszkodott, hogy nem akar már jelente-
ni, mert nem küldtek neki régóta semmit. Rákóczi 1.000 tallért ígért neki, de nem akarta 
elfogadni. Ugyanígy panaszkodott a budai levelező is, hogy hét hónapnyi fizetéssel tartoz-
nak neki, a levelek meg folyamatosan jönnek-mennek oda-vissza, és még sosem volt akkora 
veszélyben, mint most. Metzger javasolja, hogy fizessenek nekik, mert a helyzet megkövete-
li az ilyen emberek alkalmazását. [31] Utóirat: A titkos audiencián megkérdezte a vezír, 
hogy Gonzaga Komáromból tovább menne-e Magyarországra, amire azt felelte, hogy visz-
szatérése előtt szerinte erre aligha fog sor kerülni, de amennyiben megtörténik, nem okoz-
nak majd kárt a törököknek. A törökök panaszkodtak Budán Michael futárnak a magya-
rokra, hogy ha nem hagynak fel a portyáikkal, akkor jelenteni fog ják a nagyvezírnek, és 
majd meglátják, mi lesz belőle. Mivel a császáriak nem akarják megbüntetni a magyaro-
kat, majd ők gondoskodnak erről.

[1] Durchleuchtig hochgebohrner fürst,30 gnädigister fürst und herr herr etc., auf Eurer 
Fürstlichen Gnade mir ertheilte schriftliche instruction hiebei in abschrifft A, crafft 
deren ich mich unverlengt zu dem vezier31 nacher Ofen, oder wo derselbe anzutreffen 
seye, begeben und in deroselben namen vornemblich die syncerierung32 wegen dero 
unterhabenden und auß der zu Hungarn und Böhaimb kgl. Mt.,33 unsers gnedigsten 
herrn befelch in Ungarn geführten ohrmee, neben andern darin begriffenen puncten, 
auf deren ieden ich absonderlich dise meine gehorsambe relation stelle und insonderheit 
waß ich zu dem vezier geredt, zu verhietung weitläuffigkheit mich darauf bezieche, 
verrichten solle.

[2] Bin ich in dem geleut Gottes den 12. Junii zu Wien mit noch zehen andern 
persohnen aufgebrochen und selbigen tag zu Prespurg34 angelangt, allwo auf Eurer 
Fürstlichen Gnade verrern mündlichen befelch bey dem herrn palatino35 ich mich 

30  Annibale Gonzaga (1602–1668). Sienell, 2001, 82–84.
31  Gürdzsü Kenán pasa (1655. szeptember 22. – 1656. május 2., 1656. november 20. – 1658. november 10., 

1658. december 3. – 1659. március 21.). Gévay, 1841, 42–43; Sudár, 2011, 892.
32  Sincero (lat.) – ‘biztosít’.
33  I. Lipót (1640–1705) magyar és cseh király (1657–1705) és német-római császár (1658–1705). Életére 

lásd: Spielman, 1981, 27–190.
34  Pozsony (ma: Bratislava, SK).
35  Wesselényi Ferenc (1605–1667), a Magyar Királyság nádora (1655–1667). Várkonyi, 2009.
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gehorsamst insinuirt,36 welcher mir ein schreiben ahn vezier mitgeben mit vermelden, 
daß er albereith willens gewesen, von seinen officiren einen zu ihme, vezier, abzuordtnen, 
wan nit dise absandtung außkhomen were.

[3] Darauf ich des anderen tags mein raiß continuirt und den 14. Commorn37 
erraicht, allwo dem beeg38 von Gran39 meiner ankhunfft und vorhabenden hinabraiß 
alsobaldt erindert, und von ihme volgenden tags zu[27v]rückh entboten worden, daß 
er durch die seinige morgendts idest den 16. umb mittagszeit an dem gewönhnlichen 
orth bey dem dorff Motscha40 mich übernemben laßen wolle, inmaßen dan beschechen 
und ich noch selbigen tag auf Gran und den volgenden auf Ofen khomen.

[4] Der caimeccam41 hat mich freundlich empfangen, mit victualien42 regalieren43 
und des andern tags, den 18. zu sich berueffen laßen, denen ich das von dem herrn 
grafen von Puechaimb44 mitgebene recommendationschreiben deßen inhalt, daß er 
mich eheistens zu dem vezier befürdern solle, eingehendiget, welcher gar gern darein 
gewilligt, allein wegen der straiffenden Ungarn und Sibenbürgern sehr angestandten, 
waß für ein weeg ich nemen solte. Endlich ist mein raiß also angestelt worden, daß ich 
in meinem schiff biß nacher Baia45 und färters zu landt zu dem vezier, welcher eintweders 
zu Giula46 oder Temeswar47 logiren werde, meinen weeg nemmen solle, so beschechen.

[5] Alß ich nun den 26. an den fluß Tissa48 bey Betsew49 ungefehr ein tagraiß von 
Griechisch Weissenburg50 khomen, habe ich erst in erfahrung gebracht, wo sich der 
vezier aigentlich aufhalte, nemblich zu Lippa51 oder Lippawa an den sibenbürgischen 
granitzen an dem fluß Marons52 oder Merisch, dahin ich den 28. angelangt, auch in 
namen des veziers und seines kehaja53 von unterschidlichen cziaussen mit gewöhnlichen 
accoglienzen54 empfangen worden.

[6] Den lezten (30.) Junii ließ auch der vezier zur ersten [28r] audienz berueffen, 
bey deren ich daß von Eurer Fürstlichen Gnade creditiv55 sambt dem praesent gebührent 

36  Insinuo (lat.) – ‘bizalmasan társalog’.
37  Komárom, H, Komárno, SK.
38  Egyelőre azonosítatlan személy.
39  Esztergom, H.
40  Mocsa, H.
41  Eddig azonosítatlan személy.
42  Victualis (lat.) – ‘élelmiszer’.
43  Regalo (ol.) – ‘megajándékoz’.
44  Adolph Ehrenreich Puchheim, komáromi főkapitány (1651–1664). Pálffy, 1997, 284.
45  Baja, H.
46  Gyula, H.
47  Temesvár (ma: Timişoara, RO).
48  Tisza (folyó).
49  Óbecse (ma: Bečej, SR).
50  Nándorfehérvár/Belgád (ma: Beograd, SRB).
51  Lippa (ma: Lipova, RO).
52  Maros folyó.
53  Eddig azonosítatlan személy.
54  Accoglienza (ol.) – ‘fogad’, feltehetően a fogadás szertartására utal.
55  Creditiva (lat.) – ‘megbízólevél’.
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überantworth und ist sonsten außer der gebreuchigen curialien56 nichts sonderbahres 
vorgangen, dan ich wegen der in großer menge herumbstehenden granitz agalarn in der 
haubtsach nichts vorbringen wollen, sondern für besser erachtet, derentwegen eine 
privat audienz zu begehren, welches dan der vezier gar gern bewilliget und mich den 
darauf folgenden 1. Julii nachmittag darzue berueffen laßen.

Damit nun ich umb so vill mehr in denen meiner instruction verblibe und der 
Hussein cziauss57 destobesser mein anbringen verdollmätschen khöndte, hab ich daß 
jenige, waß in meiner instruction beim erstem puncten „von dem v.,58 worbey sie ihme 
zu wißen machen”59 etc. nit in einem contextu,60 sondern punctatim61 fürgebracht, 
beneben den currier Michel62 woll instruirt, vleißig aufzumerckhen, daß der dollmätsch 
nit zu vill oder zu wenig rede.

[7] Und hat der vezier (welcher alle die seinige außer des Hussein auß dem gezelt 
gesachafft, sich auch von den meinigen niemandts alß gedachter corrier bey diser 
gehaimben audienz befunden) die synceration gar gern angehört, sich derentwegen 
freundt nachbarlich bedanckht, mit außtruckhlichen vermelden, er habe in Eurer 
Fürstlichen Gnade, und forderist die zu Hungarn und Böhaimb63 königliche Majestät 
und deroselben kriegsrath niemallen ainige diffidenz gesezt, sondern [28v] ein solches 
vertrauen gehabt, daß er auch alle seine granizhäußer so gar auch die haubtvestung und 
sein residenz statt, Ofen, an völckhern entblöst und mit gar geringer mannschafft 
besezter gelaßen habe. Verhinderte beneben, daß auf ihrer seithen nichts wider den 
heiligen friden solle gehandlet werden, allermaßen von seinem großmechtigisten kaiser 
ihme von neuem starckh anbefohlen worden und er destwegen an alle granizer gar 
scharffe befelch außfertigen laßen, sich aller feindtseeligkheit und straiffereyen zu 
enthalten, allein seye hochvonnöthen zu mehrer steiffhaltung des gemeinen friden auch 
die unsern und sonderlich die Ungarn in beßern zaumb zu halten, deßen ich ihme, 
vezier, hinwiderumb syncerirt und alß er in puncto gravaminum64 sich verners 
vernemben laßen wollen, khurz abgebrochen, mit vermelden, ich seye aniezo nit wegen 
allerhandt beschwerden, sondern vornemblich zu contestirung Eurer Fürstlichen 
Gnade freundlichen und nachbarlichen gemueths, auch vertreulichen correspondenz 
zu ihme geschickht worden, dan sonsten ich von unsern granizheusern in dergleichen 

56  Curialis (lat.) ‘udvari szokásrend’, ‘protokoll’.
57  Hüszejn csausz, szül. Alexander Fischer (?–1660), renegát kém (Hans Caspar), budai csausz, majd a 

mindenkori budai pasa tolmácsa a 17.  század első felében (1627–1660). Szabados, 2016b, 81–89; 
Szabados, 2018a, 52–57, 62–64, 68–71, 78–82, 90–98, 104–109, 110–121, 126–134, 149–153, 
154–180.

58  Egyelőre ismeretlen tartalmú rövidítés, az instrukció pontos ismerete nélkül nehézségbe ütközik a szó 
rekonstruálása. 

59  Metzger itt feltehetően idéz az instrukciójából.
60  Contextus (lat.) – ‘együttes szöveg’ – itt feltehetően arra utal, hogy pontról pontra adta elő, amivel 

megbízták.
61  Punctatim (lat.) – ‘egyesével’, ‘pontok szerint’.
62  Michel de Paulo, császári futár.
63  Böhmen (Cseh Királyság), CZ.
64  Gravamen (lat.) – ‘jogsérelem’.
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materi deren unserseits überflüßig verhandten mich auch versehen mueßen 
zugeschweigen, daß die unsrige vast allezeit vorhero von denen Türkchen lacessirt65 
auch zur gegenwehr und revang verursacht werden.

[29r] Darauf der vezier acquiescirt und mich befragt, wie starckh Eurer Fürstlichen 
Gnade unterhabende armee seye, deme ich geantworth, eß weren nit über 20.000 
mann, aber guete versuechte und geuebte völckher.

Und weilen der vezier selbsten anfieng, die Ungarn spargirten,66 dise völckher 
werden dem Ragozi67 hilff laisten, hab ich vermög des anderten puncten meiner 
instruction geantworth. Der vezier replicirte, den Ragozi mueße man straffen, daß er 
sich ohne befelch der Porten in anderer potentaten krieg eingemischt und daß landt in 
so großen schaden gebracht und dises habe er in befelch von seinem großmechtigisten 
kayser.68 Keines weegs aber wider daß landt ichtes69 vorzunemben, vill weniger 
vestungen anzugreiffen. Er habe khein andern befelch alß sein persohn zu straffen und 
zu schuldigen gehorsamb zu bringen. Zumallen er zu Jenei70 eine kirchen,71 so bereits 
der Ottomannen gewesen und dahero, vermög ihres gesaz, nit khönne zurückh gelaßen 
werden, nicht restituire. Verbiete auch denen umb selbige refier72 ligenden unterthanen, 
seinem großmechtigisten kayser den tribut zu entrichten, da sie doch vorhero selbigen 
bereits entricht heten, und weilen er in einer so geringen sach nit wolle nachgeben und 
gehorsamb sein, sondern seinen halßtärigen kopf immerzue aufseze und nachtruze,73 
mueße man ihn straffen.

[29v] Hierauf bekhämbe ich gelegenheit dem vezier daß jenige zu repraesentiren, 
waß in meiner instruction in dem anderten puncten „bey dem v.74 negst disem” etc. mir 
anbefohlen, auf welches der vezier replicirte, sie wißen gar woll, daß er es mit den 
Schweden halte, maßen sie dan noch vor disem schreiben intercipirt, deß inhalts, daß 
der Ragozi denen Schweden daß Königreich Pollen75 unter ihrem gewalt zu bringen, 
assistiren solle, herentgegen sie ihme zu dem Königreich Ungarn verhelffen wollen etc. 
und seyen solche schreiben von der Porten auß Ihr Kaiserlichen Majestät alß ihren 
gueten freundt und nachbarn communicirt worden. Und wan schon der Ragozi mit 
gelt und volckh woll versechen, auch die Schweden und anderen an sich ziehen möchte, 

65  Lacesso (lat.) – ‘ingerel’, ‘izgat’, ‘zaklat’.
66  Spargere (ol.) – ‘elterjeszt’, ‘híresztel’.
67  II. Rákóczi György (1621–1660) erdélyi fejedelem (1648–1660). Szilágyi, 1891, 3–208.
68  IV. Mehmed szultán (1648–1687). B. Szabó–Sudár, 2013, 933.
69  Feltehetően dialektális verziója az „etwas” (‘valami’/‘valamit’) kifejezésnek.
70  Jenő (Borosjenő) (ma: Ineu RO).
71  Az ún. „borosjenői mecset”. Szabó, 2010b. 53–55. Sudár, 2014, 348–354. Mindazonáltal szükséges 

megjegyezni, hogy míg Szabó András Péter és Sudár Balázs 1658 utánra teszi a dzsámi építését, addig 
e forrás szerint már korábban – a tizenöt éves háború előtti időszakban – is lehetett ott törökök által 
épített mecset.

72  Die/das Refier (ném.) – ‘vidék’. DW, Bd. XIV., Sp. 491.
73  Trotzen (ném.) – ‘ellenálllni’, ‘büszkének lenni’. DW, Bd. XI., 1., 2. Sp. 1115.
74  Nem egyértelmű rövidítés. Valószínűleg az instrukció bevezető mondatára való utalás és a „Vezier” (ve-

zír) szó rövidítése lehet.
75  Lengyel–Litván Nemesi Köztársaság.
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so seye doch der groß vezier mit einer über auß großer macht albereith im heraußzug 
und werde lengist inner 20 tagen (daran nunmehr 16 verfloßen) zu Grichisch 
Weißenburg, auch ihme, Ragozi, genuegsamb gewachßen sein, und in allem weitere 
anstalt machen, waß in einem und andern vorzunemben und der sachen notturfft 
erfordern möchte.

Und umbwillen vorhero der vezier gesagt, der Ragozi wolle in einem geringen nicht 
nachgeben, suechte ich hierdurch gelegenheit, von dem vezier zu vernemben, ob sie 
ihrer seits zu einigen tractaten geneigt weren, mit vermelden, weilen dan der herr vezier 
selbst angedeut, die sach erwinde an einem geringen, ob es danenhero meinem 
einfeltigen bedenckhen nach nit beßer were [30r], solche in der guete beyzulegen, alß 
ein so großes vor augen schwebendes bluetvergueßen anzurichten. Der vezier 
antwortete: Mit dem Ragozi sich in tractaten einzulaßen, habe er khein gwalt, er hab 
mir aber schon zuvor gesagt, daß der großvezier76 in völligem heraußzug und gar baldt 
zu Griechisch Weissenburg sein, so dann weiter anstalt, alß von seinem großmechtigisten 
kayser in allem bevollmechtigter machen werde. Bey welcher antwort ich weiters mit 
manier nit fürbringen könden, waß bey dem driten puncten meiner instruction 
fürgemerckht, dan sich der vezier in allem auf dem großvezier bezogen.

Waß wegen der durch die Pergstätterische77 begangenen straiffereyen, den vierten 
puncten meiner instruction einverleibt, hat der vezier hierinen in specie khein anregung 
gethan, sonder obberührter maßen nur in genere sich beclagt.

Gleiche beschaffenheit hat es mit dem letzten post scripto in ieztberührter 
instruction wegen der sibenbürgischen besazung zu Onod78 und deren veruebte 
straifferey.

Den fünfften puncten der römischen kaiserlichen wahl concernirent,79 hat 
derentwegen mich der vezier gleich in der ersten kaiserlichen audienz befragt, deme ich 
anbefohlenermaßen geantworttet.

Er, vezier, fragte mich, beneben ob mit von Eurer Fürstlichen Gnade oder ihrer 
königlichen Majestät selbst iemandt oder villeicht ich zu dem großvezier [30v] nacher 
Griechisch Weissenburg werde geschickht werden. Mein antwort wäre: Ich zweifle nit, 
daß so baldt man bey hoff des herrn großveziers ankhunfft nach Griechisch Weissenburg 
vernemben, man zu verrer bezeugung gueter nachbarschaft und freundschafft auch 
vertreulicher correspondenz eine in fridens sachen wollerfahrne persohn dahn 
abordtnen werde.

Der vezier fragte mich weiter, wan ich widerumb abgefertiget zu werden begehre, 
deme ich geantworth, ich stelle es zu seinem belieben, bätte aber benebens zum 
höchsten, auf daß eheist möglichist und so baldt es sein herrn veziers hochwichtige 

76  Köprülü Mehmed (?–1656) nagyvezír (1656. szeptember 13. – 1661. október 31.). Vö. Hadnagy, 
2010.

77  Alsó-magyarországi bányavárosok. Itt: az érsekújvári végvidéki és alsó-magyarországi kerületi főkapi-
tányság alá tartozó katonák.

78  Ónod, H.
79  Concerno (lat. eredet) – ‘vonatkozik’, ‘illet’.
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geschäfft zuließen, dan weilen ich einen so weiten gefehrlich und beschwerlichen weeg 
geraist, verlangte ich nichts mehrers alß Eurer Fürstlichen Gnade auf daß ehist von 
meiner wenigen verrichtung gehorsambe relation zu thuen. 

[8] Der vezier vermeldete, daß er mich nit lang aufhalten, sondern eheister tagen 
abfertigen wolte, wie dan den 3. Julii solches beschehen und der vezier mich zur driten 
und lezten audienz berueffen laßen. Bey derselben mir beykhommendes 
antwortschreiben B an Eure Fürstliche Gnade, wie auch eines an herrn palatinum 
zugestelt mit nochmalliger versicherung, daß er nit allein mit Eurer Fürstlichen Gnade 
alle freundliche und nachbarliche und guete correspondenz pflegen, sondern auch 
seine anvertraute soldatesca in scharpfer und solcher zucht halten wolle, daß sie nichts 
wider den heiligen friden begehen sollen, herentgegen verhoffe und [31r] versehe er 
sich, daß an seithen Eurer Fürstlichen Gnade und dero anvertrauten armee gleichergestalt 
werde observirt werden, deßen ich ihne dan auch hinwiderumb versichert und benebens 
gebeten, der herr vezier wolle gemessene verordtnung ergehen laßen, damit die 
ankhomende brieff zumallen solche zu befürderung des zwischen beeden 
großmechtigisten kaysern geschloßenen fridens (so woll von hoff alß von dem herrn 
residenten80 iedesmall auf daß schleinigist vortgeschickht werden),81 welches er nit 
allein zu thuen versprochen, sondern noch ferrers vermelt hat, es seye von dem 
großvezier bey höchster straff verboten, die hin und her ankhommende schreiben nit 
ein stundt aufzuhalten, wormit sich dan nach dem ich sambt noch fünff andern von 
den meinigen mit kaftanen regalirt worden, auch dise audienz vollendet.

[9] Hierauf zu dem sechsten puncten mehrberührter meiner instruction zu 
schreiten, ist der vezier an mannschafft dem von unterschidlichen orthen eingezogenen 
bericht nach mit über 8.000 starckh lauter auß den besazungen und pallanken 
genombener völckher und deren vorgesezte heubter, alß der bassa82 von Temeswar, der 
alte Mustaffa,83 gewester beeg zu Gran, aniezo bassa zu Posega,84 der bassa85 von Erla,86 
der beeg87 von Giula, der janitschar aga88 von Ofen, item der Hassan bassa,89 vor neun 
jahren am kaiserlichen hoff gewester internuntius und hernach grosser bottschaffter.

80  Simon Reniger (?–1668), konstantinápolyi Habsburg rezidens (1649–1666). Lásd a 27. lábjegyzetet!
81  A zárójelet kiegészítettem, mert a kéziratban csak a kezdetét jelölte a készítője, értelemszerűen azonban 

ezen a helyen kell lennie.
82  Eddig azonosítatlan személy.
83  Musztafa bég, aki évtizedeken át több megszakítással esztergomi bég, az 1652. augusztus 26-án lezajlott 

vezekényi csata török vezére. J. Újváry, 2006, 962–969; Höbelt, 2012, passim; Szabados, 2018b, 
94–96.

84  Pozsega (ma: Požega, HR).
85  Csengizáde Ali pasa. Sudár, 2011, 896; Madunić, 2012, 109.
86  Eger, H.
87  Eddig azonosítatlan személy.
88  Eddig azonosítatlan személy.
89  Haszán aga, majd pasa, török internuncius (1649), nagykövet (1650–1651) Bécsben és a határvidékre 

küldött kapidzsibasi 1652-ben. Papp, 2016, 41, 44–48; Tóth, 2018, 254–255, 257–258, 260–262, 
276; Szabados, 2018a, 24, 26, 82.
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In dem lager ist [31v] weder an fleisch, noch brodt khein mangl. Von munition und 
stückhen, laittern und andern zum stürmen nothwendigen instrumentis führet der 
vezier nichts mit sich, außer siben khleine felckhenetl90 und zwei schlechte orgeln von 
mußqueten, so die ganze artigleria.

Ich verstehe aber, daß so vill die munition, stückh und andere instrumenta betrifft, 
man solche gar leicht auß denen umbligenden granizheusern alß Zolnock,91 Giula, 
Lippa, Temeswar und andern pallancken im fall der noth und zwar nach genuegen 
haben khönne.

[10] Von des Ragozi gesandten ist einer92 noch zu Temeswar, wie mich der Hussein 
cziauss berichtet, in arrest. Von dem Redey93 befindet sich ein gesandter94 bey dem 
vezier sambt zween dienern im läger, seines neuerwehlten herrn confirmation zu 
befördern, ist aber sehr intrighirt, dann der Ragozi ihme getrohet, den ärgesten todt 
anzuthuen und hat bereith einen spieß vor seinem hauß aufsteckhen laßen, dahero er 
nit in Sibenbürgen darff und nit waist, wo er hin soll. Die Türkchen haben discurs weiß 
untereinander gesagt, er solle nacher Wienn raisen, alda er schon genuegsam sicher sein 
werde. Diser abgesandte hat sehr verlangt, mich in meinem quartier in der statt Lippa 
(davon der vezier nur ein musqueten schuß dißseits der Merisch95 campirt) zu besuechen 
[32r] und mit mir zu reden, hat auch zu solchem ende umb erlaubnuß by dem kehaia 
angehalten, solche aber nit erhalten khönden.

[11] Wohin man auf türckhischer seithen inclinire,96 hab ich albereith hieoben 
insinuirt waß aber des Ragozi intention, gibt sein an den vezier und die gesambte graniz 
obristen und officir sub dato 1. Julii auß Jenei abgangenes schreiben mit mehrerm zu 
erkhennen, dises hat mir der Hussein cziauss originaliter gezaigt und gegen einer gueten 
verehrung erlaubt abzuschreiben, so ich, weilen es ungarisch, so gut ich in der eil 
gekhöndt, nachgemacht und gestern zu Commorn, hiebey sub C, transferiren97 laßen.

[12] Von schwedischen, französischen oder anderen gesandten befindt sich 
niemandt bey dem vezier.

[13] Deß großveziers halben hab ich schon hieoben meldung gethan und geben die 
Türkhen vor, daß allerorthen iederman auf sein, und ihme zuziehen mueße. Ich 
vernimbe aber, daß derselbige bey weiten nit so mechtig, alß die Türckhen hin und her 
außschreyen und wirdt außer zweifel herr resident hiervon außfürliche parte geben, 
dan der jüngst zu Wienn geweste Dilauer cziauss,98 allweil ich zu Lippawa mich befund, 
von der Porten zurückh zu dem vezier ankhomen, mir in paquet schreiben an herrn 
grafen [32v] Adolph von Puechaimb aufgeben, so ich von Ofen auß incaminirt. So 

90  Falkonet (ném.) – ‘kisebb mezei ágyú’. DW, Bd. 3., Sp. 1071.
91  Szolnok, H.
92  Eddig azonosítatlan személy.
93  Rhédey Ferenc (1610–1667) erdélyi fejedelem (1657–1658). Oborni, 2002, 158–159.
94  Eddig azonosítatlan személy.
95  Maros folyó.
96  Inclino (lat.) – ‘hajlik valamire’.
97  Transfero (lat.) – itt: ‘lefordít’.
98  Diláver csausz, budai csausz, feltehetően német származású. Szabados, 2018b, 74.
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bericht noch auch der gehaimbe correspondent99 zu Ofen, daß er zwey andere von 
ihme, herrn residenten außgehende paquet herauff addressirt habe.

[14] Wegen der Tartarn habe ich anderst nichts erfahren könden, alß daß sie in 
großer anzall versamblet und von der Porten dise ordre haben, zum fall, beede fürsten 
in der Moldaw und Wallachey dem großvezier nit alle möglichiste hilff laisten werden, 
sie, Tartarn diesen fürsten ihr landt auf daß eußeriste ruiniren sollen.

[15] Der geweste bassa in Silistria,100 Fasli101 genant, ist – weilen er sich dem vezier 
nit genuegsamb submittiren wollen – strangulirt worden. Dem vezier zu Ofen hat es 
auch schon geschechen sollen, auß ursach, daß der bassa von Temeswar an die Porten 
geschriben, der vezier hete guete gelegenheit gehabt den Ragozi zu vertilgen, er hete es 
aber entweders auß nachleßigkheit, oder, daß er von dem Ragozi mit gelt bestochen 
gewesen, unterlaßen. Der vezier aber hat attestationes102 von seinen andern granizern 
aufgebracht und sich noch für dißmall erhalten. Eß gehet aber das gemeine geschrey, 
daß es noch so baldt nur die geringste widerwertige zeitung wider ihn vorkhome, 
geschehen werde, welches dem vezier nit unwißent, [33r] dahero er auch ganz 
melancholisch, im gicht sehr abgenomben und sein gestalt verlohren.

[16] Verrers habe ich in erfahrung gebracht, daß woll zu vermueten, des großveziers 
intention seye nit principaliter103 auf den Ragozi, sondern gegen Dalmatien104 
angehesen und haben Türckhen verboten, daß kheiner unter ihnen von dergleichen 
materi auch nit reden und welcher darüber erdapt, aufgehenckht werden solle. 
Eußerliche anzaigungen hierzue seindt, daß sie ein brückhen zu Griechisch Weißenburg 
über die Saua105 verfertigen laßen und ein anderer über die Thonau.106

Item laßen sie bey Wokhowar107 und Thafernickh108 gegen Zigeth109 vill brünen 
graben, damit, wan die menge der kreigsvölkher dahin logirt würdt, sie mit genuegsamen 
waßer versehen weren. Von proviant seindt zwar an denen orthen, wo ich durchgeraist, 
kheine magazin aufgericht, ich hab aber eine solche große menge allerhandt vichs wie 
auch von allerhandt getraidt angebaute velder wargenommen, daß allein vor disem ein 
nambhaffte arme sich lange zeit, sonderlich wie die Türckhen mäßig leben, davon 
durchbringen und undterhalten khönte.

 99  Eddig azonosítatlan személy.
100  Szilisztra (Silistra, BG).
101  Muszáhíb Fázlí pasa (?–1658), korábban budai pasa 1647. november 5. és 7. között, illetve 1656. má-

jus 2. és november 20. között. Szilisztrai pasa 1657. év vége és 1658. április 19. között. Gévay, 1841, 
38–39; Sudár, 2011, 890–891.

102  Attestatio (lat.) – ‘igazolás’, itt arról van szó, hogy a végvidéki törökök a budai vezír mellé álltak.
103  Principalis (lat.) – ‘elsődlegesen’, ‘főleg’.
104  Dalmácia, HR.
105  Száva (folyó).
106  Duna (folyó).
107  Vukovár (ma: Vukovar, HR).
108  Nagy valószínűséggel Felsőtárnok (ma: Tovarnik, HR).
109  Eddig azonosítatlan helynév.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   303 2019.12.09.   14:11:55



304

[17] Dem herrn residenten hab ich nit allein auß Lippawa unterm dato 2. Julii 
neben beyschließung des von Eurer Fürstlichen Gnade und des von dem hochlöblichen 
Hoffkriegsraths empfangenen paquets von iezt beschribener meiner wenigen 
verrichtung und eingezogenen [33v] kundtschafft durch einen von dem großvezier zu 
dem vezier geschickhten capiggi bassa110 (so den 3. diß widerumb zurückh expedirt 
worden), sondern auch von Ofen auß durch die gehaimbe correspondenz sambt dem 
duplicat und einem unter herrn secretarii Hoffmanß111 namen wider112 mir von dem 
correspondenten bey meiner zurückhkunfft zugestelten paquetl zugeschriben.

[18] Und so vill auf den sechsten und schwäresten instructions puncten wegen des 
ersten postscripti, die bey der bergstätterischen straifferey gefangene zween Türckhen113 
betreffend, hab Eure Fürstliche Gnade ich von Commorn auß unterm 16. Junii 
gehorsambist erindert, daß herr graff Forgatsch114 desthalben so gar khein nachricht, 
vill weniger die Türckhen nacher Commorn geschickht habe.

[19] Sonsten allweil ich zu Lippawa mich aufgehalten, hat sich ein großer tumult 
den 1. diß ereignet, in dem die spahi von Temeswar und die lippaische janitscharn (so 
hernach die andern auch an sich gezogen) starckh an einander gerathen, daß etliche auf 
dem plaz gebliben. Die ursach ist, daß etliche von Temeswar sich mit gewalt bey dem 
patre Franciscano,115 so zu Lippawa sich neben einem andern patre116 aufhalt, in daß 
losament eingetrungen, der eltere pater hat sich destwegen bey denen janitscharn 
beschwerth, so ihme assistirt und die Temeswarer heraußgeschafft, weilen aber dise sich 
entgegen gesezt, seindt beede theil zum contrasto khomen und zwar so starckh, daß der 
vezier selbsten disen tumult zu stillen sich auß dem lager, jenseits der Merisch, wo sie 
aneinander wahren, begeben mueßen. Volgende nacht seindt etliche von denen 
janitscharen heimblich hingericht worden. Der vezier ist sehr erzürnt [34r] über den 
gueten patrem, daß er nit bey ihme, sondern bey denen janitscharn hilff gesuecht, 
dahero ursacher seye dises auflauffs. Er, pater, hat sich retirieren mueßen, dan ihme der 
vezier getrohet, henckhen zu laßen. Damit aber an der Porten, und sonderlich bey dem 
großvezier dise auflauff nit kundtbahr werde, durch obgemelten abraisenden capiggi 
bassa hat sowohl der vezier alß auch die janitscharn densleben ansehentlich regaliert 
und ein nambhafftes spendiert, dan sie sich derentwegen sehr förchten und einer großen 
straff besorgen.

[20] Der vezier hat dem bassa von Temeswar vorgewerffen, warumb er ihne bey dem 
groß vezier falschlich angeben, welches diser zwar laugnen wollen, von dem vezier aber 

110  Eddig azonosítatlan személy.
111  Peter Franz Hoffmann, az Udvari Haditanács Titkára. Bastl–Heiss, 2001–2004. https://www.uni-

vie.ac.at/Geschichte/wienerhof/wienerhof2/hofstaat2.htm (letöltés: 2019. május 27.). A szövegben 
felette ceruzával javítva: „barons von Schwarzenhorn”.

112  Aláhúzva: „wider”.
113  Eddig azonosítatlan személyek.
114  Forgách Ádám (1612–1681) dunáninneni kerületi és érsekújvári végvidéki főkapitány (1644–1663). 

Pálffy, 1997, 271; Szabó, 2010a, 302–304.
115  Ferences szerzetes, egyelőre azonosítatlan személy.
116  Szerzetes, egyelőre azonosítatlan személy. 
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durch communicirte schreiben convincirt117 worden, dahero aller disgustierter auß 
dem haubtquartier widerumb nacher Temeswar abgereist. Weilen aber den 2. Julii 
zeitung eingelangt, daß der Ragozi mit seinem kriegsheer (so in gemein auf 20.000 und 
von etlich in die 35.000 starckh, aber allerhandt zusamen geloffenes volckh geschäzt 
wirdt) zu Jenei vier, und den 3. darauf zu Vilagos,118 anderthalb meil weegs von Lippawa, 
sich befinde, auch deßen partheyen biß auf ein halbe stundt an daß türckhische haubt 
quartier gestraifft, ist der bassa sambt allen seinen völckhern widerumb in das haubt 
quartier eilfertig citirt worden.

Den 4. in allerfruehe hat der vezier von 3.000 bis 4.000 man zu recognosciren119 
und die Ragozische so lang aufzuhalten, entgegen geschickht, biß sich die Temeswarische 
mit ihnen coniungirt, so den 4. und 5. beschehen.

[21] [34v] Jetztbesagten 4. Julii bin ich von Lippawa widerumb aufgebrochen, aber 
ein ganz andern und weith umbschweiffenden weeg geführt worden und ob ich zwar 
auß der bey mir habenden landtkarten denen cziaussen vor augen gestelt, waß für einen 
großen umbweeg baldt in einem triangl, baldt in einem keßel, sie mich herumb führten, 
haben sie sich doch nicht daran gekhert, sondern mit dem sprichwort „sicherer weeg ist 
nicht umb”120 entschuldigt, und vermelt, daß man den geraden weeg nit sicher nach 
Ofen khomen khönne wegen der straiffenden so woll unsern als sibenbürgischen 
Ungarn. Zu deme man auch nach gelegenheit der pallancken raisen mueße, die 
notwendige convoyen darauß zu nemben. Ich halte aber genzlich darfür, dise 
umbschwaiff seye sonderlich die zween ersten täg darumb beschehen, damit ich die 
obbemelte temeswarische völckher nit sehen khönte, so sonsten beschehen were, wan 
ich den vorigen weeg im hinraisen genomen hete.

[22] Den 10. dises bin ich gegen abendt zu Ofen widerumb Gott lob glückhlich 
angelangt und obwohlen ich mit dem caimeccam veranlast, daß weilen ich und die 
meinige von dem starckhen raisen sehr ermuedet und theilß gar erkranckht, danenhero 
den 11. etwaß außrasten und den 12. diß nechst Gott gewiß aufbrechen wolle, so habe 
ich doch vernemben mueßen, daß die Türckhen mich aufhalten wollen, die ursach aber 
khunte ich eigentlich nicht penetriren. Anfangs gaben meine cziaussen vor, es weren 
kheine wägen vorhandten, so ich ihnen nit laßen angehen, über ein weil vermeldeten sie, 
eß seyen gar wenig soldaten verhandten zu genuegsamber convoy, welches zwar woll 
wahr, ich muetmaste aber, daß dises [35r] die maiste ursach meines aufhaltens sein 
muesste, weilen sich der caimeccam, wie ich von einem cziaussen verstehen mueßen, gar 
hoch beschwärth, daß Eure Fürstliche Gnade zu Commorn über die Thonau ein 
brückhen schlagen ließen, dahero sich besorgt, man möchte mit zuziehung der Ungarn, 
weilen ihre granizheiser gar schlecht besezt, eintweders Stuelweißenburg121 oder Waiz122 

117  Convinco (lat.) – ’meggyőz’.
118  Világos (ma: Şiria, RO).
119  Recognosco (lat.) – ‘megszemlél’.
120  Korabeli mondás. Feltehetően azt jelenti, hogy nincs biztosabb a kerülőútnál.
121  Székesfehérvár, H.
122  Vác, H.
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in der eil überrumplen. Ich hab aber den corrier Michel, welchen der caimaccam sambt 
noch einem von den meinigen, so teutsch lösen khundte, zu sich erfordert umb daß von 
herrn grafen von Puechaimb sambt einem paquet von Ihrer Königlichen Majestät so 
hernach noch selbigen tag durch einen eigenen cziaussen fortgeschickht worden, 
ankhomene schreiben zu verdollmätschen, instruirt, er solle dem herrn caimeccam auf 
befragen hierüber antworten: ich khönde zwar nit wißen, ob ein brückhen zu Commorn 
gemacht werde oder nit, allein werde er, herr caimeccam, Euer Fürstlichen Gnade nit 
verdenckhen, wan sie schon ein brückhen verfertigen ließen, gleich wie wär sie nit 
verdenckhen, daß sie ein schiffbrückhen von Ofen auf Pest haben. Ich versichere ihn, 
daß es zu einigen feindseeligkheit nit angesehen sey und werde meines geringfuegigen 
erachtens villeicht darumben beschehen, damit die armee an proviant und fouragi khein 
noth leide, dan es mit dem hin und herfahren in den plötten gar langsamb hergehet zu 
deme offtermallen so strarckhe windt entstehen, daß man ein oder woll auch mehr tag 
auf dem waßer gar nit fahren khönne und werden dahero die gehuldigte alß auch ihrer 
unterthanen nur reicher, in dem sie umb die victualien daß pare gelt von denen soldaten 
empfangen und desto [35v] leichter ihren tribut reichen khönnen.

[23] Den 13. aber hab ich die rechte ursach, warumb ich aufgehalten werde, 
erfahren, nemblich der vezier sey zu Lippawa baldt nach meinem abraisen von dem 
Ragozi überfallen und aufs haubt geschlagen worden, und weilen sich gar vil teutsche 
kürasier darbey befundten, welche den Türckhen den grösten schaden zugefuegt, 
danenhero ich fälschlich und nur zum schein syncerirt hete, daß man dißeits nichts 
feindliches tentiren, oder dem Ragozi hilff laisten werde, habe der vezier befohlen, biß 
zu der sachen eigentlichen grundt mich etlich tag aufzuhalten. Ich habe aber denen 
cziaussen selbst gesagt und folgents dem caimeccam durch den Michel zu verstehen 
geben laßen, es khönte entlich woll sein, daß Teutsche bey disem einfall sich befundten, 
dieselbige aber alß freye völckher von dem Ragozi eintweders umb sein pares gelt 
geworben oder aber von dem Schweden alß seinem confoederirten zu hilff geschickht 
worden. Villeicht auch die Ungarn per stratagema umb die Türkckhen desto mehrer zu 
schrekchen Teutsche kleider und küroß angelegt haben. Ich versichere den herrn 
caimeccam bey verliehrung meines kopfs, daß von ihrer königlichen Maiestät volckhern 
dem Ragozi einige hilff nit beschehen seye, ich also nit hoffen wolle, daß man mich 
verrers der von dem herrn vezier, welcher mich gar schleinig in allem expedirt, so hoch 
syncerirten freundtschaft und nachbarschafft zu wider, aufhalten, zumallen mir von 
ihme, herrn vezier gar wichtige schreiben von ihrer Maiestät residenten, welche der 
großvezier befohlen, khein stundt aufzuhalten (obwohlen [36r] ich selbige schon 
durch den richter123 zu Altofen124 fortgeschickht gehabt), danenhero ich diselbige 
nothwendig ohne einigen verzug gehöriger orthen überlifern mueße. Der herr 
caimeccam werde woll wissen, daß der jüngst zu Ofen geweste Fasli bassa von dem 
grosvezier seye abgesezt und fürters gar strangulirt worden, maistens weilen er unser 

123  Óbudai bíró. Egyelőre azonosítatlan személy.
124  Óbuda (Budapest), H.
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ankhommende brief und corrier so lang aufgehalten, dahero er, herr ceimeccam, 
zuschauen und daß jenige thuen solle, waß er auf vorkhomende beschwärth bey dem 
großvezier zu verantworten getraue. Auf welches er versprochen, mich volgenden tags, 
alß den 14. abzufertigen und zu entlaßen allermaßen auch beschehen. Und ich den 15. 
daß von ihme empfangene antwortschreiben vorwollgedachten herrn grafen von 
Puechaimb zu Comorn Eurer Fürstlichen Gnade aber volgents alhie das von dem vezier 
empfangene schreiben, oben B in unterthenigkheit überlifert, vorhero aber auß Ofen 
Eurer Fürstlichen Gnade so woll von meiner zurückkhunft und aufhaltung, wie auch 
des veziers von dem Ragozi erlitenen niderlag gehorsamst drey unterschidliche mall 
durch den richter zu Alt Ofen zu wißen gemacht.

[24] Von jeztbesagter niderlag die particularia eigentlich zu erfahren, hab ich mich 
zwar eußerist bemuehet, weilen aber der caimeccam und die älteste Türckhen solche 
gar in gehaimb und mich in meinem quartier gar ibretto125 gehalten, in dem die 
cziaussen continuirlich mir ob dem halß gelegen, von den meinigen auch niemandts 
auß dem hauß gelaßen worden und ich volgenden tags alß dise zeitung erschallen, 
auf[36v]brechen mueßen, hab ich nachfolgendes theils von meinen cziaussen, theils 
von Juden und kaufleuthen, theils auch von baurn, wie wollen unterschidlich nach und 
nach vernommen, dan etliche melden, der vezier seye würckhlich gefangen, andere aber 
sagen, er seye mit dem pferdt gefallen, iedoch durch den obbesagten Mustaffa bassa 
salvirt worden. Sein kehaia126 seye gebliben, der cziausslar kehaia127 gefangen, 
obbemelter Hassan bassa were in der Merisch ertrunckhen. In summa die maisten und 
vornembsten agalar, zaimos und spahy werden entweders erschlagen, gefangen oder 
ertrunckhen.

Etliche melden, der vezier seye nit darbey gewesen, herentgegen der Mustaffa bassa, 
janitschar aga von Ofen, der bassa von Erla gefangen, den rest verfolgen die Ragozische 
biß gehn Temeswar, Lippawa sey omn brandt gesteckht und sonst noch mehr andere 
schlößer und örther eingenomben und verheert worden. Der Ragozi erwarte einen 
starckhen succurs128 von Moscovitern und Cosackhen.

Und damit ich umb so vill weniger die eigentliche particularia ergründen khönde, 
haben etliche auß den alten Türckhen selbsten für guet befunden und dem caimeccam 
eingerathen, verrers mich nit aufzuhalten, sintemallen ich nichts anders alß ihr eigene 
schandt anhören würde.

Wan ich nit also eilfertig meine reiß prosequirt129 und auf die abfertigung bey dem 
vezier getrungen hete, were ich mitten in dises badt gerathen, wider ich dan albereith 
alsoweit gewesen, nachdem die [37r] Ragozische also nahe auf Lippawa gestraifft. Wan 
ich von dem vezier den 3. Julii versprochenermaßen nit abgefertiget worden were, den 
corrier Michel sambt ein oder andern auß den meinigen zu dem Ragozi zuschickhen 

125  Feltehetően elírás, és a helyes kifejezés libretto (ol. eredet) – valószínűleg a liberta olasz szóból.
126  Gürdzsü Kenán kihájája, eddig azonosítatlan személy.
127  Csauszlar kihája, eddig azonosítatlan személy.
128  Succurro (lat.) – ‘segít’, ‘támogat’.
129  Prosequor (lat.) – ‘folytat’.
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und um eine salva guardia130 anzuhalten, damit mir in dem ersten romel131 und furi132 
nit etwo ein gwalthetigkheit zugefuegt werden möchte.

[25] Beneben soll Eurer Fürstlichen Gnade ich in unterthenigkheit nit verhalten, 
daß sich ab diser ihrer absändtung durchgehent wo ich hinkhomen, so woll die arme 
unterthanen, alß auch die Türkchen hoch und nidern stands, insonderheit aber der 
vezier selbsten höchlich erfreut, wie dan auch alß ich an die Tissa khomen, mir ein 
wackher Türckh entgegen gefahren, von dem ober cziaussen meiner ankhunfft 
attestation und zugleich licenz begehrt, dem vezier das böttenbrodt zu bringnen, deme 
der vezier ein kafftan verehrt.

[26] Von Zombor133 auß biß nach Lippawa ist von mentschen gedenckhen her nie 
khein Teutscher in solcher kleidung selbiger orthen gesehen worden, dahero mir und 
den meinigen, wo ich hinkhomen, alle ehr erzeigt und nit wie sonsten von der jungen 
türckhischen bursch allerley scommata134 zugefuegt, sondern zum öfftern vermelt 
worden, sey Gott lob, daß dise Teutsche khomen und weilen dise raiß vorhero von 
kheinen abgesandten oder corrier vom kaiserlichen oder königlichen hoff nie verricht 
worden, alß lege ich zu khönfftiger nachricht hiebey sub D der hin und her raiß von 
Ofen auß biß nach Lippawa ein specification bey.

[37v] Allerorthen seindt die Türckhen, wie auch die unterthanen in großer forcht 
gewesen, von Ofen auß haben vill der vornembsten ihre beste sachen geflehent, seindt 
auch willens gewesen, ihre weib und kinder weiters zu verschickhen.

[27] Alß die zeitung wegen der niderlag ankhomen, hat sich der ceimeccam sambt 
den vornembsten alten Türckhen zween tag nacheinander im rath einsperen und 
niemandts vor sich gelaßen, und alß ich mein abfertigung durch den cziaussen 
sollicitirt,135 mir zu entbieten laßen, ich solte ihm umb Gottes willen verzeichen und 
nur ein khleine gedult haben, er wiße vor geschäfften nit, wo er auß oder an solle, noch 
wo ihm der kopf stehe.

Etliche Türckhen haben sich verlauten laßen, iezt werde man sehen, ob die Teutschen 
ihr worth halten werden.

[28] Alß der vezier von Ofen in daß feldt gezogen, hat er durch und durch in ganzen 
landt ein leibsteur, alß auf ein mann ein gulden, auf ein weib ein halben, auf ein kindt 
fünff groschen, geschlagen, so iedermeniglich bezallen mueßen.

Zu Tollna,136 Wetschkhe,137 Coffin138 und in anderen dörffern an der Thonau haben 
die unterthanen pißcoten139 bachen mueßen, ein aigenthumber eines hauß 100, ein 

130  Salva guardia (lat.) – ‘útlevél’. 
131  Rummel (ném.) – itt: ‘forgatag’.
132  Furor (lat.) – ‘düh’, ‘tombolás’. Elképzelhető az is, hogy az olasz „furia” szó csonka alakja.
133  Zombor (ma: Sombor, SRB).
134  Scomma (lat.) – ‘gúnyolódás’.
135  Sollicito (lat.) – ‘megindít’, itt: ‘sürget’.
136  Tolna, H.
137  Dunavecse/Vecica, H.
138  Ráckeve/Kovin, H.
139  Biscot (ném.) – ‘kétszersült’. DW, Bd. II., Sp. 46.
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inwohner aber von 20 biß 30 oggen, so biß nach Baia auf der Thonaw und volgents ins 
läger geführt worden.

[29] [38r] Den tag, alß ich zu Lippawa ankhomen, haben die Türckhen nach dem 
sie vorhero über die 200 mann eingebuest, sich an den Ragozischen in etwaß revangirt, 
fünff gefangene eingebracht und ailff köpff auf dem statthor gegen Sibenbürgen 
aufgesteckht.

[30] Zum beschluß soll Eurer Fürstlichen Gnade ich unangezeigter nit laßen, daß 
der Hussein cziauss sich sehr beclagt und khein lust mehr habe, ichtes zu avisiern, weil 
man ihme schon so lange zeit nichts geschickht. Der Ragozi habe ihm 1.000 tl. 
versprochen, mit ihme zu correspondiren. Er habe es aber nit annemben wollen.

Ingleichen beclagt sich der geheimbe correspondent zu Ofen wehrmuetig, daß 
ihme an seiner so gefährlichen besoldung auch schon mehr alß siben monath ausstendig, 
herentgegen passieren hin und her continuirlich so vill brief, daß er noch nie in solcher 
gefahr gewesen, erzeigte sich etwaß ungeduldig, dahero Eurer Fürstlichen Gnade thue 
mein gehorsamstes maßgeben gehöriger orthen zu remediren wißen werden, damit 
man sie mit guetem erhalte, dan sonderlich bey gegenwertigen statu man dergleichen 
leuth hochvonnöthen und sich gar wenig zu solchen gefehrlichen mestiero140 erhandlen 
laßen.

[38v] Welches alles Eurer Fürstlichen Gnade ich unterthenig referiern und zu dero 
beharlichen gnaden mich gehorsamst befehlen sollen.
Datum in dero hauptquartier Schackalosch, den 16. Julii 1658
Eurer Fürstlichen Gnade
[31] Post Scriptum
In der geheimben audienz hat mich der vezier auch gefragt, ob Eure Fürstliche Gnade 
weiter von Commorn in Ungarn aufbrechen werden, deme ich geantworth, ich halte 
nit darvor, daß dieselbe vor meiner zurückkhunfft sich moviern werden, wann es aber ie 
die notturfft erfordrte, versichere ich den herrn vezier, daß der marsch kheines weegs on 
des großmechtigisten türckhischen keisers länder gehen oder dessen unterthanen 
dardurch einiger schaden zugefuegt werden würde.

Eß haben sich auch die Türckhen zu Ofen gegen dem corrier Michel wider die 
Ungarn aufs höchste beclagt, mit betrohung, wan sie nit werden mit ihren 
continuirlichen straiffen nachlassen, sie, granizer, dem großvezier dessen avisieren 
wollen, und dann man hernach schon sehen, waß darauß entstehen werde, weil man die 
Ungarn unserseits nit straffen wolle, khönen sie es entlich lenger nit erdulden, sondern 
sie, Türckhen, wollen die Ungarn selber straffen.

undterthanig gehorsamst
Johann Friedrich Metzger manu propria

140  Mestiere (ol.) – ‘szakma’, ‘foglalkozás’, itt: erre a veszélyes foglalkozásra adják a fejüket (a titkos levelezők).

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   309 2019.12.09.   14:11:56



310

Külzet:
[47v] Ahn den durchleuchtig hochgebornen fürsten und herrn, herrn don Annibal 
Gonzaga, des Heyligen Römischen Reichs fürsten und marggraffen zu Mantua,141 
rittern des Guldenen Vellus,142 der zu Hungarn und Böhaimb Königlicher Maiestät 
gehaimen rath, general veldtmarschallen, obristen zu roß und fueß und stattquardi 
obristen zu Wienn

Unterthenig gehorsambiste relation
Johann Friedrich Metzgers juris utriusque doctoris,143 der in Gott seeligist ruehenden 
Kaiserlichen Maiestät gewesten hoffkriegs secretarii

Der ihme, ahn vezier von Ofen anvertraute commission die syncerirung wegen der in 
Ungarn geführten armee neben andern in beyligender instruction begriffenen 
unterschidlichen puncten betreffend

2.
„C” melléklet:  

II. Rákóczi György Gürdzsü Kenán pasának

 Jenő, 1658. július 1.
(ÖStA HHStA Türkei I. Kt. 130. Konv. 2. fol. 43r–v.)

Már harmadik levelében kell bizonygatnia a szultán iránti hűségét. Nem érti, hogy a törö-
kök miért üldözik. Még a rablót sem ölik meg az ítélet meghozatala előtt, őt bezzeg meg sem 
hallgatják, és úgy fenyegetik halállal. Bár kérései süket fülekre találtak, kész bizonyítani a 
szultán iránti hűségét. Mégis milyen dicsőséget jelentene a hatalmas muzulmán nemzet-
nek egy szúnyoggal való hadakozás? Az adót hűségesen megfizette, miért akarja hát a szul-
tán Erdélyt feldúlni? Neki csak zsoldoscsapatai vannak. A szultán ‘ahdnáméját (megerősí-
tő levelét) az egyik várában őrzi. A zászlót, a jogart és a kardot magával hozta, amelyeket 
nagy becsben tart. A szultántól kapott hitlevelet zászlójára tűzte, és azzal vonul a hadba. 
Gyanítja, hogy levelére nem érkezik majd válasz. Isten azonban igazságos, és ha igazak a 
muzulmánok prófétái, azok most a muzulmánok ellen fognak harcolni. Nem a sokaság, 
hanem Isten győzi le az ellenséget. Isten az igaz ügyért harcol, és nem fog ja őt cserbenhagy-
ni. Az ahdnáme az országa szabadságát őrzi, és ezen kívül két muzulmán lesz, akik közül 
az egyik megoltalmazza majd őt a magyar király fennhatósága alatt álló jószágaiban. Sőt, 
nem csak őt, hanem utódját is hűen őrzi. Tudja jól, hogy minden uralkodói hatalom ideig 

141  Mantova, I.
142  Az Aranygyapjas Rend lovagja.
143  Juris utriusque doctor (lat.) – ‘a kánon- és római jog doktora’.
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való. Ennyit ér a muzulmánok adott szava? Isten látja és ítéli meg őt, ha nem volt híve a 
szultánnak. Utóirat: Kéri, hogy a levélvivőt ne tartóztassa fel. Ha mégis feltartóztatná, azt 
a nála fogságban lévő agák fog ják bánni.

Excellentissime et dignissime vezeri parens, Deus suae magnificentiae res prosperet, 
fortunas pro mea fortuna adaugeat

Hisce literis tertia vice significo Suae Magnificentiae et Excellentiae, Fidelitas quae 
in me solidata est, coegit hactenus Potentissimi Caesaris144 mei voluntati me conformare, 
nec me permisit, a fide ipsi data discedere. Quare propter Deum maximum, et Gentis 
Muzurmannae Prophetam145 obtestor Suam Excellentiam, per suam vero Excellentiam 
Potentissimum Caesarem nostrum totam Gentem Muzurmannicam cum Sua 
Excellentia congregatos Bassas, Zaimos, Ispaias et totum statum militarem. Quid me 
persequuntur? Cum nec latronem ante latam sententiam occidunt. Nos tamen non 
exauditi persecutionem patimur et caedes nobis minantur. Nobis loqui non licet, ad 
nostras preces et supplicationes aures occluduntur vestrae Gentis Muzurmannae, 
Potentissimi Caesaris fides turbantur. Nos defacto parati sumus Potentissimo nostro 
Caesari fidelitatem exhibere. Si fideles non sumus, cognosci aut probari posset. Quae, 
laus et gloria, Potentissimo Caesari et genti Muzurmannae, tam exiguo culice pugnare. 
Tributum fideliter solvimus. Cum ergo Regnum suum Potentissimus Caesar bello et 
igne vastare intendit? Nos etiam si peccassemus (quod tamen negamus) ecce exivimus. 
Regni nostri miles non est, sed cum milite conducto sumus. Potentissimi Caesaris 
Athnameam146 in arce quadam nostra firmissima servavimus. Vexillum datum sceptrum 
et gladium nostrum nobiscum attulimus, quae omnia magni instar thesauri custodimus. 
Potentatissimi Caesaris literas fideiussorias vexillo nostro suspendimus et Excellentiae 
Suae obviam ferimus. Si obsequia nostra non placent, nec responsum ad literas nostras 
ex[43v]pectamus. Deus iustus est, et si Muzurmannae Gentis prophetiae verae sunt, 
pugnent pro nobis contra gentem Muzurmannam. Non multitudo, sed Deus hostes 
vincit et fundit, Deus vero iustis causis adest, nec nobis aberit suo auxilio.

Potentissimi Caesaris Athanamea Regnum nostrum in libertate conservat et adhuc 
duo Muzurmanni erunt, quorum unus nos in bonis nostris sub Rege Ungariae147 
constitutis defendet, imo non tantum nos, sed etiam posteritatem nostram iuxta fidem 
datam tuebitur. Ad tempus est solum principatus noster. Haeccine est Gentis 
Muzurmannae fides data? Videat Deus et iudicet nos, si fideles non fuimus Potentissimo 
nostro Caesari. Deus Suam Excellentiam conservet in bona sanitate per multos annos. 
Datum in Castris nostris ad Jenö. 
1. die Julii 1658.
Suae Excellentiae Servitor benevolus et filius
Georgius Rakochy

144  IV. Mehmed (1642–1693), uralkodott 1648 és 1687 között. Somel, 2009, 370–371.
145  Mohamed próféta. 
146  II. Rákóczi György különféle megerősítő és kinevező okmányairól lásd: Papp, 2009, 130–134.
147  Magyar Királyság.
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P. S. Lator harum literarum, rogamus Suam Excellentiam, ne impediatur, passus ipsi 
redundi permittatur et concedatur. Nam si hic impedietur, paenitebit apud nos in 
captivitate detentos Agas.
[44r]
Titulus
Potentissimi Caesaris gratissimo et Honoratissimo Fideli a partibus maritimis 
praesidiorum et bellorum praecipuo Szerdariae, locum tenenti Budensi. Et spectabili ac 
Magnifico Vezer Kinan Bassae et cum eadem spectabili Magnificentia congregatis Bassis, 
Begis, Olai begis, Agis, Zaimis, Ispais, etc. nobis gratissimis parentibus et benevolis vicinis.

3.
„D” melléklet:  

Verzaichnis der von Ofen biß nach Lippova ahn Sibenbürgischen gränizen 
gethanen mittag und nacht einkherungen

(ÖStA HHStA Türkei I. Kt. 130 Konv. 2. fol. 45r–v.)

Regeszta: [1] Vízen: Június 20-án indult Budáról, aznap elért Ráckevére. Június 21-én 
Dunavecsére. Június 22-én Tolnáig jutott, 23-án Bajáig, ahol már a rác nyelv használata 
jellemző. [2] Szárazon: Június 24-én Bajáról Gádorra ment, este Zomborra ért. Június 
25-én pedig Felisre. Június 26-án egy veszélyes mocsáron átkelt a Tiszán, délben Óbecsére 
ért, estére Galádra. Június 27-én este Varjas nevű faluba. Június 28-án Botosba, napnyug-
takor Lippára Június 29-én, 30-án, július 1-jén és 2-án ott maradt.

Július 4-én ebédkor indult a Maros mentén, este ért el Perjámosba, ami közel esik Fön-
lakhoz és Csályához. Július 5-én délben Csanádra ért, este pedig a Mégy nevű faluba. Jú lius 
6-án Óbecsénél átkelt a Tiszán Cowinzára. Július 7-én délben Szivácra, este Gradinára ért 
nem messze Zombortól. Július 8-án a Duna egyik ágán átkelt Kőszegnél és Vörösmartra 
ment tovább, ahol a teljes Dunán átkelt, és onnan Baranyavárra ment, este pedig Mohácsra 
ért, ahol a szokásos postaút elkezdődik.. Július 9-én délben Tolnára ért, este Dunaföldvárra. 
Június 10-én délben Ercsire ért, estére Budára.

[1] Zu wasser
Den 20. Junii 1658. zu Ofen aufgebrochen, selbigen tag biß nach Koffin ein marckht. 
Den 21. nach Wetschke. Den 22. bis nach Tollna. Den 23. gegen Baya Palankha, alwo 
die razianische sprach anhebt.
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[2] Zu landt
Den 24. von Baya zu Mittag zu Gakomo,148 ein razianisch dorf, gegen abendt zu 
Zombor, einer statt und palankha. Den 25. continuirlich biß nach Felis dorf.149 Den 26. 
durch einen gefährlichen, tieffen marast über den fluss Tissa, mittags zu Betzew,150 ein 
marckht unnd palanka, abendts in dem dorf Galad.151 Den 27. zu abendt gegen Farias,152 
ein dorf. Den 28. mittags zeit dorff Botos,153 vesperzeit statt Lippova.154 Den 29. und 
30. Junii auch 1. und 2. Julii still gelegen.

[45v] Den 4. mittagszeit aufgebrochen ahn der Marisch disseits hinunder abendts in 
dem dorf Periamus,155 negst der palanka Felniak,156 unweit von Chalya.157 Den 5. mittag 
zu Chonad158 statt unnd palanka zu abendt in den dorf Meg.159 Den 6. mittag obgenanntes 
Betzew daselbst widerumb über die Tissa, vorigen morast in das dorf Cowinza.160 Den 7. 
mittags Sallacz161 zu abendts Gradina,162 beede dörfer das erstere nit weit von Zombor. 
Den 8. über ein arm der Thonaw bey Kylck163 widerumb die Thonaw abwerts bey Felix 
Martha oder Veresmarth164 zu mittag über die völlige Thonaw von dennen zu Baranywar165 
biß abendts nach Mohatsch, alwo der ordinari postweg widerumb anhebt. Den 9. mittags 
Tollna,166 abendts Fudwar,167 den 10. Mittags Erzin,168 abendts Ofen.

148  Gádor (ma: Gakovo, SRB). A szövegben szereplő helynévalak („Gakomo”) másolásból eredő szöveg-
romlás következménye (Gakowo).

149  Eddig azonosítatlan település a Tisza közelében, Óbecsétől északra.
150  Óbecse (ma: Bečej, SRB).
151  Galád, eltűnt mezőváros Nagykikindától (ma: Kikinda, SRB) délnyugatra.
152  Varjas (ma: Variaş, RO).
153  Valószínűleg egy eltűnt faluról, az Arad megyei Réthát (ma: Tisa Nouă, RO) községtől délre fekvő Bo-

tosról van szó.
154  Lippa (ma: Lipova, RO).
155  Perjámos (ma: Periam, RO).
156  Fönlak/Fellak (ma: Felnac, RO). A Maros menti török palánkok egyike.
157  Csálya, elpusztult falu Aradtól nyugatra, a Maros északi partján. Metzger nem haladt át rajta (ahogy 

Fellakon sem): csak tájékozódási pontként adta meg. 
158  Csanád (ma: Cenad, RO).
159  Mégy, elpusztult Csanád megyei falui Nagyszentmiklóstól (ma: Sânnicolau Mare, RO) nyugatra.
160  Azonosítatlan, esetleg romlott névalakú település Óbecse és Zombor között.
161  Talán Szivác (ma: Sivac, SRB) faluról van szó.
162  Gradina, eddig azonosítatlan település valahol Zombor és a Duna között.
163  Nagy valószínűséggel a Baranya megyei Kőszegnek/Kiskőszegnek, a Duna melletti ismert révhelynek 

(ma: Batina, HR) neve torzult a másolás során ebbe az alakba. Kosek → Kylck.
164  Vörösmart (ma: Zmajevac, HR).
165  Baranyavár (ma: Branjin Vrh, HR).
166  Tolna, H.
167  Dunaföldvár, H.
168  Ercsi, H.
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4.
A hátrahagyott titkos és deputált tanácsosok I. Lipótnak

Bécs, 1658. július 25.
(ÖStA HHStA Türkei I. Kt. 130. Konv. 2. fol. 19r–28v.)

[1] Beszámolnak az uralkodónak Meztger jelentéséről készített véleményükről. Emlékezte-
tik a császárt, hogy a budai pasa állítása, miszerint nincs parancsa erőd elfoglalására, el-
lentétben áll azzal, hogy a nagyvezír kijelentette a rezidensnek, hogy Jenő bármi áron az 
övék lesz. [2] Mivel Rákóczi a jenői mecsetet templommá alakította, ez ellentmond a törö-
kök törvényeinek, és ezt nem fog ják annyiban hagyni. [3] Olyan, a törökök által elfogott 
levélről nincs tudomásuk, amelynek tartalma szerint Rákóczi a svéd királynak a lengyel 
trónra segítését, utóbbi pedig Rákóczi magyar trónra segítését támogatná. Egyedül a rezi-
dens írta nekik, hogy a Portán hallott róla. [4] A császár értésére adják, hogy a törökök 
szerint Rhédey követének Bécsbe kellene mennie, ahol biztonságban lenne, mert onnan 
minden bizonnyal Rákóczihoz küldenék, ahol veszélyben lenne. [5] A budai pasa megnyi-
latkozásából teljesen egyértelmű, hogy minden a nagyvezír akaratától függ, és neki csak 
Rákóczi feltartása volt a feladata, amíg a nagyvezír meg nem érkezik. [6] A budai pasa 
kérdése egy nagyvezírhez küldendő császári követről azt sugallja, hogy a törökök nagyon 
óhajtanák ezt, így minél hamarabb meg kellene valósítani. [7] Az a tény, hogy a törökök a 
Dunán és a Száván hidat verettek, arra utal, hogy a nagyvezír fő szándéka még mindig a 
Dalmácia és nem az Erdély elleni hadjárat, ezért figyelmeztették a Belső-Ausztriai Titkos 
és Hadi Tanácsot. [8] Az a tény, hogy Eszéknél kutakat ásattak, arra utal, hogy nagy tö-
meg érkezése várható, és különböző táborokban helyezik el őket. [9] Bár Metzger nem je-
lentett hadiraktárak kiépítéséről, rengeteg ellátmány áll rendelkezésre, ami a törököknek 
bőségesen elég, hiszen 40.000 török fogyaszt nagyjából annyit, amennyit 9.000 német. 
[10] A Metzger által lemásolt két levélből két dolgot figyeltek meg. 1) Rákóczi azon állítá-
sa, hogy erdélyi katonája nincs, csak zsoldon fogadott, arra utalhat egyrészt, hogy ha ott 
lennének katonái, fölényben lenne a budai pasával szemben, másrészt valószínűleg így 
akarja kimenteni az országot, hogy nem az ő vétkük, ha ő a török ellen megy; 2) azon ál-
lításából, miszerint két muzulmán akarja a javát, az következik, hogy Rákóczi igyekezett 
magának megnyerni a budai pasát és a tatár kánt. [11] Hüszejn csauszt és a budai titkos 
levelezőt illetően javasolják, hogy az előbbinek 12 tallért, utóbbinak pedig 100 tallért ad-
janak meg a fizetéséből.  Remélik, hogy ebbe a császár is beleegyezik. [12] Mivel a császár 
július 18-án megparancsolta, hogy megválasztását tudassák a rezidenssel, ezért jónak lát-
ták Johann Rudolf Schmid nevében egy futáron keresztül levelet küldeni a budai pasának 
és a nagyvezírnek, és biztosítani a törököket a békéről. Ugyanígy írtak Gonzagának meg-
kérdezve őt, hogy óhajt-e saját nevében is írni. [13] A rezidenst utasították egyfelől, hogy 
1) mit mondjon a Rákóczi mellett lévő német katonákról. 2) Másrészt írtak neki, mivel 
szerintük már Drinápolyban van a nagyvezírrel, hogy a nagyvezír minél hamarabb tu-
dassa a szultánnal a császárválasztás eredményét. 3) Harmadrészt megparancsolták a re-
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zidensnek, hogy amennyiben a nagyvezír internuncius küldése felől érdeklődne, biztosítsa, 
hogy amint a császár Bécsbe visszatér, követséget küld majd, de addig is futáron keresztül 
már értesítették a Portát az uralkodó megválasztásáról. 4) Negyedrészt megparancsolták a 
rezidensnek, hogy tudakozódjon az oszmán haderő paramétereiről. 5) Ötödrészt ajánljon 
valakit a rezidens, aki Konstantinápolyban marad és folyamatosan tájékoztat az ottani 
eseményekről egy esetleges háború kitörése után, ahogyan az a korábbi török háborúk alatt 
történt. 6) Hatodrészt a császár megparancsolta Gonzagának, hogy a felső-magyarországi 
portyák megakadályozása miatt vonuljon tovább, de erre még nem került sor. A rezidens 
továbbra is bizonytalanul nyilatkozzon erről, nehogy a törökök féltékenyek legyenek, aztán 
meg kiderüljön, hogy nem lett semmi belőle. [14] A futárt instruálták, hogy érdeklődjön 
Budán az ottani törökök Rákóczival kapcsolatos szándékairól a tőle szenvedett vereség 
kapcsán. [15] Az internuncius küldését javasolják a császárnak, amint korábban Izdenczy 
András és Johann Michael Konsky is ilyen minőségben voltak a Portán. Várják a császár 
válaszát, hogy egyeztethessenek a Hátrahagyott Udvari Kamarával a költségekről. 

[19r] Allerdurchleuchtigister, großmächtigister, unüberwindlichster römischer 
khayßer, auch zu Hungarn und Böhaimb könig

[1] Allergnedigister kayser und herr, hiebeygehendt geruhen Eurer Kaiserlichen 
Majestät etc. ihro allerunderthenigist mit mehrern vortragen zu lassen, waß der doctor 
Mezger über seine bey den vesier zu Ofen abgelegte verrichtung für eine relation 
erstattet.

Warüber wir nun allergehorsambist erindern wollen, waß gestalt wir fürs erste 
observiren, daß daß jenige, wo besagter vesier gemeldt, er habe keinen befelch, vestungen 
anzugreiffen, mit deme nicht über eins stimbet, so der groß vesier neulich zu dem 
residenten in der Portten gesagt, [19v] Jőnő muesse ihr sein, ob schon so viel köpff, alß 
stain aldorthen, darauff gehen solten.

[2] Undt weillen fürs andere der Ragozi daselbsten auß einer türckhischen 
moschea169 ein kürchen gemacht, würdt solches denen Türckhen wider ihme nur ein 
mehrers incitamentum170 sein, dan es wider ihr gesatz und dahero sie es gewiß nicht 
hinten lassen werden.

[3] Drittens ist unnß von dem jenigen intercipirten schreiben, vermüg dessen der 
Ragozi dem könig171 in Schweden zu der Cron Pohln und dieser viceversa ihme zu der 
Cron Hungarn zu verhelffen versprochen haben solle, nichts bewusst, daß es von denen 
Türckhen herüber wehre communicirt worden, sondern allein, daß der resident in 
seinen relationen [20r] einsmahls darvon anregung gethan, wie er es an der Portten 
vernomben hette.

169  Vö. a 71. lábjegyzettel!
170  Incitamentum (lat.) – ‘ingerlés’, ‘ösztönzés’.
171  X. Károly Gusztáv (1654–1660). Gebei, 2004, 13.
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[4] Viertens haben die Türckhen unsers allerunderthenigisten erachtens durch die 
burla,172 warmit sie des Redey abgesandten vexiert,173 daß er nacher Wien solle, alwo er 
schon sicher genueg sein würde, gleichsamb zu verstehen geben wollen, daß er hiehero 
zu dem rechten komben, und man ihne gewiß zu dem Ragozi, welcher ihme dergestalt 
tröhlich, schickhen würde.

[5] Fünfftens erscheinet auß deme, waß der vesier zu Ofen vorgegeben, er habe 
nemblichen keine vollmacht, einen guettigen vergleich mit dem Ragozi einzugehen, 
daß alles an dem groß vesier beruhet und des vesirs zu Ofen absehen biß [20v] hero 
allain geweßen, dem Ragozi so lang auffzuhalten, biß derselbe mit einer grösseren 
macht herbeykombe.

[6] Sechstens ist auß deme, wo der vesier zu Ofen gefragt, ob nicht jemandt auch 
zum groß vesier würde geschickht werden, so viel abzunemben, daß sie, Türckhen, 
selber dergleichen mission verlangen, dahero dan solche vorhero allergehorsambist 
eingerathener massen umb desto fürderlicher ins werckh zu stellen sein würdt.

[7] Daß siebendens des groß vesiers anschlag nicht so viel auff Sübenbürgen alß auff 
Dalmatien gerichtet, und so hoch verbotten worden, etwaß von solchen anschlag zu 
reden, auch zu Griechischweissenburg zwo schiffpruckhen, eine über die Saw174 und 
die [21r] andere über die Tonnau geschlagen werden, gibt alles ein anzaigen, daß sie, 
Türckhen, noch nicht allerdings von ihren gedanckhen weichen, durch Friaul175 in 
Dalmatien einzubrechen, welches wir dann denen Inner Österreichischen gehaimben 
undt kriegs räthen176 zur nachricht per communicationem advertiren.

[8] Daß sie auch achtens zu Osseck177 und anderer orthen so viel brünnen graben 
lassen, ist ein zeichen, daß sie in grosser menge ankhomben und unterschiedliche läger 
werden schlagen wollen.

[9] Auch obzwar neüntens des doctor Mezgers vermelden nach keine magazin 
auffgerichtet, so berichtet er doch beinebens, wie die velder voller früchten und wohl 
angebauet, auch ein überfluß von viech verhandten, warvon ein armada, sonder [21v] 
lich die türckhische, lange zeit mit proviant kan versehen werden, sinthemahlen die 
Türckhen viel leichter alß Teutsche oder andere völckher in velt zu erhalten sein, massen 
dan auch deren 40.000 dem landt viel weniger schaden alß 9.000 Teutsche oder andere 
zuefuegen werden.

[10] Zehendens observiren wir in dem vom doctor Mezger beygelegten ragozischen 
schreiben zwo sachen, 1) wo er meldet, „regni nostri miles non est, sed cum milite 
conducto sumus”,178 alß wardurch er vermuettlich zum theill will zu verstehen geben, 
wan er daß landt volckh bey sich hette, wie weith er dem vesier zu Ofen überlegen 

172  Burla (ol.) – ‘tréfa’, ‘csíny’, itt: azzal gúnyolódnak vele.
173  Vexo (lat.) – ‘zaklat’ (szóban).
174  Száva, Sava (folyó).
175  Friaul (ol. Friul), akkoriban Velencéhez tartozó észak-itáliai terület, I.
176  Belső-ausztriai titkos és haditanácsosok. Vö. Pálffy, 2006, 547.
177  Eszék (ma: Osijek, HR).
178  „nem az ország seregével, hanem fizetett haddal vagyunk”.
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wehre, oder waß er darmit praestiren köndte, zum theil aber villeicht vermainet, daß 
landt hierduch zu salviren, auff daß es kein schuldt trage, wan er wider [22r] die 
Türckhen loß gehen würde. Inmassen hernach erfolgt 2), wo er annectirt: „Et adhuc 
duo muzurmanni erunt, quorum unus nos in bonis nostris sub rege Hungariae 
constitutis defendet”,179 deren dan einer unsers erachtens der tartar han180 und der 
andere der vesier zu Ofen sein würdt, alß welche beede ohne daß in verdacht, samb sie 
von dem Ragozi mit geldt corrumpirt worden.

[11] Gelangendt eilftens den Hussein tschiaußen und gehaimben correspondenz zu 
Ofen haben wir für notwendig befundten, jenem zwölffe und dißem in abschlag seiner 
bestallung 100 tl. zu übermachen, der allerunderthenigisten hoffnung lebendt, Eure 
Kaiserliche Majestät solches allergnedigist approbiren werden.

[12] [22v] Undt demnach nun auch Eure Kaiserliche Majestät unß undtern 18. dies 
allergnedigist befohlen, daß wir dero allergnedigiste notification wegen der auff dieselbe 
einhöllig gefallenen römischen kaiserlichen wahl dem residenten durch aignen currier 
zuschickhen sollen. Alß haben wir allerunderthenigist für guett erachtet, ermelten 
currier (welcher morgen oder übermorgen lengist vorth raißen würdt) auch ein 
schreiben in nahmen des freyherrn von Schwarzenhorns181 an dem groß vesier und 
vesier zu Ofen mitzugeben unnd darinnen denenselben erstberührte fröhliche zeittung 
neben denen gewöhnlichen fridens sinceration anzudeutten, wie ingleichen dem 
veltmarschalckhen marchesen de Gonzaga, ob er es ebenfahls in seinen nahmen thuen 
wolte, zu erindern.

[13] Benebens aber dem residenten mit [23r] solcher gelegenheit, gleich wir 
jünsgthin allerundterthenigist berichtet, wegen der Teutsche, welche bey dem 
ragozischen treffen geweßen, durch dem [!] Hinterlassenen Hoffkriegs rath182 wohl zu 
instruiren, waß gestalt er sich diesfahls zu verantwortten habe, für eines. Für andere, 
weillen er vermuettlich nit mehr zu Adrianopl183 bey dem sultan, sondern zu 
Griechischweissenburg bey dem großvesier angelangt sein würdt, daß er dahero alda 
darob seye, damit mehr obberührte fröhliche zeitung wegen der römischen kaislerlichen 
wahl auch fürderlich von dem groß vesier dem sultan zu wissen gemacht werde. Unndt 
vors dritte, der vesier ihme fragte, ob dann von Eurer Kaiserlichen Majestät kein 
internuntius, wie vor diesem in dergleichen fahlen gebreuchig [23v] gewesen, würde 
geschickht werden, so solle er antwortten, waß massen er verhoffe, daß Eure Kaiserliche 
Majestät aniezo in kurzen hiehero komben, und so dan nicht underlassen würden, dem 
sultan selbsten von einen und andern mit mehrern parte zu geben. Inmittels aber ihme, 
residenten durch eignen currier allergnädigst befohlen hetten, der Portten solches 

179  „És ezen kívül két muzulmán lesz, akik közül az egyik megoltalmaz majd minket a magyar király fenn-
hatósága alatt álló jószágainkban”.

180  IV. Mehmed Giray (?–1672) krími kán, uralkodott (1640–1644 és 1654–1666). Howorth, 1880, 
546–547, 553–558.

181  Johann Rudolf Schmid zum Schwarzenhorn, vö. a 22. lábjegyzettel.
182  Bécsben Hátrahagyott Haditanács. Vö. a 21. lábjegyzettel.
183  Drinápoly (ma: Edirne, TR).
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anzuzaigen, nicht zweiflendt, diselbe sich mit Eurer Kaiserlichen Majestät destwegen 
erfreyen werde. Viertens solle er, resident, sich bemühen, verläßlich zu penetriren, wie 
starckh sich die anziehende türckhische macht an reutterey, fueßvolckh, artigleria undt 
anderen befinde, warvon er dato in specie nichts gemeldet und so dann alles außführlich 
hiehero avisiren. Nach deme auch [24r] fünfftens unumbgenglich vonnöthen, daß 
jemandt tauglicher an der Portten seye, welcher aldorthen auff die negotia acht zu 
geben und von zeit zu zeit, waß vorfallet, herauß zu berichten wisse, alß solte er 
jemandten zu dem ende vorschlagen, wie auch seine mainung eröffnen, wan wider 
besseres verhoffen ein friden bruch beschehe, und die Türckhen keinen residenten oder 
anderen negotianten offentlich an der Porten gedulten wolten, wer auff solchen fahl 
haimblich alda zu gebrauchen wehre, welcher herauß correspondirte, in massen auch 
vor diesem bey denen Türckhen kriegen dergleichen leuthe gehalten worden. Undt die 
weillen sechstens Eure Kaiserliche Majestät in dero vorhergehenden allergnedigisten 
schreiben von 14. dies undter [24v] anderen meldeten, daß sie dem veltmarschalckhen 
marchesen de Gonzaga allergnädigist befohlen, zu verhuettung der straiffereyen mit 
der kaiserlichen waffen gegen Ober Hungarn184 zu avanziren, solcher march aber zur 
zeit noch auß gewissen ursachen ungewiß seye. So habe er, resident, hirvon nur 
dubitativè zu reden, damit die Türckhen nicht etwo in ein absonderliche gelosia185 
gerathen möchten, wan man sie des zuegs dahin für gewiß verstendigen und solcher 
hernach nit erfolgen solte.

[14] Sonst würdt auch der abgehende currier instruirt, daß er bey seiner ankhunfft 
zu Ofen zu erfahren sich befleisse undt es folgents von dorthen hiehero berichte, wessen 
[25r] sich die Türkchen auff die vom Ragozi erlittene niderlag vornemben lassen undt 
waß etwo verlautte, daß sie vorhabens, wider ihme ferner zu attentiren.

[15] Mit gelegenheit aber obangezogener internunciatur können Eurer Kaiserlichen 
Majestät wir allerundterthenigist nicht verhalten, waß gestalt wir solche in alle weg 
nothwendig zu sein befinden, zumahlen es vor disem allezeit so wohl an Euer 
Kaiserlichen Majestät vorfahrer glorwürdigsten angedenckhens alß auch an 
türckhischer seithen der gebrauch geweßen, massen wir unß dan nach allergehorsambist 
erindern, daß diser seiths hiervor der Isdenzki186 und Kunßky187 in dergleichen 
functionen an die Portten ge[25v]schickht worden, haben demnach allein Eurer 
Kaiserlichen Majestät allerunderthenigit anheimb stellen wollen, ob sie hierauff 
zeittliche reflexion zu machen, allergnädigist geruhen möchten, und inmittels die 
Hinterlassene Hofcammer188 in omnem eventum189 dahin erindert, daß sie nachschlagen 

184  Felső-Magyarország.
185  Gelosia (ol.) ‘féltékenység’.
186  Izdenczy András tatai kapitány, internunciusi minőségben küldték Konstantinápolyba 1640-ben. Maj-

láth, 1885, 22, 24–52.
187  Johann Michael Konsky/Kunsky, 1639-ben a Portára küldött internuncius. Spuler, 1935, 334.
188  Hátrahagyott Udvari Kamara.
189  In omnem eventum (lat.) – ‘minden eshetőségre’.
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lasse, wie diesen solche abschickhungen beschehen, mit wie viel leuth und waß für 
praesenten damit man sich auch aniezo darnach zu richten wissen möge.

Euer Kaiserlichen Majestät unß schließlichen zu beharlichen hochen kaiserlichen 
hulden und gnaden in aller underthenigisten gehorsamb empfehlendt.
Wien, den 25. Julii anno 1658.
EKM etc.

Allerundertheniugist threu gehorsambste
N. und N.190 dero hinterlassenen gehaimbe und deputirte räthe

[28v]:
Der römischen khayserlichen, auch zu Hungarn und Böhaimb königlichen Majestät 
etc. unßerm allergnedigisten khayßer und herrn
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