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TÁJÉKOZTATÓ.

A Rákóczi-Bercsényi-féle nagy szabadsághar
czot tudvalevőleg maga a nép kezdte, aminthogy 
a hadsereg is eleinte tökéletesen néphad-jellegű 
volt. Azonban csakhamar a nemesség, úgyszólván 
a nemzet egész köznemessége, sőt utóbb a főúri 
osztály hazafiasabb része is a mozgalomhoz csatla
kozván. a vezérszerepet ők vették át. s így az egész 
küzdelemnek mindinkább aristocraticus színezete 
lön. Legjobban kidomborúl ez az aristocrata. 
majdnem oligarchái jelleg a kurucz hadsereg 
tábornoki karában.

Rákóczi fejedelemnek összesen huszonöt. vagy, 
ha a néhány hónapig itt működött lengyel Gru- 
zinszkyt is ideszámítjuk. —  huszonhat tábornoka 
közül l) nyolcz gróf,2) hét báró, 3) tehát tizenöt mág
nás-tábornoka volt: míg a hasonlíthatlanúl nagyobb

*) A brigadérosokat, mint a kik a fejedelem hadseregében életbe 
léptetett franczia rendszer szerint külön rendfokozatot (rangosztályt) 
képezének, nem számítjuk tábornokoknak. A lovas-, gyalog- és tüzér- 
brigadérosok összes száma valami harminczra rúgott.

*) Név szerint : a fővezér (generalissimus) gróf Bercsényi Miklós, 
gróf Forgách Simon tábornagy, id. gróf Barkóczy Ferencz tábornagy, 
gróf Eszterházy Antal tábornagy, gróf Pekry Lőrincz tábornagy, 
gróf Eszterházy Dániel altábornagy, gróf Csáky Mihály a l tábornagy 
és gróf Mikes Mihály székelyek generálissa, altábornagy = 8. ( A zólyomi 
gróf Eszterházy István szintén »generális«-nak iratik ugyan némelyektől 
olykor, de nem volt az. sem tulajdon ezreddel nem bírt, - katonai
lag csak eleinte szerepelt némileg.)

i Név szerint: báró Károlyi Sándor tábornagy, báró Sennyey
István altábornagy, báró Pe tr ő czy  István tábornok, báró Andrássy 
István, Pál és György tábornokok, végre báró Palocsay György (1710.) 
tábornok =  7.
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számú köznemesi rend csak tiz fdhornokkal V vala

képviselve, a polgári rend pedig egyetlen-egygyel

sem ; st nem-nemes származású brigadérost is csak

kettt ismerünk : Esze Tamást és Czelder Orbánt.

Ehhez még, a magasabb tábornoki rendfoko-

zatokat mind a mágnások foglalták le magnknak.
Az akkoriban nálunk uralkodott közfelfogás szerint

ugyanis a köznemes, ha még olyan vitéz és kitn had-

vezér volt légyen is ; legföljebb a tábornoki (» generális-

fstrázsamester«, ma: vezérrnagy) rangig vihette

föl a maga sorát; tábornagygyá vagy altábor-

nagygyá már csak fúri sarjadék lehetett. Igaz, hogy
azután a kiválóbb nemesi tábornokok nagyobb hatás-

kört nyertének s állandóul önálló vezényletekben

mködének, míg a mágnás-tábornokok többsége

folyton nem is szolgált, — hanem otthon, családi

váraiban, kastélyaiban pihent, vagy (pl., mint Seny-

nyey cancellár,) polgári méltóságokat töltött be,

és csak koronként kapott egy-egy commandót.

A tizenöt mágnás-tábornokot a fejedelem ré-

szint elkel származásukért, részint azért emelé

ezen méltóságra, mivel legtöbbjük már a császári

és királyi hadseregben is ezredesi ranggal bírt,

habár csak egynehányuk áll vala is ott tényleges

szolgálatban. St némelyikük (pl. Károlyi Sándor.

Csáky Mihály, Andi'ássy István, Mikes Mihály)

sennninem katonai ranoo'al nem bírt annakeltte.
— de hát furak voltak! . , .

A jelen kötet anyagát szolgáltató nnnd a két

Eszterlíázy is e mágnás-tábornokok közé tartozik,

még pedig » Antal úr« a legelkelbb fajtából:

azonban ók mindketten már a királyi hadseregben

ezredesek valának; az idsebb. '^Dániel úr^. még

') Xév szerint : Bottyán János tábornok (de számos ízben
tál)ornaoyi szerepkörrel). Gyürky Pál tábornok. Orosz Pál táboniDk,
Thoroczkay István tábornok, Berthóti Ferencz kassai viee-senerális.

Bvrthúti István érsek-újvári vice-generális, tábornok. Galambos Ferencz
tiszántúli vice-generális, Bagossy Pál tábornok, Xagyszeghy Gábor
(1710.) tábornok és Ebeczky István (1711.) tábornok = 10.



1691-13611 kapta a török ellen végbevitt vitézi tet-

teiért ezredesi decretumát, I. Lipót császár-királytól.

De szóljunk elszöi* kötetünk ftartalmának
hsérl, Antal úrról.

Galánthai és Fraknai Gróf Eszterházy y Antal,

atyai s anyai származásánál fogva, még a fényes

Eszterházy-családban is a legelkelbb sarjadékok

egyike vala. Az idsebb, a fraknai ágból, a nagynev
Miklós ' nádor vonalán, mint ennek egyenes ivadéka

származott : elsszülötte a nádor ifjabb fiának,

gróf Eszterházy Ferencznek, Pápa, Devecser, Gesztes

és Sempte s részben Fraknó, Lánzsér várak örökös ura

és fkapitányának s hitvesének, gróf Thököly István

és gróf Gyulaffy Mária legidsbb leányának, a

Thurzó nádori ivadék, gróf Thököly Katalinnak,

Thököly Imre fejedelem, a »kurucz király « testvér-

nénjének.

És így gróf Eszterházy Antal, a vitéz kurucz
generális, Thurzó György nádor dédunokája, Eszter-

házy Miklós nádor unokája, herczeg Eszterházy Píil

nádor és gróf Thököly Imre fejedelem unokaöcscse
volt. E magas olygarchai születésére czéloz Rákóczi,

midn Emlékirataiban írja róla: »Sa naissance fut

cause, que je le fis Général«.'^)

Antal úr atyja, az említett gróf Eszterházy
Ferencz, ki 1641. január 17-én született, korán,

már 1683. október 16-án halt meg, Lánzsér várá-

ban, és pedig az ekkor hatalmának tetpontján állott

sógora, Thököly fejedelem hségében, a kinek — a

nagy török tábor elnyomulásakor s a bécsi ostrom
ideje alatt— a gróf Batthyányiak, Nádasdyak, Drass-

kovichok, Erddyek és más dunántúli furak pél-

dáját követve — is meo'hódolt, a török hatalom

') ü a nevét mindig- újy^ az újabb ortliograpliia szerint írta. ncni
mint rokona. Dániel, a ki viszont következetesen az ösi — helyes —
»]^Jstcrhás« névalakot használá ; mindketten ellentétben Antal úr
nagybátyjával, Pál herczeggel s nádorral, a koliolt »Estorás^ név
alkoti') mestoi'ével.

-) Kákóezi Emlékiratai. V. kiadás. 91. 1.. az 1704. évnél.



VI

miatt való kénytelenségbl félig, — de félig talán

hitvesének, a fejedelmi nvérnek rábeszéléseire is, a

kinek semptei és cseklészi kastélyaiban lakott a

kurucz király, míg Bécs alatt a török ágyúk dörög-

tek, az egyesit kurucz-tatár lovasliadak pedig az

elfoglalt Pozsony alól Austria és Morva tartomá-

nyait pusztították. Katalin grófn kis fiait — úgy
látszik — Cseklészen mutatta be öcscsének. köz-

tük els sorban a legidsbb Antalt, ki 1676. végén

vagy 1677. elején született, és így ekkor hat-hét

esztends gyermekese volt. Es Thököly sok-sok

idvel ezután, nicomédiai számzetésében még meg-
érte, hogy e kis unokaöcscsének, mint vitéz kurucz

generálisnak írhatott szeretetteljes, meleg szerencse-

kívánó levelet.')

A töröknek bécsi s esztergomi vereségei után a

nevezett dunántúli furak siettek visszatérni Leo-

pold hségére, a helyzet kényszerségével mentve
ki elhajlásukat. Némelyikükön Sobiesky, a nemes
lengyel király közbenjárása segített; a váratlanul

elhunyt Eszterházy Ferencz úr özvegye és ártatlan

kis árvái jószágainak elkobzását pedig aulicus

nagybátyjuk, a királyával Linczig futamodott Pál

nádor befolyása hárítá el róluk.

Thököly Kata grófn, a szép és gazdag fiatal

özvegy, azután még két ízben is férjhez ment:

elbb gróf Jörger (Tollet) Miksa császári ezredes

gyri várparancsnokhoz, majd ennek halála után

gróf Löwenburg János Jakab császári tábornokhoz.

Azonban ezek a német mostoha-apák — szeren-

csére — nem sok befolyást gyakoroltak a kis

Eszterházy Antal nevelésére, mivel csakhamar
atyai nagybátyja, a njídor kis-martoni udvarába

került, s ott nevelkedett, berezegi unokatestvérei-

vel. Majd, mint szépen fölserdlt, deli ifjú, korán

fegyvert ragadván, vitézi részt vn az 1690-es

^) Thökölynek Eszterházy Antalhoz Nicomédiálx'il 1705. aug. 22-éii

írott válaszát 1. M. Tud. Akad. Tört. Emi. írók. XXIII. köt.. 367. 1.
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évek közepétl fogva a török ellen az alvicléken

vívott diadalmas hadjáratokban. 1698-ban már egy
saját lovas-csapat — talán a pápai és devecseri

huszárság — kapitánya vala. De ezen szszel

ugyancsak megjárta; mert szeptember 19-én Temes-
vár alatt vakmerül portyázván huszáraival: a reá-

juk kitör török s kurucz lovas-hadaktól súlyos

sebeket (kardvágásokat és egy veszedelmes liegyes-

tr-S2Úrást) kapva, fogságba került; st csak a benne
fejedelmi urok unokaöcscsét fölismert Thököly-

kuruczok közbevetésének köszönheté. hogy a spáhik
konczokra nem vagdalták. E helyett Temesvárott a

kurucz tisztek nejeitl gondos ápolás alá vétetvén,

mihelyt sebei behegedni kezdenek, a Dunán le hajón
Konstantinápolyba, az elkel fúri foglyok és diplo-

maták börtönébe, a sztambuli híres Héttoronyba
vitetett, a honnét azonban — szerencséjére —
a hamar bekövetkezett karlóczai békekötés félév

múlva kiszabadítá t.
Fogságának emlékét bevésette tömlöczének

— a bejárattól balra álló második toronynak —
egyik sarokkövébe, melyrl még 1888-ban mi ma-
gunk másoltuk le e feliratot:

>Comes Antonius Esterhasy, captus in canipo

Thömösvár A. 1698. die 19. Sept. Eliheratus occa-

sione initae pacis Anno 1699. die 13. Apr.i< V
Eszterházy Antal 1698-ban már ns ember

vala, néhai id. gróf Erddy Sándor kamaraelnök
és gróf Csáky Krisztina — a késbbi Bercsényiné —
leányát, gróf Erddy Juliannát vezetvén oltárhoz,

de a kit igen rövid idn elragada tle a halál.

Most tehát, török fogságából visszatérve, a daliás

ifjú fúr újból megházasodék : a Rákóczival baráti

viszonyt tartó derék olasz gróf í^igrelli Octavián cs.

tábornok, kassai generális bájos és kedves leányával,

Mária-Anna grófnvel kelé egybe. E nejétl szüle-

L. Thaly K. : ^Rákóczi-Emiékeh Törökországban*. Budapest,
Athenaeum kiad.. 48. 1.
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tett aztán egyetlen fia, Bálint, a késbbi franczia-

és oroszországi Eszterházyak öse.

Antal úr 1703. elején Komárom vármegye f-
ispánjává s M Rajna mellett elesett báró Loosz

huszárezredes regimentje tulajdonosává neveztetett

ki. Mindazáltal ki nem mehetett ezredéhez, mert

a Rákóczi-háború kiütvén, ennek leverésére az

ellenforradalom szervezésével bizatott meg Dunán-
túl, mint ott igen tekintélyes fúr. Össze is gyújte

egj csomó volt végbeli katonát és fölkelt megyei

nemességet, a kikkel azután 1703. szén átkelvén

a Dunán, gróf Forgách Simon és Bottyán János

késbbi kurucz tábornok-társaival s ezeknek és

gróf Koháry Istvánnak hasonló hadaival, gróf Schlick

császári fvezér táborához csatlakozók, s Lévát, Kor-

ponát stb. visszafoglalták. Azonban a kurucz fvezér,

gróf Bercsényi Miklós — Károlyi hadait is hirte-

lenül map'ához vonva — november 15-én Zólvom
alatt meglepte és dönt ütközetben úgj megverte

ket: ahányan, annyi felé szaladtak; nehezen gyíilt

haduk könnyen széjjel- s hazaoszlott, és az ország

Pozsonyig s az osztrák, morva határokig a diadal-

mas kuruczok hatalmába került.

Ezeknek gyzelemittas hadai erre csakhamar
a Dunán is átköltözvén, épen Eszterházy lakóvára :

Pápa ln fhadiszállásuk, hová az egész dunántúli

tartomány önként s gyorsan, nagy lelkesedéssel

behódola Rákóczinak. JSÍemsokára átjött ide a volt

császári királyi, most már kurucz tábornok, Forgách
Simon; mire Antal úr igaz magyar szívében is föl-

pezsdült az anyjától öröklött kurucz vér, s Forgách
rábeszélésére fölcsapott négyszáz vitézével Rákóczi

hívének; Koronczónál (1704. június 13-án) az egyik

szárnyat már vezénylé, s Forg;ích szerint »úgy
viselte magát, mint az oroszJtín«.

Eszterházy Antalt Rákóczi azonnal tábornokká

nevezé ki. majd altábornagygyá léptette el; 1705-ben

a szécsényi országgylésen a kormánytanács tag-
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jává választatott; 1706. közepén pedig, az országos

kapitányságok visszaállíttatván, a fejedelem öt tábor-

nagyi ranggal ékesítve, a dunántúli országrész

(szülfölde) fkapitányává nevezte ki. Ekként Antal
úr a tábornoki rang különböz fokozatain mködve,
végighadakozta a kuruczvilágot, hségesen, becsü-

letesen, rendületlen kitartással, lankadatlan, buzgó
hazafisággal és mindig vitézül, noha nem mindig
szerencsésen. Hadvezéri j^ályáját, ennek fényoldalait,

sikereit s elkövetett — nem egyszer végzetes követ-

kezmény — hibáit tüzetesen vázolni messze ve-

zetne, s nem lehet föladatunk itt, a hol öt csupán

rövideden jellemezni s tábori leveles és kivonatos

könyvét bemutatni kívánjuk. Egyedül Rákóczi Emlék-
iratainak — mint legilletékesebb kútfnek — né-

hány helyét idézzük: miként ítélt róla ura, a feje-

delem, mint katonáról? Személyes vitézségét kiemeli

mindenkor, de hadvezéri ügyetlenségeiért nem egy-

szer megrójja t. Legelször, az 1704. év elején így
mutatja be

:

»Forgách gróf, a Dunán átköltözése után csak-

hamar talpra állítá ott ismét ügyünket, ismeretségei-

vel s hitelével, melylyel azon országrészben bírt.

Gróf Esderházy Antal, a császár szolgálatában ;ílló

magyar ezredek egyikének ezredese, Heistertöl (az

idközben visszafoglalt) Pápán, si várában hagya-

tott, négyszáz emberrel. Letevé a hségesküt és

Forgáchhoz csatlakozók. Elkel származásáért tábor-

nokká nevezem t ki. . .« Majd alább, a nagy-szom-

bati csatánál hibáztatja Rákóczi, hogy Eszterházy

az általa vezényelt balszárnyat ügyetlenül, csak egy
— igen hosszúra nyúlt — vonalban állítá föl.

Ismét alább, a Vág és Dudvág vizek közli r705-diki

hadmveletek ismertetésénél szóról szóra így ír:

»Igy vala Bercsényi . . . Eszterházy pedig nem-

csak liahozó volt, Jianem megzavará t még a szeles

fiatal tisztek és hadsegédek fecsegése is, a kikre

mindig hallgatott, és nem. tudá, hogy mihez fogjon

:
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mert reá mindenkor az hatott legjobban, a, ki leg-

utoljára szóla.€ (138. 1.) Egy szóval: ítélképes-

sége hiányzott.

Az 1707. évnél újból megrójja öt, hogy Sta-

rhemberg Guidót két kedvez alkalommal is ki-

szalasztotta a kezébl. De viszont 1708-ban oly

ügyesen vezényelt s oly bátran és erélyesen mkö-
dött Antal úr a Dunántúl, hogy hsies maga-
tartása seixmii kifogás alá nem eshetett, st orszá-

gos elismerést aratott. Még 1709. els felében is

ugyanezt mondhatni el róla : azonban az év máso-

dik felében tétovázó határozatlanságával már. Ber-

csényi szavaiként, s> elvesztette a tramontcíndt« s vég-

kép kiszorult a Dunántúlról. Az 1710. év elején pedig

kárhoztatólag említi Eákóczi a nagyúri, víg életet

kedvel Antal úrról, hogy Ersek-Ujvár várát örökös

dínom-dánomjaival s mulatozásaival csaknem kiélte.

E dínom-dánomos kedvteléseiért s erélytelenségeért

nem meré aztán reá bízni a dunántúli nyári

expeditiót a fejedelem. — ki végül, ezen év szén
megint azért ítéli el, hogy a kényelmes dzsölésbe
merült Eszterházy Sáros-Patakon meg engedé lépetni

magát az ellenségtl, s rendetlen futásban menekült
által a Bodrog hídján.

Az egykoron (1706-ban és 1708-ban) Austriát

s Bécs környékét annyit rettegtetett vitéz kurucz
vezérnek ez a pataki sajnos vigyázatlanság és szé-

gyenletes futás vala utolsó, szomorú hadi tette.

Onnan serege romjaival Munkács vára felé sietett,

és a fejedelemhez való rendíthetetlen hségében
egy perezre meg nem inogva ekkor sem, családját

eleve kiküldé, majd még az végén maga is kiköl-

tözött Lengyelországba, hogy szeretett hazáját, itt

hagyott fúri nagy uradalmait, fényes kastélyait

sohase lássa többé.

A szatmári békekötés föltételeit — bár tehette

volna — nem fogadá el; hanem, mint a magyar
szabadság számzött martírja, sok bujdosás ut;ín.
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fejedelméhez utolsó lehelletéig híven, ennek oldala

mellett halt meg Rodostóban, alig negyvenhat éves

java íerfikorában, 1722. augusztus 10-én, pestisben.

Áldozatkész, buzgó hazafiúságáért, becsületes, sze-

líd, jó lelkéért s még a szomorú számkivetésben

is örökké vidám kedélyéért szerette ót mindenki.

E szép lelki tulajdonságai, feddhetetlen, tiszta jel-

leme, s messze, idegen földön, szegényesen, bujdosás-

ban történt halála bven kiengesztelnek bennünket

fogyatkozásaiért.

Eszterházyról, úgy is mint levélíróról, a maga,
— és pedig legtöbbnyire sajátkezüleg írt — nagy

számban fenmaradt leveleibl már évtizedekkel ez-

eltt tartott egy akadémiai értekezésünkben a követ-

kez jellemrajzi vázlatot vetettük papirosra:

»A jó Eszterházy Antal maga a magtestesúlt

hazafiság; tömérdek és hosszú pátenseiben, mint

még tömérdekebb és még hosszabb magánlevelei-

ben hangzatos, szép frázisok kedvelje, melyek ön-

magát buzdították leginkább, — másokat kevésbbé.

Hirtelen változó kedély, hirtelen változó ítélet,

s még hirtelenebbúl változó tervek. Tükörtiszta

jellem; határtalan áldozatkészség; egész tárháza a

jóakaratnak : de kevés képesség, s — szerencsére !
—

kevés önbizalom. Azonban épen ezért hamar remény-

vesztés, könnyen desperálás. Rendíthetetlen csak —
]iazafisága.« ^)

E harmincznégy év eltt írt sorainkból most sincs

okunk semmit törülni vagy visszavonni, vagy rajtuk

igazítani. Jó lelkiismerettel föntarthatjuk s föntart-

juk, st készakarva emlékezetbe idézzük azokat jelen-

leg, midn Antal úr levelezéseinek gazdag tárát:

terjedelmes tábori könyvét közrebocsátnunk adatott,

ítéletünk helyességét vagy helytelenségét hadd

') L. Tlialy K. : » Dunántúli levéltárak ismertetése^. A M. Tud.

Akad. 1867. febr. 4. és márcz. 18-diki ülésein felolvasva. (Akad. Tört.

Értekezések. II. köt.. 32. 1.)
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bírálja meg magokból a közlött actákból a figyel-

mes olvasó.

Eszterházy Antal tábori könyve azonban koránt-

sem foglalja magában hsünknek összes katonai leve-

lezéseit, csak a liadvezéri pályájának derekától,

az 1706. év közepétl az 1709. év közepéig, tehát

mégis kerek három év alatt írottakat. A teljes

ívrét alakú, puha pergamenbe fzött, nagy, vaskos

kötet 1 1 1 (j lapból áll. eredeti, és már évtizedek

sora óta a jSTemzeti Múzeum kézirattárában (fol.

Hung. 41. sz. a.) riztetik, hová a Jankovich-

gyjteménynyel került. Számos kéznek: gr. Eszter-

házy titkárainak, íródeákjainak s itt-ott hadsegé-

deinek írása, melyek közül Kenessey István, ifjabb

Szke Mihály titkárok és Terstyánszky István egy-

kori hadsegéd kezevonásait ismerjük.

Tartalma nagyobb részben magyar, kisebb rész-

ben latin, s van egy-két német darabja is. Két
frészbl áll: 1. az Antal úrhoz mint tábornokhoz

intézett, vagy az tábori irodáján kiadott hivata-

los és félhivatalos fontosahb leveleknek, okiratoknak,

hadiparancsoknak és utasításoknak, a törvényható-

ságokhoz intézett rendeleteknek, közteher- és adó-

kivetéseknek, labanczvárosokkal, várakkal kötött

s fogolykicserélési szerzdéseknek, tárgyalási ira-

toknak, lajstromoknak és leltáraknak, a titkos

levelezéseknél használt kulcsoknak, stb. egykorú
másolataiból s olykor fogalmazványaiból, erjész ter-

jedelemben : 2. a tábornagy részérl kiadott hadi-

parancsok, intimatiók és instructiók, menevéd- és

útlevelek, salvagvardiák és sok egyébféle, a katonai

s polgári közigazgatás körébe vágó ügyiratoknak

szintén egykorú. Antal úr cancelláriáján készült

kivonataiból.

E kivonatok olykor elég pontos, — de nem rit-

kán bizony csak sietve, hanyagul papírra vetett,

gyarló mondatszerkezetü excerpták, — szoros id-
rendben követik egymást; ellenben az els részben
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foglalt egész terjedelm másolatok, a sor- és kor-

rend gyakori mellzésével, egyes csomónként a

könyvbe le- és beírva fordulnak el, úgy, hogy

kiadványunkban nekünk kellett ket idrendbe

iktatni. A fogalmazatokban, másolatokban s néhol

a kivonatokban is csak úgy hemzseg a tömérdek

törlés, igazítás, a legképtelenebb, olykor csak sok

fejtöréssel megfejthet rövidítés és a gyöngébb kép-

zettség írnokoktól gyarlón, értetlenül copizált

diák ügyiratoknál a latin nyelvszabályok elleni

sok, goromba vétség. Mindezeket, természetesen,

ki kellett igazítanmik, st némely helyütt a nyil-

ván csak tollhibából elvétett, zavaros szóelhelyezé-

seket is a világos értelem szerint helyreállítanunk.

A könyv különböz tentái számos lapon már

annyira elfakultak, elsárgultak, alig kivehetvé vál-

tak, hogy e tekintetben is nagy fáradságba került

a h olvasás és sajtó alá rendezés.

Mind e hiányokért azonban bséges kárpótlást

nyújt a történelem iránt érdekldknek a tartalom

dús gazdagsága és kimondhatlan sokfélesége. Az
egészen uralkodó ftárgyon, a specziális haditörté-

neten s azzal szorosan összefügg ügyeken kívül

b aratásra talál itt a hely-, kor- és mveldés-
történet-kutató; az egész dunántúli országrész és

az Érsek-Újvár, Nyitra, Pozsony, Nagy-Szombat, Ko-

márom s a Vág-, Morva-melléki tájak múltjára valódi

kincsesbányát lelünk itt; a régi magyar közigazga-

tás, közjog és hadi jog; katonai és polgári tör-

vénykezés; földesúri s jobbágyi, úgy az egyházi,

vallásfelekezeti viszonyok ; a póstaügy, révek, kelk,

hidak, hajózás s egyéb közlekedés, kereskedelem:

só- és posztószállítás; Törökországból jöv árúk:

ezüst- és rézpénzforgalom; adó- s pénzügyek és

fiscalitások; a közgazdaság, stermelés, állattenyész-

tés ; halászat ; malom- és lisztipar : különféle kézm-
ipar; gabona- és bortermelés s élelmiszer-szolgál-

tatás; erdítészet, sánczok, építészet; zsoldosállítás
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és fölszerelés, hadélel mezes, várfölszerelés; fegyver-

gyártás, ágyúöntés, löportörés, salétromfözés, üveg-

huta, papírmalom és egyéb ritka iparágak stb.

fejldésére vonatkozólag mind találunk becses ada-

tokat. Sót még a régi magyar nyelv búvára is

bukkan itt-ott érdekes ódon szavakra, szólamokra

s tájszólásokra ; a mely okból a régi kiejtés hú

visszaadására közléseinknél mindenütt kiváló figye-

lemmel valánk. Végre a földrajzkutató sem fog

hasztalanul fáradni kötetünk átlapozásánál, kivált

a túladunai országrész megyéire nézve, ha csak a

sok, ma már eltnt vagy egybeolvadt helység nyo-

mait és régi magyar neveit, s a vízrajzi viszonyo-

kat veszszük is tekintetbe.

A tartalom sokoldalúságát különben a kötet

végéhez csatolt Név- és tárgymutató is eléggé sej-

teti, ámbár az utóbbi — már a dolog természeté-

nél fogva is — eléggé teljes sohasem lehet.

Most a » Függelék «-l idecsatolt gróf Eszter-

házy (»Esterhcís«) Dániel-féle 1708-diki expedi-

tiós-könyvról s egykori gazdájáról szóljunk még
valamit.

Gralánthai Gróf Eszterházy Dániel, nemzetségé-

nek ifjabb, úgynevezett cseszneki ágából eredett.

dédunokája lévén gróf Eszterházy Miklós nádor

testvéröcscsei egyikének, Dániel bárónak, és fia a

Buda 1686-diki ostromakor hsi halállal elhullott

báró Eszterházy Mihály ezredesnek. 1()65. táján

született Nádasdi Darabos Máriától, atyja els

nejétl. Vitézi pályáját igen fiatalon, atyja oldala

mellett kezdte, és ennek eleste után a török elleni

háborúkban annyira kitnt, hogy I. Lipót császár

öt 1691. október 15-én kelt ünnepélyes decretumá-

val, a csatatereken »a keresztyénség s-ellensége

ellen tanúsított rettenthetlen bátorságáért és ugyan-

ott szerzett alapos katonai tapasztalataiért ^< királyi
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ezredessé nevezé ki.i) Dániel úr e diplomában még

nem grófnak, hanem bárónak (»Magnificum Baro-

nemv<): de 1701-ben már grófnak iratik; és így

a grófi rangot magának s egyenes utódainak, úgy

fél-testvéröcscsének, Lászlónak, e mondott tíz

évi idközben szerzé meg.-)

Az ezután következett török háborúkban

Eszterházy Dániel súlyos sebeket szenvedett, s úgy

látszik, egyik lábát is elveszíté. Bercsényi »csonka-

héna« embernek nevezi t; annyi bizonyos, hogy

lovagolni többé nem tudott, s — mint Antal úr

tábori könyvében is többször említve van — csak

y>lektikdn^ Vkönnyú csézán) vezényelheti vala csa-

patait. Hanem ászért Dániel úr a régóta megszo-

kott katonai pályáról nem mondott le: s mihelyt

a nagy szabadságháború elején Rákóczi hadai 1704.

január hó els napjaiban a befagyott Dunán átkelvén,

a dunántúh országrósz vármegyéi, nemessége és

népe a fejedelemnek nagy lelkesedéssel behódolt:

a csonka-béna test, de ép s magyar szív Eszter-

házy Dániel is ott hagyá Sopron-megyei, peresznyei

kastélyát, és felcsapott kurucznak. Királyi ezredesi

régi rangjára tekintettel, Rákóczi azonnal tábor-

nokká lépteté t el, és mint tábori szolgálatra

kevésbbé alkalmas )^lektikásv generáhst. a M'rt'r-

r2Ö szentek^^ közé sorozván, az elfoglalt Székes-

Fehérvár fparancsnokává rendel é, a Balaton és

Duna közt fekv tartomány fölötti hatáskörrel.

A nemcsak csonka-béna, hanem igen gyakran

betegesked tábornok, — ki egyúttal kormány-

tanácsossá is ln, — ezentúl is többnyire a ^'árakat

rizé, s inkább békealkalmazásban vala; mezben

csak helylyel-közzel lehetett rábízni egy-egy rövidtar-

tamú commandót. Rokona, unokaöcscse Eszterházy

1) Az ezredesi decretum eredetije a galánthai (azeltt ]K)z>onyi)

családi levéltárban.
,

«) Az EszterMzyak erdélyi ága Dániol úrtnl. lUetnlcQ: az o

János fiától származik.
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Antal is, midn 1707. végén a dunántúli vezényletet az

öreg Bottyánnal az Ersek-Ujvár s Vág-vidéki vezény-

lettel elcserélé: mint túladunai vice-generálist, a béke-

szolgálat teljesítése végett választá maga mellé Dánielt.

Azonban örökös betegeskedései, és ha jobban volt:

tunya, puha viselkedése s »'?;tfcíA;/^rtSrt":-, továbbá költsé-

ges udvartartása miatt inkább galibát, mint segítséget

szerzett, és így terhére vált Antalnak szegény Dániel

úr. Fnöke nem sok hasznát vehette, s azért néhány

hónap múlva már visszahívatását kérte Bercsényi-

tl,— a mi csakhamar meg is történt. És így Eszter-

házy Dániel dunántúli vice-generálissága 1708.

január elejétl csak május vége tájáig tartott. Azután

a dunáninneni részeken vezényelt még koronként;

például 1 709. szén, Bottyán halálakor, e tábornok

árván maradt tisza-dunaközi hadosztályát vévé át

ideiglenesen; 1710. november közepén pedig Kassára

rendeltetett, s utolsó kassai generálissá volt Rákóczi

Ferencznek.

A szatmári békekötés után sopronyi, mosonyi

jószágaira (Peresznye, Nagy-Czenk, Grata) vonult

vissza ; semmiféle szerepet nem vitt többé, és híven

ápoló neje, báró Cziráky Katalin ') karjai közt

1714. október 1-én hunyt el Kigy-Czenken, h
életpárjának szavai szerint: ámbár beteges állapot-

tal, — mint majdnem mindig, — mindazonáltal

» váratlan « halállal. 2) E váratlan halála alkalmasint

rejtelmes összefüggésben áll a gyri vár piarczán

csak néhány nappal azeltt (1714. szeptember 25-én)

hóhér által lefejezett áruló » lcsei fehérasssony «

:

Korponay Jánosné, Garamszegi Géczy Juliánná kín-

1) Dénesfalvi báró Cziráky II. Mózses leánya és az 1707. év

végén hadifogságban Kozsnyón elhalt báró Cziráky László kuriicz

ezredes, volt kapuvári kajtitány nvére, a sajátkez aláírása szerint

:

»Cziráky Jt«te«, és nem Krisztina, mint Nagy Iván után a genealo-

gusok hibásan nevezik még legújabban is.

-) Özvegyének ugyanott és még ugyanazon a napon kelt gyász-

jelentö levele, elhunyt férjének unokatestvéréhez, a escszneki várúr

id. gr. Eszterházy Ferencz fehérmegyei f.'iispánhoz. a családnak elbb

pozsonyi, most galánthai levéltárában.
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padon Í8 megersített vallomásaival, melyekben a len-

gyelországi Eákóczi-emigratióval állítólag folytatott

titkos érintkezéssel gyanúsítottak sorában Dániel
úr neve igen elkel helyen említtetik. Alapos, vagy
alaptalan volt-e ez a fbenjáró politikai vád? —
Ki tudná azt ma már megmondani ? !

i)

Nos hát, ennek a gróf Eszterházy Dánielnek
1708-diki dunántúli vice-generálisságáról fenmaradt
expeditis-könyv az, a mit Antal úr nagy tábori

könyvéhez yy Függelek « gyanánt közlünk, mivel aman-
nak mintegy illustráló kiegészítje. Dániel úr iro-

dájának e terméke a tábornok titkára, Jagodics
Ferencz munkájával készült elég gondos kivonatok-

ban, vagy itt-ott másolatokban tartalmazza urának
felsbb helyrl kapott utasításait, és a harczterektl
távol, a Balaton mellékén : Sümegen,Füreden és— a leg-

húzamosabban— Nagy-Vázsony (Vázsonk) várában,

békealkalmazásban, kényelmes pihen-tanyákon kelt

különböz, de leginkább bíráskodási ügyekben szóló

kiadványait. Hatásköre ugyan a Balatontól keletre

s délre fekv országrész közigazgatására és had-
vezényletére is kiterjedvén, számos kiadványa ezekre

is vonatkozik. Az 1708, év els napjától ugyanezen
évi május hó 25-ig terjed kivonat- és másolat-

könyv bejegyzései, némely aprólékos, másodrend
adalékok mellett, sok kiváló érdek — kivált m-
veltség- s jogtörténeti és közigazgatási tekintetben

becses — anyagot nyújtanak koruk ismeretéhez.

Az eredeti kézirat Jagodics sr írásával be-

töltött 76 és 12 betöltetlenül maradt folio-leveibl
áll, egykorú, kemény félbr-kötésben. A boríték

bels oldalához ragasztott tiszta lap legfels részén,

Az 1712. év nyarán báró Löffelholtz cyászári altábornagy,
szepességi parancsnok is küldött fel a császári királyi föhaditanácslioz
Lcsérl, Lengyelországból a kurucz emigrati(3tól titokban bejuttatott,

(le itt fölfogott leveleket, nu'lyek kozííl az egyik szintén gróf Eszter-
%ázy Dánielnek szólt. A ({éczy Julianna ellen folyt vizsgálat közben
gróf Herberstein, a haditanács elnöke, eredetiben fölmutatá ezt. (A vizs-

(jálat actái.)

THALY KÁLMÁN : ESZTEUIlÁZY A, TÁlíOIU KÖNYVE. h
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a XVIII. század elejére valló betkkel írt. igen elfa-

kult, már alig olvasható e sor betzhet ki: » Mester

János, Fokon (Sió-Fok) lakozó molnárok czémestere .

a mi a protocollum vége felé (május 19-diki dátum
alatt) olvasható, a sió-menti molnárok részére kiadott

védlevéllel látszik némi összefüggésben lenni. Ugyan-
itt látható még ez a szám: »Nro 203. « ; továbbá

lejebb, középen, a következ újabbkori nyomtatott

könyvtári jelz-czédula van a lapra ragasztva

:

»Ex bibliotheca Ladislaí Esterházy, C. R. Came-
rarii, Consiliarii Transilvanico-Aulici in Oszlop, (Vesz-

prém vm.) 1863.«

Legutóbb a könyv néhai Véghely Dezs vesz-

prémmegyei alispán — az ismert oklevélgyüjt —
kézirati hagyatékával a Nemzeti Múzeumba került,

vétel útján.

A föntebbiekben ismertetett, két rendbeli neve-

zetes adattár közzététele a Rákóczi-kor részletes

ismeretét kétségtelenül ismét jelentékenyen gyara-

pítandja.

Budapest. 1901. február havában.

Thahj Kálmán,
ni. Ind. akad. r. lag, in. k.
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LEVELEK ÉS ÜGYIRATOK

1706-1709.

THALY KÁLMÁN : ESZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE.





1.

Or. Bercsényi Miklós fvezér, gr. Eszterházy Antalnah.

Méltóságos Generális s Gróff!

Kedves Ocsém-Uram

!

Minthogy a Méltóságos Fejedelem a Dunántúl való

földnek és a most ott lév hadak generális commandójok
kegyelmed méltóságos személyit nem csak kegyelmesen resol-

válta, hanem azon generális commandók kezeire való vitelét

s a végre való általmenetelit kegyeimessen parancsolja is ; a

mint is ugyan Nagysága speciális parancsolatjábl kíván-

tam ezen Írásommal értésére adnom kegyelmednek ezen

O Nagysága parancsolatját. Méltóságos tisztihez, hivataljá-

hoz illend commandóját annyival alkalmatossabban tud-

hassa kegyelmed dirigálni : mind az eddig particulariter

commandírozó generális uraknak, mind generális commis-
sarius úrnak, mind a tekintetes nemes vármegyéknek ez

iránt írott levelemet és intimatiómat praesentibus accludálom
kegyelmednek, mind penig az eddig lett dispositiók. orderek
mássát a végre adjungálom, hogy az hol mi mennyiben még
nem effectuáltatott volna, maga méltóságos hivatalja s autho-
ritássa által azoknak effectuátiójáról disponálhasson, mind
penig a következendröl, cum uberiori reflexione et infor-

matione, rendeléseket tehessen.

Legyen azért elsben is kegyelmednek tudtára, hogy
az Méltóságos Fejedelem kegyelmes urunk Nagysága paran-
csolatja azt tartja, hogy kegyelmed maga méltóságos szemé-
lyében most magát késedelem nélkül Karvához conferálnia

és az ott találandó és naponként oda gyülekez tábor között

megmaradván, extendálja command()ját a Dunántúl való

földre is, — nevezet szerint marschallus locumtenens gróff

Eszterházy Dániel uram most Csíkvárnál gyülekezett cor-

pusára, nemkülönben generális-fstrázsamester tekintetes és

nagyságos Szentkirályi Andrásy István a Eábaközön, Sop-
rony és Mosony elején, commandója alatt lév commissa-
rius, az mint is mindkettnek kegyelmedtl való dependen-
tiájok iránt írott levelem ímé accludáltatik, kegyelmeknek
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incTiinhálni fog, kinek-kinek maga corpusánál kegyelmed

commandírozását az tiszteknek intimálni. — Hogy penig

kegyelmeknek adott orderim kegyelmednek tudva legyenek,

ímé adatnak páriák sub litera A. A. adjungálnom ; és mivel

Andrásy István úr kegyelme még Karvátul el nem mehe-

tett : szükséges lészen mindjárt kegyelmit együtt a Színai

gyalog ezerivei és Bertóti István lovas seregeivel beküldeni

a Rábaközre, az holott is generális-marschallus gróff For-

gách Simon úr kegyelme dispositiója szerént a passusok

ersségire, a mint tudniillik a Méltóságos Fejedelem ingenieu-

rek utóbbik reportumok szerint parancsolni fogja, bizonyos

munkájokat subrepartiált vala a nemes vármegyéken azok-

nak, vagy ha elégséges nem volna, többet is repartiálna

nemes Soprony, Vas vármegyéknél, egészen Veszprém vár-

megyének közelebb való részibl és Mosony vármegyének a

Lajthán innen keze alatt való részibl ; administratióját omni-

bus módis et mediis mennél elbb adurgeáltassa kegyelmed,

lévén már minden passusnak mind commendánsa, mind comis-

sariussa rendeltetve. Veszprémnek Földvárhoz való közelebb

része, Fejérvár, Somogy, Tolna, Baranya vármegyék Föld-

várhoz administrálják munkáit. Szála vármegyét az hová

alkalmatossabban esik, oda rendelheti kegyelmed. Esztergom,

Komárom, Clyr és Pilis vármegyéket penig az karvai sánczhoz.

Minthogy peniglen a Dunántúl való tekintetes nemes
vármegyéknek elállitandó portális hajdúinak és zsoldos

katonáiknak effectuatióját generálisi hivataljából is magának
incumbálni tudja kegyelmed, azok iránt való, az confusiók-

nak eltávoztatására az általam tett els dispositióimat íme

sub B. B. adjungálom, kibl egész informatiót vehet kegyel-

med, minthogy semmi egyébb mutatio az dispositióban nem
esett, hanem Vas és Soprony vármegyéknek zsoldosai felál-

lításában való fogyatkozás részszerént a tiszteknek impu-

táltatván, kire nézve említett generális és gróf Forgách

Simon úr kegyelme újjabb dispositiót tett vala közöttök,

melyet is sub fasciculo C. C. subnectálom ; most azért ezen

két vármegyét personaliter is Karvához parancsolván által

a fejedelem, maga fog ezen két vármegyével disponálni

Nagysága. — Hogy penig az hadak alimentatiójában fogyat-

kozás ne légyen, generális commissarius gróff Csáki István

uram kegyelmének íme levelemben megírtam : oly dispo-

sitiót tegyen az Dunántúl való commissariatusság iránt, hogy

nem csak a mostani statiókhoz képest, hanem ezután is, a

mikor hova szükséges, — alimentatiót a hadaknak tehes-

sen a commissariatusság dispositiót ; azt mindazáltal serio

particularis commandírozó generális és tiszt uraknak meg-
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parancsolja kegyelmed, hogy az effectivus statuson feljl

és a reguláris renden kívül az administratiót ne prae-

tendálják a commissariatusságtól, hazánk nyilvánvaló kárá-
val, se peniglen az commissariatusság hivataljában senki

magát ne ingerálja, minthogy e provisióknak megszerzése

incumbál egyedül a commissariatusságnak ; hanemha assis-

tentiát mind maga kegyelmed adni nem terheltetik, mind
az tiszteknek az iránt parancsolni.

Az mi peniglen a cassát illeti : meg vagyon az is gene-

rális commissárius ürnak hagyva, hogy ha mi aprólékos

interveniáló és hazánk szolgálatját illet szükségre kíván-

tatnék, az corpusok mellett lév commissariusok ha kegyel-

med assignatióját veszik, erga assignationem et quietantiam
percipientis et ex cassa bellici commissarii erogáljanak. Az
hadak lizetésének peniglen eddig observált rend szerént úgy
kell meglenni, hogy minden regement annak rendi szerént

megmustráltatván magát, regementeknek ([uártélymestere,

avagy arra deputált tisztjei, fizetések felvételeért ad gene-

ralem perceptoratum jöjjenek által. Ugyan e végre küldet-

tetett által Corvíui János fmustramester úr, ki is az

egész Dunán túl való hadakkal oly generális mustrát és

computust ineáljon, committáltatott kegyelmének, a mint
is actu fáradozik benne Csikvárnál. Az Dunán túl lév
hadaknak száma jóllehet generális úrnak orderiben is van
specificálva, mindazáltal sub litera D. D. kegyelmednek is

megküldöttem, kinek is az effectivus statussá az feljebb

említett generális mustrábul fog világosan kitetszeni.

Mindezekbl azért bvebb informatiót vévén kegyel-

med, noha az mostani armistitiumra nézve az hadi operatiók-

rul nem szólhatni : mindazáltal, ha mi oly intervenientia

lenne, maga méltóságos hivatalja és hadi dexteritása sze-

rint hazánk szükséges szolgálatját alkalmaztatni, tudom, el

nem mulatja kegyelmed. Továbbá penig és kiváltképpen az

armistitium felbontásával az Méltóságos Fejedelemnek kegyel-

mes dispositiójától kell mindnyájunknak várni. — Magamat
ezzel kegyelmed atyafiságában ajánlván, maradok

Kegyelmednek
Érsek-Üjvárini,

die 28^^ mensis Juny anno 1706.

kötelesen szolgáló atyjafia

G. B. Miklós m. k.

(Gróf Bercsényi Miklós.)

Alól: Gróff Eszterházy Antal
mezei-marschall úrnak.

(A mellékletek hiányzanali.)
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2.

Puncta projectualia pf^r <'xcdlentissimum dominum comi-

fem dominum Antonium Es^zterliázy de Galcintha, exerci-

timm et partinm regni Cis-Danuhiananim (jeneralem-campi-

marschcdlum etc. in parücidari I. comitatus Veszprémiensns

congressus, Papae die 28. Jidy anni 1706. celehrata, eklem

comitatui proposita.

1. A nemes ország maga nem kevés praejudiciumára,

gyakor kegyelmes parancsolatinak majd mondhatom szánt-

szándékkal való eltapodtatására s a nemes vármegye sörén-

séges kötelességének csorbulására experiálja kegyelmes urunk
Nagysága a rézpénznek, mint nemzetséges ügyönk boldo-

gulása fundamentumának, nem csak folyamotját nem lenni,

de sötinkább másoknak is gonosz példa adására ekkoráig

st valamely futamotját is naponként jobban-jobban a nemes
vármegyében csüggedezni, a legalább- és semmirevaló vená-

lékat is hozzá négy árán adatni, s annyival is inkább
annak elvételétl az árosokat idegeníteni ; melyet már a

nemes ország tovább maga nagy kára nélkül nem szenved-

hetvén, azért annak legels alkalmatossággal exempláris bön-

tetéssét megorvosoltatni, a venáléknak pedig árát istenessen

limitálni s az egész nemes vármegyében publicálni, és mint
a szegénység, úgy a nemesség által is. praxisban vétetdni
szükség ; mivel penig

2. Nemzetséges ügyünk ügy kötelez és csatol kit-kit

a hazaíiai közül magához, hogy ne találtassák senki is, ki

valamely tehetsége szerint való szolgálattal ezt ne promo-
veálná : tapasztaltatik mindazáltal a nemes vármegyéken
sokaknak nagy hazaíiútlanságra és az ellenségnek való kedve-

zésre czélozó szándékával, hogy nem tördvén semmit a
nemességnek nagy része a publicumnak folyásával, mindenek-
felett a nemességet maga ellmozdítására kötelez szándé-

kunkat megvonván mégis oeconomiájában magát, félre tévén

Isten és hazája szolgálatját, negligálja simpliciter a közön-

séges jót; hasonlóképpen a falusi, de kiváltképpen a városi

köz rend is, se a hadi se más valamely szolgálatban nem
forogván, semminém mesterséget sem zvén, naponként ide-

jét csak ingyen tölti ; mely hogy tovább ne légyen, conscri-

báltassanak a nemes vármegyében lév városok in universum,

juxta numerum, capitum virilium et qualitativam habilitatem

eorundem, s úgy az egész nemesség is, mely hovahamarébb
repraesentáltassék is elttem. Szükséges penig

:
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3. hogy a nemes vármegyére palatinális porták con-

numeratiója szerint obveniált portalis szekerek hovahama-
rébb fölállíttassanak és küldettessenek oda, a hova a
commissariatusság fogja parancsolni, hogy így tolláltassék

mind az helységek gyakor forspontoztatása miatt történ
aggravatiója a szegénységnek, s az hadak között is annyival

nagyobb állandóság tartathassék.

4. A tekintetes hadi commissariatus rendeltetett pápai

és palotai magazinalis házaknak s a miatt a hadak fogyat-

kozásának eltávoztatására, praestáltassanak az impositiók

és contributiók szorgalmatossan nemcsak megírt magazí-
numokban, de az interveniens szükségek úgy hozván, másuvá
is, defectus és kemény, következhet executio nélköl.

5. A rézpénznek megvetéseért betétetdött mészár-
székek mindenütt kemény parancsolat alatt nyittassanak föl,

idvontatás nélköl kezddjék el a húsvágás és az szarvas-

marha limitált ára szerint rézpénzen kérdés kívl kelljen

úgy eladni ; nem kívánnék, ingyen vétetdjék el.

6. Hogy penig a nemesség, kiváltképpen a frendek,
vagy csak az ellenség erre szomszédságára nézve is kive-

tdjék, minden félelem szivekbül tolláltassék, kiki fell való

kételkedés és bátorsága is kinek-kinek lehessen, kegyeimes-
sen kívánván a Méltóságos Fejedelem provideálni : hogy az

illetín,^ igaz hazaíiúságban forgó frendnek feleségi s gyermeki,

úgy drága portékái is ne periclitáltassék, kiki mindazokat
intra tridimm küldje által a Dunán, a holott kiváltképpen
való szöletett kegyelmességét fogják subsistentiájok eránt

experiálni a Méltóságos Fejedelemnek, minthogy tétetett

is már errül elégséges dispositio; melyet a kik nem akar-
nák cselekenni, mint magok javára czélozó dologra com-
pelláltatnak is.

7. Tudva vagyon a nemes vármegyénél is az, mely
veszedelmes légyen ellenséggel legkisebben is a communi-
catio és correspondentia, mivel gyakran efféle miatt roppant
táborok szoktak elveszni. Akarván azért ily vagy más akár-
mely történhet szerencsétlenséget nemcsak a hadaktúl,
hanem az egész földrül is hazafiúi kötelességem szerint én
is eltávoztatnom : avégre adhortáltatik a nemes vármegye,
maga tagjai által legkisebb communicatiót vagy más corres-

pondentiát is Gyrben vagy másuvá az ellenség közé ne
engedjen semmit is tétetni, és arrul maga közönséges haza-
fiúságárul való reménségét periclitáltatni ne engedje ; de
praemissis penig kiváltképpen itt Pápán Tallián Sándor,
Pesthi és Sréter János uraiméknak kelletik serio admone-
áltatni, cum ea declaratione penig, hogy, ha csak egyszer in
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simili matéria comperiáltatnak is, procedáltatik a nemes

ország statútuma szerint.

8. Most tündökölvén egyszer világjában hajdani édes

szabadulásunknak ideje, most nemcsak a szomszéd keresz-

tény fejedelmek, hanem maga az ég is a mi javunkra hajolni

láttatván, illend, hogy a jó alkalmatosságot el ne szalasz-

szuk, stinkábh buzogjon s hevljön meg, valakiben még
csak egy csöpp magyari vér vagyon is, s ne szánja azt is

életével föláldozni ezen nemzetséges nagy jóért, s a végre

a nemes vármegyében nemcsak a personalis insurrectio és

portalis hajdúk modalitássá szerint kiki oly készen legyen,

hogy mihelen egyszer tlem parancsoltatik is, viritim oda a

hova kívántatik, minden ember conipareálhasson, és senki

halálos böntetés alatt el ne maradjon, hanem inkább édes

nemzetünk régi dücsséges példáját elttünk viselvén, ha

egyébbel nem is, csak kaszával vagy villával is jjön, mely

hogy egész nemes vármegyében városonként és falunként,

paraszt, hadnagy, kiknek adassék, parancsolatja a megírt

mód szerint fölszedni az egész föld habilis népeit.

9. A kóborlásnak, tolvajlásnak, huzásnak-vonyásnak

és más akármely istentelenségeknek is akarván véget vet-

nem, és hazaíiúságomat az effélék magva szakadásában is

kimutatnom : a végre a Dunántúl bevétetdött jó szokás és

rendtartás szerint, valahol találtatik a malefactor, méltónak

láttatván lenni a halálra, hallogatás és ide s tova való hor-

dozás nélköl akárhol is megböntettessék ;
kegyelmes urunk

Nagysága kegyelmes parancsolatjábul intimálom a nemes

vármegyének, hogy maga grémiumában minden falu és város

határában akasztófákat erigáltasson és csináltasson, melyek

sub poena mulctali két hét alatt mindenütt el is készülje-

nek. Tapasztalhatóképen fogja experiálni a nemes vármegye,

mindenütt nagy jót szerez magának ezzel.

3.

Dnnáninncni postavonalak.

Genuina pária tabelláé postariae recentis.

Kegyelmes urunk Nagysága most recenter ltt

kegyelmes determinatiója szerint kegyeimessen resolválta

Nagysága, hogy az mostani szk idre nézve ennekutánna
azoktul, a kik közpénz-fizetéssel járnak az postákon, az

egy lótul járó 90 pénz helett kegyelmetek egy-egy rhenensis
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forintot vegyen, másképpen ne is próbálja kegyelmetek, a

melyre kemény böntetés alatt köteleztetik kiki kegyelmetek

közöl, vizsgálván azon currenst az tabellán, melyet promoveálja,

magát ne menthessen, hogy nem tudta. Dátum Rozsnyó,

die ultima mensis Decembris anni 1706.

Supremus postarum magister

Joannes Szepcssy m. p.

(L. S.)

Tabella postaria recens.

Tyrnavia

Szeredinum 1

Mocsonak 1.

Hinc ingressus ad Tardos-

kedje 1, Ujvarinum 1,

Bátorkeszi l^/o, Karva 1,

Nagy Kér 1

Verébéi 1

Léva IV2
Hinc digressio ad civitates

montanas Bakabánya 1,

Schemnicium l^/o, Vete-

rosolium 1, Neosolium 1.

Megyerad 1,

Saágh 1

Vadkert l^/s

Ácsa 1^2
Hatvan l^o

Gyöngyös l^a
Verpelét V^
Agria 1

Kövesd 1

Ernd 1

Ónod 1

Lúcz 1

Sz. Mihály 1

Nánás 1

Hatház 1,

Hinc cursus Debreczinum.

Kalló IV/o \ Ex Báthor ver-

Bátor IV2 / sus Munkács:
Király IV2
Tasnád l^/s

Körestelek 1^!

Somlyó 1

Zelyüs iV'a

Hic influit

linea Tran-

silvanica.

Ex Leuchovia incipit

:

Leuchovia 1

Korotnok 1

Bertód 1

Eperjes 1

Cassa 1

Szina 1

Vilmány iWo

Szikszó IV/2

Ónod. hic influit.

Szálka P/s
Namény 1

Tisza-UjhelyP/s

Berek 1

Munkács 1

Hinc gressus

ad Huszt VL

Joannos Szepessi/ m. p.
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4.

Die 17. Marta 1707. a császár commandérozó generálisi

parancsolatjáhnl, Sopron vármegye gyüléséhül ugyanazon
vármegyére kiadott és szóUó pátensnek contrapatense.

Én, Galánthai Gróff Eszterházi Antal, etc. Mindenek-
nek a kiknek illik, de kiváltképpen nemes Sopron várme-

gyében lév helységek lakosinak, mind azoknak, kik kegyel-

mes urunk Nagysága hivségén eddig is állhatatosképpen

megmaradtának, — mind, a kik attól elszakadván, a császár

pártjára hajlottanak, akár úri, akár f-nemessi, akár penig

paraszti renden levk legyenek azok, adatik értésekre. —
Nyilván vagyon az egész keresztény világ eltt, ez az áll-

hatatlanságra és hizelkedésre született német nemzet eleitl

fogva mely temérdek hazugságokkal szokta maga dolgait

folytatni, úgy, hogy ha fegyvere nyelve szerint progrediálna,

egész Európa neki elég nem volna. Eleven példa erre csak

azon patens-levél is, mely minapiban a császár comman-
dérozó generálisi neve alatt nemes Sopron vármegye gyülé-

sébül kiadatott vala, a holott a Rába túlsó féli egész földrül

hadainknak teljességgel való kinyomattatásokat még minden-
napi bennléteknek alkalmatosságával allegálván, hajdani

óhajtott szabadságunkat munkálódó hadainknak számát
kissebbíteni kívánván, parancsolja vagy a generálisságnak

vagy a nemes vármegye tiszteinek mindazoknak neveket

bemondatni, valakik vagy ekkoráig mellettünk fegyver-

keztenek, vagy penig actu is fegyverkeznek. Ezen nyil-

vánvaló vérárulásnak én nyakát akarván szakasztanom,

fgenerálisi authoritásombul serio parancsolom : senki csak

egyet is azok közzül, kik ezen közönséges jóért mellet-

tünk fegyvert fogtanak, vagy most is fognak, avagy a

változásnak szokatlansága miatt letették magokat, elárulni,

senkinek is bemondani vagy föladni ne merészelje. Tudva
lehet egyébiránt kinek-kinek, valaki efféle vérárulásnak

vagy csak árnyékában tapasztaltatik is, irtóztató halállal

veszti el életét. Mivel penig a hadakozásnak folyamotja

szerint az ellenség köziben hol felessebb, hol kevessebb por-

ták is szoktanak bejárni : ezen rend szerint azért akár
csoportos, akár penig egyes-ketts vitézl rend megyén is

közlönk s fordul meg akárhol a megirt vármegyében,
senki azokra harangok félreverésével vagy másképpen jelt

adni, — járásokban, megszállásokban vagy megnaplásokban
ket elárulni, annyivalinkább csak egy lépésnyire is zni.
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kergetni, vagy a mi nagyobb, nevelni (i()y) ket ne meré-
szeljék, tudva lévén ezen pátensem által, hogy efféléknek

tagjaiknak csonkításával vész el életek ; st ha valaki az

olyan házánál lakos embert föladna is, a ki hadaink közül

valakinek szállást adna, hogy azt eltitkolná, avagy penig

táborunkba izenné vagy irná : karó leszen néki böntetése.

Hasonlóképpen böntettetik az is, ha valaki mellettünk volt

vagy mostan is lév embernek csak egy pénz-ér jószágát

föladja vagy elárulja is. Melyeket így értvén, senki is vak-

mer bizakodásra magát ne vesse, hanem tudván az

ideiben mindezen böntetéseket végbe menni s nyilvános-

ságosan kitudódni, vagy csak azért is effélékre vigyázó

vitézl rend vagyon constituálva, st a lakosok közöl csak

egynek is illen árulónak meg fogja mondani : két aranya
adatik generális Bottyán János uramtul, három aranya
leszen annak ugyan említett generális uramtul, ha ki csak

ogyet is az ellenség közül meg fog s rabul hozza el magával.

Hogy azért ezek jobban végben mehessenek, ezen pátensem
falurul falura hordoztassék, sohol el se sikkasztassék, hol-

léte fölirattassék, és az utolsó biró által kezemhez köldet-

tessék, kölömbet sem cselekedvén. Dátum in possessione

Nagy-Emke, die 10. Április, 1707.

Tekéntetes, Nemzetes és Vitézl N. N. az magyar haza
szabadságáért Dunántúl vitézked hadi tiszt uraiméknak

Ö kegyelmeknek közönségessen.

Ajánlom kegyelmeteknek szolgálatomat. Isten áldja

kegyelmeteket

!

Az kegyelmetek nekem irott levelit vettem, melybül

az hazája mellett tett sok szolgálotit, az ellenségtül való

szenvedésit, holmi fogyatkozásit és kéválképpen az rézpénz

folyása megbomlása miatt való alkalmatlanságit az vitézl

rendeknek értem. — Nem kétlem, kiki kegyelmetek közül

nemcsak külön-külön, de közönségessen is tapasztalhatta,

mely szives indulattal, éjjeli-nappali tördésemmel igyekez-

tem mindenkor az vitézl rendeknek mostani, édes hazánk-

nak közügye mellett való szíves fáradozását s vitézked

fegyverkedésit, az mennyire lehetett, gondviselísemmel jutal-

maznom, s annyivalinkább az Méltóságos Fejedelem atyai

gondját bizonyította, midn eddig is minden, hazánkbul kitel-
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hetö segítséggel volt az vitézl rendhez ; az mint is mennyi
könnyebbségét s hasznát érzette eddig nemcsak az mundé-
rimgozásnak, de az hasznossan kezdett rézpénznek : itílje

kiki magában, és midn Istennek kéválképpen való segét
karja ereivel nemzetséges ügyünk mellett való fegyverkezé-

sünknek mind az egész világ eltt dicséretes s mind méltán
reménsígünket ersít elmenetelit, kegyelmetek dicsíretes

vitézkedíse által is nyilván látjuk s tapasztaljuk is, hogy
ne íbrülnö *) inkább kedvünk s igyekezetünk az édes hazánk
ily hasznos s híven vitézked fegyverinek gondviselésére és

így kévánom ezen oknak magyarázásával bizonyossá tenni

kegyelmeteket, hogy valami csak kitelhet s lehet hazánk-
bul, annak módja s rendi szerént segíteni kévánjuk kegyel-

meteket és közönsígessen az vitézl rendet, és az Méltóságos
Fejedelemnek atyai gondviselésiben meg nem fogyatkozik

senki ; de ellenben igenis méltó, hogy kegyelmetek közül

kiki nemcsak meggondolja, de még az kik tiszt uraimék
közül Istennek nagyobb talentumával áldattak, mások-
nak is, — kéválképpen a köz vitézl rendeknek — elmé-

jekre adják, hogy tartsa kiki szivében s lelkiben gyükere-
zett emlíkezetül ezen nemzetséges igaz ügyünknek mind
okát s mind szükségét, és midn az vérünket szomjúhozó
s rajtunk kegyetlenül uralkodó, szabadságos törvényünket
csúfságosan rongáló ellenségünknek dühössíge magyari
vérünk, hazafiúságunk és hajdani nemzetséges dücssígét
szabadságunknak szereteti ébresztett s rá is gerjesztett,

ne mocskoljuk dicsíretes hazafiúságunknak hírit egyedül
az fizetésre való támoszkodással ; nagyobb bérit várjuk
Istennek áldásábul véres vertíkünknek, úgymint nemzet-
séges örökös szabadságunknak helybenállítását. Higyjünk
Istenben, hogy magunkra fogjuk példázhatni az zsoltár

énekét sok munkáink után : Euntes ibant et flebant, mit-
tentes semina sua, venientes autem venient cum exal-

tatione portantes manipulos suos. Yígasztaltatom egyéb-
iránt nem kevéssé kegyelmetek Írásán, kibül látom, (el is

hiszem ezen indulattul viseltetve) mindennyi súlyos fára-

dozási, kárvallási, dícsíretessen vitézked nyughatatlansági
és nem kevés fogyatkozási között is nem valami unatkozott

kedvetlenséggel vagy illetlen kévánsággal egyelíti kegyelme-
tek magok fogyatkozásainak repraesentatióját, hanem kegyel-

metek tisztségihez illend móddal jelentvén mindazokat,
segedelmet annyira az mennyire lehet, nemzetséges ügyünk-
nek elmozdítására kéri s kévánja ; azért is kegyelmete-

*) Ébrülne, ébredne.
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ket kévántam utambul való választ-títelemmel consolálnom
s bizonyossá tennem, hogy Isten még Beszterczére vissza-

vívén, valaminek föltalálhatom módját, addig is, míg Isten

Méltóságos Vezérl Fejedelmünket Erdély fejedelmi székiben
való ülése után szerencséssen meghozza, — kegyelmetek
consolatiójára elkövetem, az mint is az mundér eránt már
provideáltam Isten kegyelmébül annyira, hogy abban senkinek
fogyatkozása nem leszen, tetétül fogva talpig. Az szénának,

abraknak szk voltát majd Isten az jó mezvel felváltja, az

kenyere nem fogy el kegyelmeteknek újig, csak az kémélésben
és rendes rendtartásban hátra ne hagyja kegyelmetek.

Az rézpénznek bocsi fotta, megvallom, alkalmatlan,

mert az feírpénznek noha hasznát igenis tudjuk, de mivel
azt az német kegyetlensége annyi súlyos portiózás által

nemzetünktül kisajtolta kegyetlenül s hazánkbul kivitte,

azért kölletett, régi historiákbul másoktul tanulva, ezen eddig

jó hasznunkra volt rézpénzt behoznunk ; kit mivel már
kéváltképpen való bvsége lenyomott, tudom, az mostani,

már ajtónk eltt lév országgyülekezetben az nemes con-

foederált statusok fognak az hadaknak továbljvaló sub-
sistentiájokrl elégségességgel gondoskodni, hogy nemcsak
kegyelmetek túl az Dunán, hanem az egész haza hadai,

(mivel jól tudja kegyelmetek mindenben s kéválképpen az

fizetés és tractamentumban, rendekben állandó egyenlséget
kévánnak) subsistálhassanak, vehessék egyszersmind recog-

nitióját vitézked zelusoknak hazájátul. Azalatt, az mint
iram, mint segíthetem ad interim kegyelmeteket, pénzzel,

posztóval, csizmával, fris néppel : késedelem nélkül Beszter-
czérül értésére adom kegyelmeteknek. Kívánom azonban,
Isten kegyelmeteket hazafiúságában ersítse s vitézkedísek-

ben segítse ; maradván kegyelmeteknek szolgáló jóakarója

Dátum Liptó-jvár, die 7. Április 1707.

(rróff' Bercsényi MiMs, m. k.

6.

Pozcony vármeíjyenek.

Comes Antonius Eszterházy de Galántha, perpetuus
in Fraknó, arcis et praesidii Papensis dominus et haeredi-

tarius capitaneus, Suae Serenitatis Principális Confoedera-
torumque Regni Hungáriáé statuum exercituum Generális
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Campi Marschallus, eorundemque statunm ex primariis sena-

tor, partium regni Trans-Danubianarum supremus commen-
dans generális, imius denique inclyti regiminis dragoneriaui

colonellus, ac inclyti comitatus Comaromiensis supremus

comes, etc. etc. Praesentem notitiam quoquomodo habituris

Serenitatis Principális cujuscunque ordinis et nationis fide-

libus, signanter ver tóti comitatui dominorum praelatorum,

baronum, magnatum et nobilium, pleljeorumque inclyti comi-

tatus Posoniensis. salutem et convenientem mei promptitu-

dinem. — Eleitül fogva való pusztításunkra s vérünk

szopására torka feltáttábau igyekez kegyetlen német nem-

zet mely sok keserves s sokakat éhelhalásra juttató. Isten

s emberek törvénye kivl való adózásokkal sanyargatta édes

hazánkat, nyilván vagyon az egész keresztény világon ; mely

elviselhetetlen iga alul mostani nemzetséges fegyverkezé-

sünkkel s Istennek velünk munkálkodó, kiváltképpen való

kegyelme által a midn magunkat föl akarnánk szabadítta-

nunk, s vagy jó megegyezés által, vagy másképen dolgunk-

nak jó véget kívánnánk érnünk : ím a telhetetlen nemzet

jövend jóakaratjának jelét mutogatván, megmaradott kicsin

javacskánkat, vagy penig a szegénységnek mindennapi mun-
kája után való kenyérit éhezi és szomjúhozza, újjabb portió-

beli fölvetésekkel magához közelebb lév nemes vármegyéket

rettenti s ijeszti, melyrül már (a mint informáltatott a

generálisság), nemes Pozsony vármegyére is ment limitatio

s parancsolt currense is az ellenségnek ; melyben ámbár sok

cenyegetésekkel rettentse is a nemes vármegyét, de ím én in

fontrarium universis et singulis supranotatis. fcommendé-
rozó generálisi authoritásombul keményen intimálom. paran-

csolom is : senki az ellenségnek titkon vagy nyilván, se úri, papi.

fnemessi rend, vagyis a szegénység közül egy pénzt is portió

vagy más nevezet alatt adni vagy küldeni ne merészeljen,

mert egyébaránt a ki effélében megtapasztaltatik, hazánk

nyilvánvaló árolóinak és a confoederatio megsértjének azon-

nal Ítéltetvén lenni, megfogattatik s a nemes ország statú-

tuma szerint böntettetik meg, s úgy adattatik ezzel mások-

nak is jó j)élda. Hogy penig ezen pátensem mindenütt a

nemes vármegyében nyilvánvalóvá légyen, valóságos niássai

küldessenek meg minden processusban a nemes vármegye

által, s falurul falura hordoztassék. Dátum in possessione

Emke, die 19. Április anno 1707.

Mezei-generál-marschall

Gróf Esderháíij Antal m. k.
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7.

Illustrissimi, Reverendissimi, Spectabiles ac Magnifici,

Admodum Reverendi, Perillustres, Generosi item Egregii

et Nobiles domini, amici mihi honorandi, observandissimi.

Salutem et servitiorum meorum paratissimani eom-

mendationem. — Jóllehet mostani nemzetséges ügyünknek

az öszveszüvetkezett egyesség által leend promotiójára

minnyájan fegyvert kötöttünk : mindazonáltal lévén sokan

köztünk olyanok, a kik mind ez óráig, micsoda okbul és

mi végre édes hazájának és nemzetének nemessi szabadsága

mellett fegyvert fogtanak légyen? — nem tudják. Hogy
azért kiki igaz magyar hazafiai közül maga törvényes

praetensióját és igaz jussát, s nemkülömben felfuvalkodott

német nemzetnek ezer ravaszsággal ellenünk practicált

hamisságát és törvéntelenül reánk vetett elviselhetetlen és

minden kigondolt politicával csalárdságra czélozó imposi-

táknak, oppressióknak és exactióknak súlyát világossan

általláthassa s ki is tanulhassa: ímé, mindeneket magnhan

foglaló, az nemes orszáfj detenninátiójábúl kiadatott köny-

vet *) generálisi authoritásomhoz és characteremhez képpest

a tekintetes nemes vármegyének az praeannotált okokbúl

transmittálnom kívántam, melyet a nemes vármegye, szokott

gylést hirdetvén, publicáltassa, és in paribus is, — ha szük-

ség úgy hozza magával, — in gremio comitatus lév nemes

lakosokkal communicáltassa. Reménlem, kiki általlátván

német nemzetnek csalárdságos politicáját, magában száll.

s igaz hazatiúságát vérének utolsó cseppje kiadásával is cou-

testálni fogja. Caeterum cupiens praetitulatas dominationes

vestras ad^vota ^diutissime foeliciter supervivere. — maneo
sub dato Érsek-Újvár, die 28. Április, anno millesimo sep-

tingentesimo sexto,**)

Earunden Dominationum Vestrarum

servus et amicus ad

obsequia paratissimus

Cotnes AntoniifK Eszterházy, m. p.

Alól : Nemes Veszprém vármegyének.

*) Az *Animadrerftiones Apologiacae,* Vay Ádám tollából.

**) Tollhiba, septimo helyett. A könyv ugyanis csak 170(5. július

21 -kén 'ejeztetett be és oszszel került sajtó alá, Nagy-Szombatban.
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8.

Credentionahíi. ad cerios senatorei^ dominofi sinffülatim

expediendae.

Spectabilis ac Geiierose doinine, amice et benevole

mihi observaiidissiine

!

Salutom et servitiorum meonim promptitudinem. —
Lévén jószáj^im s más rendbéli praetensióim eránt a nemes
ország eltt bizonyos instantiáini, bíztam azokat nemzetes
vitézl Konkolyi László uramra, nemes vármegyém (Komá-
rom) vice- ispánjára kegyelmére, adván egyszersmind ö

kegyelmének bíztomban olyas instructiót, hogy az említett

materiákban való propositióit praevie kegyelmeddel közöl-

vén, azoknak folytatásárul opinióját is vegye kegyelmednek,

s kérje hozzám mindenkor tapasztalt jóakaratjának meg-
mutatására, kiben magamnak is semmi kétségem nem lévén,

kegyelmedet kötelessen kérem, említett vice-isi)án úrnak ö

kegyelmének nemcsak praevia opinióját adni, hanem azon

följl in consessu hozzám mindenkor megmutatott jóakarat-

jával dolgaimat is segíteni és elmozdítani mindenekben
kegyelmed ne sajnálja. — ígérem én is magamat kegyel-

med szép jóakaratjának minden adandó alkalmatosságokkal
való reciprocatiójára. — Caeterum servet Deus praetitulatam

Dominationem Vestram diu feliciterque supervivendam. —
Dátum, etc.

Praetitulati Dominationis Vestrae servus et amicus
paratissimus.

(Dátum és aláivás nélküli másolat gr. Eszterházy Antal tábori

könyvében; 1707. május elejérl való.)

9.

A dunátitúli ezredeiteknek.

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek, mint kedves
colonellus Uramnak

!

E níostan folyó ni:íjus havának IH-dik napj:ín kezdd
(hiodi nemes generális conventusnak hirét, nem kétlem, régen
hallotta kegyelmed, s vött is talám aziránt ekkoráig vala-

mely intimatiót. Mivel penig a Fölséges Fejedelem, kegyelmes
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urunk és a confoederált nemes statusok a dunántúli e^^ész

hadak részérül, valamint szintén a nemes vármegyékbül is

a megemlített ónodi generális conventusra egy solemnis
ablegatiót kévánnak expediáltatni. Magam a hadi opera-
tiókra nézve jelen nem lehetvén, nem is agáihatom ott
personaliter a dunántúli dolgokat; hanem jár azon az
elmém, hogy tekintetes nemes vármegyéknek Kisfaludi György
brigadéros uram 6' kegyelme tudván jól a Dunán túl való
hadak constitutióját, — alkalmatossan esnék, ha kegyelme
mellé, secundum triplicem statum religionis, értelmes és

expressus tisztek az egész hadak consensussábul coadjun-
gáltatnának, és minden regementek, s kegyelmedé is, teljes

instantiájokat egy módos formalitásban föltennék, nomine et
in persona universorum regiminum trans-danul)iauorum az
expeditus követ uraimék folytatnák ezen gylésen az dolgokat.
Az minthogy kegyelmetek ezt, kérem, effectuálja, és hova-
hamarébb denominandus követjeiket hozzám íjocsássa, és
által— assecurálom parolám alatt kegyelmeteket, — oly recom-
mendatióval s credetionalissal bocsátom, hogy kiki tajjasztalni

fogja maga instantiájának fructussát ; a minthogy már is fönt
titulált Fölséges Fejedelem kegyelmes Urunk és Méltóságos
Magyarországi Fgenerális (Bercséntjí) uram Excellentiája a
dunántúli hadak szükségeirül mindennek eltte kiváltkép-
pen való atyai gondviseléseket kévánván megmutatni : kegyel-
meteknek s regementekbéli tiszt uraimék számára sót, posz-
tót, karmazsint és kordovánt szerzettének, a közönséges
hadaknak pedig mundért és pénzt, — fehéret is a mennyire
lehet, — kívánnánk kiadattatni; mellyeket ezen mostani
alkalmatossággal kévántuk is volna általküldeni, de a
securitásrul kétségünk lévén, netalántán az ;Utalvitetend
cassának híre confusio-keresésre provocálná az ellenséget

:

azért kölletett magam mellett megtartóztatnom, s praevie
fömustramester Corvíni .Tános uramot kegyelmét ;íltal-

küldenem, ki az egész dunántúli hadakat megmustnílván,
annakutánna a tabellával a maga regementje quártélymes-
terit kiki kegyelmetek közöl általexpedi;ilja, s ott való
generális perceptor Horváth György uramtul a pénzt, —
köntösös commissarius Benyiczky Márton uramtul pedig a
mundért percipi;ílliatja. Hogy penig most is szinte üresen
ne járjon megírt mustramester Corvíni János, viszen által

magával tiszt uraimék számára bizonyos vég posztókat,
karmazsínyokat és kordoványokat, melyeket instruotiója sze-

rint kegyelmetek között proportionate föl is fog osztani.

Só is szállíttatik kegyelmetek közé, mely is tiszt uraimék-
nak nagy hasznokra, havi íizetésekben adatik.

TIIALY KÁLMÁN : ESZTERHÁZY A. TÁliORI KÖNYVE. 2
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A pénz penig hogy most által nem vitettetik, a föl-

jebb megírt történhet szerencsétlenségen kívl az is oka,

hogy ide és tova az hadak után hurczolni nem lehet, a

hadaknak penig a cassa helyében való jövetelekkel a mili-

taris dispositiók turbáltatnának : hanem csakugyan jobb

lészeji általküldeni a regementjek (juártélymestereit, és mind
a pénzt, mind penig a mundért itt nállam egyszersmind

kezekben venni.

(Dátum nélkül; 1707. május elején.)

10.

A2: egé82 magyar luidak 7%evekhel az Generális- Ónodi
Conventnshan credentionalis.

Felséges Erdélyi és Magyarországi Vezérl Fejedelem,

nemes confoederált Magyar Haza minden méltóságban s

rendben és tisztben illyesztetett statusi ! Nagy kegyelmes

urunk ! jó uraink

!

Az austriai háznak idegen és kegyetlen uralkodása

által édes nemzetünk eltapodtatott hajdani virágzó szabad-

ságának nyomós helybenállítására, Felséged fejedelmi vezér-

sége alatt Isten szent fölsége bennünket nemzetségestül

felindítván, noha csekély értékünket s vérünket fttig meg-
emészteni kívánó kevél ellenségünk mind fegyveres, mind
más szines machinatiói által szive-szakadva kívánta azt

végbenvinni, miképpen édes nemzetünket kifejtzhetetlen

újjabb s halálnál keservessebb kelepczében ejthesse : de Isten

szent fölsége ingyen kegyelmébl naponkínt boldoguló

fegyverünk mellett állván, annyira áldott és ersített bennün-
ket, hogy vérünk szomjúhozó dölfös ellenségünk szándéka,

gyengeségünk által is mindekkoi'áig megakadáloztatott, s

tovább is, — hiszszük Istenünket — megakadáloztatik.

Csakhogy a Tekintetes Ország eltt kényszeríttetünk de-

clarálni azt, hogy ellenségünk száma, sok rendbéli fogyasztá-

sink után is csak egy, vagyis inkább neveked formában lév.

az hadi conjuncturák szerint interveni;iló számtalan, életünk

koczkáztató nemzetséges szolgálatok napról napra annyira
nevelkednek rajtunk, hogy ámbár ne ílljék senkinek köz-
lönk ezen közönséges jóért való vére hullásárul és sebeirül

szóllani, de tábori szükségeink megszóllatnak bennünket.
Ugyanis a sok fáradtság és hadi szolg;ílat miatt nuír közön-
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ségessen panaszolkodbatjuk lovainkból, fegyverünkbl és

rubánkbiíl teljesen való kifogyásunkot, melyeket noha a

szabadságot szeret akármely jó hazaüa is maga értékébül

restaurálni kívánna és tartoznék is : de már az is az ellen-

ség által, kiváltképpen a szomszédos helyekben, elgázoltatva

lévén, igen kevesen érkeznek közlönk reá. Jóllehet mind
ennyi sok rövidségek, majd mondhatjuk extremitások között,

ezen közönséges jóban nemhogy csüggedezni kívánnánk,

st naponkint közölgetött, régen óhajtva várt szabadságunk-

nak elérése jobban-jobban gerjedeztet bennünket, de szünte-

len érezvén feljebbemlített fogyatkozásinkat, annak meg-
orvosolhatását semmimódon sem tapasztalhatjuk ; mert noha
e köztünk folyó rézpénzbül valamely segítségünket kellene

reménlenünk, de annak bocsi és érdeme a sok káros aljusiisok

által naponként elolcsódván, abbul való fogyatkozásunkat

tapasztaljuk inkább, mint elmenetelünket ; st keservessen

kell kinyilatkoztatnunk, hogy ezen monetának folyamotja

miatt árossabb egy pínzkufárnak két s három pénz-ér
jószága, mint halálával igaz magyarságát contestáló egy igaz

hazaíiának vére. Melyre nézve noha nincs közlönk a ki ezt

nem fájlalná, a ki mindennapi rövidségét nem sóhajtaná : de

mégis csak közönséges boldogulásunk czélja örvendeztetvén

bennünket, e miatt sem leszünk semmiben hátraállók, hanem
instálunk az Tekintetes Országnál azon, hogy ennek az réz-

monétának vagy valóra in priorom statum hazánk jovára

ezen mostani nemzetséges tanácskozásban restituáltassék,

vagy pedig adinveniáltassék más oly médium, mely által hogy
tovább is subsistálhassunk s a közönséges jó ne csüggesz-

tessék, lehessen valamelly ezüst-pénzbéli vagy más rendljéli

füzetesünk ; s mivel a naturálékat is gyakran szken kap-

hatjuk, magunk s lovaink éhezése miatt penig a szolgálat

kedvetlenül esik : instálunk azért is a Nemes Országnak, téte-

tdjék ax iránt is olyas dispositio, hogy ennekutánna job-

ban subsistálhassunk. Mindezeket penig noha magunk is in

praemissis kívántunk alázatossan Felséged és a Nemes Ország
eltt detegálnunk, de, hogy szóval bvebben declaráltat-

hassék, alázatossan expediáituk közlönk méltóságos Gróff

Galanthai Eszterházy Dániel generális campi marschalli

locumtenens, Buday István, tekintetes és nagyságos Révai

Imre, Rétéi György, Szálai Pál, Illosvay György, Üjvárossy

István, Andreánszky Zsigmond és több más, részünkrl való

ablegatus uraimékat Nagyságokat s kegyelmeket, etc.

Instálván a Nemes Országnál, azon említett ablegatus

uraimék szavait kegyeimessen acceptálni s hozzánk örven-

detes válasszal minnyájunk consolatiójára visszabocsátani
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inélt(5ztassék ; effectuáltatván ugyanis a praemissák, ajánljuk

magunkat mi is mindenném, st vérünket is föláldozni kész

jó hazaíiságunk megmutatására is ; a minthogy mara-
dunk is

Felségednek s a nemes confoederált statusoknak

Dátum ex castris

ad Ivánka positis,

die 6. May 1707.

Dátum ex castris hív, alázatos és köteles

ad Ivánka positis, szolgái

:

Hadi f és alacson tisztek

és közrendek közönségesen.

11.

A liadah Jcérvénye.

Serenissime, confoederati regni Hungáriáé Dux et

Transylvaniae Princeps ! Excellentissime ac Illustrissime

supreme commendans Generális ! caeterique in praesenti

generáli consessu simul constituti domini, domini nobis

clementissimi, gratiosissimi, colendissimi

!

Licet superiorum equidem nostrorum benigna ex an-

nuentia et intimatione erga certas credentiouales in negotio

nomineque totius militae pronunc sub comnienda Excellen-

tissimi ac Illustrissimi Domini, generális-campi-marschalli,

comitis Antonii Eszterházy militantis, certos dominos able-

gatos jam suo modo in inclytum praesentem generalem

conventum expeditos fre sciamus, medio quorum omnia
gravamina omnino representatione digna quod humillime

detegentur, persvasum nobis habemus. Quoniam tamen ex

ordine et parte infanteriae nos cujuscunque gradus ofíi-

ciales, natione nonnulli quidem externi, in fidelitate con-

foederatorum inclytorum statuum autem constantissimi co-

militones, nostram fortunam, vitám quin et guttam sangvini

ultimam in emolumentum ac pro recuperanda hujus Patriae

avita libertate devoventes consecrare, consumereque parati

sumus, nostri status et requisitorum occasione modernae
regulamentalis dispositionis per Excellcntissimum dominum
supremum Generalem commendantem, dominum Nicolaum
Bercsényi, (titulus) gratiose noviter extradatae experiamur

defectum, quem humillima cum submissione in praetitulato

conventu tamen tabellariter declarare necessitamur. Constat
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praeprimis enim omnibus inclytae hujus patriae statibus
promptitiidinem nostram praecipue externae nationis offi-

ciales, pro coiiventi nostro duntaxat stipendio, non ver
ob aliam considerationem fideliter strenueque in servitio

regni a nobis impendere, quod per exhibitam növi gratiosi

regulamenti restrictionem nunc diminutum existens, nobis-
que primariis regiminum ntriusque nationis officialibus,

iitpote colonellis, vice-colonellis, supremis vigiliarum prae-
fectis, companiarum consveto modo proprias companias
habentibus, cum denegatione hactenus solutionis, seu gene-
rosi ofücii capitaneatiis praeter omniiim monarcharum
observatimi praxim, subtrahi debere praescribitur ; imo. quo
plus, graviusque foret, imiis capitaneiis pliis de menstruali
suo stipendio, quam supremiis vigiliarum praefectus ad
tenorem modernae ordinationis participari posse dignosci-
tur. Et qiiicquid etiam dum et quando portionaliter de
pecunia cuprea nobis propensaretur, jani in integris regni
circiilis ac districtibiis valore ipsius contemptuosae cupreae
monetae annihilato existente, ea nequaquam consummi
potest, ita, ut ex limitata praelibatae cupreae monetae solu-

tione, nobis ordinaria, commode subsistere, verum nequidem
unicum pondus carnis vei alterius generis naturalia acqui-
rere valeamus, et secus juxta modernam incljti commis-
sariatus dispositionem vei in contentationem, cum defalca-
tione videlicet oralium nostrorum portionum, sed neque
pro parato cupreo aere, pro quo nos tamen sanguinem et

vitám periculo fortunae exponimus, frustum caronis prae-
statur

;
quibus miseriis tantopere dietim angimur. mox tam

ipsi, quam servitores et familiae nostri fame 0I3 praedecla-
ratam summám egestatem et inexplicabiles defectus obire
debeamus. Pálam est consimiliter et gregariorum nostrorum
lamentatio, qui ferme ex majori parte seminudi, inermesque
incidentes, de suis praetensionibus usque ad praesens incon-
tentati manent. Unde praemissorum humillima genuine
eaque uberiori pro exageratione ac sollicitanda gratiosa
remediatione expedivimus e medio nostri spectabilem ac
magnificum baronem dominum Emericum Révay,. inclyti

unius regiminis pedestris ordinis supremum coíonellum,
exorando altetitulatum incljtum generalem couventum.
quatenus eundem prouti et caeteros praemissos dominos
ablegatos nostros, cum consolatoria, benignaque rosolutione
ad nos remittere. taliterque constantiam nostram ad ulte-

riora boni publici utilia servitia obligare, ac in i)erpetuum
in intemerat^m íidelitatem devincere dignabitur. Xam alio-

quin, nisi in praenarratis et per dictum dominum colonel-
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luni tlemisse i)rüi)onendis gravaminibus nobis affulgeat favo-

rabile remedium, cum protestatione submissa, nostri in

ulterioii continuatione seivitii impossibilitatem expectora-

miis. Dum ergo sujjer his jjostiilatis benignum praestolare-

mur responsum, maiiemiis

Suae Serenitatis Dacalis, Excellentissimi ac Illustris-

simi Supremi Generális commendantis, — earundemque
praetitulatanim dominationum vestrarum

servi humillimi. obligatissimi

:

Siipremi et subordinati oflicia-

les, ac tota militia, sub com-
mando praetitulati excellen-

tissimi generális.

12.

A dunántúli vármegyékhez.

lllustrissimi, Reverendissimi, Spectabiles ac Magniíici,

admodiim Reverendi, item et Nobiles, Egregii.

Saluteni et servitiorum meorum promptitudinem. —
Az szabad uralkodásra vágyódó austriai ház által földre

tapodtatott édes hazánk törvényes szabadságit régen óhaj-

tott virágzó állapotjára akarván a Méltóságos Fejedelem s

a nemes confoederált statusok hozni, az vala sok éjjeli-

nappali fáradságinknak legfölsöbb czélja, hogy miképpen
lehetett volna jó megegyezéssel hadakozásunknak végét

érnünk : ezért volt a nagyszombati békesség tractatussa

instituálva is, a melyben a fölfuvalkodott nemzetnek színes

és nem szíves, st alattomban való csalárd munkálkodási
s naponként nevelked machinati()i miatt semmi jó és

állandó békességre lépni nem lehetett. Ez okbul azért

kegyelmes urunk Nagysága és a confoederált nemes sena-

toria deputatio megegyezett akaratjábul szükségesnek Ítél-

tetett a nemes confoederált statusoknak generális conven-

tust e mostanság folyó 17()7-dik esztendnek következend
május^ havának els napjára, nemes Borsod vármegyében
lév Ónod név mezváros tájékára rendelni és publicál-

tatni, mely alkalmatossággal eleiben terjesztetik a nemes
confoederált statusoknak mind a békesség tractatussa mikép-

pen folyt és miben maradott légyen, mind pedig a confoe-
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(leratio további hasznos progressusárul val(5 consultatio is
leszen.

Mivel penig ezen generális conventusra nemcsak a
contoederalt s ámbár némely helyeken azulta hostilis impe-
tiist experiált nemes vármegye, de még hazánk hivsége
es a contoederatión kívl császár részén lév úri és fne-
mesi rendek is hivattatnának, s nem kétlem, ha csak elnem tévedett valahol mentében, a nemes vármegye is vette
errul kegyelmes urunk Nagysága convocatióját. De mostan
veszem szintén magyarországi Méltóságos Fgenerális Székesi
brrolt Bercsényi Miklós uram Excellentiája levelit mely-
ben adja értésemre oly kiváltképpen való reflexióval való
letet kegyelmes urunk Nagyságának a dunántúli nemes
varmegyékhez, hogy megírt május havának els napiárul
ugyanazon hónak tizenhatodik napjára dilatióját és proro-
gatiojat ezen generális conventusnak maga kívánta volna
o Nagysága kegyelmesen intimálni, de erdélyi fejedelmi szé-
keben való ülése miatt mostani távulléte Nao-ysátrának
nem engedi; lévén azért énnékem ezen dilatiónak reltera-
tioja es a dunántúli nemes vármegyéknek értésekre való
adása irant méltóságos principalisimtúl teljes parancsolatom •

a végre kotelessen akartam a nemes vármegyét requirálnom
hogy megértvén ex praemissis az említett gylésnek pro
clie 16. proxime futuri mensis May ltt extendáltatását
a conloederatioban mégeddig állhatatossan megmai-adott
tagjai melyre nézve a nemes vármegyék úgy intézzék amagok dolgait, hogy ha personaliter az ellenség constitu-
tioira nézve nem lehet, csak a mint kitelhetik és akarják
a megírt napon és helyen compareáljanak, mivel absoiute
kivanja kegyelmes urunk a nemes vármegyének is emberei
által praesentiííját, kit, kérem, el se mulassa. Caeterum
praetitulatas Dommationes Vestras diu salvas et incolumes
vivere desiderans, maneo

Praetitulatarum Dominationum Vestrarum

servus et amicus ad
obsequia paratissimus

Comes Antonius EszterMzij, m. p.
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13.

Levél, mely által az egész Duna 8 Tisza között lévü briga-

déros és ezeredes-Jcapitdny nraiynékvak ö kegyelmeknek érté-

sére adatik és geninne declaráltatik, mi okra nézve nem
lehet Kegyelmes Urunk indílicáltatássa szerint az mostan
Ónod táján celebrálandó ország-gyüléssére, ámbár nemes-
emberek légijének is, kinek-kinek szemílyje szerint compa-
reálni. s kik az cgés-z hadak képiében követül ahlegáltatta-

nak azon gylésre, ekképpen következik

:

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek

!

Ez mostan folyó május havának tizenhatodik napján

kezdd ónodi generális conventusnak alkalmatosságával

kegyelmed regementje közül bizonyos tisztnek comparitiója

eránt való intimatióját maga brigadérossának, parancsola-

tombul kegyelmed, nem kétlem, régen vette ; mely compari-

tióra elhiszem, ekkoráig el is készítette kegyelmed deputatus

tiszteit maga részérül. De mivel az ellenségnek indulóban

lév szándékára nézve most nemhogy az hadi tiszteket

meg lehetne oszoltatni, stinkább mindenünnen contrahál-

tatnak : a végre ne is légyen senkinek olyas conceptussa,

hogy ámbár privátiimban, vagyis a i)ublicumnak pretextiissa

alatt valamely más dologban azon ónodi gyölísben szándé-

koznak vagy el])ocsátkozni kévánkoznak, vévén magoknak
csak énrólam is példát, ki egy érdemetlen senatora. a mel-

lett possessionatus úri tagja lévén az nemes hazának, elmul-

hatatlanúl kévánhattam ott való jelenlétemet ; de elttem
állván az haza itt való szükséges szolgalatja, abban itt

megmaradnom s kegyelmetekkel való megmaradásommal
azon ónodi hasznos tanácskozásnak az ellenség ellen bás-

tyája akarok lenni. Hogy penig szükséges dolgai elmozdí-
tásában a regementek, azok között kegyelmedé is, meg ne
fojtassék : commandóm alatt lév egész hadak nevével, ugyan-
azok gravamenjeinek proposítiójára s azon gylésen val('»

folytatására tetszett egy solemnis ablegátiót deputálnoin.

mely követség fejének tekéntetes nemzetes vitézl Buday
István generális-fstrázsamester uram kegyelme lévén

denomináltatva, coadjungáltattak kegyelme mellé nemzetes

és vitézl E,étey György és Szalay Pál óberster és Bajcsi

Gryörgy vice-colonellus, ürl)án Czelder uram kegyelme
regementjebéli óbrist-lajdinant uraimék kegyelmek. Értvén
azért kegyelmed, maga regimentjének is tudtára adván
megnevezett követ uraiméknak nomine et in persona uni-
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versorum regiminum, commandatione videlicet meae subja-

centium, azon ónodi gylésre leend ablegátiókat és expedi-

tiókat, — valaminémö instantiái, gravameni és más akármi
néven nevezend propositiói lehetnek kegyelmed regement-

jének : mindazokat szép, módos formalitásban és memori-
alékban föltennyi, akár hozzám, akár csak említett Buday
István generális uramhoz kegyelméhez küldje kegyelmetek.

Assecuratusok lehetnek benne, kemény instructiójok lévén

reá, oly íideliter fogják foltatni megírt követek kegyelmetek

dolgait, mint ha personaliter kegyelmetek maga jelen volna

;

kiben kétsége senkinek ne is légyen.

Akarám e mellett azt is értésére adnom kegyelmednek,

hogy a mostani reductiónak alkalmatosságával, tudom, azon

nemes vármegyének, melybül kegyelmed regementje kiáll,

a zsoldosok, vagyis portás hajdúk, azoknak fegyvereztetése,

mundéroztatása, vagy más accessoriuma iránt nem kevés

villongásban voltak, actu is lehetnek, nem kívánván magokat
a nemes vármegyék méltóságos generális uram Excellen-

tiája intimatiójához alkalmaztatni, melynek tenora az gene-

rális mustra kiadott formájának 15 punctumában és az

mediate következend 1 6-ikban ekképpen következik :

Járul már ide szükségesképpen az zsoldosok status-

sárul való informatió, melyet mind tudni, mind declarálni

regementeknek szükség, st Írásban kiadni ; az minthogy
az vármegyéknek is fog intimáltatni, hogy tudniillik minden
vármegyének zsoldossá, uemkülömben minden régi egy por-

tája után per quatuor pedites computando, in suo tixo

primae limitationis numero adatott és assignáltatott mostan
in numerum et ordinem completi status, és jóllehet subse-

quált majdnem csak minden nemes vármegyéknek vagy uni-

versalis, vagy praticularis defalcatiója : de minthogy az

olyatén defalcatióknak száma s rendi senkinél nem constál,

et incertus numerus calculari nequit, vévén azonban az

nemes vármegyék occasiót az defalcatio emlékezetibül, öszve-

keverték restantiákat az defalcatióval cum detrimento statu-

entium, kihez képest determináltatott az, hogy in íixo et

pleno assignáltassanak a nemes vármegyék contingensei, és

minden regement maga zsoldossait vagy portális hajdúit az

szerént praetendálja. Hogy peniglen ez iránt a nemes vár-

megyék ne injuriáltassanak és az méltán való defalcatiók

ne vilescáltassanak : nemcsak in completo, hanem sub speci-

fice subdivisiója az olyatín zsoldos vagy portális hajdúk

contingensének, (salva justae proportionis quaestione in

gremio cujuslibet comitatus factae subdivisionis) adja ki az

regementje tiszteinek, hogy azoknak elállíttatássáért az
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nemes vármegyék tisztei ne aggraváltassanak, hanem incum-

báljon az regement tiszteinek in locis designatis keresni

magok contingensét, és így hasonló speciíicátióval mindazon

személyek, valamelyek eximáltattanak, avagy dominiumok, a

kik exemptiójokot praetendálják, cum designatione justae

proportionis quotae adattassék ki az regementek közé, kik

is tartoznak az ollyan speciticaticjnak signaturáját reprae-

sentálni, és a mennyiben igazságosnak s valóságosnak fog

ismertetni, annyiban fog defalcáltatni az nemes vármegyének

(iuotájábul, és ad complementiim regiminis, hogy recruták

fogadtathassanak, annyiszámú pénz minden regementnek

fog adattatni, hogy se az vármegye injnriáját, se az rege-

ment defectussát ne panaszolkodhassa.

A fegyver miatt elveszett zsoldosokat és portálisokat,

úgy az szökevényeket is nem lehet az defalcatio közében

keverni, hanem azokat minden militaris esztendknek elejé-

vel, mely 1™^ Novembris kezddik, toties-quoties secundum

debitum contingens statuálni kelletik. Hasonlóképpen a zsol-

dosokat is, mert valaminthogy ha az nemes ember occasi-

óban elvész, a liának kell insurgálni, ha nemességét manu-
teneálni kívánja : annyivalinkább egy maga életét megment
elveszett zsoldos helyett mást tartozik az nemes ember

állíttani maga helyett ezt hozván magával mind hazánk

törvénye s mind az jó hazaíiúság.

így értvén azért mindezeket kegyelmed, az reductio

alkalmatosságával suboriált difficultásokat a praemissákkal

tollálhatja, és de pleno et integro complanálhatja is kegyel-

med, melyekhez mindenekben alkalmaztassa is magát. In

reliquo kívánván, Isten éltesse kegyelmedet szerencséssen,

maradok sub dato Érsek-ITjvárini, die 9. Mai 1707.

Kegyelmednek
szolgáló jóakarója

Gróff' Efi^terházíj Antal, m. k.

14.

Érsek-itjvári vice-commendáns urnni juramenttima.

Én N. N. esküszöm az atya, liú, szent-lélek, teljes

szentháromság, egy bizony igaz, él Istenre, ki az én igaz

hitemben engemet úgy segíljen, hogy a fölsíges erdéli és

magyarországi vezérl-fejedelem s a méltóságos generálisság

kegyelmes annuentiájábul beállíttatván ide az érsek-újvári
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végházban vice-commendánsnak, abbeli hivatalomat nemcsak
csönclessígben kívánom híven viselnem, hanem a történet

úgy hozván magával, ha az ellen síg áltól ezen végház meg-
szállattatik is, valameddig lábomra állhatok, mindaddig
forgolódásommal, biztatásommal, jó példaadásommal és más
minden kigondolható úton-módon úgy viselem magamat
mind éjjel, mind nappal, st a szükség úgy hozván magával,

az ellenség fegyvere és impetusa között is, hogy mind a

népnek szívet adjak, mind pedig ezen végház, mint hazánk
nagy kincse, általam is, a mennyire lehet, conserváltassík

;

gondom lészen mind küls, mind bels erssígekre a vár

körül, kiben a nípet mindenmódon conserválnom kívánom
;

se titkon, se nyilván az ellensíggel nem correspondeálok, se

a correspondenseknek nem conniveálok, st a kiket afféliket

tapasztalník : halállal kívánom megbüntetnem, több tiszt

uraimékkal együtt. A vár föladásárul a legutolsó extremitás-

nak eltte nemcsak nem gondolkodom, st még másoknak
se mutatok csak ingyen is alkalmatosságot arra. A strá-

zsákra mindenkor jól vigyáztatok s vigyázok. Ha mi romlás
törtínnék a várban vagy bástyáin az ellensíg áltól, azokat

is legottan reparáltatnom kívánom, hogy annyival is jobb

szíve adassík a bennlívknek. A csüggedezket biztatom,

betegeket ílleszgettetem a mennyire lehet ; egy szóval, min-
denekben, valamit a jó commendánsi tiszt hoz magával s a

szükség kívánja s az alkalmatosság magával hozza s in-

structiómban is kiadattatik, úgy viselem magamat, hogy mind
Isten, mind emberek eltt lölkömismírete ment lehessen,

s számot is adhassak ; kire Isten engem, valamint éltemet,

szerencsémet kívánom, úgy segéljen.

Gróf Eszterházíj Antal m. k.

15.

Érsek-újvári commendáns uram ö kegyelme *) instrucfiója,

kinek ezen praemliiim obsidiájának alkalmatosságával mi
módon magát in defensione köllessek viselni és alkalmaz-

tatni, — az alább megírt punctumokban következik.

imo JVIihelest commendáns uram kegyelme az ellenség

Vág felé közelgetésének hirét hallja, legottan semmiképpen
el ne múlassa az küls városi lakosoknak intimáltatni,

'') Ekkor Ebeczky Imre, daudárnok.



28 ESZTEKHÁZY A. TÁBORI KÜNVVE.

hogy minduyájan minden jovaikkal onnét eltakarodjanak.

és magokat máshová retirálják. — Azonkívöl, hogy com-
mendáns uram annyival inkább az ellenségrl bizonyosai)!)

hírt és jobl) kuntsaíftot (Kund.scJiaft) hallhasson, mindenkor
egynehány jó katonát commendéroztatva Taroskegy (Tardos-

kedd) felé tartson jó vigyázásban, és minekutánna említett

commendáns uramnak ö kegyelmének ex certis relationibus

constálni fog, hogy az ellenség nevezett Érsek-Újvárhoz
közelget: intentionatus légyen mindenféle marhát azontúl

város alá, az ersségtül egy muskéta-lövésnyire hajtatni.
2<io Minekeltte pedig az ellenség errefelé közelgetne,

kegyelme a falukra currens-leveleket bocsásson, hogy
az helségbeli mentül több és számossabb élést a praesi-

diumban behozzanak, úgy, hogy in tempore commendáns
uram, több tiszt uramékkal együtt, élés dolgában magok-
nak jól provideáljanak.

3tio Minthogy az olyatín defensióban leginkább a

jó keresztény hit és hívség requiráltatik, — commendáns
uram kegyelme azért azt is el ne mulassa, hanem még
ezeknek is eltte az egész tiszteket az gvardizonynyal együtt

magához ers hittel megesködtesse, melyet, egy szív és

lélekkel egyetértvén, — hogy utolsó csöpp vérek kiontásáig

életeket föltévén egymás mellett, egymást el nem hagyják.

se pedig senki valami rosszindulatra másoknak példát

mutatni nem fog.

4*° Midn az ellenség ezen ersség alá beférkezne,

tali in casu commendáns uram kegyelme az egész gvar-

dizonyt a bástyákra és az küls ersségekre contrahálja

és oszsza el; a mely bizonyos beleket obrist-laidinant

Revier (Riviére) uram kegyelme denominál, elrendel, és

commendáns uramnak megmutatja : az szerint kegyelme
is magát alkalmaztassa; mely meglévén, az egész posté-

rungok helyben maradjanak, míglen megtudhatni, hol fogja

az ellenség kévánni a maga operatióit kezdeni? Melyhez
képest et econtra más dispositiókat tennyi szükséges lészen,

úgymint : mihelest az ellenség a vár eltt kampírozna, és

commendáns uram bizonyos kímek által (kiket mindenkor jól

megdiscretiózván) meg fogja tudhatni, hogy az ellenségnek

minden szükséges hadi requisitumi és egy obsidióhoz való

kévántató munitiója magával legyen és fassinákat csináltat

:

eo facto commendáns uram kegyelme az gvardizonybul
bizonyos személyeket a küls városban commendérozzon
eljáróban. Ezeket »zu bedeckhen« jó egynehány lovast prae-

mittálván, azon várost kívül egészlen köröslen-kerül ígettesse

föl és funditus rontassa ; nemkülönben egyébb alkalmatos-
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Ságokat is, melyek az ellenség operatióihoz deserviálhatná-

nak és hasznossak lehetnének.
5to Minekiitánna pedig az ellenség kezdi az várat

attakérozni, ellenben commendáns uram ö kegyelme az

gvardizont három corpusban vegye, melyek minden negyed-
napon az attakérozó helyen strázsán legyenek, más napon
pediglen dolgozni, és harmadikon nyugodni fognak. E mel-

lett observálván ezt, hogy az els napokon apró fegyvert

az ellenség ellen adhibeálni ne igyekezzenek, hanem csak

taraczkokat és szakályosokat ; a mint említett óberst-laidi-

nant Revier uram maga in defensione leginkább hasznos-

nak találná s Ítélné, úgy kormányozza. Ha az ellenség a

várat attakérozni kezdi és approssát csinálna : minden úttal-

nióddal azon kell iparkodni és mesterkedni, hogy mind
gyalog, mind lovasság által teend excursi()kkal az ellensé-

get obruálni lehessen és az álgyit leginkább beszegezni

igyekezzenek ; mely eránt commendáns uram óbrist-laidinant

Revier urammal kegyelmével egy tanácscsal élvén : mely
helyen lehetne legertlenebb az ellenség aprossa? hogy az

ellen az eruptió legjobban s annyival is inkább szerencsés-

sebben véghez mehetne ; melynek alkalmatosságával mind-
azonáltal maga commendáns uram in persona ott jelen ne

legyen, hanem oly helyre magát recipiálván, honnét nem-
csak az excursiónak folyamotjával való operatiókat láthas-

son, hanem a melyet azon occasióban mind az jelenlév

tisztekre, mind az közönséges vitézl rendre is vigyázván, —
distingválhassa : ki miként magát viselte légyen ? hogy az

érdemeseknek méltán remuneratiója lehessen, másokat penig,

(kik mintegy desperátióban láttatnának), az által animálhassák.

Ellenben pediglen mindazon tisztek és közönségessek, vala-

kik magokat gyalázatossal! viselték, emberségeket fére tették,

annyivalinkább, ha valamely confusiót szerencsétlenségre

okoznának, — az olyanokra hadi törvént szolgáltatván,

másoknak is irtóztató példájokra, érdemekhez képest, min-
den engedélyem nélkül büntetdjenek.

6*'' Incumbálni fog ez is commendáns uramnak
kegyelmének, hogy az obtegált vagy titkos utakot az utolsó

extremitásig defendálni módot keressen, és a revellínt mind-
addig el ne hagyja, valameddig a pressát meg nem csinálja

;

a hol ha az tisztek és azokkal való commendérozottak
magok postérungját a reveiinán túl commendáns uram
kegyelme ordere nélköl elhagynák, avagy magokat eltolat-

nák, minekeltte az ellenségnek kemény oppositióval resi-

stálni igyekeztek volna: tali in casii commendáns uramnak
teljes hatalmában és szabadságában adatik, hogy minden
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törvény nélkül, akár tiszt, akár csak közönséges hajdú légyen,

minden kegyelmet fére tévén, exequáltassa, ámbár excusálná

is magát valaki, hogy az vitézl rendtül elhagyatott volna

;

de semmiféle mentséget absolute ne suífragáljon, jrjl tudván

maga obligati()ját, hogy élete fottáig, vagy mindaddig is,

valameddig rabbá nem esik, maga postérungját elhadni ne

merészeljen.
7™*^ Ha commendáns uram látná, hogy az ellenség

közel a várhoz ugyan csak approsséroz és az revellínán

pressét csinált volna : azontúl sokszor megírt commen-
dáns uram kegyelme jó rendeléseket és dispositiókat az

bástyákon (tegyen) s maga is személye szerint jelen légyen,

hogy az küls sánczokban lév embereinek egy tartós, apró

fegyver által való tzadással, az insenír által is instituálandó

és együtt suffragálandó tzi operatiókkal az szerencaétlen-

ségtül secundáltathassanak.
8'^° Az midn pedig az ellenség a pressét lövetné, az

asszonyi személyeknek commendáns uram inhibeáltassa,

hogy absolute föl s alá a bástyákon való járástul magokat

megtartóztassák, — mivel sírások és lamentatiójok által a

vitézl rendnek semmi jóindulatra nem válik.

9"° Ebben állhatatosság lévén és dicséretes resisten-

tiát megmutatván, hogyha mégis eo non obstante az ellenség

az küls sánczokat elnyerni, per consequens azon is fog

iparkodni, hogy azalatt a bels, fbástyán is a pressét

lhessen, — de hoc in passu igen -szükséges lészen, hogy

commendáns uram kegyelme itten az maga sedulitását

és tehetségében álló dexteritását kinyilatkoztassa, hogy

tudniillik continue maga személye szerint, a hol az pressét

lövetik, ott forgódjon, mentül jobban dolgoztatván, azon

pressét igen ers fákkal és más hasonló szükséges requisi-

tumokkal muniálván, reparáltassa ; a hol a jó példának

okáért a gvardizonnak az által a munkához jobb kedvet

adván, maga is commendáns uram kegyelme hozzá segél-

jen, és biztató szép szókkal a népet alliciáljon. Mihelyest

pedig a préssé készen fog lenni : mégis olyan fortélyt és

módot kölletik föltalálni, hogy minden tehetséggel az ellen-

ség ostromának resistálni lehessen miném teend dispositi-

ókkal, melyek mind commendáns uramot, mind óbrist-laj-

dinant Revier uramot illetni fogják azon occasióban

;

maga commendáns uram kegyelme az truppok eltt jár-

ván, a mint legjobban és nagyobb serénységgel lehet, tartsa

és oltalmazza magát, hogy azon contestálandó szives fára-

dozási által a többi vitézeknek is szívek megbátoríttassék.

A mellett el nem köll múlatni mínákkal és egyébb kigon-
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dolható hadi stratagemmákkal az ellenség operátiójának

obviálni, és azokat a mennyire-annyira lehet, praeviálni,

a ki leginkább óbrist-lajdinaut Revier uramnak kegyel-

mének pro üdeli observatione concredáltatik, csak commen-
dáus uram kegyelme elégséges munkás emberekkel succur-

ráljon, hogy in necessitate azok miatt említett óbrist-

lajdinant uramnak munkái végben vitetdjenek, hátramaradás
és defectus ne légyen ; a kik pedig szemek eltt lév vesze-

delem miatt az olyan dolgoktul irtóznának, azt magokra
vállalni nem akarván : azok közül egyet, másoknak példájára,

commendáns uram minden törvény nélköl exequáltasson.
j^Qniü ^ jj^j g^2 artholleriát illeti, aziránt óbrist-lajdi-

nant Revier uramnak a parte instructiója levén, kiki tartozik

azért dispositióihoz képest ebben is magát alkalmaztatni.
11""^' A jó harmóniának megtartóztatására nézve

igen szükséges, hogy commendáns uram kegyelme az

alatta való tisztekkel is szépen magát comportáljon és

vélek discrete ágáljon, azokkal pedig (a kik valamiben vét-

kesseknek lenni tapasztaltatnak) strictius procedáljon, vala-

mely kemény animadversiót az olyanokhoz mutatván ; hasonló

respectussal lévén az gvardizon a többi tisztekhez, et

econtra tiszt uraimék is tudván magokat illendképen a

militiához alkalmaztatni és comportálni, a mint tudniillik

a szükség hozza magával. A parte pedig commendáns uram
kegyelme olyan bizonyos embereket is tartson, a kik.

valami a praesidiumban történik, mindenekrül rei)ortumot

tegyenek, értvén leginkább a kik labanczossak volnának és

kiváltképpen az ellenséghez valami hajlandóságok animad-
vertáltatnék.

12™° Incumbálni fog commendáns uramnak kegyel-

mének, hogy tiszt uraiméknak szabados asztalt is tartson,

azon okbul leginkább : azon alkalmatossággal promovendos
discursus, ezen praesidium állapotja és constitutiója eránt

való elméjét és inclinatióját valamihez kinek-kinek experiál-

hassa, és az által másért tiszt uraimékat magához alliciál-

hassa is ; mely költség iránt vagyon Szluha Fereucz prae-

fectus uramnak is kegyelmének instructiójában : in casu

necessitatis az fiscalis proventusokbul succurráljon.
]^3tio Minthogy azonkívül egyre-másra kézbéli kült-

ség is a praesidiumban ad publicas necessitates kívántatik

:

hagyatik bizonyos cassa belli megirt Szluha Ferencz prae-

fectus uram kegyelme kezénél, kit a szükségnek idején

commendáns uram requirálván, a ki hasonlóképen azon

kívántató kültséget (per mutuam inter se habendo corre-

spondentiam) suppeditálni fogja.
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14^*^ Ha commendáns uram kegyelme ex certa rela-

tione, vagy akár egy is valakitül hallaná valamely tiszttül,

hogy ostromnak eltte jobb capitiilálni, mintsem az ostro-

mot impediálni ; így sz(31ván azért valaki, hogy magát oppo-

nálná és revoltálna, — tartozni fog commendáns uram az

olyat kemény árestomban tartatni s tétetni. Nem külömben
való vigyázást observáljon azokra, úgy, mint hazánk mos-

toha íiaira, valakik étczakának (idején) a bástyán lebocsát-

kozni és desertálni praesummálnának ; az ollyanokat meg-
ragadtatván, pro statuendo exemplo, publice felkaróztassa.

Hahogy pedig maga is consentiálna commendáns uram,

hogy az ostromnak ne resistáljanak : a várnak föladása után

mindenekrül strictissime számot fog adni, mivel kiadott

orderemhez, se pedig instructiómhoz magát nem alkalmaz-

tatta, se úgy, mint hite és kötelessége tartotta volna, vég-

hez nem vitte.

15**^ Holott valami olyas conferentiák interveniálná-

nak, vagy az praesidium defensiója, vagy feladása végett,

vagy pedig másféle a közönséges jót concernáló állapotok

iránt, a ki in praesentia unanimi consensu dominorum ofíi-

cialium szokott meglenni : a többi között Szluha Ferencz

praefectus uram kegyelme is (mivel a cassa, kenyér, só,

hús és egyébb állapotok az kegyelme dispositiójában álla-

nak), hasonlóképpen az olyatín conferentiákra mindenkor
convocáltassék és adhibeáltassék, kinek voxát és opinióját

commendáns uram kegyelme, úgy, mint a többi tiszteknek,

bevegye, hogy annyivalinkább, a mirül jövendben commen-
dáns uramnak számot köllenék adni, per voces mindenekrül

könnyebben felelhessen.

16*° Rebus itaque sic stantibus, ha elégségesképpen

tett resistentia után az ellenséget nem lehetne absolute

restringálni, hanem mégis inhaereálna maga feltett czéljának :

obiigáltatni fog commendáns uram, hogy magát a gvai--

dizonynyal együtt az retranchementban retirálja. a ki az

obsidio alatt praeparáltatott. Holott az ellenség attakírozná

:

nem lessz egyebet mit tenni, hanem vagy victoriázni, vagy

halált szenvedni, mivel már akkor semmi capitulátiót nem
remélhetni, a midn az ellenség mindezeket superáltatta

volna. Nem látván penig commendáns uram mitlünk semmi
felé, hogy segítséggel succurrálhatnánk : tali in casu az

utolsó extremitást magára ne várjon, hanem inkább az

ellenséggel jó capitulátiót ineálni igyekezzék ; holott penig

commendáns uram kegyelme assecuratus lészen, hogy tlünk
adandó jeleink által succursust remélhet : semmiképpen ne

capituláljon, hanem minden úttal-móddal mindaddig az
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retranchemeiitot defendálni és manuteneálni minden ervel
és tehetségével intézze.

171110 Mindezeket azért commendáns uram, fó'commen-
dáns uramnak kegyelmének idevaló jöveteléig strictissime
observálván, úgy, hogy ezen kívül a kegyelmes urunkhoz
Fölségéhez és édes hazánkhoz való contestálandó hívségéhez
képest maga industriája által, annyiszor említett praesidi-
umnak nagyobb hasznára lehet : semel pro semper dexte-
ritásának recommendáltatik és committáltatik ; melyekhez
(ekkoráig való existimatiójának nagy kiterjedésére) magát
industriose alkalmaztatván, úgy folytassa az egész dolgokat, a
mint legjobban lehet. Fcommendáns uram kegyelme pedig
megírt praesidiumban beérkezvén, ezeknek végben való
vitelére kegyelmének incumbentiája és kötelessége lészen.
Az alkalmatosság pedig (ha úgy) hozza magával, hogy más
valamely ftiszt ide commendéroztatnék : azzal is hasonló-
képpen pro directione sui ezen praemittált punctumokat
communicálni szükséges, et quidem in praesenti authentica
forma, úgy, hogy in praesentia unius, más helette való com-
mendérozó ftisztnek mindenkor deserviálhassanak.

18^° Arrul is méltó emlékeznünk, ]ia történet szerint
Isten látogatásábul súlyos betegségben esnék, vagy, az mint
könnyen szerencsének változni szokott kereke, fcommen-
dáns uram az ellenség kegyelmeden általesnék; akkor az
köz vitézl rendnek consensussábul, ex pluralitate vocum
egy alkalmatos, tetszések szerint való commendáns sine ulla
disputatione választassék.

Dátum in dicto praesidio Érsek-Újváriensi, die 11.
mensis May, 1707.

16.

Mi módon adattassanak a jelek mind az praesidium-
bul s mind penig az táborbul, következik:

1'"° Minekutánna az ellenség már in actuali blo-
quádában lészen, estve és étszakának kezdetén egy rakéta fog
bocsáttatni, a második rakéta peniglen a midn az hajnal
kezd hasadni.

2'^° A midn az ellenség a maga futó árkát (vulgo
laufgraben) fogja kezdeni csinálni, estve két rakéta fog
bocsáttatni, és megént kett hajnal tájban.

31° Ha valakit akarnak hozzánk küldeni a praesidi-
umban, eo in casu a commendérozó generális a mi armádánk-

THALY Kálmán: esztekházy a. tábori könyve. 3
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bili estve három rakétát l>ocsásson. a ki nicf^lévén, fogunk a

küls postérungban levknek ordert adni jó vigyázásra,

liogy azokra, a kik ide jnének és nekünk j"') hírt hoznának,

ne lüjenek.
4*** Ha penig mi valakit az erösségbül ki fogunk

küldeni, estve három rakétát fogunk bocsátani, és más hár-

mat éjfél után, a ki azt fogja jelenteni, hogy valaki az erös-

ségbül az armadához kiküldettetett.

5*" Hogy azért megtudhassuk, hogy az kímünk sze-

rencséssen elmehetett, a táborrul jelt kelletik nekünk adni,

mihelyest odaérkezett; lígymint tudniillik: estve egy raké-

tát és minekeltte megvirad, újobban egyet, mely által

megtudjuk, hogy az követünk az armadánkhoz szerencséssen

elmehetett.
6*° Hahogy az ersségben valami controversia vagy

egyenetlenség exoriáltatnék az quardizon és az ottvahj

lakossok között, kik akarnák, hogy az várost föladnák : eo

facto az erösségbül három rakéta fog estve bocsáttatni, éjfél

után is három és regvei hajnal eltt is újobban három, a

ki in totó 9 rakétát teszen.
ymo

jjjj penig azon fellemlített egyenetlenség meg-

csillapíttatik : akár az naj) mindjárt, akár más napon órárul

órára négy rakéta fog bocsáttatni, pro signo, hogy a male-

contentusok lecsillapodtanak.
8^'° Ha az ersségben valami nagy szükségben lesz-

nek, hogy embernek a miatt capitulálni kelletnék, — tehát

az ersségben éjjel minden fertály-órában hat rakétát fogunk

bocsátani.
9110 Hogyha az mi armadánk bennönket secundálni

igyekezni fog és jó securitással biztatni, a végre hasunh'*-

képen az armadánál hat rakétát bocsássanak minden fertály-

órában, a ki jelenteni fog : succursusunk lészon.

10'"" Ha az mi armadánk szándékozni fog az ellen-

séget attakírozni, szükség, hogy az armada nekünk is tud-

tunkra adja. és csak félórával viradta eltt 5 rakétát bocsát-

tatván, bizonyossak leszünk, hogy az ellenséget egynehány

óra múlván attakírozni fogják ; mely mihelyest meglévén,

mi is egy ers excursiót tentálni fogunk.

17.

Érsek-újvári s nemkülönben nyitrai commendáns urai-

mék kegyelmek instnutiója. mely szerint mitév légyt'u

és nemcsak a megleend obsidiónak alkalmatosságával,
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hanem mindenkor és commune reojulariter azont observálni
és participálni tartozni fogja, mint ezen alább megírt i)iinc-
tumok szerint következik.

imo Legelsben is commendáns uram kegyelme az
egész

^
gvarnizont öszvegyölekeztetvén, tudhassa bizonyos

szamát, mely ers légyen. Annakutánna a gvarnizonbeli
ftiszteket maga mellé vévén, kikkel az fortalitiumot meg-
járván, mutassa és designálja kinek-kinek maga bizonyos
posterungját, hogy ki-ki lármának alkalmatosságával ad
locum debitum, tiszte, hivataljához képest, magát contrahálni
tudhassa, praevie mindazonáltal a megírt postérungokat
connumerálván, hogy azokra az gvarnizoíibéli troupok^'pro-
portionate kiállíttathassanak. A mellett oly bizonyos helyet
IS designáljon commendáns uram, a hol lármának idein cn-
jó corpust ex reserva contrahálni lehessen.

^

2*^° Minekutánna pedig commendáns uraim modo
praescripto az gvarnizont már kiosztotta volna, serio tiszt
uraiméknak parancsolja meg, hogy mihelyest egy, legkisseb-
bik lárma lészen, senki magát nem absentálván, hanem ki-ki
a maga designált postérung helyére compareálni siessen és
jelen legyen.

3^^" Ólkor commendáns uram kegyelme maga is vak
lármákot iustituáljon, és személye szerint gyakorta" az pos-
térungokat visitálja, és a hol történet szerint tali tempore
valamely tiszt a maga postérungján jelen nem volna, kemé-
nyen böntesse, megparancsolván nemkölömben commendáns
uram az köls városson lév katonaság tiszteinek, hogy
minden regvei verattakor az titkos utón kívöl, (vulgo chénnn
conrert) egy jó puskalövésnyire egy tizedest egynehány
katonával patrolírozni küldjenek, megtekintvén, hogylia vala-
hol a táján a vár körül valaki magát el nem titkoíta-e ? —
mely meglévén, azon patrolérozó tizedes az revelínán lév
strazsánál, valamit tud és látott, mindenekrül reportu-
mot tegyen

;
a kapuk penig mindaddig bezárva maradjonak

valameddig azon patrolérozás véghez nem megyén, és repor-
tumot nem tesznek.

,.
.^^° Commendáns uram kegyelme nemcsak minden

ejjel jol és szorgalmatossan patroléroztasson, hanem három
rundát (körjáraf) is tétessen

; az elst az hautbachton iHaupt-
VVache) lév kapitány tiz órakor estve; a másodikat az ifjal)-
bik leudenaut a fels kapurul hajnal eltt két órakor: a har-
madikat az els kapunál lév leudinánt verattakor véghez-
vinni tartozzanak.

5*" Mindjárt a czappenstrách után az hauptbachton
lev kapitány küldjen egy hadnagyot három gregáriussal



3f> ESZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE.

az bástyákra, a ki a vizitáló rundát véghez vigye ; mely meg-
lévén, és a mely káplár az Mária-bástyán strázsán vagyon,

hasonlóképpen egy szabadost másod magával patrolérozni

küldjen, annakutánna pedig az megírt haubtbachton lev
kapitány a maga rundáját fogja véghezvinni.

6**^ Az rimda és patrolírozásban observálni kell, hogy

primo az bachton lev kapitány egy strázsamestert küld-

jen, a ki a rundát megjárja és a feltanálandó strázsáknak

az parolát kiadja, és econtra az haiiptman is az egész

strázsákat, viszontag az parolát percipiálni fogja; midn
j)enig az rundák az visitálandó strázsájoktul messze nem
lesznek, a strázsa legottan »ki vagy« ? kiáltson háromszor,

és a harmadik kérdésre csak tartozni fog az runda felelni,

mondván: » runda !« Erre a strázsa kiáltson : »megállj !« vagy:

»halt rund!« kiáltván a maga tizedessét, hogy az egész strá-

zsák ébren legyenek. Annakutánna a két tiszt két vagy

három lépésnyire egymáshoz közölgessenek, egymásnak az

parolát kiadván és a mi passírol, vagyis történnék, egymást

informálják mindenekrül, egymásnak ellenében hegyével a

meztelen fegyvert tartván.
7™° Commendáns uram kegyelme maga is ólkor a

rundát megjárja, megtekéntvén, hogyha a postérungok more
debito helyijén vadnak-e? és az eleikben adott ceremóniá-

kat observálják-é, vagy sem?
S"^^ Az egész strázsák, az kik a bástyákra vannak

helyheztetve, az órát scriptotenus feljegyezzék, a midn a

rundák és patrolírozók postírungjai mellett elmentek, kit

reggel korán a bochtán lév kapitánnak reportálván, és azon

kapitány hasonlóképpen scriptotenus genuinum reportumot

tenni tartozni fog, úgymint commendáns uramnak kegyel-

mének.
9110 Megparancsolván commendáns uram placzmajor-

nak is, hogy mindennap maga személye szerint az strázsák

felváltásokkor jelen légyen, és maga a strázsákot ad debitas

postás elrendelvén, úgy, hogy avval az alkalmatosságá-

val az troupok nem confuse, hanem rendessen marschí-

rozzanak.
2^01110 Minekutánna a placzmajor a parolát kiveszi,

a hauptbachtra menjen, a hol az egész regementbéli adju-

tántok is sine absentia jelen lenni tartozzanak, és ottan

emiétett placzmajortul a porolát kivenni, a midn min-

denkor a hauptbacht fegyverben álljon, míglen az parolák

kiadása tart és végzdik, qiui durante egy circulusban

állván, a hol minden regiment maga rundját observálja

;

legelsbben penig a placzmajor a parolát az artollériának,
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annakutámia a Gavallériának, iiltimo az infantériának ki-
adja, mely ceremóniák igen exacte observáltassanak.

11™° Az, praesicliumbeli strázsák minden óbersterek-
nek és commendérozónak s regementeknek, ha mellettek
passírolnának, vagy elttek, fegyverben álljanak. Az pi-aesi-
diumon kívül penig a commendérozó fgenerális híre nélkül
uraiméknak szabad hálni nem lészen.

12*^° Commendáns uram élne múlassa, se ne praete-
reálja ezen praemittált punctumok continentiáihoz kéi)est
quam exactissime et acciiratissime observálni és azokhoz
magát alkalmaztatni, megismerkedvén azon kívül az ottvaló
lakosokkal is és cívisekkel, hogy kegyelmes urunk Fölsé-
gehez affectionatusok legyenek, és azok között is spionokat
es kímeket tartasson, a kik valamit tudnak, látnak és
hallónak, mindeneket fideliter referáljonak a mi az praesidi-
umban az lakossok között történnék, tartván azonkívül
commendáns uram más bizonyos kímeket is, a kiket erga
honestam discretionem sive solutionem, Esztergom Komá-
rom és más felé is exmittálhasson, a hol mi passírol,'genuina
relatiot és reportumot tegyenek, per consequens, valami ott-
benn occurrál és interveniál, engemet is sine intermissione
tudósíthasson.

Ultimo, commendáns uram kegyelme olykor a gvar-
mzonbéli tiszteket is öszvegyölekeztesse, hogy azoknak is
annyivalmkább capacitásokat és elméjeket kitanulhassa, s
tudhassa jobban

: szökségnek idein kit mire applicálhassa és
micsoda hasznát in diversis occasionibus vehesse?

18.

Comes, etc. Cum in negotio commutationis captivo-
rum durante hoc bello diversa fortunae sorté in captivi-
tatem mcidentium, vigore cartellae inter cesaream ac re.'iam
Majestatem ab una, et Serenissimum Ducem ac inclytos reoni
Hungáriáé confoederat OS status parte ab altéra, ope et auxflio
landabihs mediationis Serenissimae Dominae Eeginae Bri-
tanniáé et Dominorum praepotentis Belgii foederatorum
ordinum saucitae et hactenus observatae, liberandorum
inter utnusque partis dominos commissarios eatenus depu-
tatos, de dimissione hujusque captivis computum inire. e re
utnusque partis boni publici esset, hoc in passu. consensu
mutiiü praeattacti domini commissarii locum communem
et bono publico congruentem possessionem. et curiam Gyallya
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sibimet ipsi gratioso indultu porum. quoruin interesset

clegissent, deputassent et ordinassent ; ob hoc perillustrem,

generosiim dominum Joannem á Seyfried, sacrae caesareae

regiaeque Majestatis geiieralem auditorem locumtenentem,

et pro comiiiutandis captivis ejusdem Majestatis deputatum

commissarium eo libere accedere, ibidem morari et redire

ciun omnibus eidem adhaerentibus posse permitto vei per-

missimus et resolvimus hacteniis neíjue in persona, neque

ver in bonis suis, aut secum adhaerentibus, adhaerentiuftKiue

bonis in exitu, mora, conversatione et abitu audeant per-

turbare, quin imo semper et ubique manutenere, prote-

gere et coramittari sint obligati, etc.

19.

Comes, etc. Méltó tekintetben vévén nemzetes vitézl

Balogh Ferencz uramnak ekkoráig Méltóságos Fejedelem

kegyelmes urunk és Isten segítsége által a szabadságért

fegyvert fogott édes magyar hazánk hívségében állhatatossan

mindenütt, sok dicséretes actussival contestált köz magyar
vérségét s igaz hazaliúságát, melyben ennekutánna annyival

is inkább szép tanult hadi experientiájához képest nagyobb

kedvet s felvött igaz ügyünkben szolgalatja continuatiójának

hasznosabb kitetszésével, utolsó csöpp vére kiontásának meg-

bizonyításával változhatatlan perseverantiáját minden két-

ség nélkül reménlem ; azon okbul, s mind pedig másoknak

is az ilyetén promotiókkal szives kedvét serkenget s

kegyelméhez kiváltképpen való kegyes reflexiómbul, megírt

Méltóságos Fejedelem kegyelmes urunkt()l vett s engedtetett

Dunántúl lév fgenerális-commendánsi authoritásombul,

( Nagysága továbbvaló kegyelmes coníirmatiójáig) te^tszett

kegyelmének, tekintetes nemzetes vitézl Balogh Ádám,
Dunán túlsó egyik lovas colonellus uram ezerében egy vacáló

vicekapitányi hivatalt és caractert, ugyanazon ezerben egy

zászlós seregnek fhadnagyi functiójával együtt conferálnom.

Praesentibus intimálván kegyelmes urunk és a confoederált

haza hívségében, akármely rendben, hivatalban s kötelesség-

ben helyheztetett tiszteinek és híveinek, hogy megnevezett

Balogh Ferencz uramat mindenütt ;iltalam decretált vice-

kapitánnak ismerjék lenni ; legkiváltképpen azon ezerhez

köteles, akármi névvel nevezend, alább helyheztetett tisz-

teknek és közrenden lev vitézeknek fögenerálisi authori-

tásoml)ul parancsolom : illend respectussal megbecsülvén,
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fímctiójához s gradussához képest ci kegjelmétül függenyi
és helyes intimatióinak engedelmeskedvén, azokhoz az haza
szolgálatiban híven ki-ki magát alkalmaztatni, kegyelmes
urunk edictumában kiadott kemény, exemplaris böntetés,
azaz életének elvesztése alatt semmi lett úttal el ne múlassa'
külömbet nem cselekedvén. Praesentibus perlectis exhibentí
restitutis. Dátum, etc.

20.

Paria hterarum per Itberas refjiasqiie civitates montanas
loco, die et anno infrascriptis ad me replicatarum.

Excellentissime ac Illustrissime Comes, Domine Nobis
gratiosissime

!

Humillimam nostri in gratiam Excellentiae Vestrae
commendationem. — Quod Excellentia Vestra montanis
civitatibus inimici intentionem, quam ex ipsius moribus
quotidianis elicere licuit, gratiosissimis V^"" quidem mensis
hujus datis, verum nonnisi 8^-^ exhibitis literis suis gratiosis-
sime signiíioare, easdemque, ut saluti suae consulant et
praecipue rem monetariam cum accessoriis mineralibus
ad arcem Murán transterri faciant, gratiosissime praemo-
nere dignata fuerit, pro singulari hacce gratia humillimis
easque immensissimas rependunt gratas, eandem humillimis
obsequiis suis semper demeriturae. Quemadmodum itaque
jam ab initio belli hujus pro patria sua perdilecta, penes
suam Serenitatem Ducalem et Principalem, Dominum
Dominum nostrum clementissimum, vitám et sangvinem
desponderunt, ita non solum praeinsinuato Exceltentiae
Vestrae gratiosissimo mandato humillimam morém gerere,
verum etiamextremaquaeque ad antevertondos hostis conatus
attentare paratissimae essent; — sed quia tota essent in re
monetaria machinae acta, diversa instrumenta, ut nec
quadragintis currubus invehi quirent, praetereacjue fodinae
ipsae si duobus tantum aut ad summum tril^us diobus
more solito non excolerentur ac sine laboratoribus et prae-
sertim aquani levare solitis equis desertae relinquerentur,
cum irreparabili totius regni damno ex integro pestum
írent, nec unquam in modernum statum qualibuscuiKpu'
tandem sumptibus reduci possent : impossibile est. ut monta-
narum civitatum incolae, qui jam aliunde domi suae fame
moriuntur. tanto minus autem alibi locorum subsistere
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valerent, aliorsum absque totali earundem civitatuum et rei

monetariae ruina sese conferant, et itleo exmissi sünt ad

altotitulatam Suani Serenitatem certi deputati, qui migra-

tionis hujusmodi iinpossibilitatem, regaliunique regni inde

secuturam eversionem repraesentent, operaque contra hostium

conatus humillime implorent. Interea sicuti non dubitamus

Excellentiam Ycstram qiioque attactam migrationem et rei

monetariae translationem pro impossibili agnitiiram. spera-

mus, quod Divina Majestas Excellentiae Vestrae ad repri-

mendam hostis arrogantiani vires sit impertitura sufíicientes

;

<luod dum enixis praecibus a Deo ter optimo exoraturi

sunius, — nos in reliquo Excellentiae Vestrae gratiae humil-

lime devovemus et manemus
Excellentiae Vestrae

Ex generáli congregatione nostra Veterozoly celebrata,

die 11. Juny anno 1707.

hnmillimi servi, N. N. septem

liberarum regaliumque Civi-

tatuum Montanarum deputati.

21.

Gontrapatentales Quidohaldi a Stonimhergh. inclyto comitatui

JPoson iensi expeditn e

.

Comes, etc. Quales vires quamve progressum ab initio

Divina Olementia in partes nostras inclinata existente arma
libertatis sortita sünt, tóti orbi constare mullus dubitet

:

quem auspicatissimum progressum ulterius etiam divinitus

sperarare jubemur, vei exinde, quod eodem coelesti numine
annuente. ultra spem et opinionem omnium, signanter ver
Domus Austriacae in dies armadám nostram uotabiliter

cum summo applausu afflictissimae gentis nostrae augumen-
tari experiamur. Quae quidem armada licet sub initium

campirizationis nostrae, ex Ijenignissimo Serenissimi Prin-

cipális mei mandato ad Huviuni Vág ita fuerit constituta.

ut caesareana militia nefors adhuc partém Vági impetum
totaliter vei particulariter faciente, dum stetissemus ad

Mocsonak, ibidem statim formalem conflictum inisse voluera-

mus. sed ubi nullám intentionem meo. neciue audaciam ob

nobis optime constantem paucitatem, caesareorum ad hanc

partém veniendi animadvertissem. inimicum. suique optime
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constantibus particularibus irniptionum, sive portis infestare
mtendi, et quidem tam prospero progressii, ut eundo vei
condescendendo vix attentaverit militia caesarea ad iinius
sclopeti ictum e castris egredi, siquidem exeuntibus tanta
pernicies auxilio Dei imminuisset, ut e numero ipsorum caesi
et capti, extra desertatos ad quingentos se-se facile exten-
darent, non addito lioc, quod in occasione Na-y-Ma-va-
riensi inimicus irruptionem nostrorum satis superque ex-
pertus fuisset. Praemissis itaque omnibus apud omnes
quoslibet mfucate constantibus, unicuique nostratium vei
caesai-eanorum fidelium notant, ver tóti inclito comitatui
^osoniensi loculenter constat comitem Quidobaldum á
btarembergh m certis suis patentalibus literis ad dictum
comitatum Posoniensem extradatis inique gloriari indequod mcljta confoederata militia tantum abest, ut o-ene-
ralem conflictum stare ínon) voluisset, ut neque particulares
irruptiones sive portás attentare ausa fuisset, quosquidem
confiictus licet armada caesarea superbe praetendere suis
et plebejis comitatensibus persvadendo videatur ; fixa tamen
nos in benignitatem Divinam anchora nostra, pro Deoque
et patria, pro aris et focis potius móri. quam des-
potico jugo (xermamco amplius subjacere cupientes, idipsum effectuare neque nunc quidem denegamus. imo
particulariter etiam, quotidie comprobamus, sed salutarimoderno concursu Onodiensi jam per Dei gratiam finit,.
existente, qua m dies adventantem hucusque eo destinatamarmadám Principalem expectamus, illa se nobiscum con-
jungente, íirmiter collocatam habemus in Deo spem eamut vei post multos tandem exantelatos labores dignabitureadem Dívma bonitas, non in humanis viribus, sed in se
unice confisam inclytam confoederationem svavissimo mala-

i'nH!fn''''^"-.'r-''^"'-
^'' ^^'^^^'^ praescriptis. praetitulatomchto comitatui Posoniensi candide constantibus. nemo e-i

íZZZT """'^fi^ '^''T.^'''^
''' ^'^ quamlibet hostilem

labefactationem fidelem obhgationem suam et partes nostrasquoquomodo deserere praesummeret, imo hucusque exquacunque ratione desertatis etiam redeundi consilium
syncere persvadeo. Armis enim nostris per indubitatam Dei
gratiam optatam finem assequentibus. siquidem toties íidem

Zff? fi
^''?'"'' supervenerit. sibi ipsi justissime

imputare debeunt.
Dátum in castris ad Emke positis. 5. Julii 1707.
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22.

Pária literarum generáli a Staremherg transmissarum.

Excellentissime Generális Campi Marschalle, Domine
mihi in licitis observandissime

!

Graviter et praejudiciose experimur, (jiiod dum inter

Caesareae Majestatis ab iiila et nostram ab altéra partibus

occasione institutae cartellae ea belli conditio mutua liga

inviolabiliter expressata fuisset, ut ne iitri parti ampliiis

inter populares incendia admittere, niulieres impedire, tanto

magis in hostilem captivitatem abdiicere et nec ullius

tyrannismi speciem attentare, liceret ; nihilominiis tamen
praemissis carteilaribus conditionibus ex mandato praeti-

tiilatae Dominationis Yestrae, qua exercitus Caesaréi com-

mendantis Generális, perabsohitum postergatis et hunii

conculcatis existentibus, eadem Dominatio Vestra inaudi-

tam et nec unquam inter aliquos Cliristianos practicatani,

jureque belli aut ver praescriptae mutuae cartellaris ligae

vinculo practicari possibilem frumentoriim, molendinorum
et pagis combiistionem, praeterea ver natnrae belli impe-

diri vetitarum nmliebrium personarum in turpeni captivi-

tatem illaiidabilem abductionem nonmodo non admittere,

imo re ipsa mandare non dubitavit, non considerato hoc,

(juod per Dominationem Vestram admisso tyrannismo et

illaudabili belli processu retaliationem exposcente, indiibi-

tate persvasum sibi habere poterit certam militiam etiam

nostratem destinari eo fine in partes Caesareas, ut omne
excogitari possibile hostilitatis genus, ferro et igne períi-

ciant, et sí secus íieri nequiret, in redemptionem captiva-

rum nostrarum, turmatim adferant foeminas. Qua quidem
omnia cum initius abutrinque períici possent, et juxta vim
saepius allegatae cartellae tranquillius et ab utraque parte

placidius etiam períici deberent : similium tamen inusita-

tarum et detestandarum crudelitatum causam rescribere ne

gravetur Dominatio Vestra, ut penes justa inclytae con-

foederationis arma inculpate etiam nos par pari reponere

sciamus ; cujusípiidem praejudiciosae rei causae rescriptio

etiamsi negligetur, interea tamen hucusque admissio et

nefors etiam ulterius ad mutandis enormitatibus occasio

nosmet conformare manebit. Haec dum detexisse volni, maneo
Praetitulatae Dominationis Yestrae

ad serviendum in licitis paratus

Comes Antonius Eszterhá^y m. p.
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23.

Nemes Pozsony vármegyének szóló pátens.

Én galánthai gróff Eszterházy Antal, etc. etc. Kívá-
nom jobban ezen pátensem által mindeneknek, de kivált-

képpen az német ellenség jelenlétéhez akármely statusban
nemes Pozsony vármegyében most lév uri, nemesi és más
közrendeknek és lakosoknak, noha közönségessen tudtokra
légyen, nem kétlem, reiterálnom, hogy valamiképen Isten

Fölsége ezen köz, igaz ügyönk és édes hazánk szabadsá-

gának megnyerésében indult fegyverkezésünk felvételére

kegyelmessége által nekünk, hazánk az austriai ház er-
szakos hatalma által eltapodtatott javát tekélletessen vissza-

szerezni munkálódó fiainak egy szivet és akaratot adott

:

úgy azon közjónak hasznos elmenetelit nyilván tapasztal-

ható, kiválképpen való szent áldásával általunk naponként
segíti, ámbár amaz Farahó (?) módjára magát elhitt s tel-

jességgel minden ersségünkbl kirekeszteni szándékozó, st
vérünket szomjúhozó, kevél, dölfös német ellenségünk min-
denném ravaszságival fraude et dolo machinálódni látas-

sék is, a ki a földnépe és a lakosok rettentésére nézve
majd egy s majd más helyeken csavarogván, mutogatja
magát, hogy annyival is inkább hitesse el némelyekkel vala-

mely districtusnak általa valóságossal! a nemes confoederált

hazátúl lett abalienáltatását, mindent igér, soha semmit
sem teljesít, gratiára invitáló hazug pátensét folytatván

mindenfelé, st hogy azon hamis színnel festett édesgeté-

sével is szándékát kívánsága szerint nem secundálhatja

:

honorius hadi commendókhoz nem illend, detestabilis fogá-

sakot az nemes confoederatióban belépett s édes nemzetéhez
tartozó állhatatosságát meg nem változtató hazafiai kedves

házastársok arestatáltáfásokkal s fogságra való vit élivel

hogy férjeket magához hódítsa, exerceálni láttatik ; mindaz-
által lévén a mi részünkrül több módunk, rendetlen követett

crudelitását az ellenségnek in triplo is revancsoltuk. Elhivén

azonban kevélyen azt is, hogy Dettrek vára csalárdsággal

általa lett occupatiója mintha már az egész, a táján lev
tartománt szabad despotica disposítiója alá csábította volna :

de az Isten a helett is negyed-ötöd nappal a Vágón túl

lév portássimat oly szerencséssé tette, hogv Stainvillnek

amaz régi, híres-nevezetes regementje általa egészlen ruinál-

tatott, szép réz-dobjai, zászlói, felesszámú tiszt s köz gre-

gárius rabokkal, az harczon elesteken kívül, három ember
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károkkal nyerettenek. — mely regimentet, csak elhitettem

magammal, az ellenség is három vagy négy Dettrek váránál

feljebb kívánt existimálni. Megtetszik annakokáért mind-

ezekben s ebben is az Istennek ezen nemzethez kiváltképpen

való kegyelmessége, az által tapasztalható haszonnal igaz

ügyünk boldoguló szerencsés progressusa. Melyre nézve, ha

szintén csavargani és néha valamely excursiókat ott a hol

hadainkat nem érzi, elkövet is, most peniglen egy kevés

napokig a nemes vármegye grémiumában károssan mulatni

láttatik is azon ellenség : senki hitegetésének a lakosok közül

helyt ne adjon, annyival is inkább csalárd ajánlására a

megírt ellenségnek, eddig megtartott állhatatosságát teljes-

séggel megváltoztatni ne merészelje, tudván ki-ki mind a

nemessi rend és a lakosok közöl igéretiben hamisságát, mind
ad manutentionem elégtelen voltát, a ki több, megszokott

crudelis tyrannismussát. melyet most legközelebb csak Pálffya

Dunántulsó hódúit lakosokon s szegénységen helységünk (Pápa)

keserves elégetésével, ok nélköl tzben bocsátásával, húzásá-

val, rablásával és marháik, egy szóval minden javaikbul

hadai által megfosztatásokkal hallatlanul elkövetett ; a honnét

mindenütt dolga az ellenségnek nem egyebet, hanem helyes

fundamentum nélköl igazságtalan fegyverkezését jelenti. Meg
ne ütközzék senki a múlt napokban vöröski dominiumbau
két faluk megégetésén : mivel azok világos áruitatásban és

a labanczok részire ellenünk elkövetett hamis cselekedetben

leledzkuek tapasztaltattanak ; stt ha kik többek is hasonló

gonoszban lenni comperiáltatnak, keményebb böntetést is

experiálnak, noha legkissebb szándéka feltett nemes hazánk,

közügyönk szeretetiért mostani fönnforgó fegyverünknek

in quacunque parte, hogy annak pusztítására igyekeznék,

sötinkább teljes tehetségével oly haszonnal kivan elmene-
telire munkálódni, mely szerint a régen óhajtott virágzó

szabadságban attól megfosztott árvasága újabb örömre Isten

segítsége által reducáltassék és eddig az idegen nemzet
által bujdosásban ejtett közjó helyreállíttassék. Dátum in

castris ad Thót-Keszi positis. die 10. mensis Augusti 1707.

Comes Antonius Estierházy m. p.
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34.

ludytis eomitaühm Barsiend, Nyttrimsi, HonUnú pí

putestmidorum et manmlinm lahoratorum 600, \uTm

Tekintetes Nemes Vármegye!

Nem kétlem, nyilván constál ezen tekintetes ,,«„»,varmegyének, minem okbul citáltattanak vak ÚivárS,^némely tagjai az tekéntetes nemes vármegyének tuW U,k

rt vi'.f/"'"m''""'?
J'',™*1Í'Í™1 ™tó fSláUftások Wge t t'

t^ása'iSf az t:y:;me;ef'':b'S:.t" .^^f'f-*™'t "'«-
relatiót • de „elí t,,!?! I

alj'egatusi bven tehessenek

tetv^ir^rve^'^-aiTSK^^^^^^^^^^
meg e mai napig is szem-behímvva elhslWf, . ' ^"^
vármetTve 07 f/illpM. ,.

"^"nyva eiüallgatta ezen nemes

spedficált helvvi
^megnevezett necessarmmokat az i^-ae-bpecmcait üelyre admmistrálni. ~ Tudliatia nP^V íiinemes vármegye, hogy azon praesidiumnak dv szt&éve mTnemo „agy penclitatiót cansálna ki-ki az nmes 1má „T"

oszsza ki az nemes vármeo-ve szolo-«hi,..íi,.o
'"^

i^^"^'
^^^^^

..^.1^ • 1 1

T

.

"i^^^i^ojc '^^oigaDiraira, melv pYPpufn

^^uoad heti vásárok fölállítások végett nem sziiksóo-az nemes vármeo-vénpk 7113 o-áf fo-,.^ + • • ,
szükség

élésnek az I11 l7t {^f ^
1 ^

fárasztani, mivel a mindenféleeiesnek az Hadak szamara való adm nistratióia fell -17 np,np^varmegyék helységi repartiáltottanak, mely ^!;Va,^ü^minden regementbéli tiszt valami natuiá^fo. kht^n^'

t?tX;:nlT^^^ ^^ '^ ^^^ anthc^tá^oS

lett ezen TlV.ní.r^-''''?
*'^ ^'^"^ ^^^^"^^^^ ^'«^n^- A mel-lett ezen alkalmatossággal ezt is kívántam az nemes vár

^^X^'i:Í^''^^
hogy vannak in gremio'critatusOlyan lappangó katonák es hajdúk, kik ennekeltte vala-
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mely regementben szolgálván, mostanában házokhoz szívód-

tak, és azoknak üldözésekre és kergetésekre rendeltettenek

bizonyos tisztek az militia részérül, a kik mintegy ármá-
nyos-formán lévén, az olyan elszökött katonaságot avagy haj-

dúságot valahol kapják, (megfogják). Annakokáért kérem az

nemes vármegyét, ebben is ne terheltessék dexteritássát

megmutatni és a föllebb megírt militia részérl való tisz-

teknek aziránt assistentiával lenni, és a mely falukban afféle

la])pangó katonaság vagy hajdúság találtatik és az falusi

bírák vagy lakosok kézhez nem akarnák assignálni, tehát

tali in casu az olyatín helységek biráit harmad-magokkal
magokat applicálják katonaságra vagy hajdúságra, ezt hoz-

ván magával Fölséges Fejedelem urunk kegyelmes edictuma

és az nemes országnak determinatiója. Maradván ezzel tekén-

tetes nemes vármegyének
Sub dato in castris

ad Tótth-Keszy positis

die 17. Augusti, 1707.

szolgáló jóakarója

Eszterházy Antal m. k.

25.

Literae responsoriae Domini Baronis ab Hellemhach, Exel-

lentissimo Dotnino Comiti sonantes.

ExcellentissimeDomine Greneralis, Domine mihi gratiose!

Literas staffetaliter ad me sub dato 13. praesentis

missas, recte heri percepi, ad quas hincinde ad incolas

hujus civitatis misi, et ipsos ad meam fidem requisivi, ut

mihi argentea pecunia in ardua hac necessitate regni ad
paucum tempus succurrant ; sed uti per se scivi istos no-

stros homines per ista in montanis diutina infoelicia tem-

pore exhaustos esse, ita, ut propter illám miseriam totum
opus montanicum quasi in uno filo solum pendeat ; sic

nihil sperarare, minus extorquere potui. Hinc quoque Suae
Serenitati similem summám mihi gratiosissime nuper impo-
nenti rescribere debui : impossibile, ut hoc rerum statu ex

cameris desiderata summa succurri possit, tum praeter

magna debita, quibus camerae involutae sünt, quotidie

ipse suas tales-quales in necessarias res, uti sünt plum-
bum, nitrum, ferrum, canabis, serum, consummere necessitan-

tur, cum omnia argentea pecunia exolvi debeant, et nihil

in cassa colligi potest ; imo nescitur, qualiter parola mer-
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catoribus servari queat ratione administratoriim pannorum,
quae si semel perdentur, aniplius rehaberi nequent. Interea

qiiamvis nunc expectent hic mercatores ad exolutionem

suariim allatarum rerum, serum nempe, plumbi et nitri,

nihilominus eandem pro ipsis destinatam pecuniam 5000
Rh. dabo, et simul meos 1000 aureos hac in necessitate

addam ; ac dum pláne Danciscanus quidam mercator aliquos

sericeos pannos Inc deposuit : hos quoque in supplementuni

summae et si hic non sit, accipiem, ut succurrere magis
valeam

;
plus conquerere nequo, et uti in omnibus possibili-

bus sine ulla executione meis propriis quoque succurrebam
mediis, prouti et nunc camera mihi non parvam summám
tenetur, quae si esset in meo sacco, omni momento extra-

dare paratus essem. Sic, si Vestra Excellentia executionem

super me huc miserit, impedire non possum, sed mea sem-

per in promovendis negotiis regni promptitudo eandem non
promeruit, miserrima quoque nostra constitutio montanica
non admittit, unde facile posset aliqua confusio oriri,

maximé dum ipsiim panem mendicare homines isti, foenum,

avenam et denique omnem pro argentea jam emere debeant,

quam si ad ultimum obulum quoque exsuxerimus, qualiter

semet ipsos et regnum ulteriori cultura juvare poterunt,

et ita fors citius alibi, quam in montanis, quae absque
hoc omnem pro regno suo exponunt, executione mediante
extorqueri deberent. His me gratiae ulteriori Excellentiae

Yestrae recommendando, maneo
Excellentiae Vestrae

Schemniczy,

die 16. Augusti, 1707.

humillimus servus

Jolmnnes Godofredus, Liber Baro
de HeUembach, m. p.

26.

Literae responsoriae Domini Baronis ah Hellembadt, Excel-

lentissimo Dominó Comiti sonantes.

Excellentissime Domini Generális, Domine mihi gratiose!

Hoc ipso transmitto Excellentiae Vestrae anticipato

ad avertendum regni malum 10,000 Üorenos in aurea et

argentea pecunia, meos quidem proprios, dum camera nihil

habeat, sed adhuc in summis haerent, quae qualiter sol-

vere potero, hoc rerum et fodinarum misero status, Deus
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ipse novit. tliim propter defectiim extremum avenae et

t'oeni, magniim praetiiim ejusdem si quoqiie aliqiiid adhuc
inveniri potest, summiim contemptiini pecuniae cupreae,

q.ualiscimque niillomodo principális fodina, unde tamen
hactenus talis-qualis adhuc veniebat proventus, conservari

poterit
;
qiialiter jam perditis qiioqiie his proventibus, reliqua

qiioque cameratica stare poterimt, et qiialiter urburarii

persvaderi ad lüteriorem culturam fodinarum, qi a viginti

jam annis tot millia in fodinas consumpserunt, et modo
adhuc ultimus quasi obulus executione mediante eri inten-

ditur. capere non possum. Ego quidem libenter haec in

bonum publicum administravi, sed quid eveniet, quando

nec camera, nec ego mercatöres pro saero, ferro, cannabi,

plumbo in choras necessario, si aliquid huc administraverint,

exolvere potero, vére imminet nobis summum exinde peri-

culum et ultinio montanarum rerum ruina, quani experiri

mailem in mundo non esse. Hinc Inclytum Eegnum, prouti

hactenus satis demonstravi, aliam modalitatem quaerere

debet, huic defectui pecuniae albae succurrere, et hoc rerum

statu nullám rellexionem habere ad montanas, quae vix

ossibus haerent et semet ipsas conservare nequeunt. prouti

assecurare non possum, utrum plus pecuniarum etiam exe-

cutione mediante haberi poterit ; in quem finem potius ipse

addere volui, et nonnullos pannos et pistoletas pro ofticia-

libus, quos loco pecuniae albae, quae ita emuntur, in suj)-

plementum, quanti illius accipere poterunt, quid-quid adhuc

ab aliis obtinere valens, libentissime per dominum adju-

tantium sum missurus. Et uti Excellentia Yestra hanc

meam verissimam declarationem sinistre interpretare nolit,

cum ipsa summa necessitas, quae nulli alii magis, quam
mihi nóta est, qualiter illa omni ex parte die nocteque

torqueor, eandem ad calamum dictavit ; sic porro demisse

rogo, nullatenus pro hic et nunc ad has cameras velle

facere, quoad albam pecuniam ulteriorem reflexionem. plus

in aliis civitatibus, ubi mercatöres et meliores hospites

sünt sub miniculum, habituram, dum montanae per se in

bonum et promotionem Regni ultimum quoque obellum

exposuerint et in horas exponunt. Excellentiam Vestram
his divinis excubiis commendans, moneo

Excellentiae Vestrae

Schemnicy,

die 18. Augusti. 1707.

humillimus servus

:

Johannes Godofredus Liher

Baro ab Hellemhach m. p.
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27.

Hellemhach uramnak t^zU levél.

Spectabilis ac Magniíice Domine Baro, mihi obser-
vandissime

!

Kesponsorias ejusdem Dominationis Vestrae cum decla-
ratione pliirimarum earumque fundamentalium rationum,
haec hóra percipio. Quantum ad postulatos 20,000 fi. albae
monetae attinet, siquidem in complanationem horum ex proprio
decem millibus effective succurrit: fecit rem non solum
mihi, sed tóti patriae tam gratissimam, quam utilissimam,
experietur regni incliti haud quaqua oblivioni affectum
hunc involuturum. Fateor, nisi inevitabilis haec, quae dietim
imminet, urgeret necessitas: tantisper transmissam assis-

tentiam revocarem ; nihilominus id de facto nullomodo
priusquam et reliqua summa deponatur fieri poterit, in casu
extremitatis proportionate quilibet succurrere necessitati-
bus, quod ipsum uberius ex ordinibus D. Generali-Adju-
tanti Thalaba et dominó vice-perceptori sonantibus intel-

liget. Pannum et pistoletas, hoc arcto rerum statu vix
credo, ut domini officiales tanti haberent, quanti paratam
pecuniam ; nihilominus id quoque maneat in sequestro, cum
vei maximé pistoletis equestres magis, quam pedites domini
officiales desiderant. Sum ita animatus ulterius quoque,
quoad residuitatem praescitae summae, eam instituet mode-
litatem, mediante qua res optatum suum assequatur finem.
Quod in reliquo sanam et incolumem vivere cupiens, maneo

Ejusdem Magniíicae Dominatione Vestrae

ad serviendum paratus

Comes Antonius Esízterházy m. p.

Dátum in castris

ad Tótth-Keszi positis,

die 19. Augusti 1707.

28.

Order pro dominó Thalaba, adjutanti-generali sonans.

Generoso Dominó Mattheo Thalaba, generali-adjutanti
et MatthiaeBeniczki, cassae bellicae vice-perceptori prae-
sentibus committitur. Licet in complanationem desiderato-

THALY KÁLMÁN : ESZTERHÁZT A. TÁBORI KÖXYVE. 4
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rum 20,000 H. Rliencusium argenteae monetae D. Baro ab

Helk'iiibach decein niille tior. ex ])ro])rio. in defectu camorae

submississet, niliiloiiiiniis cum decem adhuc millibus quoqiio-

modo et via extüriiiiendis ob modernas conjuiictiiras opus

sit
;
praesentibus iterato iisdem committitur, ut si per speci-

ficatum dominura Baronem residua summa praestari uequiret.

militaris eo íine expedita assistentia in eos. qui fodinarum

gaudent beneficio, ac penes quos ejusdem summae dejjositio

constaret, in montanis civitatibus indiscriminatim submitta-

tur, et eousque rigorose teneatur, quoad desiderata 10,000 .
summa argentea corrodatur. Nullum respirium hoc in passu

concedi potest, vei ex eo, quod periculum sit in mora

;

idcirco omnibiis remediis ad debitis ita huic negotio invi-

gilebunt, ut ad summum intra dies quinque. toties speci-

ticata summa congregetur. Ubi ver nullomodo sese huic

determinationi Inclytae Conferentiae Bellicae ac Inclyta

Camera Shemnicziensis, quam et reliqui domini urburarii

montanarum in generáli conformare vellent : extunc, qua

in contumaces et minus sinceros patriae íilios. qui némpe

tam praesentaneo periciilo subvenire (sub spe futurae l)Oui-

ficationis) nolent, integrum régimen dragonerorum simili

executioni modo transmittetur. Re nihilominus obtenta.

nominatus dominus geueralis-adjutantius cum assistentia

pecuniam concomitaturus, Ujvarinum versus se unacum
dominó perceptore reciperet. Haec. nec alia in hisce omni-

bus executuri. — Dátum in castris ad Tótth-Keszi positis,

die 19-na Augusti 1707.

29.

Oenerálisoknak. hrkjadérosohnal; óberstereknek szóJó levelek.

Kedves Grenerális uramnak, ajánlom kész szolgiUa-

tomat kegyelmednek

!

Fölséges Vezérl Fejedelem, kegyelmes urunk, úgy a

magyarországi Fögenerális és Locumtenens uram ö Excel-

lentiája parancsolatjábul ezen districtusokban lév hadak

állapotjának megtekéntésére Méltóságos Generális-Marschalk

Károli Sándor uram kegyelme teljes instructióval hozzám

érkezvén, mindeneket genuine velem közlött ; kirl azonnal

hadi conferentiát tartván, mit végeztünk és determináltunk

légyen, — fölötte szükségesnek lenni itíltem, hogy kegyel-

meteknek intimative punctatim értésére adjam, vagy csak
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azon okbul is, minthogy az mezei hadnak egy része kegyel-

med commendója alatt lévén, annyival is inkább, hogy az

speciíicált punctumok a kegyelmed assistentiája és sürgetése

által az hadnak föltett czélja, a hazának és a méltóságok-

nak dispositiója constálhasson, lévén ez iránt minden rege-

mentbéli óbestereknek, avagy regiment commendánsának is

a parte intimatiója.

Elször is, ámbár közönségessen a hadak, tisztekkel

együtt, rongyos és fizetetlen volta miatt panaszkodjanak,

mindazonáltal ezek publice az országgylésen Ónodnál oly

dispositióval az hadi követeket bízván, mentenek végben,

hogy occasione reditus sui mindjárást et in instanti az

egész vitézl' rendnek fundamentaliter referálják, s referál-

ván, minden tisztek magokat ahoz tartsák. — De mivel

azoknak relatiói másnapig is dilatióban menvén, miuémö
confiisiót okoztak, bona conscientia sem Fölséges Urunk,
sem a méltóságok, annyival is inkább a nemes ország nem
okai az fogyatkozásoknak, hanem praecise csak a követek

negligentiájának tulajdoníthatjuk ; mert eddigis ki-ki maga
hivataljának kívánván eleget tenni, lett volna módja mind
az hadak megmundérozásában, mind penig fizetéseknek erga

factam determinationem kivitelében.

Másodszor, az mi a fizetés dolgát illeti : assignáltatott

nemzetes vitézl Horváth György generális perceptoratus

fizetmester uramnak kezében oly conditióval bizonyos

summa pénz, hogy abbul az én assignatióim mellett, juxta

modernum statum militiae. minden regementekre in defalca-

tionem restantiarum proportionate fizessen, mely assigna-

tiókért azonnal hozzám is expediáltassanak az regemeut

quártélymesterei, ugyan az regementnek effectivus status-

sával; ha mely regementekre penig azon assignált summá-
bul semmi sem jutna : tali in casu Méltóságos Generális

Commissárius Gróff Csáky István uram az Méltóságos

Fgenerális intimatiója szerint vármegyéket assignáljon az

regementeknek, mely vármegyék is ha az rézpénzt nem
vennék s nem is becsülnék : azon intimatió mellett s nem-
külömben kegyelmes urunk Felsége kemény parancsolatja

mellett is adatik facultas az hadnak, hogy a commissaria-

tusság assignatiójára a minem pénz vármegyében becsül-

tetik és foly, — hasonlót executione is mediante az vár-

megyén exigálhasson. Hasonlóképpen az hol semmi venalét

rajta nem vehet az vitézl rend : az ónodi articulus tenora

szerint kegyelmes urunk Felsége intinuatiója mellett ada-

tik hatalom, hogy a mit az had kíván venni, s neki pénz-

ért nem adatik, az olyaténtul az venalét maga szükségére
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ki-ki ingyen elveliesse, kongú-l)ír;íknak liirével mindazon-

által, kiknek serio is kelletik insistálni és inhaereálni.

Harmadszor. Panaszolkodnak az hadak (uti praemis-

sum est) rongyos voltokrul, tisztekkel együtt ; de mivel vilá-

gossan kitetszik nemzetes Horváth György uram declara-

tiójál)iil, hogy majd minden nemes regementekre alkalmas

posztó erogálódott, ilgy annyira pedig, hogy juxta moder-

num statum militiae fölötte sok nem is restálna, — mind-

ezekrftl azért adjanak számot a nemes regement tisztjei,

hova tették ? és mért nem készéttették el ? és mennyi restan-

tiát praetendálnak még? Melyrl írnom análom insinuálandó

tiszt uram által, praenominált Méltóságos Generális Comis-

sárius uramnak el nem múlatom. Ha a pénznek contemptus-

sával mentik, vagy pedig hadi distraktiókkal magokat : ad

placidationem militiae szükségesnek itíltem, hogy Méltó-

ságos Generális uram Excellentiája determinatiója mellett

Méltóságos Generális Commissárius uram minden regement-

nek districtust adjon, a hol mundírját compulsive készít-

tethesse, ki mellett is adatik facultás a regementek tisztei-

nek, hogy azon assignált helyre a pénzt kiadván, ha el

nem készítik és az mundírhoz szükséges requisitumokat

nem administrálják, — vigore articuli Onodiensis confecti,

a lakosokat executione mediante is compellálhassák.

Negyedszer. Az apró mundér penig már régen nemes
vármegyékre repartiáltatott a tekéntetes nemes commissa-

riatusságtul ; az mely regementek kérték, azoknak assignál-

tatott és ki is adattatott; a kiknek még restálna, insinuál-

ják Méltóságos Generális Commissárius uramnál magokat

:

valamiben restantiájok comperiáltatik, fog assignáltatni és

ki is adatódni kinek-kinek. Pro majori lumine penig nem-
zetes Horváth György uram generálé sistemájábul. a hadak-

nak conjecturalis statussá szerint, mellyik regementre mennyi

posztó erogálódott már, és mellyikre mennyi restál hátra

még, extractualiter adja bé, kirül confrontáltassék a rege-

ment tiszteinek beadandó restantiális extractussa is. —
Lészen e mellett Benyiczky Márton uramnak serio meg-
parancsolva ex superabundanti, hogy a Méltóságos Fgene-
rális uram Excellentiája determinatiója szerint mindenféle

mundérbul ad finem mensis Septembris annyiravalót készít-

tessen, hogy, ha szintén az egész regementeket is meg nem
lehetne is mundérozni : legalább a kik rongyosoknak com-

periáltatnak, — azoknak a téli idre succurráltathassék,

annyivalinkább, hogy nemzetes Horváth György uram
declaratiója szerint annyi mundér találtatik, a kibül ki-

telhetik.
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Ötödször. Kegyelmed megértvén a praemittált dis-

positiókat, maga regementjének fogjatkozásit in debitis locis

úgy adlaborálni és assignatiókat úgy exequáltatni ne ter-

helytessék, hogy az vitézl rendnek panasza procrastinatiójá-

bul és praeteritiójábul ne lehessen ; másként, hogy az vitézl

rend elhitesse magával, hogy sem Fölséges urunk, sem az

méltóságok, sem penig az nemes ország nem okai az

fogyatkozásoknak, — tisztek javaikbul fog satisfactiójok

impendáltatni. Rebiis igitur sic stantibus, kegyelmed maga
regementjében ezen praemittált rátiókat és tett dispositi(3kat

— authoritássát eltte viselvén és regementjének becsületit

manuteneálni kívánván, — quamtotius promulgáltatni, nem-
külömben szokott obligationalis favorja szerint az vitézl

rendet placidálni, tandem énnékem is mindenekrül repor-

tumot genuine tennyi ne terheltessék.

Pro coronide mindezeken kívöl Fölséges Fejedelem és

Méltóságos Fgenerális uram kemény parancsolatjábul ezt

is akarám kegyelmednek értésére adnom, hogy intra spácium

quatuordecim dierum ab exhibitione praesentium, minden
f- és vice-colonellus, úgy f- és vice-hadnagy uraimék,

colonellusok regementjit, hadnagyok penig magok companiáit

sub amissione honoris et officii elbbeni statussá szerint

számban hozni tartozzanak ; a mely companiák távulabl)-

való helységekbl állónak, azoknak két hét, a kik pedig

közelebb valókbul, azoknak csak egy hét terminusul praeíi-

gáltottanak ; másképpen e dologban fogyatkozást tapasztal-

ván, ha kik parancsolat szerint nem effectuálják, — törvént

szolgáltatván reájok, nemcsak tisztjek és becsületek vész el.

de életek is periclitáltatni fog. Az katonák öszvehajtásá-

ban mindazonáltal olly modalitást observáljanak, hogy kemény,

magok becsületeket szeret és igaz magyar hazafiúságokat

contestáló tisztek expediáltassanak, nem az oUyatín interes-

satusok, katonának kedvezk és talán közkatonákkal egy

pórázon járók, a kik tudnyiaillik magok keresnek s adnak
alkalmatosságot katonának az elszökésre ; noha egyébaránt

a nélkül is Méltóságos Magyarországi Fgenerális és Ijocum-

tenens uram Excellentiája dispositiójábul kölletett bizo-

nyos tiszteket az regemen t dolgainak folytatásira nézve

minden regementnek az maga vármegyéjében küldeni, csak

az ollyanoknál is jól lészen ezen föllemlított })unctumot

eftectuáltatni. Caeterum maradok, sub dato in castris ad

Thótt-Keszi positis die 20 Augusti 1707. ^

Kegyelmednek
szolgáló jóakarója

G. Eszterliás:}! Antaí m. k.
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30.

Assignationes, pro militia sonantes.

Minthogy az nemes vármegyék negligentiájok és azok-
ban lév lakosok által contemptiisban vett pénzünknek cse-

kély folyása miatt úgy annyira láttatnak az hadak, de
legtoképen az érsek-újvári praesidium deíiciálni, hogy ámbár
abban impraesidiált militiának megjárjon is az obtingens
quantuma, mindazonáltal azt nem tudván mire fordítani,

majd-majd éhelhalásra jut mellette a praesidiárius, kinek
dehciálásával s az praesidiumnak elvesztésével nemkevéssé
periclitáltatik az egész nemes ország ; mely hogy in tempore
contravertáltassék, tetszett azon praesidiumnak conservatiójára

olyas médiumot föltalálnom, hogy minden regementeknek
tisztei, kiadatott assignatióm mellett, az nemes vái-megyék-
ben lév helységekbül mindenféle élést és naturálékat vehes-

senek rézpénzen. Az minthogy tekéntetes nemzetes vitézl
Nyáray László gyalog fcolonellus uramnak is adtam ezen
assignatiómat Csápor, Czabaj, Salgó, Örmény. Ivánka, Lüke,
Nagyfalu, Berenes, Nagy-Kér név helységek lakosira, olyan
okbul, hogy a midn említett colonellus uram maga vagy
tisztei által requiráltatnak, rézpénzért egy holnapra való

mindenféle culinare victuálét, szárnyasállatot, értvén rajta

tyúkot, ludat, etc. vihessenek, s az helységek adnyi tartoz-

zanak
; egyébaránt vagyon a tiszteknek hatalmokban, hogy

valaki valamely naturálét rézpínzen nem akarna adni, tehát
az olyatín victuálét a nemes ország determinatiója szerint

egy pínz nélköl elvehesse. — Dátum in castris ad Thótt-
Keszi positis, die 20. Augusti 1707.

31.

Rottenstahi uram ö keiiijehne orderc.

Nemzetes Vitézl Rotenstain Maximilianus, artholle-

riae kapitány uramnak, ezen orderemnek vétele után aka-
rám intimálnom, hogy mivel az ellenség maga eltökéllett

fölfuvalkodására nézve Nyitra várát láttatik megszállani
kívánni : azért kegyelme óberst-lajdinant Eevier uramtul
maga mellé rendeltetett munitiót felvévén, azzal együtt igye-

nessen menjen bé Nyitrában, a hova az említett munitiót
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beszállítván, mindennek eltte a bástyákat, együtt Urbán
Czelder uram consensussával, vegye oly vigyázásban és rend-

ben, hogy ott, usque ad extremitatem, a bennlev vitézl

rend subsistáljon és subsistálhasson, nem vesztegetvén a

munitiót jobban, hanem a mint a legnagyobb, ottan-ottan

occurráló szükség hozza magával, és a várbéli legkülsbb
bástyát is el ne engedje kegyelmed addig hadni, meddig
ottan elegend prést nem l és azt követ ostromot végben
nem viszen az ellenség, a holott is egy retranchementnek
végbenvitele után, midn már a bennvalókat elnyomnák,

élete s becsülete szerelme szerint a kinnlév vitézl rendet

legottan a bels várban retiráltassa kegyelmetek. Ügy tartsa

a bels várat is, hogy valameddig prést nem l az ellenség,

a naturálékbul vagy munitiókbul ki nem fogy kegyelmetek, —
mindaddig keményen és az utolsó lehelletig tartsa az említett

bels ersséget, a honnan is, — ha valahogy kemény impe-

títiói által kivinné az ellenség kegyelmeteket, — nem kölöm-

ben, hanem in extremitate, nem másunnan, hanem a bels
várbul capituláljon véllek ; ott is mindazonáltal, mint
szintén az köls bástyán, egy retrachementet végbenvívén,

s úgy osztán, ha mindezek után meg kellenék lenni a capi-

tulatiónak, legelsbben is — elbb említett élete s becsületi

szerelmére adstringálom kegyelmedet, — hogy itten nem
engedelmet, hanem utolsó extremitást magyarázzon az én

szavaimbul, és kölömben ne, hanem legelsben is az egész

gvardizon legkissebb hitegetésének megengedése nélköl, mit
ober- undt unter-Gewáhr, öt-hat taraczknak, két-három
haubicznak és annyi mozsárnak s mindazokhoz harmincz
lövésnek való kívánságával, ezeken föllöl mindenném artolle-

riához és vár szükségéhez való praetensiókkal kívánja kihozni.

Utoljára — ha kölömben meg nem engedtetnék — kegyelmed
is extremitást tentáljon inkább, mintsem két három taracz-

kot, egy haubiczot és egy mozsarat, a gvardizont pedig mit
ober- undt unter-Gewáhr és mindezekkel együtt tíz— tíz

lövést ki nem hozhasson, és külömben ne, hanem mind a
két várbul pressen jjön ki, hogy ezzel annyivalinkább az

ellenség vakmer kevélsége megcsorbíttassék. Minthogy penig

tudva vagyon nálam, s kegyelmednek is adom értésére

ezen orderemmel, hogy Nyitrában lév czajgvarter (liad-

í^zertárnoli) maga alatt lév egész pattantyúsokkal kegyel-

mednek subjiciáltatik, a végre kegyelmednek commendója
alá ezen orderem által resignálván mindazokat, intimálom,

hogy valakik azok közöl utolsó vére kiontásaig érdemessen

és dícsíretessen kívánják magokat viselni : azoknak számára
adtam és assignáltam kegyelmed kezében kétszáz ezöst-
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forintokat, melylyel egyébb senkit ne, hanem csak a maga
j(5visel alteralistákot (artilleristákat) meritálja, nem con-

cernálván azon pénz a gvarnizont, mivel azok számára adat-

tatott Urbán Czelder commendáns uram ö kegyelme kezé-

ben, pro simili matéria ezer tallér fehírpínz. Mindezeket

azért így értvén kegyelmed, az mutua cointelligentiával

lévén in defensionem Urbán Czelder s Szabó Mátyás com-
mendáns uramékkal ö kegyelmekkel együtt az egész defensió

fog incumbálni kegyelmednek. Az artoUeria penig kegyelme-

det magát concernálja, kiben, tudom, becsületit el sem
kívánja veszteni. Minthogy penig gyakran történik a várok

megszállása alkalmatosságával az commendánsok veszedelme

és halála is : azért, ha azon szerencsétlenség Urbán Czelder

uramon történet szerint megesne, hogy in isto casu is ne

labefactáljon az ersség, legottan az egész defensió commen-
dójának végbenvitelére és Urbán Czelder uram helett

való commendánsságra kegyelmed fog succedálni, a mint-

hogy az installatiónak kegyelmed iránt most mindjárt impri-

miciis végben való vitelére parancsolatja vagyon sokszor

említett Urbán Czelder uramnak, és in tali casu, ha esete

történik kegyelmének, — minthogy Szabó Mátyás uram
kegyelmednél elbbvaló tiszt : azért a parolát tlle kivenni.

(tartozll-,) de caetero az egész defensió modo praevie kegyel-

mednek fog incumbálni, említett Szabó Mátyás uramot
penig a principio usque ad linem, tehetsége és egészsége

szerint való szolgálatokban és a capitulatiónak is consen-

sussában — ha történnék — és subscriptiójában adhibeálja

kegyelmetek ; hasonlóképpen a több ftiszteket is, a mint-

hogy a capitulatio in extremitate se menjen kölömben vég-

ben, hanem per vota ofíicialium, mely debito modo repor-

táltassék is hozzám ; st ha valakit, — ámbár tiszt legyen is

az, — a deditióban conniveálni tíipasztalná, hogy ante

extremum tempus láttatnék azt jovalloni, — tehát azt az

ellenség fell való bástyára kivívén, ott lövöldöztesse agyon

kegyelmetek, és taszigálja alá az árokban. Mihelen penig

bémegyen kegyelmed, a jó tökélletességre és az utolsó

extremitás megvárására az egész hajdúságot öszveesködtesse

kegyelmetek, kemény hit alatt. — jNIiném jeleket s azok-

nak observatióját tettünk penig egymás között medio obsi-

dionis tempore, be fogom egy emberemet köldenem. a ki hol-

létemrl hírt ád és a jeleket is honnan fogom mutattatnom,

meg fogja jelenteni ; mely jeleket egy akarattal kegyelmed

óberster Urbán Czelder urammal kitanulja. — Pro coro-

nide azt is observálja kegyelmed, ha az extremitás úgy
hozná magával, hogy a capitulatiónak meg kellenék lenni.



LEVELEK ÉS ÜGYIUATOK 17()6 1709. Ö7

ott is megmutassa az authoritássát, liogy nem kölömben,
hanem a pressen jöhessen ki; akkor is, valameddig a kijö-

vetelre való presset meg nem lövi, addig a capitulatióra se

accedáljon kegyelmed. Az többi között azért arra vigyázzon
kegyelmed, hogy az competentiát mind maga s mind penig
mások között eltávoztassa. — F. U. Punctualiter azért mind-
ezen praemissákot ugyan csak valójában észbenvévén kegyel-
med, valamint életit s becsületit szereti, úgy azoknak eftec-

tuatiójában maga dexteritássát adhibeálni és mindezeket
végbenvinni el ne múlassa. Dátum ex castris ad Tótt-Keszi
positis, die 22. Augusti 1707.

Gi-enerális-Mezei-Marschall

G. Eszter]iá.i:i/ Antal m. k.

32.

Rálcóczihos:.

Fölséges Fejedelem, etc.

Minapi levelemben mindenném constitutiók megírá-
sával alázatossan udvaroltam vala Fölségednek. kiket mostan
reiteráluom se kívánván, ím csak tiszt uraimék Dunán túl

és innen mostan frissen küldött leveleiket alázatossan inclu-

dáltam, mind irásom rövidítésére, mind penig legkissebb
particularitásoknak is kitanulhatására nézve.

Ugyan immediate ezeltt költ alázatos levelemben
jelentem, kegyelmes uram, a törvényes holnapoknak bekövet-
kezésével tiszt uraiméknak is mind csak törvénykezni hasonló
szándékokat, kik közöl már Csáky Mihály uram el is ment

;

Andrássy Pál uram miképen készüljön, maga accludált
levelébl kitetszik ; Ocskai uram is Fölségedhez szándékozik.
s többek is vadnak, kiknek a tá])orozás umdmat szerzett.

Mitév legyek vélek, várok alázatosan Fölségedtül.

Selymeczen is micsoda tragoedia esett Hellembach uram
parancsolatjábúl, nem kétlem, ekkoráig értésére esett Fölsé-
gednek. yal<')ban, a midn én csak rettentésre küldtem oda
Andrássy uram batalionát. kegyelme vérontííssal vitte

végben a rettentést. Akarván penig magok a hányások Föl-
ségednek alázatossan detegálni nyavalyajókat, minthogy Hel-
lembach uramtul el nem bocsáttottanak. allegálván ke-

gyelme nekik magát lenni e bányákon Fölségednek. ím
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memorialissokat hozzám köklték, kit is Fölségednek annec-

táltam.

Hasonlóképen Bottyán uram által Dunántiíl a gyri
vindemiákrúl emanált contractusnak is párját. Nem tudom,

honnan vött magának merészséget Bottyán uram ezen

oeconomiájára, holott tavalyi esztendben még csak enilé-

kezetit se placidálta ínnékem Fölséged efféle alkunak,

kegyelme penig széltében követte el mind a gyri, esztergomi

és budai hegyekkel
;
praejudiciosa matéria, kegyelmes uram,

illy oeconomiának keresése nem csinál szintén jó vért másokban.

A dunántúli földre küldend segétség iránt már gya-

kor ízben alázatossan reménkedtem Fölségednél, s observál-

tam is az iránt kegyelmes reflexióját ; kire nézve az ellen-

ség constitutiói is igen szép alkalmatosságot mutatván reá,

(ki magát Dunántúl éppen eltörölhetképpen megvékonyít-

tatá, innen penig incessanter lát dolgaihoz), azért magam
regementemet és Fodor László uram ezerét vagy csak egy

derék actióra is általköldtem. Elhiszem, Fölséged is mél-

tóztatik kegyeimessen placidálni ; holott nem, csak hamar-

jában lehet ket revocálni.

A Vágón túl való, jószága-vesztett nemesség is cso-

portossan jön hozzám, accomodatiója végett ; alázatossan

könyörgök Fölségednek, méltóztassék rólok kegyeimessen

parancsolni egy expressus hívének, ki Szent-Benedek tájjé-

kán vagy másutt valahol dislocálná ket, érdemessé tévén

állhatatos hazafiúságokkal arra magokat. Csáky István

generális commissárius uram kegyelme sem tud vélek mit

tenni, alkalmasint kezdvén az kegyelme parancsolatinak

is engedetlenkedni a nemes vármegyék ; másképpen is penig

ez a darab föld sedes belli lévén, lehetetlen accomodatió-

joknak itten lenni.

Megírtam Fölségednek azt is alázatossan, hogy az ellen-

ség maga defensive való tartására az egész Vág mellékét

postérolta, ki ellen miném operatiókat aggrediáljunk? alá-

zatossan várnám, annyival is inkább, ha Méltóságos Fgene-
rális uram Excellentiája (már, a mint hallatik. Isten

jóvoltábul szerencséssen kiérkezvén Lengyelországbul). magá-
val együtt hozná a dispositiókat. Én ugyan most is inhae-

reálok a contra-postérungokrul való opiniómnak, de éppen

nincsen mit enni és étetni a hadnak ; a jó Isten tudja,

csak most is miképpen tengdünk.
Az ellenség már is az Vágón innen. Újvár vidékjén jár-

tatja currensit, kik közöl Bariókét accludáltam is együtt

;

mindazáltal még ekkoráig sohonnan az birákat elmenni

nem engedtem, noha ugyan efféle fenyegetz currensek nem
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kevés rémölést szereznek a szegénység között, s reménked-
nek az ellenséghez való béhódulásoknak engedelmeért, kit
én még meg nem engedtem; s tovább penig mit kellessék
vélek cselekedni. Fölséged kegyelmes parancsolatjátul alá-
zatossan várom. — Hosszúfalu, Tornócz, Vecse szintén az
Vág partján vadnak

;
ha meghadjuk ket, holdulás nélköl

meg nem maradhatnak, — ha elpusztíttatnak: sok éhei-
halót és koldust csinálunk. Dátum Kisfalud, die 21. Sep-
tembris anno 1707.

Fölséged fejedelmi kegyelmességének,

alázatos, engedelmes szolgája

Eszter]lázy Antal m. k.

33.

Rákóczilioz.

Fölséges erdéli és magyarországi Vezérl-Fejedelem,
nékem kiváltképpen nagy jó kegyelmes uram

!

Terebesrül 9-dik és 12-dik praesentis költ két,rend-
béli levelét Fölségednek szokott alázatossággal vettem. Álmél-
kodva olvasom az elsbbikben, hogy némely nemes vármegyék
azt merészlették Fölséged elejben terjeszteni, hogy a regi-
menteknek nemcsak apró, de örög mundérungjok is némely
havi tisztektl, vagy penig általom positive tllök praeten-
dáltatik, melyben ekkoráig hírem és tanácsom vagy csak
azért sem lévén, hogy tudva volt nálom az örög mundé-
rungnak az ország cassájábul kitelése.

Sajnálom valóban, hogy nagy, országos dolgai között
ennek megorvoslásával is biísíttatott Fölséged, s akarnám
örömest ezen dolgot panaszolkodó nemes vármegyének nevét
megtudnom, kívánván szolgai kötelességem szerint mind a
parancsolókat megzaboláznom, mind penig az parancsolat-
nak orvosságát találnom. Az ellenség hollétérl s mind a
két részrl hadi conjuncturák mivoltárul csak ezeltt egy
kevés idvel irott levelemben genuina teljes relatiót aláza-
tossan tettem vala Fölségednek; melyre nézve hosszas Írá-
sommal unalmot szerezni nem akarván, nem is superaddálok
egyebet, hanem, ha öszvefogó s egymást secundálni kívánó
szív nem deíiciált volna : most birnánk Szered várát, lévén
az ostrom még több cautiókkal is instituálva, mint egy
olyas, sánczforma ersség kívánná ; nem volt a fölmentésben
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seinminém tartalék, víz arra, scarpérozott bástyája lévén

az ellenségnek ; futva ment akkor az eleje, a midn már
is visszanyomult a hátulja a hadnak. — Mindezt minden
aprcjlékos particularitássival együtt levelem megadó adju-

tantom, — (ki is azon actión jelen volt), szóval Fölségednek

alázatossan tudhatja repraesentálni. — A Dunán túli föld-

höz való Fölséged kegyes atyai intentiójának még csak emlé-

kezete vígasztal ; óhajtom óránként. Isten hovahamarább
nemzetséges szándékát Fölségednek kívánt jó végre vezérelje

!

A hadakat mindekkoráig Isten kegyelmébl szép szóval csak

jó csoportban tartottam, meg nem sznöm most is minden
órán érkez teljes consolatiókkal animálnom ; úgy hiszem, az

mint eddig nagyobb részét elvonták az idnek : a hátramara-
dott részit is már elvárják, annyivjil is inkább, ha a Yágon
innend valami confusiókat nem csinál az ellenség, melytl
nem igen fél volna ugyan, hacsak mostani árjában ma-
radna is meg az Yág vize ; szeredi híd fundamentaliter

ruinálva lévén, egy vagy másutt lév híd nélköl nem jöhetne.

E mellett, Fölséges Uram, szövetséges hitem s jó lelkiisme-

retem nem engedi eltitkolnom, hogy meg ne jelenteném,

miném irtóztató nagy gonoszt hallok a bányavárosokon
Hellembach uram kegyelme által practicáltatni ; ezen

levelemmel együtt men Aigner János név selmeczi lakos

az Isten igazsága s jó lelkiismereti szerint referálá elttem,
obligálván magát arra, hogy se privata passióbul, se más
sémminém consideratióbul nem, hanem igenessen amore
boni publici mondja, (kész lévén mindeneket positivis rationi-

bus megbizonítani ), hogy nem csuda mindennap a bányák
defectussát panaszolkodni, holott valahol Isten áldását mu-
tatná : studio a principale médiumok mindenütt negligálta t-

nak, stt a mellett említett Hellembach uram többet ötven-

ezer aranyra extendálható tiszta finom arany-massánál. ke-

serves kárával a hazának, még régen félre tett volna, azért,

hogy azzal, (kit Isten távoztasson, ha csak egyszer vakja

arra találna koczkának fordulni), az ellenkez félnek comp-
laceálhasson. Számodásit is csak ekkoráig ipsissimis nudis

verbis úgy adta bé, hogy ezerek számát specificálta csak :

de arany, ezüst, vagy réz volt az? negligálta; melynek is

íilkalmatosságával általláthatja Fölséged, miném spórest

csinálhatott magának ! Ezen említett selmeczi ember több

iszonyú káros dolgokat is beszél, kit alázatossan azért

Fölségedhez expediálnom (kívántam), hogy cum rationibus

mindeneket declarálván. a nagy gonosznak orvossága lehessen.

Interessentia vagyis passió nélköl, állhatatosson mondja
magát lenni ezen ember, noha ugyan Fölséged kegyelmes
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pátense ellen Hellembach uram által tisztitl megfoszta-

tott
; úgy hiszem, kegyelmes uram, nem is szól fundamentum

nélköl, mert illen fában vágni az fejszét, valóban nem gyer-

mek-állapot, annyival is inkább, hogy újjal mondja magát
megmutatni. Tudván azért, kegyelmes uram, szükségesképen

következ megorvoslását ezen veszedelmes kárnak, lévén

énnékem kezem ügyében a dolog : dicsekedem véle, édes ha-

zám szolgalatjában nem utolsó merituma dolognak tartom,

ha deputálván Fölséged valamely serius hivét mellém, prin-

cipaliter énnékem fog ebben kegyeimessen parancsolni in

inquirendo et in debitum ordinum deducendo fodinarum

negotio, tapasztalni fogja Fölséged, mindenekben való szép

csendes politicával mely szép dolgot viszönk végben. Em-
lített selmeczi ember penig hogy coadjungáltassék ezen

dologban hozzám s teljes facultás is adassék néki ad demon-
strationem demonstrandorum, alázatossan Fölségedet kérem,

ki után az midn valamit eruáltunk, — nemzetséges con-

solatiónk fog belle következni. — Mindezeket bvebben ezen

sokszor említett selmeczi ember, cum totali declaratione rei

alázatossan fogja Fölséged eltt detegálni. — Egészségtelen-

ségemet ismét alázatossan panaszolkodhatom Fölségednek,

ki miatt is annyira jutottam, hogy már minden héten újjabb-

újjabb recidivában esem, s nyavalás betegeskedésemmel az

armádátul is távoznom gyakran kíntelenítettem ; kibl hogy
nagyobb gonosz ne szármozzék : nagy alázatossan venném, a
midn bár csak négy-három heti cúrára Kassára vagyis

Lcsére való menetelemre méltóztatnék Fölséged kegyeimes-

sen engedelmet adni ; nem csupán heverésemre mindazáltal,

hanem, hogy a cúra alatt is azon fölsbbi nemes vármegyék-

ben a hadak vagy más dolgok iránt valamely szolgálatot

tudnék tennem. Ugy itélem, kegyelmes uram, az ideig talám

egy kevés pihenést vehetek, s az ittvaló hadak is nálam
nélkl subsistálhatnak, lévén másképen is Méltóságos Gene-
rális Eszterházi Dániel, Csáki Mihály és Andrássy Pál

uramék az armadánál, kiknek akár csekély projectuíilis

opiniómat per fornam ordinum pro et contra is adnám,
ha ezen szükséges utamat kegyeimessen placidálni méltóz-

tatnék Felséged, mely iránt kegyelmes parancsolatját alá-

zatossan elvárom ; maradván

Felségednek

Kisfalud,

23. Septembris 1707.

alázatos szolgája

E>i2tpr1i(Uy Antal m. k.
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34.

Eszterházy jelentése nyári liadjáratairól.

Méltóságos Magyarországi Locumtenens s Fgenerá-
lis uram Excellentiája disposítiói és orderei szerént általam

folytatott nyári campániabéli operatióimnak specificati(3ja.

Primo. Lévén legels fundamentoma is Méltóságos

Fgenerális uramnak, hogy az várak defensiójára rendelt gya-

logság ne distraliáltassék és per absolutum ki ne vitessék

az praesidiumokból : azért ebbl is kitetszett defensíve és

nem offensíve való operatiómnak lehet folytatása ; minthogy
peniglen újvári obsidió usque ad finem Septembris mind
hiresíttetett és medio tempore orderim is mind Felséges

Urunktul s mind Fgenerális Urunktul érkeztének : semmi
lett úttal nemhogy az hajdúságot kivinném, de még több

hajdúsággal is megersítsem Érsek-Újvárt; azonban egész

dispositiói Méltóságos Magyarországi Fgenerális Uramnak
irás szerént is ad defensiones magis, quam offensívas opera-

tiones czéloztanak, vagy csak azon okbul is, hogy magam-
nak általmenetelemet tilalmazta per omnia média ; minek-
okáért nem aperto marté s egy corpusban való léteiivei

armadámnak lehetett az dolgokat folytatnom, hanem per

subdivisiones armadáé és sr portázások által, kik is ekép-

pen következtének.
2^io. Mihellyest az ellenségnek Pozsony fell való kiin-

dulását hallottam, azonnal in mense May táboromat trans-

feráltam mocsonoki mezre, .az honnan is expediáltatott

Balog István uram személye szerént, maga ezerével, Somodi
Ferencz, Nikházy, Deák Ferencz és Szálai Pál uraimék
ezeréivel, oly instructióval, hogy mindenütt az ellenség körül

forgolódjanak és tehetségek szerint éjjel-nappal infestálják.

továbbvaló ordereimig ; a mint is az ellenség Nagy-Szom-
batnak vévén útját, igyenessen Leopoldnak is ment, és

addig feljülemlített regementekbl való portáim nem is

távoztanak az ellenségtl. — Megprófontozván azomban
bvségessen Leopoldot, ad initium July igyenessen Szered-

hez jött visszatérésében, és szállott Majténhoz. inned az

Dud-Vágon.
5'*"- Odaérkezvén Szeredhez, instructióm s orderem

szerént azon passusunkat disputálnom is kívántam. Lóczi

és Szinai gyalog-ezeréit állítván az Vágón lév hídnak innens
sánczában ; kit is infestatiói után, egy nap egy étszaka

defendálván, minthogy láttatott egész erejével való által-
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jövetelének igyekezeti, cum securitate recessus in hoc vei

tali casu, noha úgy sonált orderem, hogy az nitrai álgyúk

alá vegyem táboromat : mindazonáltal nagy csendességgel

Kérhez szállottam, olyan reflexióval egyébaránt. hogy gróit'

Csáky Mihály generális uram az maga, Ebeczki István és

E,éthei György uraimék ezerével ugyanott helyben marad-
jon, valameddig az ellenségnek általjövetelét nem látja,

helyben subsistáljon, és Szered, nemkülömben Gralgócz eleire

szorgalmatos vigyázassál légyen. De minthogy az ellenségnek

általjövetele, nem tudatik mi okból, megváltozott légyen,

és Szered várát praesidiálván, magát az egész tábor trans-

ferálta újobban Leopoldhoz : feljülemlétett generális Csáky
Mihály uramat commendéroztam hét regementtel az emkei
rétekre, az honnén szüntelenül portáztatott Leopold felé és

az bánkai passuson által az Vágón ; Balog István uramat
peniglen revocáltatván az Vágón túl való földró'l, az maga
és Somodi Ferencz uram ezeréivel Szered eleire rendeltem

Tornóczhoz, azon okból, mivel Leopoldtól gyakorta kemény
lovas porták jártának Szeredhez, consideratiót kívánván

azért a földnek conservatiójában tennem. Látván azonban
sokáig késését Leopoldnál az ellenségnek, magam is az cor-

pusomnak residuitásával, a kivel Kérnél voltam, conjungál-

tam magamat generális Csáky Mihály urammal Emkén, pro

facienda nova dispositione et continuandis velitationibus.
4^"- Odaérkezvén azért Emkéhez, azonnal Ebeczky Ist-

vány brigadéros uramat négy válogatott regimenttel újobban
expediáltam Vágón által, Ocskai László uramat hasonlókép-

pen négy regementtel oly reflexióval, hogy Ebeczky uram
az ellenség motusára vigyázzon, Ocskai uram peniglen az

Fehérhegyen által Morvára tegyen diversiót. Tali in casu,

ha az ellenség Ocskai uram infestatiójára czélozott volna.

Ebeczky uram conjungálván magát Ocskai urammal, tehet-

ségek szerént hogy ellent álljanak, instructusok voltának.

De az Morvának áradása miatt azon úttal nem lehetvén

sokszor említett Ocskai uramnak operálni, subsistált ordere

szerént az Fejérhegyek között, biztatván a földnépét.

Az ellenség is peniglen nem mozdulván ki nagy ideig Leo-
poldtul, Ebeczky István uram, hogy idejét hijában ne töltse,

nem lehetvén aggressussa másképpen is az leopoldi ellenség-

hez, consensusomból és akaratomból Nagy-Megyer felé vette

magát corpussával együtt, az hol is reáakadváu valamely
lisztet confuírozó háromszáz lovasból álló dragonyosra és két-

száz gyalogra, azokkal meg is harczolt, s nem obstante,

hogy majd volt háromezer lovassal Ebeczky uram, —
Héthei György uram rézdobjainak és egy zászlójának
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s más derék embereknek elveszésével recedálni kelletett

a mieinknek, noha egyébaránt említett Ebeczki uram is

vagy hatvanig valót vágatott le az ellenségbl, kik közül

egy német kapitány egynehány gregáriusokkal hozatott ide

rabságra.
,5<o. Mindezen dispositiók után is sok ideig töltvén

még ideit Leopoldnál az ellenség, mely által sürön hirét

mind az constituált kímjeim, mind peniglen portáim Nitra

vára obsidiója iránt való praeparatoriumnak referálták : hogy

azért per diversiones impediálhassam ez iránt való intentu-

mát is az ellenségnek : sok fáradsági után Ebeczky uramat

ö kegyelmét revocálván a Vágón túl lév földrl, Babócsai

uramat küldöttem által itjobban hat regimenttel, tudtára

adván Ocskai uramnak az Morva vizének megapadása
alkalmatosságával jobban Morvában attentálandó operati-

óját ; de meghallván az ellenség felesszámú regimentekkel

való általmenetelét Babócsai uramnak : bagázsiáját az ellenség

mintegy háromezer emberrel az leopoldi álgyúk alatt hagy-

ván, maga Storumberg személye szerént azonnal több resi-

duitásával armádiájának Babócsai uram ellen ment; lévén

mindazonáltal instructiójában emiétett Babócsai uramnak,

hogy tali in casu nemcsak hírt adjon Ocskai uramnak,

hanem maga is kegyelme conjunctiójára corpussával együtt

siessen, (ki is igen jól esett, mert másképpen sokszor emié-

tett Ocskai uramat épen Morvában szorította volna). így
ezért együtt lévén kegyelmek effectíve nyolczezeren, az

ellenséget magokra bevárták, de nem resistálhatván, circiter

hatvan em])ereinknek veszedelmével lenosa persecutiójára

nézve szaladásnak is vették magokat, s per consequens az

elrémült, egyszersmind fáradt néppel nem lévén tanácsos

subsistálni, kénteleníttettem revocálni ; noha az lett volna

rendi, s parancsolatom is azt tartotta, hogy friss haddal

succurráltam volna, hogy csak Ocskai uram sok rendbéli

requisitiójára nézve is : de nem volt mivel újítanom, mint-

hogy az egész hadak annyira el voltak commendérozva az

Vágón által, hogy in universum nem maradtam ezer ember-

rel, magamnak peniglen Munkácsról 22. July Méltóságos

Fögenerális Uram Excellentiája levelében is meg volt tiltva

által való menetelem, ily stylussal : hogy magam által ne

menjek, ne sit fáma transitus totius armadáé meae, hanem
in securo maradván az bagázsia. magam imitt is. amott is

legyek.
ó"'"- Minthogy azért a meglódult hadnak friss haddal

nem succurrálhattam, s a nélkül túl való maradásokat is

nem jovalhattam. jobbnak (itéltemi lenuyi egészlen való
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revocatiójokat pro tali-quali etiam refocillatione, ügy mind-
azonáltal, hogy Ocskai uram túl maradjon 3 regementtel,
az ellenség továbbvaló motiissának vagy actussára való
nézve. Az id alatt azomban az ellenség Szakolczához vévén
útját, voltam oly szándékkal, hogy egész corpusommal az
Leopoldnál lév bagázsiáját megüthessem, a minthogy is

G-algóczig el is hoztam vala armádámot ezen feltett actió-
nak végbenvitelére, de az egész éjjel esett záporesnek
nagy alkalmatlansága miatt, mely által mind az Vág vize
megáradása, s mind az fegyvernek, ruházatoknak megázása
miatt akadáloztatott teljességgel intentiónk ; melyre nézve
nem lehetvén magunk hírivei azon próbát végbenvinni, (az
ki is alkalmatossabb és hasznossabb úgy lett volna), mivel
másnap azonnal mind az bagázsiáját, mind az véle maradott
népet éppen az vár árkához szállította, úgy, hogy az várból
kis puskával lehetett secundálni : ugyancsak onnan Galgócz-
ról, az futrázsnak kedveért Szalakóczhoz szállottam, és
nem is kívántam visszamennyi Emkéhez, hanem utánunk
hozattuk bagázsiáukat.

?""'• Ezen denominált táborhelyemen azomban alig
tölthettem két vagy három napot, azonnal érkezett hírem
ugyan Ocskai uramtól, hogy az ellenség Szakolczától meg-
térvén, Detrek vára alá szállott légyen; melynek hogy
succurrálhassak, vasárnapi napon mintegy tizenkét órakor
dél tájban értvén formaliter való obsidióját azon várnak,
hétfn reggel expediáltam circiter kétezer gyalogot és hat-
ezer lovast, Ocskai László, Babócsai és Bagosi" Pál urai-
mékkal succursusára azon várnak, de a dato notificationis
tempore, 18 órának forgása alatt, a jó commendáns fel is

adta a várat. Késn érkezvén azért a succursus, sokszor
említett Ocskai uram nem szerencséltetvén az hadat, az
Fehérhegyen túl való földrl is éjjel-nappal sietett, az egész
hadnak nagy fáradságával az Vágón innénd ; az ellenség is

azért megvévén Detrekt, praesidiálta, s per consequens
Sassént, Berencset, Jókt, Szomolyánt mind i)raesidiálta.

8''>- így lévén azért a dolog, a felettébb is kifáradt
haddal nem lehetett egyebet cselekednem az egy kevés ideig
való megpihentetésen kívül, úgy mindazonáltal, hogy az
apró portáknak ugyancsak nem volt szüneti, az kik is

alkalmasint szaporították német rabjainkat s nem kicsiny
nyughatatlanságot okoztanak az ellenségnek. — Az ellenség
is viszszatérvén leopoldi bagázsiájához, egy kis üd-vár-
tatva elmozdult Leopoldtul s vette útját Nagy-Szombat
felé, az hol is nyugtatván hadát, maga Storuniberg személyje
szerént Bécsben menvén cum relatione simul et applausu,

THALY KÁLMÁN ." ESZTEUHÁZY A. TÁBORI KÖXYVE. 5
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liogy az Vágón túl való földet, együtt az hegyen túl való-

val occupálta légyen és magát stabiliálta.
()n<). Medio tempore azoniban hadainknak egy kis pihe-

nése után újjobban orderemet adván (jcskai László uramnak

az morvái irruptiókra, kegyelme mellé adjungálván újjobban

öt lovas regemeutet és brigadéros Bagosi Pál uramat vagy

kétezer gyaloggal : azon expeditiójában emiétett Ocskai

uramnak lévén alkalmatossága. Stainviel regementje ellen

való actusálmn Isten szerencséssen meg is áldotta. Azon
actus után mindazonáltal nem sokat késvén az hegyen

túl lév földön Ocskai uram, újjobban visszatért az Yágon.

és subsistált Bán táján.
j^Qmo. ^ Yi^ii^i azért referáltatik, hogy a midn Storum-

berg Bécsben maga dicsekedésével szintén projionálta volna

hadi kormányozását, érkezvén az híre Stainviel regementje

veszedelmének : nagy sietséggel visszaküldettetett az arma-

dájához, ki is Ítélvén Ocskai uramnak még az hegyen-tulsó

földön való elhagyásával, nagy sietséggel, furiával az egész

lovas haddal Nádasdnál menvén be az Fehérhegyek közé.

székiben keresvén Ocskai uramat, éppen Trencsénnél szaka-

dott ki, s ugyanazon útjában nem nyughatván, Nitra alá

is jött által a Yágon ; egy nap késvén alatta,, másnap 8o})or-

nyihoz szállott, Ocskai uramat peniglen az Ür-Isten minden

szerencsétlenségtl megmentette.
ipio. ^ míglen azomban majd két hétig késvén az

ellenség Sopornyinál, érkezik orderem Méltóságos Magyaror-

szági Locumtenens és Fgenerális uramtól Excellentiájától,

hogy Pest eleire menjek, generális Károli Sándor uram
kegyelme conjunctiójára, Pabutín armadája ellen való ope-

ratiókra ; kevés haddal lehetvén az üd alatt, generális

Andrási Pál uramat itten hagytam helyemben, tót-keszi

táborban ; az egy vigyazáson kívül egyébb operatiót nem
tehetett, de légyen Istennek hála, az ellenség is nemhogy
operálni igyekezett volna a Vádon innéd, hanem a míg vissza-

tértem az hadakkal Pest eleirl, az ellenség is általment

újjobban az Vágón, nagy ideig subsistálván Vág-Szerde-

hely táján.

X-í*'""- Azután peniglen kimozdulván azon vág-szerde-

helyi táborhelyérl, reiterálta bagázsiástól Nagy-Szombathoz

való menetelét, az honnand is ki s bejáró kímjeim relatió-

jából megértvén, hogy Storumberg újjobban csak praecise

háromezer gyaloggal s circiter ezer lovassal hadta volna

bagázsiáját Nagy-Szombatnál, maga peniglen Storumberg

az hadával általment az Dunán: túl való levelekl)l is

resolváltuk vala magunkat közönségessen azon Nagy-Szoni-
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batnál hever táborának megütközésére ; de valamint a Gal-

gócznál lév intentiónkat, úgy itt is a szerént Isten meg-
gátolta szándékunkat, noha már is túl voltunk a Vág vizin

egész apparátussal ; mindazonáltal, hogy ugyancsak opera tio

nélkül ne maradjunk és Storumberget szegény Dunán túlsó

földön lév atyatiak ellen való dühösségétl revocálhassuk,

a senthevári obsidiót attentáltam, kinek is annyiból jó

effectusát mondhatom, hogy feltett gonosz iiitenti(')jában

Storumberg el nem mehetvén, csak hamar üdnfeles lovai-

nak bágyadási miatt elmaradásával, sietséggel visszatért.
j^tjtio. ^ midn azért revocáltatott volna Storumberg

a dunántúli földrl, azonnal újjabban egész armadájával

Szeredhez szállott, s még ugyanazon étczaka, a mely nap
odaérkezett, nemcsak az obsidiót solválni, de még az

ellenségtl elnyert hidat és sánczokat is recuperálni igye-

kezett ; a minthogy ostromlóinak, taraczkainak és kis pus-

káinak szapora kemény lövéseire nézve, circiter 50 vagy

60 személybl állóknak veszedelmével recedálni is köllött

;

mindazonáltal tapasztalván óránként az ellenségnek szajx)-

rodását, mely által keményebb ostromlásinak contiiiuatióját

reménlettük volna : hogysem mint az artolleriánk és gya-

logságunk periclitáltathatott volna, szeme láttára, nagy
puskázások alatt az egész hidat hamuvá tettük, a túlsó és

innens sánczait levonyatván, cum summa reexione rece-

dáltunk Hoszszúfaluhoz és Sopornyihoz, másnap mindazon-
által a munitiót Újvárban vitetvén, az gyalogságot peniglen

az Újvárhoz közel lév falukban szállítottam.

14^^- Az lovasságot peniglen akkor is, hogy az obsidió

tartott, subdividáltam, generális Csáky Mihály uramat com-
mendérozván által az maga, Ebeczki István, Ocskai László.

Réthei János, Balog István, Somody Ferencz, Nikházy
György, Deák Ferencz, Orosz Pál, Szálai Pál ezeréivel, az

három emiétett brigadéros tiszteket is melléje adjungálván,

oly instructióval, hogy sokszor említett generális Csáky
Mihály uram ezen specificált hadakkal közel Nagy-Szom-
bathoz szálljon, oly véggel, hogy a Nagy-Szombatnál hever
ellenség táborából az senthevári commendánsnak sok rend-

beli instantiáira nézve succursus ne mehessen, és hadaink
által praepediáltassék succursussa ; nemkülömben azon sok-

szor említett generális uram corpussából teljék ki az Pozsony

eleire és magyari révhez való szorgalmatos vigyázás ; st. szép-

számú hadaink lévén kegyelmével, volt orderében, hogy
az nagy-szombati ellenségen notabilis csapást tegyen, mi
pediglen in obsidione hogy ennek árnyéka alatt nagyo])b

securitással operálhassunk. Ezen dispositióimban mindazon-
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ííltalj csak olyan fogyatkozásokat kelletett tapasztalnom,

hogy Csáky Mihály uram Bánkán förödött, Ocskai uram
Trencsén felé ment vagy három regementtel orderemen
kívül, Ebeczky István uram Maniga s Kosztolány táján

hevert vagy négy regementtel, aki miatt akkor jöhetett volna

a nagy-szombati succursus Szeredhez, mikor akarta volna,

a minthogy in ipsa obsidione kétszáz granatéros be is

ment, a kik akár megehettek volna ; Balog István uram
peniglen három regementtel Pozsony eleire és nagy-magyari
révnek vigyázására ment.

bV"- Magam azomban három karabélyos regimentekkel:

(jréczi Gábor, Héthei György és Berthóti Zsigmond ezeréi-

vel, sub aliqua formalitate armadáé, egy kis ideig, circiter

két-három napig, az obsidio solválása után is liosszufalui

mezben subsistáltam, méltóságos generális Eszterházy Dániel

és Andrási Pál uraimékkal együtt ; de minthogy azon hat

regimentecskével ertleneknek ismérvén magunkat lennyi

az ellenségnek az Vág apadásával következhet impetitiói-

nak resistálására, máskéi)j)eu is már ezeltt, az ellenségnek

Sopornyinál való táborozásának alkalmatosságával az körül-

bell lév mezket elélvén, kénteleníttettem az futrázs ked-

viért leginkább is, Megyerhez szállítanom, az hova is az

bánkai ferdbl Csáky Mihály uramat és az Vágón túl

lév hadakból Ebeczky István, Csáky Mihály uram és Xik-
házy uram ezerét orderezvén megyeri táborban, Ocskai ura-

mat peniglen az maga, Réthei János, Szálai Pál. Orosz Pál,

Lusinczki Sándor ezeréivel pro irruptionibus Moraviis. simul-

que bloquada Trencséniensi rendeltem. Balog Istvány ura-

mat penig az maga, Somodi Ferencz és Deák Ferencz

uraimék ezeréivel túl hadtam az Vágón, valameddig az ellen-

ségtl az Vágón által Lehotáknál nem nyomattatott. Mind-
azonáltal a Vágón inned is továbbvaló orderemig subsistált.

76''"- Béhelyheztetvén azomban az ellenség, az elbbi
senthevári gvardizonnak fölváltásával, circiter 40(» emberbl
és fris munitióbul álló gvardizonyját Senthe várában, vette

útját igeuessen armadástul Pozscmy felé, az hol is nem kés-

vén maga disjiositióival, azonnal Csejthe, V:íg-Ujhely és

Beczkó helységekben mind lovast, gyalogot, circiter harmad-
félezerig valót hagyott, Stanvill generális commendója alatt,

oly securitással mindazonáltal, hogy addig arnuídájával

ezektl az helységektl nem recedált, valameddig magokat
sánczokkal és .-írkokkal kíirnyül nem vették, töltvén az id
alatt Storumbergh ideit sürü portázásokkal; s ugyanazon
úttal történt Balog István uramnak is általnyomulása, nem-
külömben Temetvén várának is occupálása. (az ki egyéb-
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aránt nem mástól esett, hanem Viszlai brunoczi tiszttartó

uramnak praesidiumunk bevitele ellen való contradicálá-

sától, a ki per omnia média impediálta az hajdúságnak
bemenetelét). Viszont Turóczi uram óberstlajdinantja lévén 50
hajdúval Temetvén várában commendéroztatva : vétkesnek

Ítéltethetik méltán, hogy egy tiszttartónak szovát fogadta és

commendánsának jiarancsolatját nem követte, kiért is, emlí-

tett óberstlajtnant, Méltóságos Locumtenens és Magyaror-
szági Fgenerális uram ö Excellentiája dispositiójáig kemény
árestomban tartatik Nitra várában, a tiszttartó penig adjon

számot cselekedetirl. A mellett azt is szükségesnek Ítélem

repraesentálnom, hogy a midn az ellenség Vág-Üjhelynél

operálódott volna : az id alatt jó hatezer gyalogot kiküld-

vén innend Újvárból és háromszáz lovast a megyeri tábor-

rul commendérozván Csalóközben, a kik az ellenséget nem-
csak meg nem rözzentették, st felesset is lenyakaztak közlök.

j^i^'mo.
j^'j securitásljan hagyván azomban az praeno-

minált postérungokat, Temetvén várát is 40 musquatérossal

és egy lajdinonttal praesideálván, igyenessen vette maga útját

Jóba név faluhoz, mind ez óráig is ott hell)en cam])íroz-

ván, két hétnél tovább, a honnét Sellyét, Nebojszát és

Galánthát circiter ezer lovasból és *) állókkal pos-

térolta. Ezen helyen való késését is, csak elhittem, nem más
okból protrahálta ennyi üdre, hanem hogy az felülemlített

postérungokat is securitásban hagyhassa. Mindazonáltal,

valaminthogy Vág-Üjhelynél is alkalmasint infestáltatott

hadaink által még ottlétében Storumbergnek, eltávozásával

peniglen azonnal beczkói postérungjának felverésével (l~ irán-

tam) brigadéros Ocskai László urammal operáltatani. a mint-

hogy nemcsak szerencséssel! végben is vitte, de mégCsejthcrl.
Verbóról postérungjait, az bennlev militiának Üjhelben
való contrahálásával, is solválta ; azonkívl Ocskai Sándor
fstrázsamester uramat is expediáltam 400 lóval Vág-
Újhel felé, Korbával ; harminczig való németnek levagdal-

tatásával és tizenkettnek raljságra hozásával szerencséssen

járt, magunk részirl egy szegénylegénynek veszedelmével.
-j^Qvo. úgy szintén a midn Storumberg itten Vágánál

maga ideit töltötte volna, infestatiók nélkül nem hagyatott,

mert megvizsgáltatván táborhelyének valóságos situati('>ját.

találtatott oly alkalmatosság. lu)gy az Vagon innét az hosz-

szúfalui berkekbl, általellenben lévén az német tábor, közel

a Vág partjához szállítva : akár kvel lehetett volna innéud

az táborában hagyítani : mire nézve innénd Újvárból 400

'") Üres hely ; ennyi s ennyi gyalogból.
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hajdút és 100 granatérost négy taraczkokkal ogyütt rendel-

tem arra végre, hogy azon feljülemh'tett hosszúfalui berkek-

ben béállván, tehessenek rezzentést a német táborban, és

kartáscinokkal (íg'j) az álgyúkból károkat causáljanak ; a

mint is az gyalogsággal jól succodált intentiónk, mert két

rendbéli salve-adásokkal, a mint kímjeim referálták, majd
60 embernek s 40 lónak sebesítését és veszedelmeket experi-

álták ; de az taraczkoknak nem lehetett hasznát venni az

bereknek nagy srsége miatt, melyben beállítani egyébb

móddal nem lehetett volna, hanemha utakat vágattattam

volna, az ki eo facto impediálta volna az gyalogságnak

bemenetelét is, kiket a midn titkon vezettettem bé, az

zörgések és csattogások által minden titkos dolgunk kinyilat-

kozott volna. Azomban szüntelen való portáink is körülötte

forogtanak, oll annyira, hogy ezen két-három hetek forgása

alatt, a miolta Yágánál temporizálott táborával, circiter

hatvanig való német rabot, az levágottakon kívül, hoztanak

ide Újvárban.
igno. Eddig lévén azért az elmúlt nyári operatióknak,

a prima July incipiendo, inclusive usque ad finem Octobris

folytatása és continuálása, az ellenség részirl azomban az

postérungokban való helyheztetésével és táboráról már is

széjjel való szállásával, inquartirizatiója és nyugodalma
Ítéltethetik ; kik ellen való további operatióknak inchoatiója

Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fgenerális uram
Excellentiája dispositiójától fog függeni, order szerint

im])onáltatván is Felséges Urunktól minden következend
dispositióimnak suspendálása.

20^0. Ezen seriesben vett csekély, nyári holnapokban

folytatott defensíva operatióimnak punctatim való declaratió-

ját nem más okbul kívántam nagyméltóságú principálisimnak

alázatossággal elejékben terjesztenem és minden cselekedeti-

met világosságra hoznom, hanem hogy azzal sok hízelked

s csempésséggel biró és becstelenségemre igyekez nyelveket

nemcsak megtorkoltathassák : hanem hogy Felséges Urunk-
nak neheztelképpcn irott, keserves szívvel kezemhez érkezett

levelére is, ad sinistras informationes replicálhassak, kíván-

ván repraesentálnom alázatossan, hogy ne egészségtelenségem-

bl, se diribrl darabra osztatott corjjusomnak oszlatásából

nem következhetett Storumbergnek széltében való járása;

annyival is inkább kitetszhetik ezen írásomb(')l. hogy cor-

pusok voltának s nem corpusocskák, — porták mentek, s

nem portácskák, — az ellenségben való kapásokban orderez-

tettenek, s order ellen cselekedtenek ; kik közül Ocskai

László uram is comprehendáltatik, (noha kegyelméé az
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egész böcsület ;) más katona-emberekkel kegyelmén kívül is

peniglen nemcsak utozásokban, de szüntelen való éjjeli-

nappali nyughatatlan kemény portákkal folytattattam az

haza szolgálatit, és quod magis principale est : nékem kül-

dött originális orderekkel kívánom mindezen haza szolgá-

latinak folytatásit comprobálnom. Viszont instállok ezen is

nagy alázatosson, hogy minden, ezen seriesben specihcált

tiszt urak, valaki hová minem instructióval bocsáttatott,

ki-ki tartozzék néki tlem adattatott irás szerént való origi-

nális ordereimet, leveleimet producálni s azokról de effec-

tuatis effectuandis elégséges számot adni, lévén mindenkor
oly observatióm, hogy még csak egy tizedesnek is írás

szerént való orderemet szoktam in qualicunque militari ex-

peditione kezéhez adnom, protocollálván magamnak is kiadott

ordereimet ; könny számadás lehet azért mindkét részrl,

csak f'eljül megírt alázatos instantiám nagyméltóságú princi-

pálisimtól hallgattassék meg. Más alkalmatossággal peniglen

instálok azon is nagy alázatossággal, hogy a midn valamely
commendánsságra resolváltatom és expediáltatom : j^roportio-

náltassék az ellenség erejéhez képpest való deffensíva vagy
offensíva inehoálandó operatióimnak expedítiója s általam kö-

vetkezend folytatása ahoz képpest igaz, tökéletes szívvel való

hazafiúi homagialis obligatiómnak is eleget kívánok tennem,
tudván magamat világossan exprimált ordereimhez és nagy-
méltóságú principálisimnak dispositióihoz alkalmaztatnom

;

mindazonáltal akármely történhet proventusokban, hogy
az csempéskedknek és hízelkedkbnek sinistra informatiójok

akármely igaz hazafiának és haza szolgájának maga becs-

telenségével való jutalmát ne vegye : az méltóságoknak alá-

zatossal! recommendálom, vagy legalább csak addigis az

olyatín, irigységbl eredett vádlók tökéletlen szovainak hite-

lek hogy ne lehessen, a míglen fundamentálissabb informa-
tiók nem következnek, — nagy-fent praetitulált méltóságos
principálisimnál alázatossan instálok, és maradok . . . etc.

35.

Order Csálaj Miliálynak.

Méltóságos keresztszeghi gróff Csáky Mihály uram-
nak kegyelmének per praesentes intimáltatik, hogy Méltó-
ságos Magyarországi Fgenerális és Locumtenens uram
Excellentiája sok rendbéli leveleiben méltóztatván énnékem
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4

keményen i)arancsolni : hadakat per absolutum egy corpiis-

ban ne tartsam, hanem három-négy részre is, pro majori

distractione inimici, eloszszam ; kihez képest primiim et

ante omnia erga intimationem praesentium. emh'tett grótt

és méltóságos generális mezei sti-ázsamester uram kegyel-

méhez ezen corpusbul lévén Orosz Pál, Jiétei György,

Deák Ferencz, maga ö kegyelme ezeré és Ebeczky István

uram regementje deputálva, melyekkel, se órát, se napot

nem várván, menjen sietve által az Vágón Bánkánál, bri-

gadéros Ebeczky István uram conjunctiójára. azon com-
mendója alatt lév öt regementnek oly medituUiumot keres-

vén az Vágón túl való földön, az honnan immediate és

könny communicatiója lehessen Ocskai László brigadéros

uram Fehérhegyen túl lev corpussával, a kinek is lévén

instructiójában : hasonlóképen ugyan az kegyelme comman-
dójátul, corpussával együtt, (a mely is maga regementjébül.

Gondelíingel, Rétéi János, Szálai Pál, Berthóti Zsigmond.

Géczy Gábor, Prény Miklós és Turóczy Gáspár ezeréi bül

álló) irrefmctabiliter dependeáljon ; commandójának alkal-

matosságával mindazonáltal observálni fogja : a midn Ocskai

uram maga corpussával, instructiójához képest. Morvában
offensive lészen, és az ellenség Morvának secundatiójára

sietne : tali in casu mindjárást hírt adván, hogy Morvában
insperate hadaink ne szoríttassanak, — tartozik bizonyos

könny seregeket deputálni említett generális uram, és in

casu necessitatis, a midn harczot és occasiót remélhetné-

nek, egyik corpus a másikat secundálván, az ellenségnek

unitis viribus resistáljanak. — Hahogy pedig harcznak

alkalmatossága nem faveálna hadainknak, tali in casu leg-

alább szüntelen lavírozásokkal az ellenséget distrahálják.

Ellenben penig észben vévén, hogy az ellenség motussa nem
arra felé, hanem inkább Csallóközben légyen, salva et per-

manente operatione domini Ocskai, generális uram kegyelme

mindenütt eltte, mellesleg és hátul az ellenséget egész

Csallóközig hostiliter infestando késérje, s az meglévén,

valahol táboromnak hirét hallja, egyedl csak valamely

vigyázó seregeket pro recognitione ottan hagyván, véllem

való conjunctióra siettesse hadait.

Hahogy mindazonáltal az praemittált conditionalis

instructióját az ellenség megváltoztatván, az egész ezreivel

erre felé láttatnék czélozni, — úgy is Ocskai uramat in

suis terminis hagyván, mindjárást siessen Tót-Keszi és

Udvard között lév táborban, conjunctióra. Pro conclusione

értésére légyen az is generális uramnak, hogy mostani

commendója alatt lév corpusnak subsistentiájára maga-
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zinális szekerek is, cum commissariatu expediáltattanak
kegyelmével által az Yágon; légyen azért singularis

reflexióval iráutok, hogy in loco securiori dislocáltassanak,
az honnan becsületes subsistentiájok cum commoditate
lehessen hadainknak. Dátum Kisfalud, die 25. Septembris.
anno 1707.

'

Generális-Mezei-Marschalk

Eszterházy Antal m. k.

36.

Tata városának.

Comes, etc. — Tudva vagyon mindeneknél, hogy ez
mostani nemzetséges hadakozásnak alkalmatosságával, Fel-
séges Fejedelem, úgy az több Méltóságok is eleitl fogva
mind ez óráig, confoederált mind nemes, nemtelen olyatín
igaz magyar hazafiakat kívánt és kívántak singularis pro-
tectio alatt megtartani, az mint az többi között böcsületes
Tata városa is azzal az kegyes indultummal alkalmas ideig
is securitásban conserváltatott ; mindazonáltal az tündér
idnek gyakori változásához képest némelyek közlek kegye-
lemmel és rationalis protectióval visszaélvén, édes nemzetünk
nyilvánvaló veszedelmire czélozó áruitatásban, practicában
és factióban deprehendáltatván, érdemekhez képest tzzel
megemésztettetett. Mindazonáltal magok vétkét és rossz
cselekedetit megszánván-bánván, újobban protectióért alá-
zatossan instáltak

; kit is Méltóságos Magyarországi Fgene-
rális és Locumtenens uram Excellentiája engedelmébl
oly conditiók alatt resováltam, reversalist és teljes assecura-
tiót adván magokról, hogy a modo imposterum soha leg-
kissebben nemzetünk ellen practicálni, machinálódni. az
ezer csalárdsággal hízelked német nemzetnek complacen-
tiával nem fognak, st az igaz confoederatiót megtartván,
életek fottáig igaz magyar hazafiúságokban megmaradnak,
hadainkhoz és nemzetünkhöz tartozó zelussal lesznek, nem-
különben az nemes vármegyékben reájok deputálandó quan-
tumot készek tehetségek szerént letennyi és fizetni, — egy-
szóval, mind szerencsét, mind szerencsétlenséget veUrnk
együtt várni és szenvedni. — Dátum Érsek-Újvár, die
6. Octobris 1707.
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37.

Edictum az Duitán ttds hadak kzött (dárodott identehn-

ségeknek s praedálásoknak lecsönde^iitt isire, Ersek-JJjvárhan

concinnáltotott í^'<? érsek-újvári mezon a liadak közt puhli-

cáltotott.

Én Galánthai Gróff Eszterházy Antal, etc. Hogy noha

Fölséges Vezérl Fejedelem kegyelmes urunk és a mélt()-

ságos generálisság sok ízben kiadott rettent edictumi az

hadak között a végre publicáltatván, világossá tétetdtek,

hogy Isten ellen való sr szitkok, kigondolható undok
átkok, ])raedállások, húzások-vonyások, egy szóval, mindenféle

istentelenségek megsznvén, végsképen nyákok szakasztas-

sék, hogy annyival is inkább naponként Isten áldásábiU

bizodalmas reménséggel várandó hajdani boldogulásunknak

kívánatos partjára juthassunk s édes nemzetünk tündökl
szabadságos virágzásában élhessünk ; de mindazáltal nemhogy
hadaink között az eláradott istentelenségnek bvölköd soka-

sága csak valamentényire is sznhetett volna, stt napon-

ként számossabban áradó s majd emberi elmét rettent,

kigondolhatatlan, s ellenségünket is szánakozásokra vezérl,

saját édes nemzetünkén s magunk vérünkén minem húzá-

sokat-vonyásokat, sok lopásokat, pajták, házok fölverését,

szUk gázoltatásit, szántóföldeikrl kocsistul, magostul

marháiknak elhajtásit, szegénységnek mindenbl kifosztásit,

az asszonyoknak (salva reverentia ) anyaszült mezítelen hagyá-

sit, szlk kamaráik kivagdaltatásit, az által boraiknak ellior-

datásit, mindenféle marháiknak fölpraedálásit, biráknak,

falusi közlakosoknak minden igaz ok nélkül való letaglá-

sit, verettetésit s notabiliter megvéresétésit, utón való foszto-

gatásit könyöröletesség nélkül elkövetjük, melyekkel az egész

íöldnépbéli lakos szegénységnek nemhogy kedvez magunkhoz
vonyásával való biztatásunkot nyújtanánk, st ellenségünk-

hez való nagyobb bizodalommal holdulására világos utat nyi-

tunk, holott mindeddig is succurrált iirovisióbéli beneticiumok-

kal folytattuk fegyverkezésünket ; mindenekbül kímíletlenül

exhauriáltatván, félek rajta, hogy boldogulásunkra czéloz()

nemzetséges intentiónk, következhet csüggedezésével. ne

periclitáltassék. Keserves szemmel nézzük: városokon, falukon,

útszákon, utakon, útfeleken, valamerre szemlélhetünk, minden-
fell Isten eleiben hatott sok szegénységnek, özvegyeknek,

árváknak s még az apró gyermekeknek is éjjeli-nappali

sr óhajtási, keserves könyhullajtási az égig fölhatnak.
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melyekért is nyilvánsággal érdemessen tapasztaljuk rajtunk

uralkodó s naponként ránk várandó Istennek fölgerjedt

bosszúálló nagy haragját ; nem várhatjuk bizonyára csak

azon okbul is istenessen kezdett nemzetséges igaz ügyünk-
nek leend boldogulását. Való dolog ugyan, sokan hadaink
közül, ruhátalanságokon nézve, magok megmelegedésére faluk-

ban való bemeneteleket allegálhatják ; igenis, nem tilalmaz-

tatik annak idejében, — csakhogy az elölszámlált isten-

telenségeket az ollatínok eltávoztassák magoktul. Praesentibus

ahoz képest kívántam oly keservessen az egész hadaknak
exagerálnom s értésekre adnom, hogy kiki ébredvén, maga
édes magyari vérét s nemességét eltte viselvén, bizonyítsa

meg a sok istentelenségek elhagyásával, hogy nemes hazá-

jának nem boldogtalan sorsára, hanem magával született

kívánatos elmozdítására czéloz ; úgy méltán Istennek kiter-

jesztett bvséges irgalmasságát várhatjuk magunkra. Mert
ugyanis valakik a die prohibitionis et puljlicationis praesen-

tium csak hegyekben való tolvajlásokban, vonyásokban,

egy szóval akármely "istentelen enormitásokban vakmer-
képpen tovább is meg akarnak maradni : tettem kemény
parancsolatom alatt olyan rendelést, hogy papok, hóhér és

hatvan dragonyos szorgalmatossal! bejárván az tábor kör-

nyékein lév helységeket, valahol városon, falun, utón, útfélen,

sík mezben vagy erdben az olyatín istentelen excedenseket

tapasztalni fogják, ha najijában száz leszen is, indesinenter

minden személyválogatás nélkül kímíletlenül a legközelebb

találandó fára, vagy a mint az alkalmatosság hozandja
magával, fölakasztassék, ldöztessék, és más, irtóztató halál-

lal üdöztessék. Tudva vagyon nyilván nálunk nemzetünk
ertlensége ; nemhogy szitkokkal, átkokkal, szegénységnek

nyomorgatásával, külömb-külömbféle megczifrázott sok isten-

telenségekkel Istenünket gerjeszszük : st egy szívvel-lélekkel

s teljes buzgósággal kérvén, hogy föltett boldogulásunk
czéljához szerencséssel! vezéreljen, az melyre is Isten segél-

jen mindnyájunkat ! Dátum Ersek-jvár, die 20. Octob-
ris, 1707.
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38.

Ráküczilioz.

Fölséges Ves'érJö Fejedelem, Icegyehnes urunknak szólló.

Fölséges erdélyi országló és magyarországi Vezérl
Fejedelem

!

Fölséged fejedelmi tekinteti eltt hogy alázatos Írá-

sommal alkalmatlankodni merészlek, — engedelmessen ])ocsá-

natot várok ; de sorsomnak másokéhoz képest elmémben
való megfordulása okot mutat gyakor unalmas izetlenkedé-

semre, kit, megvallom. Fölséges Uram, távoztatnom örömest

kívánnék, ha instantiáimnak legkissehb foganotját tapasz-

talhatnám. — Eléggé constál ugyan Fölséged kegyelmes-

sége eltt, mely sokszor declaráítam és valahol parancsol-

tatott, liquidáltam peklényi jószág iránt való praetensiómat.

kiben, mondhatom, majd még csak meg sem hallgattattam,

annyival is inkábl) nem consoláltattam. — Magyarország-
ban és Érdélben Thököly-familiát illet jószágok s azokban
tagadhatatlan vérségem után való successio iránt mely
sokszor töttem instantiát, gyömölcstelen instantiát Fölséged

kegyelmessége eltt, az is eléggé constál, s nem tudom. Föl-

séges Uram, miért exhaereditáltathatnám azon successióbul,

jóemlékezet eleim osztatlanok lévén Istenben boldogul

kimúlt Méltóságos Fejedelem Thököly Imre urammal : mert
noha, kegyelmes uram. post contiscationem bonorum Thökö-
lyanorum császár fiscussa manu violenta per fas et nefas

sub praetextu divisionis quadripartiálván jószágot, nekünk
csak azt vetett a mit akart s nem is mertönk ellene szól-

lani, — kölletvén az akkori idnek alkalmatosságához képest

az igaz ügynek is nyögni, — így azért in caesareae coni-

missionis invitis, protestare tamen non audentibus, sed con-

sentire debentibus, meglévén ezen fölosztás : hogy akkor
megcsalattatott igaz jussom mt)stan ne periclitáltassék. —
alázatossan reménkedem Fölségednek, gróf Szent-Iványi

Lászlónál is tizenkétezer forintig való készpénzbeli adóssá-

gom hevervén, contentatiómat egyebünnen soha nem reménl-

hetem, hanemha jószági kezemhez kerülnének, ezt tartván

maga obiigatoriájának is vinculuma. Mindezekben azért

nagy bizodalommal tilplálván hozzám, érdemetlen szolgájá-

hoz megmutatott Fölséged atyai kegyelmessége, — remén-
kedem alázatossan : kegyeimessen megtekéntvén a haza
szolgálatiban való mindenkori távullétem miatt ügyemnek
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ritkább folytathatásit, csekély meritumimat és a praemis-
sákban való igaz praetensióimat, méltóztassék Fölséged a
mostani tekéntetes eperjesi táblának kegyeimessen meg-
parancsolni: pekléni kívánságomat prae prímis elölvévén,
szakaszszák már egyszer valaha annak igazságos végét;
a Thököly-jószágokbul penig oda-fölebb deciaráit justa
praetensióm után hadd tapasztalhassam Fölségednek vayy
egyik dominiiimbéli kegyelmességét, illetvén az engemet
inkább, mint más idegeneket, ha százezer tallér ér jószá-
gimnak elhagyását s a helyében ötezer réz-forint proven-
tusomnak collatióját nem említem is; Erdélyben peniií
bár csak hunyadi vagyis küköll-vári portiókbul consolál-
tassam, obiigálom arra magamot, hogy, ha Isten békességre
fakasztaná is ügyönket : Fölségednek oldala mellett kívánnék
Erdélyben megmaradnom. Ezen kívánságomnak megnyeré-
sében nem is kételkedem semmit, Inztatván a minapi leve-
lekben kegyeimessen tött ajánlását.

Gróf Szent-Iványi László jószági semmi lévén, már
Lamot uramnak, másoknak kiosztva, énnékem valól)an
nagy kárommal és reménségemnek megcsükkenésével : ez
iránt is ahízatossan kérem Fölségedet, kegyeimessen ezt is
az eperjesi tekéntetes tábla assessorinak committálni méltóz-
tassék, hogy a midn ott ezen adósságrul való igazságomat
emberem liquidálni fogja, in contentationem még adjudi-
cálják énnékem jószágát s ad effectívam executionem mauok
közöl exmittáljanak is bizonyos birákat ; de minthogy. Föl-
séges Uram, ezen alkalmatossággal Lamot uramnak c^mferált
jószága is Szén t-Iványinak az én kezemre esik, — vagy csak
feleségem subsistentiájára nézve is kezemhez adattatni mél-
tóztassék Fölséged megparancsolni, lehetvén Lamot uramnak
inkább máshonnan contentatiója. Több aprólékos törvényes
kérdésemnek is szükségesképpen kelletvén azon eperjesi
táblán megfordulni

: alázatossan kérem Fölségedet, dolgaim-
nak korán lév reassumptiójárul és revisiójárul méltóztassék
Fölséged a tekéntetes táblának kegyeimessen parancsolni.
Magamot azért s praemittált alázatos instantiáimot midn
továbbra is Fölséged hozzám tapasztalt atyai kegyelmessé-
gében ajánlanám, s mindenekrül kívánt fejedelmi resolutió-
ját óhajtva s engedelmessen váriuím, maradok

Fölséged fejedelmi kegyelmességének

Dátum Érsek-Újvár,
20. Octobris 1707.

alázatos engedelmes szolgája

Eszterluhy Antal m. k.
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39.

Rákcz'iJiOc.

Fölséges Fejedelem,.

Nékem kiváltképpen nagy s jó Kegyelmes Uram

!

Nékem Patakriil datált, 18. praesentis kegyeimessen

Írott levelét mai napon nagy alázatossan vettem ; melynek
is continentiájábul egyebet nem colimáihatok, hanem hogy
sok i-endbéli indusaimra (melyeket is positive irok, azért

kívántam includálnom, hogy minden dispositiómat azzal

világossá tehetnék), nem méltóztatik magát Fölséged reflec-

tálni. A mellett sok-sok gonosz delatoraimnak is nagy
részt tulajdoníthatok, a mely okbul Staremberg föl s alá

való szabad járásinak és sétálásinak általom lett engedel-

méró'l láttatik Fölséged opinálódni, holott ha alázatossan

includált correspondens pachétáimat consideratióban mél-

tóztatott volna Fölséged venni : azokbul kitetszett minden
dispositióm, hogy nem apró corpusocskákkal foltatnom kíván-

tam volna csak operatióimat, hanem formaliter expediáltam

generálisokot és brigadérosokot ; de, hogy a jó hadunk a

bokrot is németnek tartja, s kétszáz, négyezer magyart is

megindít : én, hitemre, nem okozhatom. Új példa elttem
az tegnapeltti casus Sempténél, a hol ötszáz lovast tartot-

tam strázsaképpen ; harmincz lovasbul álló elöljárója az

németnek annyira megindította, hogy sok az katonábul
eddig közelít a tisztet, (íyyj hitekkel állítván a commendéro-
zott tisztek, hogy egy lelket vissza nem téríthettek. Ocskai
uramnak méltóztatik Fölséged az idei operatiókat tulajdo-

nítani: de ha disposítiói az iránt is nem nékem tulajdonít-

tatnak, vártam volna oly parancsolatot principálisimtul.

hogy magam legyek mindenütt jelen, kirl contrariumot

ugyan tudok mutatni, melyl)en tilalmaztatik absolute által-

menetelem. Hogy penig Storembergnek Vágón innend való

operatiója conceptussában nem turbáltatott volna : interci-

piált levelébül is kitetszik, melyben nem egyébb, hanem
Vágón túl lév hadaink lavérozásinak tulajdonítja s órán-

ként való int'estatióinak, mely által egy nap sincsen, hogy
rabjaink ne szaporodjanak ; ha pediglen eddig is oly orde-

rem lett volna, hogy aperto marté álljak szemben az ellen-

séggel, mely actiónak végbenvitele akármely monarchiában
is speciális ordertül függ, ha fogyatkozást bennem tapasztalt
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volna Felséged, avagy is azon órában fog tapasztalni, —
nemcsak holtig való rabságom alá, de életem elvételének

is sententiája alá kész vagyok magamat ajánlanom ; még
ekkoráig is. Felséged jelenlétében is, nem sokat contradi-

cáltam én a haicznak ! Megvallom Felséges Uram, régen

kezdettem én gonoszakaróimnak reám való incselkedéseket

érzenem, az is okozta volna örömest ezen galibás commen-
dómnak megválásátul való kívánságimat ; mert sokaknak,

ha lett volna mért, irigyked gondolatait száma nélkül experi-

áltam, s az olyatínnak inkábl) óhajtva kívántam volna

nagyobb dexteritássát, authoritássát experiálnom, vagy

bárcsak praedecessorimnak érthettem volna külöml)öz hadi

kormányzásinak folytatássit ! Ocskai László uramról sokat

nem szóllok, se nem irok, mivel kegyelmének is én voltam

a solemnis recommendatora ; mindazonáltal tudván kegyel-

mének is maga nevezeti alatt mások által tett operátióinak

folytatássát, a hol maga személyében jelen sem volt : itélem

kegyelmét is Felséged méltósága és kegyelmessége eltt

az utozásokban töltöttek és Zólomban heverk köziben valók-

nak declarálnom, és feküvén kegyelme akkor, midn mások
az idei campagniát folytatták, az egy Stainviel regementin

kívül, az ki noha az én dispositíóml)ól lett, de ám legyen

kegyelmének az egész böcsület ! A mi az postérungot magát
illeti, — ójjon Isten, Felséged intentióját s bölcs declaratió-

ját antevertáljam, — csekély projectumomat nem is arra

végre küldvén, hogy pro hrmo et íixo tartassék, — hanem
ugyanis ruházatlanságát s mezítelenségét considerálván az

hadaknak, gondolkodtam vala alkalmatossabb léteket az

postérung alkalmatosságával házoknál, hogysem mint mez-
ben, az ellenség constitutiójában. Mindazonáltal meg kell

ismernem gyarlóságomat ; de viszontag hadakhoz való szíves

affectiómnak is kelletik tulajdonítanom, hogy annyiszor a

hadak defectusi iránt való lamentabilis repraesentatióm-

mal importunuskodtam Felséged kegyelmessége eltt ; tudván

pediglen odiosumnak lennyi, méltán megtartózkodhattaiu

volna alkalmatlan repraesentatióimlian, noha jövendben
számadásimra talán fog még deserviálhatni. — A solemnis

recommendatiókban is cautussabb lennem kész vagyok ; köve-

tem alázatoasan Fölségedet, mint kegyelmes uramat, eddigis,

hogy még is merészlettem búsítanom, sajnálván legjobban,

hogy sok alkalmatlan rocommendatiómmal abusust szerzettem

creditumomnak, talám magamat illet alázatos instantiáim-

nak hátramaradásával is ; noha megvallom. Felséges Uram,
adná Isten, hogy sok szegénylegény, a ki feleségének, gyer-

mekének éhelhalását naponként tapasztalja, az isteni, külöm-
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ben való l)iztat;is()kkal, szahadsá^aink édességével elégednék

meg, s ne kellenék énnékem egyikének nagy siralmas lamen-

tatiójokat hajam fel])orzadásával, füleimmel hallanom, mely

miatt irtózva kelletik sokszor gondolkodásimat s elmémet
minden következhet gonoszoknak távoztatására fordítanom,

annyival is inkábl) hadi dolgaimat, esak így is a mint vagyon,

kormányoznom. Méltóságos Magyarországi Locumtenens F-
generális uramat hogy az Úr-Isten kihozza (Le)ic)yelország-

hnlK soha talán nem óhajtottam úgy jövetelit, mint most,

liolott kegyes })raesentiája mindenkor kedves volt. Várván
azért az Excellentiája által éikezend consolatiónkat

:

a hadak addig már mind in statu maradnak, és campi-

rozni ezekben az szeles és ess üdkben is készen vannak

;

ha pedig valamely i)arancsolatom érkezik, s a mint fell

is iram, az id alatt az harczhoz való intimatoria-levelét

veszem Felségednek : csoport(m lévén az had, homagialis alá-

zatos kötelességemnek eleget tennem kész vagyok. A kül-

dend, Felséged kegyelmessége által való lovon hogy hasz-

nossan harczolhassak, engedje Isten, Felségednek s hazámnak
kívánván rajta szolgálnom. Az ellenség most is Galántha

táján campéroz, ezt a holnapot táborhan akarja tölteni, az

postérungok pedig mindenfell ersíttetnek ;
más holnapon

szándékozik magát inquartirizálni, ki ellen minthogy Mél-

tóságos Magyarországi Fgenerális és Loenmtenens uram
Excellentiája fog operálódni . . . (TI/h nincs).

40.

Á^ etfész hadnk iránt tett (ii^iposítinak continpnfiája, m/i'-

mentenkihit kimJattatván.

Jóakaró Óbester uramnak

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek ! Az téli üd-
nck beálhísával közelítvén az hadak rendben való vételé-

nek ideje is, melynek alkalmatosságával kinek-kinek maga
regementje fogyatkozásinak helyreállít;ísára ideje s mculja

lészen : ugyan a végre azért tetszett Felséges Fejedelemnek

Kassára, pro 5. proxime futuri mensis Decembris termi-

nálni és az egész nemes vármegyéket deputatusok által

oda convocálni, hogy a recruta fogadása és remunda meg-
szerzése, úgy az hadak subsistentiája iránt való elmúlt

(hiodi concursusnak alkalmatosságával lett ország deter-

minatiójának effectuatiója ott rendben vitessék. Es jólleliet
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Ugyan addig minden regiment generális mustrájának vég-

hez kelletett volna mennyi, olly formán, hogy abbul effec-

tivus statusa, a recruta és remundabéli fogyatkozása a
regimentnek constáljon, — mindazonáltal az ellenség motus-
sira nézve hazánk szorgos szolgalatjában continuuskodván,

az hadaink, effectuatiója nem lehet ; mire nézve kívántam
praesentibus értésére adnom s egyszersmind intimálnom

:

serio ezen intimatióm vételével azonnal rendben vévén rege-

mentjét, listáját, subscriptiója s pecsétje alatt minden további

idhalasztás és hátramaradás nélkül Méltóságos Magyar-
országi Locumtenens és Fgenerális Székesi Gróff Bercsényi

Miklós uram Excellentiája kezéhez Kassára küldeni el ne
múlassa ; mely listának elkészétésében, rendbenvételében

kiváltképen ezeket observálja kegyelmed :

Elsben, rendbenvévén regementjének statussát, tudni-

illik : az reductió szerént in totó mennyi személybl exur-

gál? abbul külömb vévén: az mostani effectivus -statussá

mennyi ? külöm : mennyi elfogyott halállal vagy fegyver által

elmúlt esztendben ? külöm : mennyi szökött, beteg vagy com-
mendérozott? — egyszóval: az egész absenseket külöml)-

külömb positióban tegye fel. Nemkülömben
Másodszor, nemes vármegye zsoldosinak számát : tudnia-

illik a reductió szerént mennyi obveniált, melyik várme-
gyébl a regementhez ? abbul mennyit statuált, és mennyi
legyen még a restantiában ? azt értvén, a kinek zsoldosa

azon militaris esztendben regementnél nem volt és a zsol-

dosok statutiójával mustrát nem ingrediáit.

Harmadszor : mennyi ló, fegyver héjával legyen, oda-

értvén nemcsak azokat, kik actu az ezernél vadnak, hanem
absenseket, mivel a regementekhez s annak completatiójára

tartozandók
; kik fel is szedettettenek vagy szedettetnek.

Negyedszer. Igen szorgalmatossan följegyezze : az el-

múlt esztend])en mit és mennyit percipiált a regementnek
ruházatjára? mennyinek vagyon mundírungja, mi és mennyi
héjával vagyon ? hogy a ruházó commissáriusok erogatiój:íval

az r-egement perceptiója confrontáltathassék, és a mennyi-
ben még fogyatkozás volna, a szerént adjustáltathassék. —
Ezeknek efíectuatiójában azért úgy serénykedjen kegyel-

med, — avagy jelen nem létében a regementet commen-
dérozó tiszt vigye véghez, — hogy valami fogyatkozás vagy

hátramaradás ne legyen; kivel is pro 5. Decembris okve-

tetlenül és immediate regement quártélymesterét csak igen

könny-szerrel, oly készülettel, hogy mindenekrül teljes

informatiót adhasson, hozzám Kassára (\\]iediálni el ne

múlassa.

niAI.Y KÁLMÁN' : ESZTK.IUIÁZY A. TÁBORI KÜNYVK. f}
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Jóllehet ugyan pro 5-ta Decembris termináltatott,

mely napon mintegy lehetetlen oda compareálni ; mindazon-

által, eo non obstante, stal lociis comparitionis, ha egy ke-

véssé késbben lessz is ; máskép, ha mi hátramaradás követ-

kezik és a regimentnek valami fogyatkozása lészen, — nem-
csak magának tulajdonítsa, de nyugodt elmével lehet, hogy

büntetését is fogja tapasztalni. Dabantur Érsek-Újvár, die

30. Novembris 1707.

Kegyelmednek
szolgáló igaz jóakarója

Gróff Eszterházy Antal m. k.

41.

A dandárnok- .y ezeredes-hapitányohnalc.

Jóakaró brisjadéros és óbester uram

!

'o'

Ajánlom szolgálatomat kegyelmednek ! Fölséges Feje-

delem úgy Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fge-
nerális uram Excellentiája parancsolatjábul kelletvén

kegyelmednek értésére adnom, hogy közönségessen az ollyatén

aggregatus tisztek és voluntérek, a kik regementek mellett

tanáltatnak s accomodatióikrul gyakorta az méltóságokat

incomodálják és búsítják, tapasztalván magok is haszonta-

lan idvontatást. — hogy azért kinek-kinek lehessen jöven-

dbéli promotiója, hogy reménsége és hazájához való szíves

fáradozását is contestálhassa, arra végre kívánván Felséges

Urunk is, úgy az Méltóságos Magyarországi Locumtenens
Fgenerális uram Excellentiája speciális reflexióját mu-
tatni kinek-kinek elégséges subsistentiájáról : adatja általam

tudtokra óbester uraiméknak, hogy valakinek regementjénél

volontérek vagy aggregatus tisztek tanálkoznak. universa-

liter et absque discrimine personarum, magokat lovaikkal,

cselédjeikkel és pagazsiájokkal immediate nemes Neográd
vármegyében, generál-stábhoz minden további idhalasztás

és hátramaradás nélköl transferálják. s transferálván,

óbester Nagy János uramnál insinuálják ; ottan tétetik

quártélyjok, fizetések és accomodatiójok iránt teljes dispo-

sitio. Másképpen, ha kik oda való meneteleket elmúlatják,

se fizetések, se quártélybéli subsistentiájok nem placidál-

tatik. Kegyelmed regimentjiben is azért, vagy maga mellett
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találkozván oly böcsületes katona-ember, modo prescripto
expediáltassék in comitatum Neogradiensem generál-stábhoz
az holott is eh-endelt accomodatiójokat prosperálhatják!
íJaeterum, etc.

Ersek-Újvái-, 30. Novembris 1707.

szolgáló jóakarója

Oróff' Eszterházy Antal m. k.

42.

A flHnántúli vármegyékhez.

Illustrissimi, Reverendissimi, Spectabiles ac Magnifici
admodum Reverendi. Perillustres ac Generosi, Egregii item
€t Nobiles Domini, amici mihi colendissimi, observandissimi.

Salutem et servitiorum meorum commendationem —
Felséges erdélyi és az nemes haza szabadságáért öszveszö-
vetkezett magyarországi Vezérl Fejedelem, kegyelmes urunk
o Felsége, mostani nemzetséges hadakozásunknak szivünk
titkos kuzkodése s egyenl akarattal bosszúállásra fel-
gerjedett magyar nemzetnek vitézl indulatja által, meg-
romlott, félig lenyomatott és letapodtatott nemesi szal)ad-
sagmknak s törvényinknek elbbeni helyre való állítását
restauráltatni, úgy hasonlóképpen minden út-gátló akadálvo-
kat, a melyek miatt az idei hadi regula és disciplina nem
mdicaltathatott, eltávoztatni kívánván: a nemes confoede-
rált haza statusinak egyenl consensussából s vezérl feje-
delmi hatalmából, egy, minden rendetlenségeknek kioyükere-
zesere czélozó universale Hadi Regulamentumának systemájátmmd vitézl rendnek, mind commissariatusságnak nemes
varmegyéknek és szabad királyi városoknak mihez kellessék
tudniailhk magát alkalmaztatni, kihez folvamodni, kinél
történhet bújának orvoslását keresni, és kinek kitl mit
varni ? — mindnyájunknak nagy contentumával méltóztatott
kegyeimessen kiadni, akarván azzal is Felsége provideálni
az hadnak nyári és téli subsistentiájáról : lehess^en mindenek-
ben az hadi dispositióknak rendes folyamatja és fogvatko-
zas nélkül tudhassa minden regement hol és kitf^várni
maga contmgensét, hogy az fizetésnek rendetlenségével se
az haza, se az regementek ne szenvedjenek, se peniií az com-
mendérozó generálisok és tisztek magokhoz nem illend dis-
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positiókbaii ne confundáltassanak, hanem ki-ki maga rendit

tudván, ahoz alkalmaztassa magát. Kirl ö Felsége in archo

Universalis Regulamenti partis primae nono oly systemát

méltóztatott formálni, liogy elsben is az ország generálissán

és mellette lév generál-stábon kivül, az országnak régi tör-

vényes szokása szerint részekre vagy districtusokra helyhez-

tetett generálisok alá az ország rendeltetve lévén, azon tör-

vényes rend szerint való partiumbéli generálisok in militan-

tibus commendója alá törvényessen rendeltetett vármegyék
in suo esse et vigore maradjanak. Mindazonáltal követke-

zendképpen (a mely) lovas és gyalog had az Dunántúl való

földnek generálisságábul exurgál, tudniaillik nemes Mosón,
Sopron, Yass, Yeszpríny, Gyr, Komárom, Esztergom, Fejér-

vár, Tolna, Szála, Somogy és Baranya vármegyékbl, és

mind azon generálisságnak immediate való commandója s

gondviselése alá rendeltetnek, úgy. hogy az olyatén rege-

mentek és azon vármegyékben találandó végházok minden
hadi törvényét, és oeconomizálást, mustrálást, fizetést s ruhá-

zatot illet dolgoknak, nemkülömben történhet excessu-

soknak és a regementek közt eredhet állapotoknak eligazí-

tása igyenessen a partiumbéli generálisnak dispositiójában

legyen, salva tamen subalternationis regula et ordine, tud-

niaillik, hogy minden dolgokban és panaszokban a prima
instantiák primum et ante omnia szükségképpen megtalál-

tassanak, és ha ottan igazságnak administratióját nem
tapasztalnák : tali in casu .per transitis instantiarum subalter-

nis gradibus, az ország generálissá és locumtenense eleiben

a panaszok vitetödjenek. -— In articulo immediate subsequenti

10000-nio (f(/(J ') ejusdem partis primae Universalis Regula-

menti tetszett Felségének partiumbéli genrálisoknak köny-

nyebbségére és hadi rendnek jobb megtartására vice-gene-

rálisokat subordinálni. Éhez képest nyilván tudva vagyon
kinek-kinek, hogy én Felsége kegyelmes gratiájábul. úgy
az nemes ország végezésébl eleitl fogvást mostani nemzet-

séges hadakozásunknak a Dunántúl való földnek fgene-
rálisi s commendánsi, nemkülömben mezei generális-mar-

schallusi characterrel condecorálva lévén, — hasonlóképpen

könnyebbségemre Méltóságos itíabbik Galánthai Gróff Esz-

terházy Dániel bátyám-uramnak hadi experientiáját és

szép qualitásinak dicséretes meritumit méltó tekéntetben

mind Felséges Fejedelem, mind Mélt()ságos ^Magyarországi

Locumtenens uram vévén, — elsben mezei generális-mar-

schallatusnak locumtenensségével, azután ugyan az Dunán-
túl való földnek vice-gener;ílisság;íval decretaliter méltóztat-

tanak kegyelmét consolálni ; kit is azért a modo imposte-
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rum mind az hadi fö- és alacson rendek, nemkülömben a
nemes vármegyék annak ismérvén, méltó reputatioban meg-
tartani, böcsnyi és parancsolatinak in omnibus punctis
fejet hajtván, engedelmeskedni tartozzanak: vigore harum
mtimálnom kívántam az nemes vármegyének. Incumbálni
fog penig kegyelmének, districtiisomban, signanter auteni
Sümeg várában állandóképpen való resideálása, úgy, hogy
én mezei szolgálatokban és hadi munkákban foglalatoskod-
ván, kegyelme in absentia, praevie facta instructione
mei az interveniálandó panaszokat orvosolhassa, eligazéthassa.
büntethesse, úgy az vármegyék és hadak között származó
dolgokat jó rendben tarthassa, nemkülömben a nemes vár-
megyékben assistentiaképpen commandérozott tisztekkel is
szabadon parancsolhasson, indulgeáltatott. Caeterum servet
Deus praetitulatas Dominationes Vestras diu salvas et inco-
lumes. Dabantur in praesidio Érsek-Újváriensi, die *)

Earunden praetitulatarum
Dominationum Vestrarum

amicus ad serviendum paratus :

Com.es Antonius Eszterházy m. p,

(N. B. E conceptus keresztül vau húzva.)

43.

Ugyanazol-hoz.

Cum praemissis praemittendis, nemes Soprouy, Vas,
Veszprém, Komárom, Esztergám, Fehérvár, Tolna, Szála.
Somogy és Baranya vármegyéktül pro 15-a futuri mensis
Januarij et anni Sümegen leend, cum ' reproductione gra-
vammum ablegatussi citatiója seriesbeu így következik:

Fölséges erdélyi és az Nemes Haza szabadságáért
oszveszövetkezett magyarországi Vezérl Fejedelem, kegyel-
mes urunk Fölsége mostani nemzetséges" hadakozásunk-
nak s egyenl akarattal bosszúállásra fölgerjedt magyar
nemzetnek vitézl indulatja által, megromlott, "földig lenyo-
matott és eltapodtatott nemzeti szabadságinknak s törvé-
nyeinknek elbbeni helyre való állétását restauráltatni, úgy
hasonlóképpen minden út-gátló akadál^'okat, a mellyek

*) A dátum hiányzik, ile bizonyos, hogy 1707. decz. közepén kelt.



86 ESZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE.

miatt ez ideig hadi regula és ílisciplína nem inducáltat-

hatott, eltávoztatni kívánván : a nemes confoederált Haza
statussinak egyenl consensussábul s vezérl fejedelmi hatal-

mábul, egy, minden rendetlenségeknek kigyomlálására czé-

lozó universalis Hadi Regulamentiimának systemáját mind
vitézl rendnek, mind commissariátusságnak, nemes vár-

megyéknek és szabad királyi városoknak, — mihez kellessék

tiulnyiaillik kinek-kinek magát alkalmaztatni, kihez folya-

modni, kinél történhet bújának orvoslását keresni, és kinek

kitül mit várni, — mindnyájunknak nagy contentumával

méltóztatott kegyeimessen kiadni ; melynek nemcsak a

Dunán tiílsó földön, hanem hogy ezen innens földön is

minden statusok között állandósága és annak tenorához

kinek-kinek tartozó hite s kötelességéhez képest maga s

alattavalóinak alkalmaztatása sine difticultate lehessen,

úgy minden fogyatkozások jobb cathegoriában vétetdhes-

senek, — magam jelenlétével stabiliálnom kívántam ; a mint
is régen óhajtva kívánt decretalis carachteremhez képest

ottan-ottan általam solicitált, ezen fíJldnek vigasztalására

való expeditióim alkalmatosságával mind Fölséges Vezérl
Fejedelem kegyelmes urunk, mind Méltóságos Magyarországi

Locumtenens és Fgenerális Székessi Gróff Bercsényi Miklós

uram Excellentiája által miném pleuipotentiával expe-

diáltottam ezen Dunán innénd való földre. Isten kegyelme

által már ide által lett szerencséssen érkezésemmel, prae-

sentibus annexive említett Regulamentummal együtt azon

Excellentiája méltóságos parancsolatját pro directione a

tekéntetes nemes vármegyének transmittálom. serio intimál-

nom akarván, hogy ezen küldött Regulamentumot ruminál-

ván, úgy más, az hadak által tett excessusokot és gravame-
neket conscribálván, — mindenném szükséges, a közjót

illet dolgoknak repraesentatiójára ezen elttönk való 1708.

esztendbéli januáriusi vagyis Boldogasszony havának 15.

napjára Sümegre hozzám maga böcsületes követjeit a tekén-

tetes nemes vármegye expediálni ne sajnálja, oly teljes

instructióval és pleuipotentiával, hogy az })raetigált terminus

alkalmatosságával az ekkoráig forgó egyenetlen rendetlen-

ségek miatt, ezen megromlott földnek könnyebbitesére és a

szegény lakosok nyugodalmára néz, hadakozásunknak jobb

karban hozattatása iránt általam progrediálandó dolgoknak,

bvebben meghallván minden vigasztaló szükséges jót. a

több tekéntetes nemes vármegyék tiszteivel együtt, az tekén-

tetes nemes vármegye plenipotentiariussival is concludálhas-

sak, hogy az szerint ennekutánna a Nemes Haza szolgalatja

ezen a részen is. Isten segít gondviselésébl, csüggedezés
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nélkül, gyümölcsössel! folhasson ; s mellém rendeltetvén a
dolgok kormányozása, rész szerint szükséges könnyebbíté-
semre nézve Méltóságos iíiabbik Galánthai Gróff Eszterházy
Dániel bátyám-uram, kinek is experiált hadi szép qiialitá-

sinak dicséretes meritiimit mind megírt Fölséges Urunk s

mind Méltóságos Magyarországi Locumtenens uram ö Excel-
lentiája méltó és kegyes tekéntetben vévén, elsbben is gene-

rális-marschallus-locumtenens, s azután egész Dunán innét

lév földnek vice-generálisságával condecorálni méltóztatta-

nak. — Fölséges uramtul és Méltóságos Fgenerális uram-
tul vett speciális parancsolatomhoz képpest, etiam in absen-

tia ezen kegyelmének adatott charactere dignitását inti-

málnom azért akarom, hogy nemcsak a hadi f, közép és

alacsony rend, hanem inter caeteros a tekéntetes nemes
vármegye is annak ismérvén lennyi, méltó reputatióban

tartván, böcsülni s minden rendes parancsolatinak engedel-

meskedni obligáltatik, incumbálván Sümeg várában állan-

dóképen való resideálása emiétett Méltóságos Generális uram
kegyelmének, ügy, hogy jelenlétemen kívül, ad praevie

fiendam intimationem meam, circumscriptive kegyelmének
adott instructióm szerént az interveniálható panaszokat

orvosolhassa és igazíthassa, és így a nemes vármegyék, hadak
között suboriálható controversiákat secundum Deum et ejus

justitiam complanálhassa, és így mindenkor kinek-kinek

igazságos contentatiója lehessen. — Caeterum praetitulatas,

etc. Dátum in possessione Dad, die 17. Decembris, anno 1707.

Earundem praetitulatarum Dominationum Vestrarum

servus et amicus ad serviendum paratus

Comes Antonius Eszterházy m. p.

44.

Bercsényihez.

Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fgenerális,

Nagy Uram

!

Excellentiád méltóságához tartozó alázatos obligati-

ómtól viseltetvén, merészlettem nagy, országos dolgai között

kötelességemhez képest Excellentiád méltóságának alázatos-

san udvarló levelem által jelentetnem, Excellentiád nékem
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kiadott méltóságos parancsolatja szerént, Istennek vezérlésé-

bl már szerencséssen és minden veszedelem nélkül az

Dunán által meglett költözködésemet és ide Dada (Dad)
név helységben, ugyan magam jószágomban, mai napon való

érkezésemet ; az holott is mivel az alkalmatlan utozásban,

éjjeli s nappali nyughatatlanságban mind magam megtörd-
tem, mind penig marháim megvonyódtanak, kire nézve

rendeltem megpihenésnek kedvéért egy napi itt mulatáso-

mot és rosztógot tartanom. — Azomban érkezek élmben
tekéntetes nemzetes és vitézl Fodor László gyalog óbester

uram kegyelme, az ittvaló gyalogságnak constitutiójárul

tett informatióval, az kinek azonnal Excellentiád méltóságos

parancsolatját mindenmódon declarálván, az gyalogságnak

szaporítása avagy recrutázása s annak megruházása és

fegyverzése végett minem projectumot tett légyen kegyelme

és micsoda intentióm interveniált, — az írás szerint adjici-

ált projectumból és intentióbul méltóztassék Excellentiád

l)vségessen megérteni. Experiálom magam is az gyalogság-

nak recrutázásában az kegyelme szives fáradozását és

hasznos industriáját ; kit hogy annyival is hamarabl) teljes

effectusban vehessen, igyekezett maga is kegyelme Excel-

lentiád méltóságos ri praesentiájában annak modalitássát

szóval alázatosan remonstrálni. — Kérem nagy alázatosság-

gal Excellentiád méltóságát, méltóztassék helyes és minden
jóra czélozó proposítióinak kegyeimessen annuálni és az szóval

is mondandó projectumot és intentiót consolatorie ratificálni

és sokszor megnevezett óbester uramat ö kegyelmét mind-
nyájunk vígasztalásával kívánatos resolutióval visszabocsá-

tani. — Veszem észre, hogy de modalitate recrutandoriím

elsben is leszen valamely disceptatió és egy kevés difficul-

tás fog suboriálni, mivel arra Felséges Fejedelem kegyelmes

Urunknak Fölségének is saltem in parte aliipui fegyver

s mundérung dolgábul de necesse kívántatik succurrálni

az els fölálííttatásokra az j regementeknek ; mely hogy
annál jol)})an végbenvitetdjék, az iránt is kérem aláza-

tossan Excellentiád méltóságát: méltóztassék maga szokott

úri kegyelmességét megmutatni és in locis debitis annak
kiszerzésében magát kegyeimessen interponálni. — Remén-
lem, az többirl, gymint recrutázásról, fizetésrl, mundí-
rozásrul és fegyvérzésrl az innen lév földön talán köny-

nyebben provideálhatni jövendben ; mert ha Excellentiád

méltósága tapasztalt kegyes gratiájából bennünket méltóz-

tatik elrekeszteni : az hadak is nem fognak subsistálhatni,

ha csak egyedül erre az földre -— az ki per annos, injurias

temporum a nélkül is exhauriáltátva vagyon — kellenék
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támoszkodni ; Excellentiád kegyelmességében és atyai gond-

viselésében is azért kelletik reménségünket vetni. A.zonban

ha az projectumot méltóztatik Excellentiád ruminálni

:

teszen oly emlékezetet emiétett óbester Fodor László uram,

hogy Domonkos Ferencz uram számláltatván az idsebb
brigadérosok köziben, ezen munkát is az hajdúság fölállí-

tásában kegyelme folytathatná, — de ismérvén Excellen-

tiád is az illetín activitásoknak effectuatiójában való inhabi-

litását, nem reménlem, hogy magának is Excellentíádnak

ott járhatna elméje. Mindazonáltal, hogy brigadérosságában

ugyan csak ne láttatnék praejudicálni : az sümeg-vári com-

mendánsságl)éli accomodatiójával denomináltathatnék univer-

sorum praesidiorum partis Cis-Danubianae existentium

brigadérosnak, s annak idejében, a midn mezei szolgálatban

kívántatnék is az kegyelme személye, megmaradhatna az

maga rangjában, egy jó vice-commendánst rendelvén melléje

Sümeg várában tali in casu. De, hogy per rationem senec-

tutis et ofíicii authoritatis ezen projectált hajdúságnak föl-

állíttatásában avathatná magát, éppen nem javallanám.

Ha azért Excellentiád méltósága consensussa is accedálna

:

senkire ezen munkát alkalmatosabb emberre nem lehetne

bíznia, mint Fodor László uramra, az ki egyébaránt nem
tiltja ugyan fárodságát, mindazonáltal másoknak praejudi-

cálni nem kívánnám, de impositive kellenék Excellentiádnak

kegyeimessen ezen hasznos munkának inchoatióját indicálni

;

st, hogy jobb kedvvel és az hajdúság eltt következhet

authoritással folytathassa az dolgot, — kérném alázatosan

Excellentiádat : brigadírosságal ezen a földön condecorálni

méltóztatnék ; belé is illenék hatezer hajdú közé egy jó

értelmes brigadéros, lévén Domonkos uramanak is maholnap
élete, s másképpen is öregségére nézve az mezei szolgálatokra

való inhabilitássa. — Az óbesterekrl is így kívántam alá-

zatossan projectálnom és egynémelyeket candidálnom, hogy

az egyik regimentnek lenne Balog Ferencz, másikának
Svastics, harmadikának Szigethi Márton, — a ki eleitl

fogva hadak között forgott és értelmes, vitéz ember, —
negyedikének Benk Ferencz. a ki egyszer colonellus is volt.

Excellentiád kegyelmes parancsolatjábul üdvözült (Jziráki

uram vicéjének constituáltatott vala, s mindeddig abban is

foglaltatoskodott nyavalyás ; azért megérdendené is az

promotiót, többire mindinkább maga vivén végben az szol-

gálatokat is azon regimentben. Ez szerént azért, ha tetszik

Excellentiádnak csekél projectuuiom. vagyok oly hiszemben

:

nagy elmenetelével hazánk szolgalatjának, fogyatkozás nél-

kül az hadak szaporítása végben is megyén; melynek ha
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méltóztatik Excellentiad koííyelmessen consentiálni, szüksé-

ges sokszor említett Fodor László uramnak általjövetelit

acceleráltatni, mert az üd eljár, most vagyon pediglen az

recrutázásnak ideje. — Tepnapi napon karabélyos regemen-
temnek is egy része elttem compareálván, szemlélve szem-

léltem mezítelen voltokat szivemnek nagy fájdalmával, reprae-

sentálván, liogy az unter-ofíicérek nagy üdötöl fogvást

nem percipiálhatták magok mundérungbéli obtingenseket,

megvallván, hogy cum i-iibore és nagy orcza-pirulásokkal

kelletett elttem megjelenni. Ezeket is alázatossan recom-

mendálom Excellentiád méltósságának : méltóztassék vala-

mely ruházatbéli kegyelmességgel consolálni. — Egyébb új

híreim, kivel Excellentiádnak alázatossan udvarolhatnék,

nincsenek, hanem általjövetelemnek alkalmatosságával az

ittlév militiát irregulate et sine disciplína reperiáltam,

mindenek susque-deque vannak ; az nemes vármegyékben
is semmi jó rendtartás nincsen ; ahoz képest innét igye-

nessen veszem utamot devecseri váramhoz, a kihez két

mélyföld lévén Sümeg, az egész nemességnek és vármegyék
tiszteinek termináltam pro imminentis anni 1708. 15. pro-

xime futuri mensis Januarij Sümeghez való comparitiójokat,

az hol magam is jelen lévén, (hacsak az ellenség meg nem
gátolja feltett intentiómat), tehetségem szerént mindeneket
szándékozom jó statusban hoznom, és mindenném defec-

tusokat in optima forma corrigálnom. Dátum Dad, die 17.

Decembris anno 1707.

45.

A dmiántúU hadal-nal\

Praemissis praemittendis. Generális Bottyán János,

Brigadéros Bezerédi Imre, Kisfaludi György és Donumkos
Ferencz, Colonellus Török István, Kisfaludi László, Szekeres

István, Símiodi Ádám és Fodor László uraiméknak. pro

15-a futura mensis January et Anni, Sümegen leend cum
reproductione gravaminum citatiója seriesben így következik :

Felséges erdéli és az nemes Haza szabadságáért öszve-

szövetkezett magyarországi Vezérl Fejedelem kegyelmes
urunk mostani nemzetséges hadakozásunknak s egyenl aka-

rattal bosszúállásra fölgerjedt magyar nemzetnek vitézl indu-

latja által, megromlott s fíildig letapodtatott és elnyoma-
tott nemes szabadságunknak s törvényeinknek kívánatos
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elbbeni helyre való állítását restauráltatni, úgy hasonló-
képpen minden út-gátló akadályokat, a melyek miatt az idei

(i(jy) hadi regula és disciplína nem inducáltathatott, eltávoz-

tatni kívánván, a nemes confoederált haza statussinak
egyenl consensussából s vezérl fejedelmi hatalmábul, egy
minden rendetlenségeknek kigyomlálására czélozó universale
Hadi Regulamentomnak systemáját, mind vitézl rendnek,
mind commissariatusságnak s nemes vármegyéknek és sza-

bad királi városoknak, mihez kellessék tudniaillik magokat
alkalmaztatni, kihez folyamodni, kinél történhet sérelmének
orvoslását keresni és kinek kitl mit várni, — mindnyájunk-
nak nagy contentumával méltóztatott kiadni : melynek nem-
csak az Dunán túlsó földnek, hanem hogy ezen innens
földön is minden statusok állandósága, annak tenorához
kinek-kinek tartozó hites kötelességéhez képest maga s alatta-

valóinak alkalmaztatása sine dificultate lehessen, lígy niin-

denném fogyatkozások jobb cathegoriában vétetdhesse-
nek, — magam jelenlétével stabiliálnom kívántam ; az mint
is igen óhajtva kívánt, decretalis caracteremhez képest
ottan-ottan általam sollicitált, ezen földnek vigasztalására

való expedítióm alkalmatosságával mind Felséges Vezérl
Fejedelem kegyelmes Urunk, mind Méltóságos Magyarországi
Locumtenes és Fgenerális Székesi Grróff Bercsényi Mikl(')s

uram Exellentiája által teljes plenipotentiával expediál-

tattam ezen Dunán innéd való földre ; Isten kegyelme által

már ide által lett szerencsés érkezésemmel praesentibus
annexive emiétett Regulamentumot pro directione a tekén-
tetes regementnek transmittálom, serio intimálnom akarván,
hogy ezen transmittált Regulamentumot jól ruminálván,
elaboráljon ollatín tabellát, hogy mely nemes vármegye
mennyi zsoldos katonát vagyis portális hajdút állítván, s

mennyivel restantiarius ? hanem, zsoldos vagy portális lészen

is, melyik vármegyébül, micsoda helységbül való ? — nomi-
nanter gravamenjeit is szorgalmatosan conscribáltatva,

repraesentálhassa ezen elttünk való 1708. esztendbéli
januáriusi, vagyis Boldogasszony havának 15. napjára, cum
subsequentil)us, Sümegre hozzám maga colonellussa a tekén-
tetes regement követségében, — vagy kegyelme absentiájá-

ban vice-colonellus vagyis elsbl) tiszt — elégséges plenipo-

tentiával és teljes instructióval az praeíigált terminuson
compareálván, a hol is azon terminus alkalmatosságával
ekkoráig a tekéntetes regementben forgó sok egyenetlen
rendetlenségek jobb karban hozattatássa iránt általam
proponáland() dolgokat bvebben megliallván. minden vigasz-

taló szükséges jót a tíibb tekéntetes regementek követjeivel,
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zen nemes regement ])lenipotentiáriussával concludálhassam,

s az nemes vármegyéktül conscribálandó excessusokról is

ki-ki maga regementje iránt elégségessen megfelelhessen,

hogy az szerént ennekutánna a nemes Hazánk szolgalatja

ezen a részen is, Isten segétö gondviselésébl, csüggedezés

nélkül, gyümölcsössen tolhasson ; iiti in praecedenti sequitiir.

Dátum Tápi-Szent-Miklós, die 19. Decembris, anno 1707.

(E fogalmazat végén még a következ conceptus kezdete látható :

»Nemzetes vitézl idsbbik Szke Mihály uram inspectiója alá

bízatott néhai Csapó János, ob defectum seminis aviticnm és aquisi-

tumbéli akármely névvel nevezend jószági- s argenteriái, tartozván

mindazáltal cum tempore elégséges számot rólok adui.* Több nincs.)

46.

I. József király országgylést egyhehivó levele.

Josephus, Dei gratia electus Romanorum Imperátor sem-

per Augustus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiaeque etc. rex.

Reverendi, honorabiles, spectabiles ac magniíici item

egregii et nobiles, prudentissimi ac circumspecti ! Quem-
admodum Nos inde a felicis inaugurationis Nostrae tem-

pore, sed vei maximé ab ipso statim suscepti regiminis

Nostri initio, inclytum hoc et olim florentissimum regnum
Nostrum Hungáriáé tot retroactis calamitatibus et malis

praessum, ac novissimis propriorum etiam patriae filiorum

ante quadriennium et quod excurrit suscitatis intestinis et

pernitiosis motibus in praesens usque cruente durantibus

turbatum, exagitatum et divulsum commiserativo regii

animi insensu respicientes, Nostras inter regnandi curas.

nil prius vei antiquius habuimus. quam ut idem regnum
Nostrum cum primis in charum et optatum tranquillitatis et

quietis statum reducere ac reponere potuissemus, tamque
in finem pro innata Nobis pietate et clementia pul)lice

saluti consulere cupientes, diversa ad componendos prae-

attactos motus, gratiae et benignitatis média adhibere non

intermissimus. Ac saepius pro exigentia etiam regni legum,

his malis per generalem diaetam, (quam tamen vicissitudo

et injuria temporis celel)randam differe nos cogit) salul)rem

adferre medelam intendebamus; ita nune commodioris

temporis occasionem nacti, regali Nostro muneri et legibus

regni deesse nolentes ac optatam pacem et communem
subditorum Nostrorum tranquillitatem coeteris omnibus

praeferentes, tantamque Christiani sanguinis effusionem
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miserati, sistere cupientes, hoc diaetale demiim médium non
mtentatum relinquere decrevimus, benigne nobis persvasum
habentes, generalem regni diaetam non solum ad componendas
modernas motiis, restituendaque patriae qietem, verum
ad authoritatis nostrae regiae debitam manutentionem
simul et regni libertatém, immunitatem ac legum conser-
vationem, ut plurimum profecturam. Quapropter universis
et singulis praementionati regni nostri Hungáriáé et par-
tium eidem annexarum statibus et ordinibus generalem
conventum seu diaetam ad feriam 4*^"^ post Dominicam
Invocavit, hoc est diem 29°i""i a futuri mensis Februarii
imminentis anni 1708-vi, in liberam regiamque civitatem
Nostram Posoniensem clementer indicandam et promulgandam
esse duximus, cui Deo propitio in propia persona Nostra,
nequid ea quoque in parte desiderari possit, praeesse
statuimus. Qvocirca vobis et vestrum singulis de lege
regni ad diaetam convocare solitis et comparere obligatis,
harum serié firmiter praecipientes committimus et mandamus,'
(luatenus ad praespeciíicatum diem et locum propter eosj
qui tenoré praesentium certificati, personaliter comparere
tenentur cum necessario eoque non superfluo famulitio ; in
reliquo certos duos, uti moris est, a medio vestri electos
et deputatos nuntios, virosque idoneos ac pacis et publici boni
studiosos, quibus omnibus et eorum singulis, vigore prae-
sentium salvum conductum omni meliorimodo clementer
impertimur, esodemque de et super plena et libera veniendi,
commorandi et redeundi facultate, in verbo Nostro regio
et publica íide assecuramus et affidamus, citra onnem moram
et excusationem mittere atque expedíre debeatis, qui illi

unacum reliquis dominis praelatis, baronibus et nobilibus,
praelibatisque dicti regni nostri Hungáriáé et partium
eidem annexarum statibus et ordimibus, de iis omnibus,
(luae ad praemissum finem necessaria videbantur, tractare
et in médium consulere, ac denique ea singula facilitare
et admaturare noverint. Curandum autem érit omnil)us dili-
genter, ut cum praefatis nuncisque ad praescriptum termi-
num ibidem certe et infallibiliter compareant, neque ulterius
sese absentare, aut ultra diem praeíixum diutius emanere
praesumant, secus non facturi. Dátum in civitate Nostra
Vienna, Austriae, die 23. mensis Decembris, anno 1707.

JosepliHs m. p.

Comes Nicolans lllésliázíj m. p.

Ladislaus Hunyadi m. p.

Alól: In simili Comitatni Sümegiensi.
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47.

Bercsényiíifíz.

Méltósáfíos Magyarországi Lociimtenens és Fgene-
rális, kiváltképpen való urain

!

Hogy az Isten ez jelenvaló karácsonyi innepeket,

az következend újesztend-napokkal együtt engedje Excel-

lentiádnak kedves friss egészségben, szegény hazánk vigasz-

talására érhetni s el is mulatni contentuma szerint : szüböl

kívánom. Nem kétlem, eddig is vehette Excellentiád aláza-

tos tudósításomat szerencséssen Dunán által való érkezésem

iránt ; már is Isten kegyelmébl ezeltt két nappal penetrál-

ván ide Sümegre, kívántam újobban is az ittvaló consti-

tutiókrul s állapotokrul alázatos kötelességem szerint Excel-

lentiádot tudósítanom." Legelsöbben is a mi a sümegi

praesidium dolgát illeti : az bentlév munitiónak speciíica-

tióját íme Excellentiád méltóságos parancsolatjábul inclu-

dálnom kívántam, melybl is ki fog tetszeni, miném munitio

légyen még Sümegben,^ s abbul mi distraháltatott ? és más
praesidiumokban is. Ügy látom azért, szükséges fog lenni

az jövend operatióknak folytatására nézve, ha Excellentiád

kegyelmességébül felessebbszámú munitióval fog segétdni

az Dunán innend lév föld. A mellett igen nagy defectust

tapasztalok, hogy semminém artollériabéli tiszt az pat-

tantyúsok és czaikházok inspectiójára nincsen rendeltetve,

mely miatt sok inconvenientiákat és rendetlenségeket köl-

letett experiálnom. — Ez iránt is azért kegyes reflexióval

lenni méltóztassék, kérem alázatossan Excellentiádat. —
Másodszor. Kegyeimessen kiadott orderem szerint kívánván

generális Bottyán János uramtul kegyeimétül minden-

nem hadi disposítióinak folytatásirul s más egyébb, hazánk

szolgálatját illet dolgoknak kegyelme által eddigvaló

kormányozásának rendérl circumstantialiter és valóságos-

san informáltatnom, — értem ugyan kegyelme relatiójábul

s másoknak couíirmatiójábul is, hogy az elmúlt napokban
contrahálván az egész hadakat, az Nyúláson lév és pos-

térungban helyhez tetett ellenségnek próbálására nézve az

Rábczán kezdte vala az hadakat költöztetni : de az Rábcza
vizének nagy áradása miatt, (kirl noha elégséges infornui-

tiója volt kegyelmének, de mások relatiójának hitelt nem
adván), egynehány lónak s katonának veszedelmével, s a ki

legnagyobb, az vitézl rendnek haszontalan, fáradságos járása

miatt következett mocskos zúgolódásával vissza kelletett
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térni ; de, a mint inforináltatom, talánd Isten szerencséjekre

is gátolta azon útjokat, mivel azeltt egynehány nappal
jóval is híresíteni kezdette vala Bottyán uram ezen inten-

tióját és föltett szándékát : Pálíi János Ebergényivel együtt
háromezer emberrel készen is várták

;
— csak elhiszem, ha

megindíthatták volna hadainkat, — az kik annyi ervel sem
voltak a mint Pálíi uram várta, ^— alkalmasint megitatta

volna vélek az Rábcza vizét. — Úgy hallom peniglen, nem-
annyira volt szándékjában sokszor említett Bottyán uram-
nak, hogy az Nyúláson lév ellenségnek menjen végére,

hanem hogy az nyúlási lakosokat sok ízben megsarczol-

tatván, annak nem lehet praestálásáért fölprédáltat-

hassa ; kirl tehetne elégséges relatiót Fodor László uram
kegyelme is, ha ezen alázatos levelemnek vételével méltóz-

tatnék Excellentiád investigálni. Az ugyan valójában meg-
bizonyíttatik, hogy Bottyán János uramnak egész jószágábul

nem jött annyi proventussa, mint az Nyulasrul ; mely miatt
annyira is megidegenedett azon darab föld, hogy pro bono
publico legkisebben sem kívánnak contribuálni, holott az-

eltt nagy segétségére volt az commissarialis imposítióknak
augumentatiójára. — Ezen föllemlített haszontalan járása

után az hadak inquartirizáltattanak, a minthogy actualiter

közönségessen mind quártélyl)an is találtam, de nagy indis-

ciplinával és temérdek lamentatiójával az lakosoknak. Arra
nézve, hogy mindenek jó rendben hozattassanak és az újon-

nan kiadott Regulamentumnak ki-ki tenorához tudja magát
alkalmaztatni, a mint elbbeni levelemben is megírtam
Excellentiádnak, pro 15. futuri mensis January mind az
nemes vármegyéknek s mind a hadaknak serio intimáltam.

praevie elküldvén kinek-kinek az Regulamentumot, hogy pro
praefixo termino Sümegre cum instructione et plenipotentia

plenaria követjeik által compareáljaiiak. Reménlem azért

Isten kegyelme által, hogy mindenek rendben hozattatnak
és az eddig történt lamentatiók sopiáltatni is fognak. —
A többi között fképpen nemes Szála vármegyének vagyon
legnagyobb panasza, a mely okl)ul Bottyán János uram
Somló várát praesideálta légyen, minden fundamentum nél-

köl : mert se passuson, se oly helyen nincsen, hogy valamely
districtust defendálhatna, avagy az ellenségnek ártliatna

;

máské})pen is, Sümeg vára csak egy mélföld lévén hozzája,

éppen semmi oka nem láttatik azon praesidiumnak ottlé-

tével
; hogy peniglen olyan nagy hegyen vagyon, hogy jóval is

superálja a sümegi hegyet, egy csöpp vize nincsen, i^??) se cis-

ternája: mind a vármegyebéli szegénységgel — magának s

marhájának nagy kínzásával — kölletik fáját, vizét, egy
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szóval mindennémö alimentatinját ezen praesidiumnak prae-

stálni. — Én uiíyan mindeunujdon exj)iscálnom okát

kívántam Bottyán iiramtul azon praesidium fölállíttatásának,

kire oly válaszom ltt, liogy az magazinum conservatiójára

jónak Ítélte volna lenni, — más az, hogy az ellenségnek

l)észállásátul is tartott ; én mindazonáltal egyik ratióját sem

hagyván helyhen, vagy csak azon okbul is, hogy magazi-

numnak oly hely kívántatik, ahol malma közöl és az gabo-

nának, lisztnek száraz helye lehessen, abban a várban

peniglen teljes pusztaság lévén, még csak építeni kellett

volna helyt az magazinumnak ; malma sem lévén közel, s

ahoz accedálván az rettenetes nehéz fuvarozás, — nem
aprobálhatván ö kegyelmének ezen ratióját, nemkölömben
az ellenségnek beszállását is nem Ítélhetvén, lévén más,

fortélyosabb helyeken alkalmatossága, ha ugyancsak quar-

nizont akarna valahol tenni, — azon praesidiumot absolute

cassálnom kívántam ; melyet oly okbul igyekeztem alázatos-

san megírnom, hogy Bottyán János uram odaérkezésével

lehessen informatiója Excellentiád méltóságának. — Kjs-

faludi László uram iránt is nagyon lamentálódik nemes
Szála vármegye, mivel széltiben gázolja az vármegyét, et

([uasi vult demonstrare omnipotentiam in comitatu, s fkép-
pen szígyenli az egész nemes vármegye, hogy azeltt, hajdani

idben vitézl rend dolgábul csak a sok végházokra nézve

is majd leghíresebb s nevezetesebb az egész Dunán innend

való földön nemes Szála vármegye volt: s most már Kis-

faludi László uram directiója alatt egészlen szép híre-neve

azon vármegyébül kiállított vitézl rendnek megcsüggedett,

s majd proverbiumnak tartatik, hogy » Szaladj «-vármegyé-

bl valók ; kibül nem egyebet Ítélhetnek, hanem hogy az

ftisztek egyedül csak a privátumot és az rettenetes húzást-

vonyást keresik. Én is azért, hogy consolatiója nyújtathas-

sék az nemes vármegyének, elsbben is Kísfaludi uramnak
omnipotentiáját bvön círcumscribálnom kívánom ; azomban
az ezerét, hogy ne csak maga fészkiben heveréssel töltse

ideit. Fehérvár eleire kívánom commendéroznom, az honnan
Buda felé Szigetvárig és Eszíkig portázhasson ; helyette

peniglen Kis Gergely uramat Kisfaludy György uram eze-

rével az Lápincs és Mura mellé helyesnek ítéltem commen-
dérozását, s úgy per consequens oly disposítiókat kívánok

tennem, brigádákra osztván az hadakat : mindennémö com-
petentia és visszavonyás távoztassék el és az haza szolga-

latja jó harmóniával és egyenl értelemmel konnányoztassék.

De, hogy az brigádák annyival is helyesebben subdividál-

tathatnának : tovább is alázatossan instálok Excellentiád
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méltóságánál : szegény Balogh Ádámnak liadd lehessen bri-

gadérosságbeli cousolatiója Excellentiád kegyelmes interposi-

tiója által ; bizony annyinak tartom, mintha ezer aranynyal
ajándékoztattam volna meg, mivel tapasztalva-tapasztalom

igaz szívvel való magyarságát és szép, dicséretes, hasznos
szolgálatját. Most is de recenti ím minémö heroicus actust

tett légyen az Nyúláson : íme Excellentiádnak nékem írott

originális levelét alázatossan transmittálnom kívántam. Egy
szóval, assecurálhatom Excellentiádat : az egész Dunán
innend való föld fentszóval kiáltja érdemes voltát az promo-
tióra, — melybül nem felejthetni, hogy kegyelmének
következend promotiójában valamely inconvenientia vagy
competentia suboriáltathassék, mert ki-ki agnoscálja többek-
nek föllhaladó meritumát. — Nem is tudnék egyebet, a ki

competálhatna ö kegyelmével, hanem Kisfaludy László és

Szekeres uraimék, az kik peniglen nemhogy brigadéros-

ságot, de még az óbesterséget is igen speciális grátiával

érdemlik meg. Az mostani nyereségébül sokszor említett

Balogh Ádám uram Excellentiád méltóságárul feledéken nem
lészen ; egyébaránt ezután is ez az föld ollatín állapotok-

bul az méltóságokrul felyedéken nem lészen, mindekkoráig
lévén arra speciális reflexióm magamnak is, hogy in contes-

tationem obiigaminis, a nyereségekbl az méltóságokat része-

séttethessük és ezáltal reánk való atyai emlékezetre juttas-

suk. — Bottyán János generális urammal már úgy végeztem,

hogy ünnepek után, még újesztend eltt, az Dunán által-

menetelre innénd megindulhasson, adván kegyelmének
irás szerint való orderemet, hogy bagázsiástul általmenvén

az Dunán, transferálja magát igenyessen Nyitra felé, az

hol Andrássy István uramtul teljes informatiót vévén, kormá-
nyozza az ottvaló hadi disposítiókat ; de sok difíicultássit

kelletett hallanom kegyelmének, azt állítván, hogy beteges

állapotjára nézve már kegyelmének csak nyugodalom
kellenék, és a maga jószáginak rendben való vételére kíván-

ván inkább Köbölkút táján megmaradni. A mellett az

regimentje miatt vagyon rettenetes nagy galibám, kit per

omnia média által kíván magával vinni az Dunán ; utoljára

csak a lajb-compániáját is praetendííltn, la^ minthogy azt

talánd ellenemre is által fogja, vinni). — Én mindazáltal

tartván magamot Excellentiád méltóságos resolutiójához, nem
placidálhattam kegyelmének ; noha most is megvallom,
hogy ha más had jöhetne helyéiben : nagy könnyebbségemet
érezhetném azon regement általnienetelével, mivel meg nem
magyarázhatom Excellentiádnak, miném rettenetes kényes-

sen és indisciplinate (,?) tartotta azon hadat maga krl. Most
TIIALY KÁLMÁN '. ESZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE. 7
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is, a midn iiuís regementeknek egy havi pénzt fizettek : cí

kegyelme akkor az maga regimentjének hat-hat forintjával

fizetett; az nyulassi praedálásban részessé tette, mikor
mások csak szemmel nézték. Most is egész Dunán innénd

való földön az legjobb helységeket választotta ki. másoknak
nagy praejiidiciumával, az maga regimentje quártélyjának,

annyira, hogy majd tizenkét mélyföldre fekszik a regimentje.

Az illenek oly irigységeket s confusiókat okoztak az hadak
között, hogy csak a jó Isten tudja, miként fogom subplanál-

hatni ; azért tartok attul, hogy jövendben is. ha némely
állapotokat reformálnom kívánok az sokszor említett Bottyán
uram regimentiben : nem egyébnek, hanem a szántszándékkal

való mortificatiónak fogja tulajdonítani s per conseffuens

Excellentiád méltóságát fogja l)úsítani ; minekokáért. ha

ugyan csak mód lehetne benne, most is azon instálnék, hogy
transferáltatnék ezen regimentje, s jönne inkább más helyé-

ben : álljon mindazáltal Excellentiád méltóságos. ]iölcs dispo-

sítiój:ín. Minthogy peuiglen némely állapotokrul Bottyán
uram dolgainak kormányozása iránt kívántam Excellentiádat

alázatossan informálnom, — kérem, meg ne Ítéltessen, mert
azzal nem egyebet, hanem Excellentiádhoz való alázatos

kötelességemet kívántam magam eltt viselnem, hogy leg-

alább a midn Isten szemben juttatja Excellentiádat sokszor

említett Bottyán János urammal : lehessen praevie Excellen-

tiádnak mindenekrl teljes informatiója; st, noha untig

elég privata oeconomiáit kölletett etiam cum praejudicio

publici értenem : de. hogy árulkodó nevezettel meg ne Ítél-

tessem, inkább kívánom, másoktul. hogysem mint éntlem
érthessen Excellentiád. De coetero, a mi az reductiónak

dolgát és nemkiilömben az újonnan fölállítandó regemen-
teknek állapotj.'it illeti, az iránt Fodor Lászl(> uramtól
kegyelmétl bvebben üzentem Excellenti;ídnak. A midn
azért kegyelmes resolutióját meg fogom értenem Excellen-

tiádnak : semminém fogyatkozás az iránt való munkám-
ban nem lészen, csakhogy ott is sokszor említett generális

Bottyán János uram regimentje ii'ánt lészen legnagyobb
difíicultásom, mert abban az regimentben esnének legtöbb

változások, mivel sok vármegyékbül valók ; és ha i)Ositive

való parancsolatja nem adatik Excellentiád méltóságátul

Bottyán uramnak, leginkább is kegyelme fogja resentiálni.

lévén nagy opinióban regementje fell. Mindezek felött

szükségesnek Ítéltem lenni, hogy Excellentiádat alázatossan

tudósítsam Darvas Ferencz uram. úgy az Dunán túl lév
tekéntetes commissáriatusság fölöttébbvaló nagy negligenti-

ájárul és restségérül, a mely okbul mind ez óráig is azon
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kétezer ksót, melyet méltóztatott vala az Dunán innénd
való földre resolválni, nemhogy általszállították volna, de

még Baloghbul sem indították meg, holott az jószágomhéli

tiszteim minden órában készen várták az commissárius

dispositióját. — Igaz lölkömre is írhatom Excellentiádnak,

széltiben betegesznek az hadak, az sónak nagy szüksége

miatt ; az pr(')funtházakban semminém só absolute nem
találtatik. Annyira is jutott a dolog, hogy ritka regiment,

a kiben 2—300 ])eteg ember ne találkozzék. Kérem annak-
okáért nagy alázatossan Excellentiádat, — méltóztassék

maga animadversióját az commissáriusnak megmutatni, s

ex superabundanti keményen megparancsolni, hogy azon
sónak általküldésében serínkedjenek. Volnának több occur-

rentiáim, a kikrl kellenék alázatossan Excellentiádat tudó-

sítanom, de mostani sok országos dolgaira nézve többrl
többre ez jelenvaló hosszas Írásomat augeálnom s szaporí-

tanom nem kívánom, netalántán ezzel is csak alkalm.'itlan-

ságot okoztam; mindazonáltal relatiómat alázatossan conti-

nuálnom ezután is el nem mulatom. Ezzel ajánlván magamat
Excellentiád kegyelmességében, kívánom, ez levelem találja

Excellentiádat friss s jó egészségben, s maradok

Excellentiád

méltóságának
engedelmes alázatos szolgája

Eszterházy AnfnJ. m. k.

Sümeg, die 25. Decembris, anno 1707.

48.

Löportöretés.

Isten velem való kegyelmessége által ide Sümeg várá-

hoz szerencséssen lett érkezésemnek alkalmatosságával jövé-

nek hozzám az itt lév puskaportörk, a kik mintegy

panaszképen detegálták elttem, hogy jóllehet hozzáfogta-

nak légyen az puskapor munkálásához, és azt continuálni

akarván, próbának okáért két vagy három mázsa puskaport

elaborálván, — magam is veszem észre, hogy szerencséssen

succedál operatiójok; mindazonáltal ilyen nagy beneficium-

nak continuatiójában, a ki igen is szükségesképen kívánta-

tik s nem utolsó emolumentumára szolgál ennek a darab
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fíildnek, nem tudván: magok subsistentiájok, ruházatjuk és

fizetések iráni kihez kellessék folyamodniuk? mintegy láttat-

nak ezen elkezdett nagy jónak continuálásában csüggedezni,

melynek félben vahj hagyatásával nem kevés kára követ-

kezhetnék és megtörténhet periculumja imminálhatna ezen

darab földnek. — Hogy azért ily nagy s megböcsülhetetlen

beneficiumnak continuálásátul per absolutum elidegenéttes-

senek : nem látom tanácsosnak lennyi, stinkább hogy
minden úton-módon manuteneáltassanak, — jovallom. —
Annakokáért tekéntetes nemzetes vitézl Szentgyörgyi Horvát
Zsigmond, nemes Oeconomicum Consiliiim administratora

és fliadi-commissárius uramnak kegyelmének ezen assig-

natióm által kívántam intimálnom : tessék kegyelmé-
nek az feljebb megnevezett puskaportörök végett oly

dispositiókat rendelni, melyek által a modo imposterum
stantis suis temporibus per omnia média subsistentiájokat^

ruházatjokat és fizetéseket sine ulla difíicultate aut defectu

mindenkor percipiálhassák
; ne lehessen ennekutánna ansájok

az engem molestatióra, stinkább illik nékiek nagyobb
kedvet nytani az elkezdett munkának continuálására. —
Actum Sümeg, die 26. Decembris, anno 1707.

Generális-Mezei-Marschall és a Dunán innéd való

földnek Fgenerálissa s commendánssa

G. E-izterhúzy Antal m. k.

49.

Generális Bottiján Jf'oios nranmal-, üí ezerénei- l'i nem
fizetett reda ntiákról.

.]<')akaró Generális Tranmak, ajánlom szolgálatomat

kegyelmednek

!

Kegementi több tisztjei között nemzetes vitézl Parragh
(jrergel, kegyelmed fhadnagyja alázatossan tött keserves

pauaszábul értem, hogy noha speciális resolutióm s enge-

delmembül a Dunán innénd lév hadaknak a tekintetes

Administratio oeconomiája által congerált íiscalis pénzbül
egy havi fizetések, a tiszteknek pedig félhavi fizetések director

Horváth Zsigmond uramtul kiadatott, kik között kegyel-

med regementje is effectíve, a mint endített director uram-
tul tudom s számban is adta, — fogyatkozás nélkül egésszen

exolváltatott, és hogy a compániáit maga fizesse ki kegyel-
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med — clexteritrtssára bízatott; melv compáiiiái közzül
némelyeket is már kifizetvén, a midn maga seregire emlí-
tott Parragh uram azon ország cassájábul obveniált fize-
tését kívánta volna kegyelmedtül : nem tudatik, mi okra
nézve? nemhogy tartozó kötelessége szerint kívánt s ke^n-el-
mednél lév egy havi fizetését kiadta volna, st nem g^ene-
ralis- s colonellushoz illend, káromkodó szitkokkal ma^^a
ell kiszidalmazván, olyakat is szóllott : hogy veszszen széjfel
akárhová azon sereg

! Holott édes hazáját igazán szeret f-
tisztnek az teljes igyekezete, hogy számát seregeinek nevelje,
nem pedig az együtt lév katonaságot szélveszsze. — Talám
parancsolatomban adott és végbenmenni sziikséges reductiót
nehezteli kegyelmed? A ki minthogy Fölséges Urunk és Mél-
tóságos Locumtenens uram parancsolatja, — elhaladhatat-
lanul eífectuálni kelletik. — Másnak s nékem is vannak
regementjeim, de ugyan az reductiót köllött admittálnom

;ezen okbul tudva légyen kegyelmednél : compániainak kegyel-
mednél lév pénzeket magánál mög nem tarthatja, s möo-
sem engedtetik, hogy sine omni fundamentali ratione. erö'^
szakossan elvögye tlök s maga priváta hasznára fordítsa;
mert, ha valamit vétettek volna azon compániák is, a miért
ki nem lehetne nekik fizetéseket adni: azon fizetés nem
kegyelmednél, hanem az ország cassájában hoüy maradjon —
szükséges. Kire nézve kegyelmedet intem, hogV mind a több
ki nem fizetett compániáknak s mind pedig említött Parragh
Gergel uram seregének azon egy havi fizetéseket ha tet-
szett kézihez venni kegyelmednek, kiadja. — mert möiítar-
toztatásával semmi jó coiisequentiát nem reménlek. Micsoda
Igazságtalanság volna az már: egyikének érdeme fölött
fizetni, s másikának semmit nem adui ? holott az haza szol-
galatja egyenlképpen continuáltatott általok, s nem is lehet
kegyelmednek szabad disposítiója a nemes ország cassájá-
val, elvélt maga szándéka szerint, hogy a mit akar. azt
adja ki, — s a mit akar, — magának tartsa. Hogy pedig
némely compániainak in confusionem reliquarum," obtin-
genseknél följebb fizetett: maga praecipitautiájának tulai-
donitsa, s azzal következett defectust lássa kegyelmed, mint
potoja; bizonyos lévén abban. hogy. ha észrevehetem a
toljebb irt módon való izetlenségi által hada széltiben való
bocsátásait s abbul a haza szolgálotjának következhet,
tapasztalható rövidségét: kénteleníttetem kegyelmedet in
forma aresti itten mögtartóztatnom. míg naiívméltósá-
l)rincipálisimat ezekrül informálhatom. -- Ho-y azért ezeki-e
ne fakadjunk, s egymáshoz való affectiónk toVább is közöt-
tünk fennmaradjon: kérem peculialiter keíívelmodet. satis-
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faciálván nem exolvált compániáinak, ha a hadat nem sza-

poríthatja kegyelmed, ne szélyeszsze. In reliquo tartsa és

éltesse Isten kegyelmedet. Devecser, 4. Januarii 1708.

Kegyelmednek
szolgáló jóakarója

Grff Es.ít('r]iázy Antal m. k.

50.

Bercsi'yiyineJc.

Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fgene-
rális, nagy Uram

!

Minthogy vagyon friss emlékezetben elttem mind
szóval s mind a ilegulamentum szerént kiadott Excellen-

tiád kegyelmes parancsolatja és az hadak mundérungja
iránt tett bölcs disposítiója, a többi között hogy tudnia-

illik egy vestiturae commissárius vagyon rendeltetve az Du-
nán tnlsó földön, Érsek-Újvár tájékán, a ki mind az

Dunán túl s mind az Dunán innéd lév hadaknak ru-

házatjokról szorgalmatos gondot viseljen, és így Excellen-

tiád kegyelmes parancsolatja és bölcs disposítiója teljes-

séggel constálván, az innét lév mili fiának rongyos és

ruházatlan voltokra nézve per varias siipplicationes mind-
nyájan hozzám confugiálnak, de legfképpen nemzetes és

vitézl Somogyi Ádám uram kegyelme ezeré, a ki instan-

tionali tcr rcpraesentáltatta quártélymestere által, hogy noha
már eltölt két esztendeje miolta rzen mundérungja t hor-

dozza, melyre nézve az elmúlt hetekben alázatossan sollici-

tálta is vala, de mindekkoráig instantiáját nem asse-

({iiálhatta. Jóllehet ugyan enüített quártélymesternek sok

ízbeli fáradsági után nuír egyszer méltóztatott vala Excel-

lentiád méltósága azon regiment számára esend mundé-
rungnak kiadattatását és kezéhez való assignatióját kegyei-

messen committálni : de megint bizonyos considerafiókra

nézve Excellentiád contraordere superveniálván, mindekko-
lílig auiuik kézhezvétele nuiradott in suspenso. Annakokáért
most újobban kínteleníttetett sokszor említett (juártélymeste-

rét Excellentiád méltóságos úri személye eleiben alázatossan

expediálván, — nagy országos foglalatoskodási között búsí-

tani
; kérvén nagy alázatossan magam is Excellentiád úri

méltóságát : méltóztassék kegyelmes gratiáját hozzája nyúj-
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tani, és az kívántató mundéningnak kiadattatása végett,

annak a kinek incumbál, kegyeimessen parancsolni, hadd
térhessen cnm consolatione az regimenthez. Ezt mindazon-
által nem azért recommendálom Excellentiád méltóságának,
hogy magam nevezetem alatt való regiment lévén, kívánnék
néki az több regimentek felett cum praejiidicio complaceál-
nom, hanem, hogy szemlélem két esztendk s már harma-
diknak forgása alatt mundériingjának ki nem adása miatt
az több nemes regimentek között legrongyossal)b és leg-

ruházatlanabb voltát, s arra nézve merészlettem Excellen-
tiád méltóságát ezen alázatossan könyörg supplicatióm

által molestálnom. Mivel peniglen tudom, hogy az több ne-

mes regimentek is ebez hasonló instantiákkal fognak elt-
tem mundérungjok iránt compareálni, — praesummáljam-e
ket Excellentiád méltóságos praesentiája eleiben az illetín

alázatos kérésekkel expediálnom, vagy ne? Excellentiád böl-

csen lendöl disposítióitól várandó leszek ; mert, hacsak
Excellentiád méltósága kegyelmességében és szokott atyai

gondviselésében nem vetjük reménségünket : erre a földre, —
a ki egyébaránt az ellenségnek sokfelé való excursiói miatt
megfogyatkozott és a nélkül is sedes belli lévén, teljesség-

gel exhauriáltatott, — nem sokat kell s nem is lehet támasz-
kodnunk

; a minthogy az ittval(') nemes vármegyéket is

suo modo requirálván és az hadak számára való valamely
subsidiumoknak kitelhet szerzése végett projectizálván, —
úgy veszem eszemben, nemhogy arra succurrálhatnának, hogy
mundérungot vagy fegyvert szereznének az vármegyék : de
még csak az gabonabéli impositáknak és alimentatióknak
praestálására is insufficienseknek itéllik magokat lenni, noha
egyébaránt talánd abban hamarébb lehet módot találni,

hogysem a praenominált szükséges állapotoknak megszer-
zésében. — Minekokáért, ha az mundérung álla pótjában
tovább is, az több regimentek részérüi is alkalmatlankodnom
Excellentiád méltóságánál kínszeríttetem, — úgy nagy alá-

zatossan kérem, itélötben ne vítetdjem, nem is tanálhatván
más médiumot ennek megorvoslásában Exeellentiád atyai

reánk való gondviselésén kívl. — Ezzel ajánlván magamot
szokott úri kegyelmességében, kívánván, ezen levelem tanálja

szerencsés órában, és maradok

Excellentiád úri méltóságának

Uevecser, 4. January 1708.

igaz szolgája

Gróff Eíizterhácij AtitnJ m. k.
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51.

Sümegi modani concnrsus alkahnatossáf/ával (ITOS. január
15—24.) conchi dalt fUfermin atió/crul Méltmgos Loc umte n c

n

.v

uramnál' irott relatija Mélfmfjos Generális-MarscJiaflu.^

Frnlnur't Gróff' Es.>f(>rJi(hi/ Antal uram ö ExceUentiájának.

eléppcn köretk (\?ik

.

Méltóságos Magyarországi Locimiteuens és Fögeiie-

rális, nagy jó uram

!

Nem kétlem, eddig már méltóztatott venni Excellen-

tiád egynihánv rendbéli leveleimet, kiben is az hadak közt

minem dispositiókat tettem légyen, — bvségessen infoi--

máltam vala alázatossan Excellentiádat; tovább is mind-
azáltal minem munkát vittem végben a sümegi gylésnek
alkalmatosságával, kiben is tizenkét napot töltvén, cum tota

serié íme alázatossan Excellentiádnak transmittálnom kíván-

tam, az originálisukat meg akarván tartanom magamnál,
jövendbeli directiómra s számadásomra nézve ; talám

annak elküldésével nem vétettem. Mibül álljon azért azon

munkámnak effectussa, Isten kegyelme által jövendben s

naponként fogja ezen darab föld nagy consolatiójával s

hazánk szolgálótjának nagy promotiójávai tapasztalni és

experiálni, vagy csak azon okbul is, hogy ekkoráig semmi
rendtartások sem a vármegyék sem a hadak között nem
observáltatván, minden dolgok nagy confusióban folytának,

így penig az impositáknak rendbenvételével, portális sze-

kereknek fölállításával, bizonyos imposita - pénzecskének

contribuálásával, gravameneknek sopiálásával, a regementek-
uek küldend kemény ordereknek expeditiójával. (kiknek is

párja meglészen a pachetumokban), postáknak rendben való

erectiójával). légyen Istennek neve szent s dicsített, min-
den continuáló confusiók antevertáltottanak. Jóllehet, Mél-
tóságos jó Ili'am, talánd lehetett volna a nemes vármegyé-
ket többre is erltetni : de minthogy Fölséges Urunk s úgy
Excellentiád atyai kegyességét allegáltam ehhez a minden-
fell ellenség által circumveniált földhöz, kívánván Excellen-

tiádnak az ónadi gylésuek alkalmatosságával küldött, Dunán
innét val() követeknek alázatos postulatumokra oly kegyel-

mes resolutióját Írásban adni, hogy a Dunán innét való

föld az országos, fölvetett contributióktul a nemes confoe-

derált statusok által immunitáltassék : erre is tévén azért

reflexiót, nem lehetett szabadakaratjokbul szármozott haza-
fiúi készségeket, contestált resolutiójokon kívül, semmire is

erltetni, Ügv reménlem mindazáltal, hoijv ííív is nem
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kicsiny segítsége hadakozásunk folytatásának. — A hajdú-

szaporítás effectusban mégyen, már resolválván magát az

innens fökl, hogy minden portára három-három (hajdút)

kész eláUítani, ki is 3000 hajdúnál többre megyén, a
mint az inserált porták számábul méltóztassék megérteni

Excellentiád. Csak Fodor uramat méltóztatnék — Excel-

lentiádat kérem — mentül elbb expediálni, hogy azok föl-

állíttatásához is hozzákezdhessek. Ezen csekély munkámat
peniglen hogy csak ennyire is vihettem, egyedül a méltós-

ságos principálisimnak atyai kegyes gondviselése exagge-

ratíve való representatiómnak tulajdoníthatom, kívánván

én is ahoz képest magamot mindenképpen conformálnom.

De majd elrontá vala Eszterházy Dániel uram minden
dolgainuit az maga pálinkázó manírájával, mely által csak

a nagy fölfuvalkodásokat, az frendeknek fenyegetdzé-

sével, magamnak is nagy praejudiciumával kezdette vala

a dolgokat zrni-zavarni, annyira, hogy a nemes vármegyék
követjei csak a nagy búslakodásnak, elszomorodott szív-

vel és vallok vonyogatásával kívántak csak felelni is a kér-

désekre. Director Horváth Zsigmond uramat is annyira

disgustálta. hogy örökössen való raboskodásának kívánt

volna inkább örvendeni, hogysem annyiravaló prostitu-

tióját experiálni, holott Istenemmel bizonyítom, hogy ezen

darab földön majd semminek tarhatom nála nélkül ; bizony,

ezen munkában is ha kegyelme nem segítette volna a

dolgot, sok akadályokat experiáltunk volna ezen közjóban. —
egy szóval : egész irtózásra czéloznak az egész uraimék ezen

a földön Eszterházy Dániel uramra nézve. Noha, megval-

lom, kívántam, a mennyire lehetett, sokszor említett Esz-
terházy Dániel uram ellen valamentire in consolationem

comitatuum et dominorum nobilium keménykednem is, —
de nehezen nyugszik meg a lelkek. Nem is kívánok sokat

emlékeznem errül : ne láttassam incomportabilis embernek
lenni, s netalántán vádolkozó Ítéletet személyemben okoz-

nom, inkább relegálom mások által való investigatiójára a

dolgokat, egyedül tartok attul. hogy böcsületemnek manu-
tentiójára nézve tovább is izetlenségekre fakadnom ne kín-

teleníttessem ; ismervén peniglen gyarlóságom miatt visel-

tetett praecipitantiámot is, féltem magamat : ne ereszkedjem

extremitásokra, noha Isten bizonyságom, a pul)licumoknak

observátiójára nézve és nagyméltóságú principálisimnak

hozzámval('> atyai kegyelmességeknek conservatiójáért min-

den kigondolható izetlenségekct, fájdolmas patientiámmal
is dissimulálnom kív;íntoni s kívánom is ; de végre, a midn
böcsületi embernek éU'téví'l equiparáltatik és szünés nélkül
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abbíin persequáltotik, jót reméiilenem nem lehet. Bánom,
Méltíjságos nagy Uram, hogy ennyire is a dolgot exaggerál-

nom kínteleníttettem, reHectálván magamat, hogy niagam
recommendáltom alázatoson azon jó urat Excellentiád mél-

tóságánál s véle való contentatiómat száma nélkül reprae-

sentáltam ; de ugyanis gyakortább — lígy látom —- jótét

helyében jót nem várhatni. Itt is nem másképpen jártam,

kirül egyél)aránt még Újvárban kezdettem vala scrupulizál-

nom, a mely okbul Talaba által alázatosan küldött punctu-
mimban is tettem vala ez iránt emlékezetet ; de lám, meg is

esek rajtam a kitül féltem, (tovább is félek). Hahogy azért

Excellentiád nagy kegyelmessége és bölcs dispositiója által

lehetne oly mód, ut transiret hic calix a me, úgy tetszik,

másodszor lennék a világra, s az nemes haza szolgálatját is

nagyobb contentummal, kinek-kinek tapasztalható zélussá-

val kormányozhatnám ; de így, hitemre írhatom, minden
passió, legkissebb intrinseca consideratio nélkül : nagy hátra-

maradást fogok szenyvednem minden dolgaiban az hazának,

mert vi Kegulamenti nagy abususokat és föiöttébbvaló

auctoritásokat cum aliqua odiosa gravitate feszeget már is

a jó bátyám ; kivel minthogy igen keveset vihet végben, a

midn magam mitiori modo valamit azt az haza dolgainak

elömenetelire végben vinnék is : nagy praejudiciummal s maga
földicsekedésével egyedül magának kíván appropriálni min-
deneket ; magános conventiculumokkal magát auctorizálni

igyekezik, puldice állítván Excellentiád méltóságához képest

való locunitenens-hasonlatosságát ezen a földön, kivel egyéb-

aránt ha jól meggondolná, csak prostituálja magát, (a mint
neveti is fantáziáját ezen darab föld), mindazonáltal orszá-

gos dolgok folyásában ugyancsak hátramaradás következik.

Azonban minem aggravatiójára legyen haszontalanságához

képest való ittléte ezen a földön Eszterházy Dániel uram-
nak : ezen includált portióinak tabellájábul is megértheti

Excellentiád : ki is non obstante, hogy superfluitással jóval

is extendálja a regulamentaiis portióit : mindezen kívül az

asztalát is kitartani ri módon offerálta nemes Szála vár-

megye. Nem volt az a mocskosság, kit el nem követett

Horváth Zsigmon.d urammal és nemes Szála vármegye vice-

isi)ánj;íval. Ennyire lévén azért a dolog: nuiga bíHcsen con-

sid(;riilni méltóztassék Excellentiád, hogy már is minem
odiosa materiák suboriáltottak, s hát még ezután mit reménl-
het ember ! Tovább is azért, veszedelmes couseípientiáknak

eltávoztatására nézve, instálok nagy ahízatossan amotiójárul.

Ügy reménlem Méltóságos I'ram, elég motivum lehetne által-

menetele iránt, hogy mivel a tiílsó földíin pronunc semmi
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feklmarschall nincsen : legalább egy feldmarschall-lajdinant-

nak illenék túl lenni ; azonban dissensióban esvén velem.

Excellentiád kívánta inkább melllem elvitetni s másban

consolálni. Egyébaránt méltán accedálhat az is, hogy mivel

énnekem adott Excellentiád méltóságos ordere szerint a

sümegvári residentiát acceptálni per absolutum nem akarja,

st valahol én járok-kelek, mindenütt velem bujdosni kíván-

kozott, non obstante, hogy Isten kegyelmébül ellenség körül

is szándékozván forgolódnom, nagy periculumban ejthetné

magát, lévén ahoz nagyobb alkalmatosság ezen a földön

mint akárhol máshunt, — én bizony peniglen a schézát nem
orderezhetem mindenkor,*) Legyen azért Excellentiád atyai

kegyelmességében tová])b is ezen följlemlített alázotos

instantiám iránt mindannyiunknak következhet consola-

tióiik, — alázatossan reménkeszem, mint érdemem fölíitt

való nagy uramnál. Excellentiád méltóságánál.

Azonban, Méltóságos nagy Uram, sümegi concursu-

sunkban determinált punctumokban méltóztassék Excellen-

tiád kegyeimessen oly reflexiót tenni, hogy ratione vacuum

portionum a Reguláméntum szerint a midn 13. punctumá-

ban tettem volna emlékezetet, indecise maradott, relegál-

totott méltóságos principálisimnak, in specie Excellentiád

kegyelmességének ez iránt való resolutiójára, minthogy lehe-

tetlenségnek látom magam is azon vacans portióknak kész-

pénzül való kifizetéseket; hogy penig az hadak is, egyszeri

kegyeimessen regulamentaliter kiadott resolutiója nélkül

Fölséges Urunknak sine evidenti disgustu et periculo mili-

taris servitii recedáljonak, — módját föl nem találhottam.

Ugyanezen ratióra nézve következett is: ex utraque parte,

mind a nemes vármegyék, úgy a militia részérül is kíván-

tak vala Excellentiád méltóságához küldeni, hahogy Eber-

gényinek bizonyosszámú haddal Komáromban val('> létele

nem impediálta volna. Mindazáltal ezen alázatos Írásommal

kíntelcníttettem Excellentiádat kötelességem szerint a végre

informálnom, hogy az iránt való bölcs javallását méltóz-

tatnék mentülelbb értésemre adni. netalánd annak hala-

dásával valamely confusio suboriáltothatnék az hadak között.

Azonban in puncto 24. ugyanazon sümegi tractánkban

tettem vala emlékezetet hasonlóképpen a laboncz várokhoz

közel lév helységek ainotiója, vagyis fegyverünk által meg-

oltalmazása methodussa iránt ; annak is determinati()ja Fel-

séges Urunkhoz, úgy Excellentiádhoz relegáltatott ; azon

munkában inserált ])raegnans ratiókra nézve mitév leszek

azért, — ebben is Excellentiád bölcs dispositiójátul várok.

*) E. Dániel ugyanis »c»ün/:(i-'>e/ia« ember lévén, nem lovagulliatott

.
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52.

(Jrder Es.derJtíhi/ Dihúelnek.

Méltóságos generális-niarschalli locumtcnens. gróff

iffiabbik Eszterházy Dániel kedves urambátyámnak tet-

szett praesentibiis innét való megindulásommal Rábán fölül

mostani eltávozásomat némely elmúlhatatlan szükséges hadi

dispositióim végbenvitelére nézve kötelesseu értésére ad-

nom, hogy az id alatt is, kegyelme itt maradásával,

méltóságos hivatalja szerint a nemes haza hasznos szolgalat-

jának promotiójára a mostani constitutiók prae aliis úgy
kívánván, ezen alábl) declarálandó fogyatkozásokat több

dolgok között rendben vehesse, — specialiter az kegyelme

dexteritássának intimatorie recommendálnom akartam.

Elsben is azért ezen sümegi, mint elsbb praesidium-

nak mindenném fogyatkozásit megtekintvén, serio megvizs-

gálni, úgy az immináló mezei operatióra kívántató munitit)

s artoleria végett még most praevie bölcs dispositiójával

hasznos rendelést tenni, s a vár defectussát in quacunque

parte supleáltatni, és az rabokat, ha sok számmal volnának,

azokbul máshová proportionate transponálni. Nemcsak Sü-

meg várát penig, hanem Dunán innét lév akármely prae-

vidiumok is in quali constitutione s micsoda provisióval

vannak s lehessenek? azokban teljes informatiót venni ö

kegyelmének nientülhamarébb szükséges. Minthogy
2-dn : a kívántató puskapor-csinálásban is ekkoráig nem

kevés rövidség tapasztaltatott a reiiuisitumok s munkások
nemlételével : annak reparatióját s jobb módban hozható sza-

porítását incaminálni méltó s hasznos dolog lészeu. E mellett

S-tio; sok panaszi lévén a nemes vármegyéknek prae-

sidiumbéli akármellyik commendáns uram ellen, hogy ek-

koráig sine omni data insinuatione, pro libitu suo a nemes

vármegyék gremiumiban, tisztek hire nélkül, exorbitáltak

:

azok repraesentáltatván, suo modo illend satisfactiót a

nemes vármegyéknek, megirt Méltóságos Generális uram
tétetni ne nehezteljen ; st

4-to, a nemes vármegyék beadott gravaminái 5-dik és

2o-dik punctumiban deciaráit s elszenvedhetetlen kárt cau-

sált személyek ellen is judicialiter authoritássa szerént pro-

cedálván, az káros félnek, comperta rei veritate, kára nieg-

térétésível.

íi-to. A Kegulamentom tenora szerént pi'o assistentia

inclytorum comitatuum deputálandó vitézl rendet ad requi-
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sitioueni dominorum vice-comitum, secimdumqiie eorumque

postulatiim a nemes ezerekbül adatván, kit-kit azok közül

oly instructióval tartson ö kegyelme in comitatibiis, hogy

a subiepartiált impositák serény kiszedésében a tekéntetes

commissariatus dispositiójához képest és más kívántató kö-

telességekben rövidség ne következzék ; kíván pedig nemes

Sopron vármegye 18, nemes Vas vármegye 30, Szála vár-

megye 30, Somogy vármegye 30, Veszprém vármegye 80,

Gyr, Komárom 30, Fejér vármegye 12 katonákat, Tolna

nihil ; kiknek alimentatiójok nem magok akaratjok, hanem

a nemes vármegye regulamentalis rendelése szerént adatik,

és a vice-ispányok dispositiójátul immediate dependentiájok

ö kegyelme által keményen megparancsoltassék. Az ideig

is azonban
(J-io- míg a campániára való kiszállásunk elladja

magát, szaporítani kelletvén mind lovas, de kivált a gyalog

hadat; kit is hogy annyival hamarébb az vármegyék eífec-

tuálhassanak, a midn requiráltatik Méltóságos Generális

uram a nemes vármegyék insinuatiója mellett : akkor azon

gyalog hadi tisztnek, a kit tudniillik fog melyik vármegye

gyalogsága eleiben praeíiciáltatni, hogy a gregárius személy

fölszedésére parancsolatot adjon, hogy hasznossan fáradni

együtt a nemes vármegyével tartozik.

7-mo. Megtörténtek ekkoráig a bloquádabéli hadak

nagy rövidségével, hogy a nemes vármegyék semminem
commissáriusokat, tiszteket nem tartván mellettek, gond-

viseletlenül az élésnek szükséges administratiójábau száma

nélkül vala fogyatkozások ; az ilyetén panaszok is midn
insinuáltotnak mostani absentiámban, jó rendet abban is

szabni s az oly nemes vármegyének intimálni méltó lészen. —
8-vo. A portális szekereket a beadott panasz szerént

a hol a hadak magoknál megtartóztatták, vagy azok helyett

oly képtelen summákat exigáltonak, — azok megbizonyosod-

ván, a kik abban tapasztaltatnak, a szekerek és vont pénz

restitutiójával corripiáltassanak.

9-no. Már szokásban vétetdvén némely hadi tiszteknél

az kiadott Eegulamcntom tenora szerént számokra engedte-

tett vacans portióknak exactiói, — melylyel hogy a sze-

gény lakos ne kedvetleníttessék, a hol (el()-J-dd\Áu magát tiszt

ellen ezen panasz is : Méltóságos Generális uram eltt medio

tempore az közakaratbul itt Sümegen lett determinatiónk

szerént, — míglen a följebbvaló iustantiáktul kegyes reso-

lutióm nem érkezhetik, — a lakosnak satisfactiót tétetni,

további exactiótul az oly tisztet inhibeálni kegyelme, tudom,

el nem mulatja.
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10-mo. Meíítekintvén azonl)an í\ följebbemlített, mezre
kívántató artbolleriámik minémö szükségét s fogyatkozását,

mivel annak praeparatoriumi fölállítására nemes Kííszeg

városa is címcurrálui obligáltatik : hogy azon várost ad ])rae-

stationem praestandonim compellálbassam, — az fogyatkozá-

soknil. nccessariumokrul ]\félt(')ságos Generális uram teljes

informatióját utánuom elvárom.
11-mo. Jóllehet némely nemes vármegyékben nem kedve

szerint eshetik az vitézl rendnek (a hol tudniillik ekkoráig

nagy mértékek vigeáltaki a pozsonyi s küszegi mértékek
szerént ezután mind magok s úgy lovaik tápláltatásának

rendelt continuatiója ; de mivel a Regulamentum s mind
közakaratbul a nemes vármegyék rövidsége eltávoztatására

a lett végezés szerént mindenütt a pozsonyi és kszegi mér-
téket acceptálni, azokhoz nem egyenlt penig abrogálni

tanácsosabb : mellyek szerént ha mely tiszt alimentatióját

venni recusálná, abbéli excessussáért panasz jvén ellene,

corripiáltassék, a militia által leend usussa a másféle mér-
tékeknek tilalmaztassék. Annakfölötte Rogoz János, tekén-

tetes nemzetes vitézl Telekesi Török István senátor és colo-

nellus uram regementjebéli egyik fhadnagya, a militaris

regula ellen miném vastag bátorságot (merészelt ) elkövetni,

(amint informáltatom i, iszonyodva kelleték tudnom, hogy ez-

eltt nem régen tekéntetes nemzetes vitézl Balog Ádám bri-

gadéros és colonellus uram, mint akkori rába- és tóközi

commendáns, mezei strázsára rendelvén, minden insinuatio

nélkül zászlóstul azon strázsával az ottlév had veszedel-

mével elment ; annakutánna, csak nem régen ezeltt, per-

tinatiájátul indíttatván, eltte való tiszti hire s akaratja

nélkül a Nyúlásra praedáért ugyan egész seregével fölmen-

vén, sok katonák lovaik elmaradásával nem kevés kárban
ejtette alattavalóit ; mely cselekedeti végett vagyon inti-

málva Fekete István colonellus uramnak, mint commendáns-
nak, hogy inquisitiót in ipso casu peragáitasson ; az szerént

azon hadnagy ellen militaris processust itten instituáltatni

és dolgában subsequálandó determinatiót hozzám transmit-

tálni gyakran emiétett Méltóságos Generális uram ne sajnálja.

V^-mo. Mivel az nemes vármegyék obligatiójokhoz képest

mindenütt az rossz utakat és elromlott hidakat emendálni

tartoznak, mely jóllehet a mostani concursusban intimálta-

tott követ uraiméknak. mindazáltal, hogy annyival is hama-
rébb megkészüljön csináltotások, — Méltóságos Generális

uram ne terheltessék intimatiója által az<»n közjót adma-
turáltatni, kivált a szalavári híd reparatióját. mint elsbb
szükséges munkát, instituáltassa kegyelme.
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Radváni János név hadnagy ellen szaporodván a

gyri, Rogoz János ellen a komáromi pusztai szegénység által

elttem tett elhallgathatatlan panaszok, elkövetett exces-

siisi és istentelen cselekedeti végett ; ki is hogy érdemeskép-

pen megbüntetdjék, megárestáltatván ö kegyelmét, annak-

utánna judicialiter ellene instituálandó processussal con-

veniálni, és comperta rei veritate, vele procedálni avagy

csak azon okl)ul is Méltóságos Generális uram ne sajnáljon,

mivel nemes Komárom, magam nemes vármegyémnek, szolga-

híráit s azon vármegyében lev szegénységet merészlette

zaklatni és hzni-vonnyi ; mely szolgabír(5, tudom, fogja inti-

matiójára s parancsolatjára informálni rossz cselekedetirl

s injriájárul a Méltóságos Urat. Hogy annakfölötte

A tihanyi apátr és az ott lév lakosok között már
egynihány esztendktül fogva fönnforgó villongás s gylöl-

séges egyenetlenségek dato modo sopiáltassanak, s nékem is

több-több alkalmatlanságom ne szaporodjék : kívántam spe-

cialiter azon causát Méltóságos Generális uramnak recom-

mendálnom, hogy az kegyelme által mostan praeíigált

terminuson ex ossa maga revideálván, a törvénynyel és az

közigazsággal egyez determinatiót mind két részrül tegyen,

mely szerént ezután mind az apátr, gy az lakosok ma-

gokot alkalmaztathassák. A midn azért ezen praemissák

suo modo szükséges effectuatióját Méltóságos Generális uram-

nak szorgalmatos dexteritásának recommendálom, relatióik-

nak elttem szükséges reportumát kegyelmétl elvárom.

Dátum in praesidio Sümeg, 25. January anno 1708.

53.

Hl). Esrderhchy Pál nádor, Rákóczi fejedeletmieJc.

Méltóságos Fejedelem,

Kedves öcsémuram

!

Noha nem kétlem, máshonnan is megértette kegyelmed,

mimódon az mi kegyelmes urunk Fölsége annyi sanyarú-

ságok s változások alá vettetett, megnyomorodott hazánkon

kegyessen szánakodván, és annyi ártatlan keresztény vérnek

bvséges kiontásán megkönyörölvén, s ezen országot kívá-

natos csendességben és nyugodalomban helyhez tetni kíván-

ván, és végs, lígymint az országbéli gylés alkalmatosságjít
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(mafía híveinek alázatos javallásokra nézve isi kegyeimessen

resolválni, az magyar statusoknak közönségessen Pozsomban
leend országgylését hirdetni, és hogy az haza kívánatos

lecsendesülése necsak közeléttessék, hanem könnyebbít-

tessék is és szerencsés kimenetelylyel végbenvitetdjék, —
fére tévén az tudva lév, eddig elkövetett alkalmatlan álla-

potokat, királyi kegyelmességétöl és magával született

kegyességétl meggyzettetvén, atyai szeretetet föllhaladó

indulatjábul mindazokat is, a kik Fölségének tartozó

hívségétl eltértenek, azon ország-gylésére hínya méltí'iz-

tatott, kiknek is maga királyi szava alatt elégséges hit-

levelet és mind eljövetelekre, ott mulatásokra s mind penig

visszatérésekre teljes bátorságot igért. Hogy mindazonáltal

magának kegyelmednek is kiváltképpen lehessen tudtára, és

említett kegyelmes urunk Fölsége maga jobbágyihoz ily

bvön megmutatott kegyelmességét és hazánk csendességének

megszerzésében s annak megtartásában való igyekezetét és

kívánságát tapasztalhassa : íme az nemes vármegyéknek szólló,

kegyelmes urunk Fölsége azon gylésre hívó regális leve-

leit a végre kívántam kegyelmed kezéhez juttatnom, hogy
onnén mind bizonyosabb alkalmatosságai elköldetvén, nyil-

ván légyen mindnyájok eltt, és az nemes vármegyék, úgy az

többik, a kik gylésekre törvény szerint hivatni szoktanak,

kétség kívl megértsék nemcsak azon gyíílésnek leszolgál-

tatását, (?) hanem azonföUöl kegyelmes urunk Fölsége ezen

országhoz való atyai hajlandóságát és királyi gondviselését

s gondját l)vségessen észrevegyék s megismerjék. Kihez
képest kegyelmedet palatinusi tisztem s közbenjáró hiva-

talom szerint intem, és arra, a kivel édes hazájához visel-

tetik, szeretetére kínszerítem, hogy országunk végs pusztu-

lásának és romlásának eltávoztatása s ártatlan keresztény

vér továbbvaló kiontásának megsznése kedvéért az mos-
tani alkalmatosságot necsak el ne múlassa, stinkább az

említett kegyes regálisokat. kinek-kinek szóllókat mentl-
elbb megköldeni s azokat })ublicáltatni meghagyván, és

mindenféle tulajdon tekéntetek s igyekezetek hátramaradá-
sával csupán csak az haza közönséges javának elnu)zdítá-

sában tökéletessen fáradozni, nemes vármegyék követjeit,

úgy a többit is, azokban lévket, a kik az ország gylé-
seiben megjelenni szoktanak és azzal tartoznak is, — az

mostani országgylésére (úgy, hogy velünk együtt hazánk
lecsendesétését és megtartását illet dolgokban fáradjanak

és munkálódjanak), közinkben eresztetni és köldettetni ne

nehezteljen kegyelmed. Egyébaránt tartok attul, hogy, ha
(a ki távul legyen), az gylésre hivatalosok akár az említett
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regálisoknak megtartóztatása és eltitkolása, akár penig eljö-

vetelekben való meggátlások miatt az gyléstl elmaradnak
és azon okbul az haza csendességére és megtartására kegyei-

messen nyújtott üdvösséges alkalmatossághoz nem juthat-

nak : hogy az elmultaknál sokkal több és veszedelmesebb és

netalántán váratlan alkalmatosságok ne kövessék szegény

hazánkat ; kik miatt bizonyára Isten s keresztény világ eltt
kegyelmedre fképpen és fbb vezérlire háramlik minden ok és

vétek, és mindazok az országbéliek által kegyelmeteknek fog-

nak tulajdoníttatni, úgy, hogy kegyelmetek holta után is nem
egyébb, hanem keserves és szomorú emlékezete kegyelmednek
fönnmaradván, azt az maradékok is, kik valaha élni fognak,

átkozódva fogják forgatni elméjekben. Mindezeket penig hogy
szivéhez ne vegye és mélyebben meg ne fontolja kegyelmed, —
éppen nem kételkedem benne. Kívánatos válaszát várván,

maradok
Kegyelmednek

Bécsben, 26. January szeretettel szolgáló bátyja

anno 1708. Eszterház Pál m. k.

54.

Rákóczi válasza, a megelzn'.

Méltóságos Fejedelem,

Kedves Bátyámuram

!

Noha ezeltt már ennyehány napokkal intacte meg-
köldvén a nemes vármegyéknek, (a melyekhez juthattak

alattomban köldetett levelei császár Fölségének), újonnan
is mindazonáltal a kegyelmed méltóságos levelébl, az melyet

tegnapi napon vettem, szándékát értettem, és még ez eltt

is azon nemes vármegyéknek is, az kik nem vették, copia-

liter megköldöttem ; azoknak mit írtam, ezen annectált

copiábul megláthatja kegyelmed. Melyben noha az följebb-

említett levelének is föltalálhatná az válaszát : reménlvén
mindazonáltal, meg nem Ítéltetem kegyelmedtl, ha confi-

dens levelemet meghosszabbítom is most ; noha ugyanis az

elmúlt üdkben vagy kegyelmedtl megvetett ifíiuságom, vagy
denegált, de most megismert született qualitásom miatt azon
liozzámvalí) conlidentiáját meg nem érdemlettem volt, —

THALY KÁLMÁN : ESZTKRHÁZY A. TÁHORI KÖNYVE. 8
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hazámhoz való Luzííó szeretetem folytattatja pennámot. és

választ nélköl nem hagyatja az kegyelmed levelének némely
czikkeleit, a melyben kegyelmed írja, hogy Fölsége maga
híveinek alázatos javallásokra nézve resolválta ezen gylését,

hazánk lecsöndesétésére.

Nem vizsgálom ugyanis azoknak Fölségéhez való

hívségeket : de méltán elmélkedésben vehetem hazájokhoz

való kötelességeket, az kik ezen hadakozásnak circumstan-

tiáit megfontolván és az elmultakbnl is nyilván általlát-

hatván, micsoda securitás kívántassék a magyarnak, hogy
az idegen nemzet sokszor megszegett porolajának maga
szerencséltetésivel higyjen, oly idben javallottak a gylést,

az midn bizonyossan általláthatják azoknak be nem jele-

néseket, a kik mind confoederatiójokra, mind országos vége-

zésekre, de leginkál)b hazájokhoz való szeretetekre nézve

nem compareálhatnak ; elannyira, hogy ezen szándékokbul

egyebet nem magyarázhatok, hanem hogy már kegyelmetek,

egy félárkus papíroson duplán-triplán -följegyeztetett császár

hívei, az »ország« nevezetit magokra ruházván, ez egyszer

fonattatott rabságának kötelit nyújtani kívánják és az

ország bejelenése nélköl az országrul végezni akarnak. Nem
kívánom itten citálni a törvént, se az ma gátul fönntartott

hivataljának hírit, mivel tudom, hogy mindazokat kegyelmed
nálomnál jobban tudhatja. — de megvallom, csudálkozni

nem gyüzöm, hogy kegyelmed az jobbágyi titulusban annyira

gyönyörködik, hogy azzal minket is vigasztalni kíván és

azon járomban hívogat, az melybl az Isten szent Fölsége

kegyelme, véres verítékink és keserves vérontásink által

fölszabadultunk. Közbenjáró hivatalját emiéti kegyelmed, az

mely ha szintén eddig tlönk helybenhagyatott volna is

:

váljon melyik ország törvénye teszi falusi bíróvá az palati-

nusokat. az jobbágyok és földösurának kíizbejáró hiva tálja

által? Az mely palatinusi mediatorságnak mindazonáltal bizo-

nyára eddigis nagyobb köllömeti lett volna hazánk eltt,

hogyha kegyelmed az pozsonyi gylésben (1687.) ezen magá-
nak édes. de hazánknak keser jobbágyi titulussal gyász-

ban nem öltöztette volna hazánkat, és az utolsó kibocsátott

manifestumában is annyira nem justiíicálja az eperjesi thea-

trum az egész keresztény Adlággal megismertetett tyrannusit.

és következendképen pártfogója lett volna az magam, töb-

bekkel együtt val('» üldözésinek és szenvedésinek ; melynek
ugyanis egyébb hasznát nem vehetünk, hanem hogy kegyelmed
is akkor palatínus lévén, consentiált a maga kirekesztésével

is azon törvéntelen delegatum judiciumnak, a mely nem is

a magyarországi, de idegen törvények szerint állíttaték föl.
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és velem inkább (életfíin) koczkáztatását szabadulásom pró-

bája által választatta, mintsem a consensusra erltethe-

tett volna.

Az szabadsága megadásának is valóban szépen szóló

sípi)al édesgettetik az ország ! Nemde, nem eltte volt-e

Pölségének mindezeknek megadatása az nagy-szombati

tractának alkalmatosságával? a mely tle — fegyvere bol-

dogulásának reménségével — fölbontaték, és most is az ország

olyan gylésre hivattatik, a melynek securitássa egy sokszor

megszegett paroláidul, és végezísének remínsége a kegyel-

med mediati(')jábul áll, — az kinek praetendált authoritássá-

nak is helybenállításában mediatio és securitás kívántatik.

Tekéntse azért, szeretettel kérem, maga is, és ha eddig

maga példájában nem látta volna is : lássa a több, mellette

lév urakkal egyetemben ezen nemzetünknek beborítására

fölállíttatott hálót, és tegyék le magokrul az ország neveze-

tit ; mert bizonyára siralomra méltó dolog, hogy ezen hajdani

nagy dicsség és minden országok eltt tündökl hazánk

nevezeti az egísz keresztény világ eltt annyira prostituál-

tatik, hogy ily kevésszámú császár hívei magokbul Magyar-
országot ervel csinálni, és magokat jobbágyoknak agnoscál-

ván, az ország dicsséges szabadságit ellenségünk rabságában

fölállítani kívánják.

Lássa már, kedves bátyámuram, mindezekbl kegyel-

med : ha méltók-e az kegyelmed levele utolján följegyzett

fenyegetések ? és itélje az keresztény világ : kinek közöttünk

dicsségessebb lészen holta után cselekedeti és czéllunk

vége? az mely egyedl azon Isten kegyelmétl függ, a mely-

hez ragaszkodván, annyi esztendktl fogvást vernket jó

kedvvel és szívvel bizonyára nem azért ontjuk, s én is az

magamét ontani kívánom, — hogy jobbágyságra, (a melyre

kegyelmed mint jobbágyokat hív), nemzetemet vezéreljem,

hanem hogy oly dicsséges, szabad ország gylési által ügyön-

ket végezhessök, az mellyekben hajdani dicsséges szabadsá-

gunk szerint kinek-kinek nemesi szabad voxa tündöklött.

Én is azért Vezéid-Fejedelmi hivatalom szerint intem

s kérem is kegyelmeteket, st az Isten igazságos itélszé-

kére hivom, hogy magok hazaíiúságokrul, nemzetekrl és

maradékokrul megemlékezvén, ne csak a magyar nevet

viseljék : de olyanban magokat ne avassák, az melybl mind-

azoknak yeszedelmek következhetik ; de inkább kegyelmed,

az ottlév authoritássa szerint, az most is nagy dicsség-

gel tündökl, elfelejthetetlen régi palatínus példáját kövesse,

s én sem hitetem el magammal, hogy kegyelmed mindezeket

szivéhez ne vegye s bvebben ne fontolja. Mivel peniglen

8*
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az annectált leveleknek teiiora már lígy is a nemes várme-

gyéknél constál és exi)e(litiój()k is a császárnál lévén, az kit

nrunknak senki közölünk nem agnoscál : ímé kegyelmednek
líjjonnan in originali intacte visszaküldöm, s maradok

Kegyelmednek

Tokaj, 28. February szeretettel szolgáló öcscse

anno 17<»8.
Fejedelem Rálcóczi Ferenci' m. k.

55.

Az ef/e's.c Dmián innét lév lovas és (Jtjaloii brigadéros és

colonellus uraiméknak expediált orderelneh párja.

Nemzetes vitézl Somogyi Ádám commendáns-colo-
nellus uramnak kegyelmének praesentibus intimáltatik.

Jóllehet Fölséges Vezérl Fejedelemi hivataljának s szorgal-

matos atyai kegyelmes gondviselésének elégtételére a Hadi
Regulamentumot kiadván, azont mind az hadi rendek között

s mind az haza mindenrend lakossinál közönségessé tenni

és tétetni kívánja, a mostani nemzetséges szabadságunkért

Isten által fegyverkez idkben is lehet és szükséges jó

rendtartásokat, a melyek által a fölvett igyünknek gyö-

mölcsesebb folyamotja is láttassék és az fegyverviselknek

jó magok alkalmaztatása által szeretetjek, egyességek lehes-

sen az haza lakossinál, a már három s négy esztendktül

fogvást megszakadhatatlan hadi munkákban fáradott vitézl

rendnek a mostani téli idben, midn az id is magában
ellent vét, a nevezett hadi operatiókban csak annyi nyu-

godalomra való alkalmatosságot is nyújtani, a mennyit

az ellenség ellenségeskedésének csendesölése Dunán innét

való részen, vagy hazánk szolgalatjának hadi folytatása s

annak alkalmatossága enged, hogy magoknak is, lovaiknak is

fáradtságok között való pihenést vévén, ismét megindult
kedvvel s megtért ervel s annyival kellemetesb bátorsággal

hazánk köz, igaz ügyiért, szabadító Istenünk szent áldásával

dicsségessen hadakozásunkat folytathassuk. De ezen nyugo-
dalomra rendeltetett szállás-osztás amaz országunkat sa-

nyargató, huzó-vonó, vírünket s mindenünket kegyetlenül

szopó, nemzetségünket kétségben ejt hajdani quártélyozás-

hoz senkinek hazánk fegyverviselitül s hon-lakossitul ne

magyaráztassék. Ezen nyilván adott Írásom által, említett
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kapitáu uramnak keze és directiója alatt lév minden tisz-

teinek s köz vitézl rendéinek adássík értésére, hogy ezen
intimatiómat s ebben punctatim deciaráit observatiókat,

ugyan Fölséges Fejedelem kegyelmes urunknak nyomtatás-
ban megküldött Regulamentumát és méltóságos generálisság

mostani kiadott akaratját s edictumát nem egyszer, hanem
gyakor ízben seregrül seregre megolvastatván, — szóval,

cselekedettel és minden igyekezettel elméjére adja kinek-

kinek, s megértesse mindennel, hogy senki a vitézl rend
közül, se tiszt, se közönséges, tisztének s böcsületének vagy
érdeméhez képest életének is elvesztése alatt a nemes vár-

megyéknek tiszteit háborgatni, becsteleníteni, károsétani

vagy akármire is kínszeríteni, nemkülömben a várasi és

falusi lakosokat sem nyugodalom-quártélyján, vagyis szállá-

sán, se másutt akárhol is, mely helységben, úton, útfélen

sanyargatni, háborgatni avagy akármire is compellálni, vagy
pínz- vagy élésadásra erltetni, — hanem ez alább irt mód
szerint ki-ki azzal megelégedjék, a mit Fölséges Fejedelem
közönségessé tett Reguláméntumában elrendelt; a mellett lovát,

magát csendessen nyugtassa az dislocált helyben s tartsa

minden történhet szükségére (a melynek órája, napja e folyó

háborúban mindenkor bizonytalan) készen, ébren, józanon.

Mind az ezer jobb rendben vételére s mind tiszt uraimék
magok s alattokvalói mi módon kell alkalmaztatásakra
nézve elsöhhen is kapitány uram az egész ezerének effectivus

statussát elttem repraesentálni tartozik, oly declaratióval,

hogy tudniillik az ezer hány compánia, mely vármegyébül
való vagy praesidiumbéli, hány személybül álló, s micsoda
requisitumok híjával vagyon, és zsoldos katonája van-e még
és mennyi zsoldossá in restantia a nemes vármegyének, és

mennyit acquirált zsoldost az ezerben?
Secimdo. A kiadott Regulamentum szerint már tudván

maga nemes vármegyéjét, onnét szaporétani az regementét
s compleálni companiáinak fogyatkozását és a nemes vár-

megyéknél restáló, reájok azeltt limitált zsoldos személyek-
nek lovát s fegyverét praestálni tartozik, ha szintén az ezer

szolgálatban nem volna is, in gremio suo districtus et

comitatuum a nemes vármegyék assistentiájára rendeltetett

tiszti által regrutáztatván a Regulamentum szerint.

Tertio. Alimentatiója, — a mint följebb is declarál-

tatott, — mind tiszt uraiméknak s mind a közszemélyeknek
a Regulamentumhoz képest vétessék ennekutánna. és ex

obligatione senkit a lakosok közül ser s borbéli gazdálko-

dásra nem lészen szabad erltetni, akár tiszt, akár köz-

személy légyen, és a niiném commissáriusok rendeltetni
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fognak az nemes várniegyéktül az eddig elkövetett exces-

susok eltávoztatására, alinientatiók fogyatkozás nélkül szük-

séges admiiiistratiójára, minden holnaponként vélek illend

computiist tenni, commandói hivataljához képest, el ne

mulasson, és mind maga s alattavalói kegyelmének a

nemes vármegye commissáriusit s tiszteit convenienti honore

becsülje s becsültesse.

Qnarfo. Nem lészen a dato praesentium szabadaka-

ratja szerint nevezett kapitány uramnak eddig némelyek

bevett szokásokbul széljelbocsátani alattavalóit, vagy maga
oeconomiájának foglalatosságára accomodálni. és az hely-

ségeket az oly privatisták szállásával (hcszúJUíso/ásdual)

aggraválni s gazdálkodásra compellálni ; mely rendetlenség

anteversiójára s megorvoslására parancsoltatik megírt kapi-

tány uramnak, hogy afféle nem ö kegyelmét illet passus-

adástul magát abstineálni igyekezzék. Nem lészen tanácsos

tovább másban passust adni alattavalóinak, hanemha com-

mandérozó generálissához vagy brigadérossához kelletik kül-

deni, hoc excepto, a midn siet levelekkel s országos

dolgokban nagyobb distantiájú földre is kelletik menni

;

másként, történhet engedetlenségével, ha az ily tilalmas

passusok kiadásában comperiáltatik, érdemes büntetését

fogja tapasztalni magán.
Qninfo. Nem lévén eleitül fogvást nehezebb, elvisel-

hetetlenebb terh a szegénységen, mint hogy tiszt uraimék

magok seregeikkel pro libitu bészállván, gyakrabban minden
rend kévül a lakosokat húzták-vonták s forspontoztatták,

zaklatták, impositákat tettek reájok, discretió kívánással

aggraválták ket : az ki is ezután sub gravi animadversione

téltatik, és ha mi excessust tészen alattavalója : nem az

oly vétkes gregárius, hanem kegyelme személyében szenved

érette. A midn penig indulása a hadi szolgálatra érdemé-

hez képest akármely felé történik seregeivel, — tartozni

fog azon nemes vármegye tisztének insinuálni útját praevie,

hogy jó rendelést de subsistentia et requisitis tehessen a

nemes vármegye; a mely helyeken hadai megszállván, mint
interteneáltattaiiak. arrul a helységeket quietálja.

Sexto. Senki azonban forspontot maga privátumára

hajtani vagy ervel venni ne merészeljen : mert valaki abban
tapasztalta tik. keményen megbüntettetik, a minthogy ezen

dolog intimálva is vagyon a nemes vármegyéknek.
Srpfiiiio. Valamennyi voluntéi' találtatik az ezernél, azok

speciíicatióját hovahamarébb elvárom kegyeimétül; kik

is nem másformán, hanem regulariter reguláltassanak inter-

tentiújokban, és senki al)rakl)an való válogatással a szegény-
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séget ne terhelje, hanem a mit adhat, azzal contentus

légyen. Büntetés alatt meg ne merje penig se actualis tiszt,

se voluntér vacans portióit venni a lakosokon, Fölséges

Urunktiil elérkezend resoliitiómig, ha alkalmatlanságot

személyjéhen szenvedni nem kíván ; in na túra administrá-

landó alimentatióját penig mind maga s lova számára a
pozsonyi és kszögi mértékkel vegye ki-ki mindenekhen.
Azonban mivel szükséges a nemes vármegyékben az imposi-

ták executiójára s több kívántató más szolgálatok elköve-

tésére becsülletes jó tisztekkel bizonyosszámú jó vitézl

rendet accomodálni : kire nézve vice-ispány iiraimék requi-

sítiójára pro necessitate annyi személyt jó tiszttel együtt

küldjen kegyelme, a mennyit secundum qualitatem comi-

tatuum kívánnak, observálván azt, hogy olyak applicáltassa-

nak ezen oliligatióra, a kik a hadban nem szintén habilisek,

mindazáltal pro assistentia sufficiálnak a nemes vármegyében;
kiknek nem lészen szabad executiókért semmi készi)énzt

szedni magoknak, intertentiójok penig a Regiilamentum
szerint az nemes vármegye commissáriusának dispositiójál)ul

administráltatik.

Octavo. Tudva légyen az is a seregek eltt : senki

parochiára, scholára, curiákra, majorokra, kovácsmíhe-

lyekre és malmokra ne szálljon, mert az edictumban letett

büntetése lészen az oly személynek.

Nono. Hogy penig annyival is jobb kedve légyen

kinek-kinek ezután kívántató fegyverkezésre : a personalis

quartir- s forspont-adástiil háza, kunyhócskája eximáltatott

a Regiilamentumban inserált mód szerint, egy-egy dícáig való

contributiótiil immunitáltatott, a több facultása penig pro

communi sufferendo onere, a contributiója alá subjaceál mind-
nyájunknak, a kiadott Regulamentumban letett mód szerint.

Jóllehet mindezen praemittált punctumok ugyan a

sokszor emiétett Regulamentumban nagyobb declarátióval

inseráltattak : de mint szükségessebb dolgokat pro peculiari

observatione annectálnom szükségesnek Ítélvén, megtartáso-

kat és tartatásokat gyakran írt kapitány uramnak azért

intimálnom, hogy ennekutánna alkalmatossága senkinek ne

adattassék valamint haszontalan való mentegetésére. Vagyon
penig az ezerrel együtt kegyelme dislocatiója rendeltetve

nemes Vass vármegyében, az holott praemisso modo alimen-

táitatván, tudja immediate dependentiáját tekintetes nem-
zetes vitézl Bezerédi Imre brigadéros és lovas fcolonellus

uramtul lenni, kihez is minden megtörténhet s akármi
végett emergálható kérdések eligazéttásában recurrálni kel-

letik. A midn initimatióját veszi parancsolatombul, a jó
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rend folytatására nézve, reménlem. a szerint alkalmaztatni

kész minden dolgait ; a minthogy most is nemes Veszprém

vármegye 30 katonákat kéván emiétett commendáns-colo-

nellus uramnak concredált ezerembül : annakokáért ezen

orderem vételével azon praespecificált katonákat mindjárt

a megírt nemes vármegye vice-ispánjához expediálni el ne

mulassa, a ki dislocatiójok végett tészen szükséges dispositió-

kat. Dátum Sümeg, die 28. Jauuary anno 1708.

Eszterházy Antal m. k.

Mutatis mutandis, in siniili omnibus oflicialibus.

56.

Rákóczihoz.

Fölséges Vezérl Fejedelem ! Erdemem fölött kivált-

képpen való nagy jó kegyelmes Uram

!

Vélem, talám terhes alkalmatlanságnak látszik ezen

érdemetlen levelem tudósító udvarlásával praesummált bá-

torságom Fölséged eltt : de tudván, ámbár tehetségében

gyenge, mindazonáltal — s állhatatossággal mindenkor homa-
gialis, alázatos igaz szolgai obligatiómat Fölségedhez, —
kívántam tartozó engedelmességgel általjövetelemtl fogva

ekkoráig ezen a részen experiált constitutiók niivoltárul Föl-

ségedet informálnom. Xem kétlem ugyan, már ezeltt is

mind Fölséged által vett tudósításimbul, s mind penig Mél-

tóságos Locumtenens uramhoz tett s kétségkívül Excel-

lentiája által communicált gyakori relatióimbul méltóztatott

megérteni Fölséged generális Bottyán uram által, jövete-

lemig folytatott rendetlenségek emendatiójára mind az hadak
s mind az lakosok között tett dispositiómat, kik is mihelyen

megértvén Fölséged kegyelmes engedelmébül indulgeált kö-

zikben való érkezésemet, — sok számtalan egyenetlenségek,

az hadak részérül elkövetett excessusoknak lamentabilis

panaszával recurrálván hozzám, hogy annyival is ink;íbb

minden rendetlenségek és confusiók az id mivoltához

képest alkalmaztatván, lehetségesképpen a föld vigasztalására

mind megorvosoltathassanak, s mind penig a jó rend beho-

zásával a kiadott Regulamentum stabiliiiltathassék. a mili-

tia, nemes vármegyék mentl jobban Fölséged és hazánk
fölvett közjóvá további hasznos szolgalatjára conserváltot-
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hassanak : ezen Dunán ininén lév minden nemes vármegvék-

bül és regementek közöl pro die 15. prasentis mentis January

Sümegre deputátusokat invitálván, legelsbben is Felséged-

nek ezen Dunán innens tartományban lev vitézl rend és

az egész földhez eleitl fogva általok tapasztalt miném
atyai zelussát, gratiáját minden dolgaikban kívánságok sze-

rint segíteni igyekez fejedelmi kegyes indulatját tehetsé-

gem szerint illend alázatossággal elttök depraedicáltam.

Mire nézve Fölségedhez prae primis s annakutánna édes

hazájokhoz igaz, szives indulatjoknak, nemzetséges szerete-

teknek szineskedés nélköl valóságos megbizonyítására jóaka-

ratjokbul elszánt dicséretes, mindenekre kész indulatjokat

nem lehet nem insinuálnom ; a mint csak a megírt Eegula-

mentumot facilitáló ezen föld állapotjához, ügy az immi-

nealó operatiók iránt alkalmaztatható, eleikben adott punc-

tuale projectumára adott váloszokbon is, (melynek systemáját

ebben nyújtott gravamináik s arra adott resolutiómuak

valóságos accludált párjábul méltóztassék tudni Fölséged),

megmutatták. Egyedül csak a közönségessé tett Regulamen-
tumban emlékezetben lév tiszt uraimék vacans portiói

maradtanak in suspenso, melyek megfüzetésével ezen pusz-

tult tartománynak, a militiának is nyomós voltára nézve

is, nagy s talám elviselhetetlen terhe következnék. De mivel

a militia eltt is constál azon vacans portióknak regula

-

mentaliter szabados kiszedhetése, nagy disgustussa, st al)bul

az nemes haza szolgalatjának tapasztalható rövidsége nél-

köl, — úgy is hat havi füzetese subtraháltatva lévén, —
privatiója nem fog következni. Minekokáért Fölséged kegyel

-

mességére haladván, mind azon projectumban denotált 24
punctum determinatiójával együtt, — kérem, ebben is atyai

szokott kegyelmességét hozzám és ezen földhöz oly kegyel-

mes reflexióval mutatni méltóztassék, hogy azon vacans por-

tiók súllyos kifüzetésével se a föld ne terhelytessék, se penig

annak subtractiójával a vitézl rend ne disgustáltassék.

hanem ex cassa regni infallibiliter instantanee boniticáltas-

sék ; mert az innens lakosok azon portiók kifizetését majd
mindennél legkeservessebb contingensnek érzik.

E mellett alázatossan kívántam Fölséged eltt emlé-

kezetet tennem az Dunán innét erigált tekéntetes oecono-

micalis administratio fogyatkozfisárul, mivel abban kegyei-

messen resolvált némely consiliáriusok vagyis assessorok ritka

jelenlétek miatt az ott folytatható haza dolgai nem kevés

tapasztalható káros hátramaradiist szenvednek, ekkoráig is

lévén olyak consiliárius uraimék közöl, a kik miulta azon

administratio instituáltatott, csak háromszor sem voltak, s
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némely, — mint Kovács János uram, — egyszer volt jelen

in consistorio, st még által sem jött ö kegyelme (a Dunán)
kötelességének continuatiójára, s már is competentiát allegál

a túlsó földrl Fölséged kegyelmes dispositiója ellen ex

parte sui innét lév ri, valamely eleiben tett assessor uram-
mal, s ugyanazon okbul tartózkodik ekkoráig a túlsó részen

:

kinek — úgy veszem észre — tanácsosabb is túl maradása,
mint általjöveteli alkalmatosságával kényeskedésébl az köz-

jó hátramaradását okozó, mindeniknél fíiljebl) héjjáz<') ambi-
tiója, s nagyobbra, nagyobbra az innét val(3 uraimék dis-

gustusával suboriálható competentiája magamnál is kedvet-

lenséget valami véletlenképpen szerezzen. Volna Kovács
János uramon kívl más, ugyan Ery Mihály név, ezen

tekéutetes administratióban deputált assessor is, — más-
ként idevaló értelmes, possessionatus emberséges ember : de

ezt is élemedett örögségéhez képest szüntelen való súUyos

betegeskedési annyii-a ertlenítették s naponként ertlenítik,

hogy teljességgel azon kötelességben szükséges szolgálatra

alkalmatlanná tétetett, és így az deputált 4 consiliárius

helyett egyedül csak ketteje kínteleníttetik ekkoráig suppor-

tálni az terhet. Melyre nézve, a következhet kár, fogyat-

kozás anteversiójára, közönséges javunk szüksége elmlha-
tatlanképpen úgy kívánván, Ítéltem tekéntetes nemzetes
vitézl Horváth Jóseph uramot. nemes Yas vármegye érde-

mes egyik vice-ispánját az fölllemlített egyik személy, in

specie kivált Kovács János uram helyett, azon administra-

tio kötelességére pro consiliario alkalmatos, (jualificatus igaz

hazaíiának lenni ; kinek, nem kétlem. Fölséged kegyelmessé-

génél is ismeretsége jól constáljon, kérvén azon szolgai enge-

delmességgel : ex vi et plenitudine benignae suae supremae
aucthoritatis Fölséged kegyelmes atyai intimatoria paran-

csolatja által azon admiuistratio egyik consiliáriussának

acceptálni méltóztassék, assecurálván. mind Fölséged, úgy a

tekéntetes óeconomicum és mi mindnyáján érdemes készsé-

gével kegyelmének contentáltatunk. Ezen Fölséged érde-

metlen alázatos insinuatiómra propensálandó atyai kegyel-

mességét említett Horváth J(')seph uram velem együtt igaz

szolgálatival tehetsége szerint demereálni kész lészen. —
Egyébb új hírek tudósításival pro hic et nunc Felséged-

nek udvarlanom lU'Ui tudhatok, hanem ezeltt negyed-nappal
valamely ordinariát intercipiálv;ín katonáim. Ulaszország-

bul Írott levelekbl olvasom, hogy a francziával való békes-

sége a németnek közelíttetnék. a ki is — elhiszem — Föl-

ségednél jobban innotescálván, nem szükség exaggerálnom. —
Minden kitelhet tehetségünkkel kezdenénk az operatiót,
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de íi rettent ess, havas idk szüntelen gátl(5 alkalmatos-
sága nem engedte ekkoráig akaratunkat. — Leginkább
lehetne az ráczság ellen valamit oft'ensíve kezdenünk: de
Fölségednél magánál jobban constálható bölcs ratiókra nézve
tartóztató akaratjábul inkább defensive ez ideig, mint ofl'en-

sive tartottuk magunkat ellene, ezután penig ebben, a midn
lehet, magam és az hadak alkalmaztatása fell továl)bi
Fölséged kegyelmes parancsolatjátul várván, fejedelmi, ter-
mészet szerint való atyai kegyes gratiájában s gondviselé-
sében szokott alázatossággal ajánlván magamot, s maradok

Fölséged

Dátum in oppido alázatos igaz szolgája
Keszthely, die 30. „

& s j

January, 1708. EszterUázy Antal m. k.

57.

Somoíjij vármefiyéhcz.

lUustrissimi, Reverendissimi, Spectabiles ac Magniíici,
admodum Reverendi, Perillustres ac Generosi, Egregii item
et Nobiles Domini, amici mihi colendissimi, observandissimi

!

Salutem et servitiorum nieorum semper promptitudi-
nem. Nagy rövidség tapasztaltatván a haza közjovának ell-
segéttésében a nemes vármegyékben szükséges tisztek nem-
lételekkel ekkoráig; mely fogyatkozások által hogy se az
hadak oszlást, se az nemes vármegyék pusztulást ne szenved-
jenek

:
nemes ISomogy vármegye vice-ispánságának mostani

vacantiájával, azon hivatalra, minthogy nemzetes vitézl
Zsankó Boldizsár uramat jó, alkalmatos, (jualilicatus haza
igaz fiának ismertem lennyi, ezen intimatióm által a tekén-
tetes nemes vármegyének recommendálnom kívántam ; kit is

reménlem, pro contento acceptálván, érdemes vice-ispánjá-
nak recognoscálni s az kegyelme teljes dispositióihoz ki-ki
magát alkalmaztatni kész lészen. Caeterum servet Deus
praetitulatas Dominationes Vestras diu salvas et incolumes.
Dátum Keszthely, die .31-ma January, anno 1708.

Praetitulatarum Dominationum Vestrarum

servus et amicus paratissimus

N. N. Comes A)Lfo)iii(.-i E-^ifcr/iáiy m. p.

Inclyti Comitatus Somogyiensis.



124 ESZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE.

58.

Kegylevél Csonlai Ferencz ármi réíizére.

Ezen orderemet vev hadi tisztnek serio iiitiniáltatik.

hogy a midn néhai Csonka Ferencz árvái instantiájára

reqiiiráltatni fog szükséges, elégséges katonasággal bra-

chialis assistentiára, nemzetes vitézl Salanvári János által

ezeltt három esztendvel nemes Szála vármegyében Arács
promontoriumon a megírt árváktól hatalmasul elfoglalt

s azon árváknak törvényessen ob contumatiam partis in

causam attractae (maga is solita poena convincáltatván).

mint magaméra, közfimdusomon commissióm mellett judi-

cialiter revideált és semmiben hajtván mind praevie ma-
gának küldött intimatiómat s mind pro revisione adott

comissiómat emiétett Salanvári János uram az kegyelme,

readjudicáltatott szllöt oppositiójáért executióban mely
minthogy nem vétethetett: requirálandó tiszt az adjudicátá-

kat unacum fructibus medio tempore perceptis, per in-

stantem seu partém actoriam conscientiose liquidandis, modo
brachiali executióban venni, az árváknak, vagy is tutorjának

kemény animadversióm alatt a megírt szlt exigálni el

ne mulassa, non obstante quorumvis contradictione et pro-

testatione, — külömbet ne cselekedvén. Dátum in castro

Devecser, die 5. mensis February, anno 1708.

Grenerális-Mezei-Marschall és a Dunán innen való

földnek Fgenerálissa s Commendánssa, etc.

Eszterházy Antal m. k.

59.

Soprony vármegyére, a nemesi fölkelésrl.

A kívántató insurrectiónak idejekor elállandó tisztek

száma.

Kapitány, nemzetes s vitézl, Vissen lakozó Meszlény

Ferencz uram; fhadnagyja fölsÖ processushan : nemzetes

vitézl Meszlény János, Börgöl nev faluban lakozó.

Ennek vice-hadnagyja ugyan Börgölön lakozó nem-
zetes vitézl Kovács János.
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A^ cdsó processushan

:

Fhadnagy Szömörében lakozó nemzetes vitézl Szemerey
Zsigmond uram.

Ennek vice-hadnagyja Pór-Ládonyban lakozó nemzetes
vitézl Balika György.

Rábal'özhen

:

Fhadnagy nemzetes s vitézl Pöttyondi Zsigmond.
Ennek vicéje nemzetes vitézl Vadasfai Horváth György.

A.í' pam.s-ztság eleiben pmeficiált fhadnagyok :

Szentmiklóson lakozó nemzetes vitézl Szilágyi György.
Ebörgczön lakozó nemzetes vitézl Kajdachi Sándor.
Gyalókán lakozó nemzetes vitézl Horvát András.
Völcheien (Yölcsej ) lakozó nemzetes vitézl Csóy Miklós.
Alsó-Lászlón lakozó nemzetes vitézl Dragovits Pál.
Föls-Pulyán lakozó nemzetes vitézl Proder Lrincz.

Az aUó proce><xushan

:

Simaházán lakozó nemzetes vitézl Károlly Ferencz.
Mesterházán lakozó nemzetes vitézl Nagy György.
Lochon lakozó nemzetes vitézl Csikor Gábor.
Csepregben lakozó nemzetes vitézl Mossony Ferencz.

Rábohözhen :

Nemzetes vitézl Csámpai György, fhadnagy ugyan
parasztság között.

60.

A vánnegyél-he.c\ a pozsongi országgylés ügyéhen.

Illustrissimi, Reverendissimi, Spectabiles, Magniíici, ad-
modum Reverendi, Perillustres ac Generosi, Egregii item
et Nobiles Domini, amici mihi colendissimi, observandissimi

!

Salutem et servitiorum meorum paratissimam commen-
dationem. — Miném sok kín és csalárdságos mesterségekkel
kívánta (gyötreni) a mostani, eleitl fogva s azalatt is miulta
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Isten kegyelmébl maga szabadsága mellett kötött fegyverke-

zésével terhes igája alul az idegen nemzetnek magát ezen

nemes haza kimenteni igyekez. az mag;tt meghitt austriai ház

ezen nemes haza lakosit, hogy tudniillik valami úton-módon
az elbbeni egyiptomi fogsághoz hasonh), vagy annál is keser-

vesebb nyomorúságára hajthassa, — nyilván van mindenek
eltt. Mely ravaszságival minthogy mindekkoráig kedvének
és elvélt igyekezetinek, — Isten által gátoltatván, — nem
satisfaciálhatott : tovább is mesterkedvén szokott állhatat-

lanságának kedvez reménségével, hogy a tekéntetes nemes
vármegyéket s azok minden rendéit már ezen nemes haza
ellen alattomban elszánt utolsó romlásunkra czélozó újjabb

kegyetlen, hatalmos labirintussában ejthesse és szines igé-

retivel hálójában kérethesse, általa praetextuose mostan
praefigált ország-gylésére Pozsomban eleiben citáló bizo-

nyos parancsolatját nemes vármegyék között a tekéntetes

nemes vármegyének is megküldvén, azon intimatoria (ha) in

originalibus aut in paribus kezéhez deveniált valami úton-

módon a tekéntetes nemes vármegyének ; kit is ha vett volna,

in communi vagy grémiumában lév lakosok in particulari

eltte tartván ki-ki jó lelkiismerettel már letett és az

nemes haza igaz ügyiért egybenszövetkezett confoederatió-

ját : mint az közönséges javunkat meggátlani igyekez, föl-

séges és méltóságos elttünk járó principálisink híre s enge-

delme nélkül grassáló tilalmas dolgot publicálni s abban
tett kívánsága szerént valakiket nomine comitatus ablegálni,

vagy csak választ-tév Írását is adni, a nemes vármegye
közönségessen, vagy abbéli tiszt uraimék és helységek bírái

s lakosi in particulari ne jjraesummálják, st valóságát igaz

hazahúi hííségének megbizonyításával, az oda eddig érkezett

vagy érkez afféle ellenség parancsolatit mind in orginali-

bus s mind in paribus a tekéntetes nemes vármegye kezeim-
hez mentülhamarébb transmittálni el ne múlassa. Miisként

ha ezen intimatióm tenora. ellen inkább az ellenségnek ked-

vezéssel, maga megesküdt hites szövetségének világos megsér-
tésére ebben tapasztaltatik : nemes Turócz vármegye casussa

alkalmatosságával az ónodi gylésen lett statútumot fogja

magán a tekéntetes nemes vármegye experiálni. Coeterum
servet Deus praetitulatas Dominationes Vestras diu salvas

et incolumes. Dátum Devecser, die 6. mensis February,
anno 1708.

Praetitulatarum Dominationum Vestrarum

servus et amicus paratissimus

Comc^i Autonius Ef^derliázy m. p.
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61.

Gr. Es.cferha.zy Dánielnél-.

Méltóságos Generális

!

Kedves Uram-Bátyám

!

Jóllehet a följebb elmúlt napokban adtam vala Süme-
gen létemben bizonyos, egynehány punctiimokbul álló inti-

mátiómat kegyelmednek, melynek is ottan deciaráit tenora

szerént ha egy vagy más interveniálható consideratiókbul

s akadályok miatt azon intimált dolgok in aliqiia parte

nem effectuáltathattanak volna : azoknak illendképpen j(3

rend- és törvényes végbenvitetések tovább is kegyelmed
méltóságos úri tetszésének recommendáltotnak, oly speciális

observatióval mindazáltal, hogy modo et ordine conveniente

a midn revideáltatni fognak, determináltassanak ugyan a

nemes haza törvényes útja és a közigazság szerént íinaliter

is, de azon íinalis determinatio ante liendam relationem

inter partes litigantes ne pronunciáltassék, kívánván magam
is kegyelmed bölcs opiniójával együtt adnom a dolgok meg-
tekéntése alkalmatosságával azok ersségére sentimentu-

momat.
És minthogy tetszett kegyelmed úri kívánságának Föl-

séges Urunk kegyelmes akaratja által kiadatott Eegulamentom
második részének tizedik periodussát kérdésben venni, s

annak declaratióját cum explicatione maga méltóságos func-

tiójának ezután kív;íntató continuatiójára Írásom által

kívánná; jóllehet azon periódus elégséges deelaratióval styli-

záltatott, — mindazáltal, hogy ebben is kegyemed kérdé-

sének teljes elégtétel adassék : szükséges praxissá úgy teno-

rizáltathatik, hogy midn a districtualis generális mezei

szolgálatokban, néha etiam extra disti-ictum suum távol

lév idegen helyekben a hadi munkában foglalatoskodik, ob

íibsentiam sui azonban districtussában találtatható nemes
vármegyék és elmaradó dadák közt valami történhet egye-

netlenségekkel a nemes haza szükséges szolgalatja káros

ríividséget ne szenvedjen, st mentül gyülmölcsössebb haszon-

nal a fogyatkozások s rendetlenségek remediáltassanak

:

akkor mint principálissának helvét-tartós személyét reprae-

sentálván vice-generális uram, hivataljánnk s obligatiójának

a praemissák incumbentes, illendképpen competálnak ; de
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oly koimányozással, hogy mindtíiiekrül számadásképpen teljes

relatiók a districtualis generális eltt mentülelbb repor-

táltassanak. niellyek szerint az districtualis generális is

eltte való principálisinak számot s genuina informati(3t. —
melyre egyátollában köteles lévén, — adhasson. — Ugyan-

ezen elmúlhatatlan consideratióra és a dolgok mindenfelé

szorgalmatosb vigyázására, qua similitudine szükségesnek

Ítélvén kegyelmed ri személyjének Yázsony várában alkal-

matossabb maradását : kívántam praesentibus az als(3 plágán

való praesidiumok s hadaknak fogyatkozásinak jó rendben

hozattatását is újobban kegyelmednek recommendálnom.

lévén magam személyjének közelebb voltomhoz képpest az e

táján és a Rábán följl lév hadak s interveniálni szokott

occurrentiák gondviselésére speciális gondom és reflexióm.

Hogy az oda-alább kívántató szolgálatban is rövidség valami-

módon ne következzék : kegyelmed személyje szerint Palota,

Csikvár és simontornyai districtust megtekénteni ne ter-

heltessék. Elsbben is rendben vévén az simontornyai prae-

sidium mivoltát, ott lév commendáns, nemzetes vitézl

Horváth Ferencz uramnak, hivataljához képest kemény
instructiót kegyelmed adni méltóztassék, hogy ne az ekkoráig

általa practicált rendetlenségekkel, hanem mentül csinos-

sabban s hasznossabban kormányozni igyekezze azon prae-

sidiumot és abban lév vitézl rendet; és mivel senkinek

fi'ájcompániát tartani maga szabadakaratja szerént nem
placidáltatik : Keszi János név hagynagygyal az ott prae-

sidiumban ekkoráig emiétett commendáns uram mellett

hever voluntér-katonaságot orderezze kegyelmed brigadéros

Balog Ádám uramhoz. Vagyon intimatiójában emiétett

Balogh Ádám uramnak, hogy ezerébül a mennyi kívánta-

tik, változva annyi-számú lovasokat rendeljen a praesidium

vigyázására, s ha penig valamely oly alkalmatosság adná

ell magát, valami jjróbát most hamarjában attentálhatna

brigadéros Balog Ádám uram directiója alatt lév kato-

nasággal : oly ordert, mely szerént tudhassa próbáját elkíi-

vetni hasznossan, kegyelmed adni kegyelmének, reménlem.

nem terheltetik. Informáltatom azomban, hogy még valami

sáncz-épétés is kívántatnék azon simontornyai praesidium

fortiíicatiójára ; a mint azért bíUcs sentimentumával helyes

és szükségesnek látja s találni fogja kegyelmed : azont eri-

gáltassa, mentül jobban úgy intézvén mindeneket, hogy oda-

menetelivel kegyelmednek teljes contentuma lehessen, A prae-

sidium eddigvaló fogyatkozási végett szükség e mellett, a

mint följebb iram, minthogy úgyis útjában esik kegyel-

mednek, a csikvári passust és Palotát rendben venni. sik-
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vári passiison hasonló jó instructióval kapitány Sellyei

Gergely uramat eommendánsnak tévén, brigadéros Domon-
kos Ferencz uramat penig hovahamarébb személyjében hoz-

zám orderezze.

Nem kevés galibás gondnak látom a tett reductio

folamatjának rövidségére, hogy némely tiszt ui-aknak seregi-

bül máshová a mely személyeket transferáltatni kellett volna,

az olyakat e mai napig is magoknál, a méltóságos gene-

ralisság akaratja ellen, tartóztatják ; aminthogy nemzetes
vitézl Szekeres István colonellus uramnak is competálván
egynehány veszprémi lakos, eddig simontornyai hadnagy
Szili György seregében szolgálatot tévén : az endített Sze-

keres uram ezerében az olyanoknak adatniok szükséges,

úgy mindazáltal, ha azon katonák eleitl fogva veszprémi

vég-lakosoknak lenni comperiáltatnak ; másként, ha csak az

idnek mostani injuriájával szállottanak volna Veszprém-
ben s annakeltte penig nemes Tolna, Baranya vármegyé-
ben valók voltának : Szili György seregében megmaradhat-
nak. Szekeres uram másként is igen maga akaratján lév
ember lévén, ha mi rendetlenségét experiálhatja kegyelmed,

—

corrigálni, emendálni ne sajnálja ; kinek is minthogy egy
sereg héja incomplete lévén, adtam parancsolatomat, hogy a
veszprémi (otthon) hever lakosok közül azon serege fölállít-

tatására az alkalmatossakat kegyelmed assistentiájával is com-
pellálja. Nemkülömben nemzetes vitézl Domonkos Sámuellel
eddig szolgálatot tett két sereg hogy generális Bottyán
János uram ezerében menjen és tovább magán ne széde-

legjen, kegyelmed idhalasztás nélkül azon ezerben incor-

porálja.

Igen kívántatnék azomban Szalavárnak is megtekén-
tése; ha a felé egy kevés diversiót tenni és azon passust

investigálni, engem arrul informálni méltóztatik kegyelmed,
kedves dolgot tévén, hogy az szerént informáltathassam és

annak épületi, vagy mostani statusiban való maradása mi-
ben maradjon? Mely végett följebbírt Balogh Ádám bri-

gadéros uram is ámbár teljes relatiót mondhat kegyelmed-
nek, mivel ö kegyelme dexteritássának annak revisiója

committáltotott : de, hogy annyival is (inl-áhh) azon állapotban
valami praecipitantia ne légyen, kegyelmed egy rándulást

a felé tenni, tudom, nem fog sajnálni. Aminthogy ezen
kegyelmed dexteritásának conhdált dolgok emendatiójával
és hasznos effectusi s végbenvitelérl kívántati) tudósításával

magamot atyahságában ajánlván, maradok etc.

TUALY KALMAN : KSZTKKIIAZY A. 1 AHOUI K(<NYVE.
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62.

Ve'dö levél a pápai pódamestín- sMnidra.

Praemissis praemittendis. — A nemes haza közszol-

gálotjának gyámolatosabl) czéljára s a hadak és a nemes
vármegyék dolgainak valamint túl a Dunán, úgy az innens
részen is jobb cathegoriában való tartására legszükségesebb

médium lévén a posták által kell szorgalmatos communi-
catiónak rendes folytatása, mely postáknak illend helyeken

újabb, mostani erectiók alkalmatosságával minthogy személy-

jek és mindenném javaik mind a méltóságos generálisság,

úgy a nemes vármegyék közakaratjával quártélytartás, fors-

pontadás, condescensiók onusa és akármely névvel neve-

zend contributiók praestatiójátul simpliciter immunisoknak
lennyi, (hogy annyival is az általok expediálandó haza dolgai

gátlás nélkül kormányoztatván, ad debita lóca penetrál-

tassanakj resolváltottak ; kívánván azon indulgeált exemptió-

jokban ket manuteneálnom : nemes Veszprém vármegyél)en

Pápán lakozó gyri László Péter postamester uramat,

mostani subeált postamesteri érdemes hivataljára nézve

vettem speciális protectióm alá, intimálván Felséges Fejede-

lem urunk hadi tiszteinek, közhadainak és más, akármely

rendbéli híveinek mind közönségesképpen s mind személy

szerént, hogy nevezett postamester uramat se személyjétl,

se javaitul valamiben ad contribuendum, vagy forspont és

quártély-gazdálkodásra ne compellálják : st a paemittált

resolutióhoz képest generális-marschallusi authoritásomból

parancsolom, hogy a kik postai alkalmatossággal akarnak
is mennyi : kezem irása s pöcsétem alatt emanálandó posta-

lis tabbellájok nem lévén, a szokott fizetést praevie letenni

tartozzanak, és a más közelebb rendelt posta helynél lovait

és szekerét messzebb zaklatni kemény animadversióm alatt

ne merészeljék ; másként érdemes büntetéseket akármely az

olyatén erszakos engedetlenek kegyelmét háborgató, vagy

más excessivus személyek magokon tapasztalni fogják. Prae-

sentibus perlectis, exhibenti restitutis. — Dátum ex caatro

Devecser, 7. Februarv 1708.
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63.

Dunán innét h'vö egész nemes vármegyéknek

.

Praemissis praemittendis. Ennekeltte ednyihány na-

pokkal az ellenség részérl közgylést hirdet s arra a tekén-

tetes nemes vármegyéket invitáló, haszontalanul osztott

parancsolatinak mi módon kell annullatiója végett küldött

intimatoria-levelemet, nem kétlem, ekkoráig vette a tekénte-

tes nemes vármegye; mely szerént elhitettem magammal,
igaz hazafiságának valóságos megbizonyítására, egyszeri

letett hite s kötelességéhez képest per omnia kívánja magát
tehetsége szerént alkalmaztatni. Mindazonáltal, minthogy
sok tekéntetes nemes vármegyék azeltti némely tisztei

elpártolván, netalántán etiam usitatum sigillum inclyti comi-

tatus magoknál fogták, s fejek jövendbéli veszedelmére az

ellenségnek árnyéka alá recipiálván magokat, ekkoráig ott

való maradásokkal az praefigált mostani közgylések alkal-

matosságával (de nobis sine nobis) hírünk nélkül, coactive

is vagy akármiképpen ellenünk valamit concludáljanak, s

consequenter azon végezést, mint nemes vármegye actualis

tagjai, subscriptiójokkal és a nemes vármegyék nálok fogott

pecsétivei corroborálják ; minekokáért azoknak veszedelmes,

történhet kárának anteversiójára és hasznos jövend maga
cautiójára nézve méltó, hogy a tekéntetes nemes vármegye
is inter caeterum egy protestatoriát e gremio sui in ratio-

nem praemissam praemittáljon, reclamálván azon ellenség

küldött parancsolatja ellen, cassálja és annihilálja; melyet

mentülelbb kezemhez dirigálván velem comniunicálandó
párjával együtt a tekéntetes nemes vármegye, én is ad debita

lóca megküldhessem, hogy annyival is inkább kitetszvén

kinek-kinek édes hazájához tartozó szereteti: valami praejudi-

ciumára czélozható decterminatiókban per taciturnitatem

suam ne láttassék absolute consentiálni ; ezt hozván magá-
val mind Fölséges Fejedelem kegyelmes nrunk parancsolatja,

s mind penig letett hites confoederatiója. E mellett, tudom,
constál a tekéntetes nemes vármegyénél, sümegi gylé-
sünk alkalmatosságával miiiém determinatiót tettünk vala

a postalis lineák fölállétásában ; immineálván az elttünk
lév húsvéti napok, méltó, hogy akkor a stal)ilis posták min-
denütt erigáltassanak. Az id alatt is penig, a mint aján-

lotta magát követje által a tekéntetes nemes vármegye, foly-

tassa az eddig observált móddal serényebben a falusiak által
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való postai obligatiót, melyben nem kevés fogyatkozás ta-

pasztaltatik mostanság a communicatiónak folytatásával; úgy
szintén a magára kész szívvel fölvett kész})énzbéli és natu-

rális impositák praestatióját, most beles ideje lévén bozzája,

a tekéntetes nemes vármegye administrálni és a naponként

remélbet id kinyilásával a campániára kívántató portális

szekerek ellkészéttetése felöl rendes dispositiókat tenni

a tekéntetes nemes vármegye minden úttal-mcddal szor-

galmatoskodjék. — Caeterum, etc.

Dátum ex castro Eoboncz, die 24. February, 1708.

64.

Chernél Gábor nle.credesséqi decretnma.

Praemissis praemittendis. — Mintbogy az Dunán innét

lév egész badak mostani reductiójával tetszett nemzetes

vitézl Csernél Gábor vice-colouellus uramnak, ekkoráig

tekéntetes nemzetes vitézl Telekesi Török István senátor

és colonellus uram lovas ezerében eddigvaló kötelességének

maga spontanea akaratjábul véget ve.tni, kinek is mindazáltal

méltó tekéntetben vévén édes nemzetünk felvett közügye
mellett szolgalatjával contestált igaz liazaíiúságát, s azon

érdemes voltáboz képest fölséges, méltóságos principálisim-

malj confoederált decretalis vice-colonellusi cbaracterében,

rangjában manuteneálnom kegyelmét de obligatione kíván-

ván ; intimálom azért praesentibus Fölséges Fejedelem kegyel-

mes urunk és a confoederált magyar baza badi s akármi
rendbéli tiszteinek és bíveinek, bogy megnevezett Csernél

Gábor uramat valamint ez ideig, úgy tovább is decretalis

vice-colonellusnak ismérvén, bivataljáboz képest illend

rangja szerént debite respectálják, st emiétett principálisim

egyszeri kegyes resolutiójok szerént, íizetése kiadassék. Tar-
tozik kegyelme is, valamikor a nemes baza szolgalatja úgy
hozza magával s intimatiója érkezik, a bová kívántatik,

compareálni és mint vice-colonellus a szükséges szolgálatot

mentül hasznosabban continuálni. Praesentibus perlectis,

exbÜK'nti restitutis.
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65.

A.Z ezredesekre order.

Nemzetes vitézl N. N. lovas ezeres-kapitány uram-
nak praesentilnis intimáltatik, liogy miólta nemes haza
szükséges szolgalatja hozza magával, sok ízben és helyeken
a köz-impositák exactiójára kívántatván bizonyos militaris
assistentia a nemes commissariatus részérl ; azért dum et
qiiando tekéntetes nemzetes vitézl Horváth Zsigmond,
Dunán innéd hadi commissariatus director uram által requi-
ráltatni fog

: kívántató elégséges assistentiát mindenkor eze-
rébl kegyelmének adatni colonellus uram el ne mulassa.
E mellett nem kevés panasz van a nemes vármegyék tül,

hogy a sümegi determinatio szerént az EegulamenTomban
is pro assistentia inclytorum comitatuum parancsolt katona-
ságot mindekkoráig némely nemes vármegyékben sokan nem
expediáltanak, vilipensiójávai intimatiómnak. Ha azért még
colonellus uram is maga vármegyéjében, az honnét tudniillik
az ezer exurgált, ki nem adta volna már ezeltt küldött
orderemben megírt szám szerént: vice-ispányhoz az nemes
vármegyének azonnal expediálja, és egyszeri kiadni szokott
irásimnak dato modo observálja. azt hozván kinek-kinek
obligatiója magával, hivataljához képest ; külömbet se csele-
kedjék.

m.

A ni;; rá rí IxáptalüiinaL.

Admodum Eeverendi, honorabiles Domini, amici vene-
rabiles, observandissimi

!

Salutem et ofíiciorum meorum paratissimam promiiti-
tudinem! — Jóllehet ugyan ezeltt egynehány napokkal
küldtem vala az többi között tekéntetes nemes Vas várme-
gyének is a följebb elmúlt hetekben az ellenség részérl
valami általa kigondolt gylést hirdet s arra invitáló,
haszontalanul osztogatott parancsolati annullatiója végett
Írott intimatoria-levelemet, melybül a nemes káptalan"^ is.

mint commembruma, fölséges, méltóságos principálisimtiü
instructionaliter adott s azon tekéntetes nemes vármegvével
közlött intentiómat bven megérthette: mindazáltal, "mint-
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hogy a tekéntetes ká])tolon s])t'('ialitor a parte tette a megírt

gylésre az ellenségnek hasonló invitatoria parancsolatját, —
kívántam ex incumbenti officio tudtára adnom s egyszersmind

praesentibus intiniálnom. hogy a tekéntetes káptolon maga
liazájához, mostani igye folytatásában, megesküdt igaz tiúi

kötelességéhez képest, nemzetéhez valóságos szereteti megbizo-

nyítására kívántató bizonyos helyes protestatoriáját azon

parancsolat cassatiójára praemittálván, mentülelöbb velem

communicálandó párjával kezemhez küldeni, — hogy én is

ad debita lóca expediálhassam, — ne sajnálja : ezt hozván

magával Fölséges Fejedelem iirnnknak kegyelmes parancso-

latja és a tekéntetes káptolonnak maga jó és szives kész

akaratjábi letett hites confoederatiója. Caeterum, etc.

67.

Soprony vármegye <i pozí^onyi országyyülés ellen.

Nos infrascripti damus pro memória tenoré praesen-

tium significantes quibus expedit universis. Qiiod postea<|uam

his recens praeterlapsis diebiis, certam quampiam in lil)eram

regiamqiie civitatem Posoniensem ac comitatu ejusdem nomi-

nis existentem habitam, pro die 29. mensis et anni infrano-

tatorum, i)er Romanorum imperatorem ac Germaniae. Bohe-

miaeque regem Josephum, sub colore ac praetextu illius

inclyti regni Hungáriáé Greneralis Conventus et Diaetae

titulo ac praetextu congregationem indictam esse, superin-

deque literas quoque regales exaratas extitisse subintellexi-

mus. ac exinde sumpto vendicatoque per nonnullos aliorum

inclytorum atque nefors istiusque nostri comitatum. pi'iores

qui videlicet partes caesareas secuti, sub umbram et hdeli-

tatem ejusdem sese recipientes, ac usitatum prius sigillum

nostrum secum habentes, in infallibilem sui et suorum
subsecuturam ruinam et perniciem in ibi etiam nunc perse-

verarent officiales, fundamento eorsum comparere, seseque

sistere velle et praesentes esse certo animadvertissemus. Ne
quo facto occasione praedeclaratae congregationis de nobis

sine nobis et absque scitu ac annuentia nostri coactive vei

quacunque tandem modo contra nos quidpiam per eosdem

concludi, conseqnenterque tale conclusum quasivero per

actuales istius comitatus officiales subscribi ac annotato

usitato priori sigillo nostro corroborari contingat, contin-

gereque possit. a quali adhuc ob hoc. ut per taciturnitntem
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in minimo praemissorum aliqualem prebiiisse consensum

aliqiiando minmie valeamiis, — quinpotius juribus et

indemnitatibus nostris prospicere cupientes, in tempestivam

ex supra recensitis suboriri valentium perniciosorum dam-

nonini anteversionem et ad futnram iiberioiemqiie salutarem

nostri cautelam solemnissime protestando, mentionatis literis

praetensis legalibus ac ex praetensivo illarum fundamento,

annotata sub congregatione de nobis sine nobis et absque

seitu et annuentia nostris atqiie adversus nos fiendis memora-

toriim prioruni oflicialium nostrorum dictis, factis, et qui-

busvis conclusionibus reclamamus et contradicimus, recla-

mando et contradicendo easdem et eadem cassantes et

annihilantes, semper inanes, omniqiie i)rorsu robore et fir-

mitate caritura et destituta esse declaramus et pronuntiamus,

harum nostrarum vigore testimonio literarum mediante. Dátum
in oppido B, sub congregatione nostra die 27. mensis

February anni millesimo septingentesimo 8-va celebratae.

üniversitas Nobiliuni

confoederatorum Coniitatus

Soproniensis.

68.

Baranifa várnwjyc a pozsonyi or.^záiifiyülés ellen.

Augustissinie Romanorum Imperátor, Domine Domine

Augustissime

!

Ante aliquot dies intelleximus Majestatem Vestram

literas Viennae emamatas inclyto comitatui nostro Baranyensi

submisse, medio quarum indicebatur terminus diaetae cujus-

dam in Posoniensi civitate praeteriti mensis February die

ultima celebrandae mentionem faciendo, quod Inclyti Kegni

Hungáriáé legum et libertatum redintegratio in praesentia

Vestrae Majestatis Caesareae agitanda foret. Ex quo tóti

Christiano orbi notam et claram reclamationem, quae fuisset

facta in diaeta Ónodiensi. in praesentia Serenissimi Transyl-

vaniae et Confoederatorum Inclyti Regni Hungáriáé pro

libertate Statuum Principis Francisci Rákóczi de Föls-

Vadász, Domini Domini nostri benignissimi, velit Majestas

Vestra Augustissima sibi ob oculos i)roducere eandem et

ex eadem se informatam redderc. quod Inclyti Comitatus

Baraniensis Üniversitas Dominorum. Praelatorum, Magna-

tum, Baronum et Nobilium, eandem reclamationem juste et
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legaliter contra Majestatem Vestram Augustissimam factam

subscripserit. ac jure jurando prolata et legali servandam

appromiserit, nec iinquam vei in minimo puncto ab eadem

reclamatione et totius diaetae articulis recessura, sancte et

inviolabiliter praemiserit. Ideo hac de ratione ad diaetam

Posoniensem comitatiim nostrum Baraniensem nec ablegatos

vei plenipotentiarios legitimos nostros comparituros prae-

stoletur Majestas Yestra, imo siqiiidem inclyti comitatus

nostri Baraniensis sigillum iisuale apud proditorem dilectis-

simae patriae nostrae, Ignatinm Pavich detentum Quinque-

Ecclesiis asservaretur : qiiidqiiid illó sigillo vei per eundem

proditorem patriae fuerit actum. suljscriptum, tractatum.

roboratum, solemni protestatione anniliilabimus et pro illega-

libus acclamamus. Quam itaque solemnem protestationem

nostram praenotato modo appositam, Majestati Yestrae

Augiistissimae transmittendam negligere non voluimus Xos

interim praetitulatae Majestatis Yestrae permanemus

Altefatae Majestatis Augustissimae Caesareae

Ex generáli congre- servi humillimi

:

gatione in Possessione Universitas Dominorum, Prae-
Yásáros-Dombó celeb- latorum, Baronum, Magnatum
ratae, die 28. Febniary, et Nobilium Inclyti Comitatus

anno 1708. Baraniensis.

69.

Bercsényihez.

Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fcígenerális,

nékem kiválképpen való jó uram

!

]\[ár régtül fogva szivem óhajtásával várt, csaknem

desperatiól)an ejt impatientiával kívánt, Kis-Tapolcsányról

18. praeterlapsi mensis February datált Excellentiád mél-

tóságos levelét kiválképpen való vigasztalással alázatossan

vettem, melybül. hogy sok rendbéli udvarló leveleimre ekko-

ráig válasz nem érkezett, — értem. Meg kell vallanom.

Méltóságos Uram, majd ellankadt volna bennem biztató

reménségem, hogy már correspondeáló communicatiónktul

is megfosztattunk, ha Excellentiád ezen levele consolatiónkra

nem érkezett volna ; kiben generális Andrássy István uram
általjövetelivel az innét szükséges operatiókra kívántató

expeditiók iránt tött oblatióját Excellentiádnak nemcsak

én. de mindnyájan az egész hadak örömmel veszszük. Majd
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legnagyobb fogyatkozása dolgainknak a munitio és ahoz

ért mesterek s fajerverkerek nemléte, a minthogy Kör-
möndnek is mostani megvételével hol egyik, hol másik tiszt

volt a Inimbák béliányója, s ha most hamarjában egyéb

nem lehet, bár csak valamely fájer-mesztliket (így) valami

számos bnmbákkal s azokhoz ért mesterekkel méltóztassék

küldeni Excellentiád. Yagyon reménségem Isten kegyelme

által, hogy még az id kinyílása alatt, a túl lév ellenség-

nek is nagyobb diversi<5jára, afféle apró váracskákat a né-

met gvardizonyátul. kiválkép Rábaközben Kapuvárat, innénd

Sárvárat, Szent-Grothárdot és a többit, kik is ezen darab

földnek kimondhatatlan kárára vannak ekkoráig, — kitisz-

títhatnék. Nem is kívánnék semmit is nyugodnom magam
megkímíletire nézve, hanem minden igyekezettel örömest

úgy fáradnék, hogy az ellenségnek nyughatatlanságot cau-

sálhatnék : a minthogy csak most az id egy kevéssé való

engedelmével, magam híremmel, ennyihány seregeket mellém
vévén, ISoprony alá személyem szerént tegnapeltt portát

tettem, hcninét is az ellenség lovassát és gyalogját kihozván,

kevés kárunkkal, az ellenségnek pedig nagy veszedelmével

a kapuig vágtuk, s azon fúriával igenessen vettem utamat
ügetést s nyargalvást Nagy-Martonnak, ott lévén kemény
postérungja, mintegy passusunkat meggátló formában ; az

ottvalókban is mintegy ötvenig s többet is levágván, azon

nagy helet a tznek funditus consecráltam. Onnét igenessen

mentem Svarczunpok név vár alá, az hova is a császár

maga ednyihány kész muskatért küldött volt az ottlév

praesidium és pórság szükségére. Azon várnak az várossát

felveretvén, hasonlóképpen tzben bocsátottam ; ezen füst

alatt bizonyos seregeket mind Stájerországban, mind Austriá-

ban, úgy a sopronyi lineán följül nyargalóztattam portái-

mat, lígy, hogy magam is huszonnégy óra alatt 16 mérföldet

egyvégben, a lovam zabláját ki sem vetvén, jártam, s

úgy látom, csak meglehet részemrl is a tatároskodás, mint
Károli uram próbálta. — Ezt nemannyira az innét való

ellenség nyughatatlanságára. mint az túlsónak okot adó
diversiójára kívántam elkövetnem, hallván csak fülhegygyei

annak a Yágon túl való földre gyakori kártev excursióit.

Mire nézve kérem alázatossan Excellentiád méltóságát, dol-

gaim alkalmatosabb kormányozására és a túlsó földnek is

valami részben következhet alleviatiójára méltóságos úri

leveleivel parancsoljon, melylyel a kívántató communicatió
szükségesképpen megtartatván, operatiónk effectussa is mind-
két részrl talán hasznosabban tapasztaltathatik. — A mi a

militia alimentatióját s tiszt uraimék vacans portióit nézi,
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még ekkoráig Isten jóvoltábul oly médium és methodus
observáltatott, hogy mind a militia kedvez reménséggel

lact áltatván, mind a nemes vármegyékbéli szegénség pro

omni posse megkíméltetvén, ollyas excessus sem egy, sem
más részrül nem találtatott ; tovább is, — az mint csekély

tehetségem engedi, — abban fáradok, hogy et caules et

capra salventiir, biztatván az militiát, kiválkép tiszt uraimé-

kat a sümegi gylésünk alkalmatosságával Felséges Urunk
és Excellentiádra relegált s mindnyájunkhoz mindenkori kész,

ajánlott kegyességével ; kérem is annakokáért Excellentiád

méltóságát : vegye speciális atyai gratiájában ezen hadat,

a ki — megvallom — annyira elmezítelenedett. hogy az

ruhátalanságát és szegényedett sorsát majd könyves szemmel
kölletik néznem ; a ki másként jókedv, az ellenségre

mennyi kész, melyet magam jelenléte mások relatiójánál

valóságosabban experiált. — Ha már. készpénzi hamarjá-
ban nem lenne is az hadnak : bár csak illend mundírral
hovahamarébb consoláltathatnék. Annyiban tartanák, mint ha
egész fizetések meglenne. — A ráczok dolga in quibus ter-

minis legyen, már ennekeltte arrul való Excellentiád mél-

tóságos parancsolatját pro ulteriori directione alázatossan

kívántam, valaminthogy generális gróff Eszterházy Dániel

uram által tett Excellentiád izenetire nézve az hqstilitást

offensive suspendáltam. Noha sok ízben lehetett volna nagy
alkalmatosságom ellenek reménlhet szerencsémre : mind-
azonáltal magamat, úgy az alattam valókat kívántam ekko-

ráig megtartóztatnom, várván még is további Excellentiád

parancsolatjátul. Elhagyott bagázsiám accomodatiója végett

Excellentiád méltóságos s kegyes, irántam resolvált reflexió-

ját kiválképpen való grátiául vévén, adja Isten, tökéletes

igaz kötelességgel megszolgálhassam. Távul legyen, hogy
regulamentalis portióim ráta medietását praetendáljam, tud-

ván azt, hogy harmadrésze bagázsiám sincsen, a ki tudni-

illik portióim szerént lehetne ; hanem egyedül csak azon

instálok, hogy azon csekélységbül álló ott maradottnak
lehessen subsistálható alimentatiója. In reliquo szokott mél-

tóságos úri gratiájában ajánlván magamat a praemittált

instantiámmal együtt, maradok
Excellentiádnak

Dátum ex castro Rohoncz, engedelmes alázatos szolgája

die 1-maMarty 1708. g Eszterházy Antal m. k.
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70.

Kefjj/elem-levcí Magyarossy JnlinkcmaJc.

Praemissis praemittendis. Nemes Vas vármegyében,

Szombathely városában lakozó nemes Magyarosy Pál Julinka

név hajadony-leánya a följebb elmúlt napokban, sokak

megbotránkoztatására bizonyos czégéres vétekben esvén,

azon cselekedetiért netalántán a nemes haza él törvényei-

nek következhet súlyosító terhét s halálosképen büntet
keménységét élete végett is kínteleníttetnék nyilvánsá-

gossan magán tapasztalni ; mindazonáltal érette sok úri

személyek nálom számtalan sok ízben tett instantiáikat, alá-

zatossan interpositióikat érdemes és kiválképpen való tekén-

tetben vévén, de leginkább a keresztényi igaz kötelességhez

illend kegyesség buzgóságátul indítattván, mely szerént

afféle delinquens, alázódott szívvel megtér poenitenseknek

az emberi gyarlóság miatt általok másokat is botránkoztató,

néha történt vétkeket Isten parancsolatjához képest meg-
bocsátani, további életek megjobbítására és ellenek hazánk

törvényeinek folyó rigorositását cum lenitate kegyesen miti-

gálni tartozunk. Mindazon okokbul azért, s mind penig már
is az szent házasságban élk rendi szerént megbizonyított

férhezmenetelivel élete megjobbítása iránt fogadott aján-

lására nézve, (melyben a hasonló fogyatkozások, annakutáuna
következ jó élettel a Szentírás tanításábul is megszentel-

tetni mondatnak), azon vétkes személy fejének élete bántódás

nélkül való maradására kívántam ezen speciális indulgeáló

grationálisomat nyújtanom, ollyan conditióval mindazáltal,

hogy in vim temporalis poenae bizonyos summát a szombat-

helyi franciscanusok templomára, vagy az ottlév ispitálra

pro mulcta letenni tartozzék. Intimálván praesentibus a

följebb megírt kegyelmes urunk Fölsége és a confoederált

nemes magyar haza minden rendben és kötelességben helyhez-

tetett, akárhol lév tiszteinek s köz híveinek, kiválképpen

szombathelyi magistratusnak, commendóm alatt lévknek pedig

generális-marschallusi s commendánsi authoritásombul paran-

csolom, hogy azon jelentett Magyarosy Pál Julinka név
hajadony-leánya ellen följebb emlékezetben hozott vétkeért

judicialiter procedálni, arestálni, sententiázni, annyival is

inkább valami kigondolható praetextus nlatt személyében,

jovaiban, házánál, kívül, akárhol úton-útfélen quocunque
modo megkárosítani, vagy böcsületiben megsérteni ne igye-

kezzék, st vigore harum indulgeált gratiáját látván, illend-
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képpen manuteneálui, conserválván, kemény Ijüutetés alatt

tartozzanak, ezt hozván magával mindnyájunk között az egy-

máshoz tartozó keresztényi igaz szeretet és kötelesség. Prae-

sentibus perlectis, exhibenti restit iitis. Datnm ex castro

Eohoncz, clie 2-da Mensis Marty, anno domini millesimo

septingentesimo octavo.

71.

Dunán innál lév nemes vármegyéiméi'.

Praemissis praemittendis. Miném intimatoria kegyes

parancsolatját vettem Fölséges Fejedelem kegyelmes urunk-

nak Fölségének, azont, tekéntetes nemes vármegyéknek

szólló lévén, praesentibus accludálva kívántam transmittál-

nom ; elhitettem magammal, hogy tenorához képest kész min-

denben magát alkalmaztatni, és hites confoederatiója meg-

bizonyítására azon ellenség hivogató-levele ellen praemittált

protestatio szerént, alázatossan Fölségének érdemes válosz-

tot is tenni. Nehéz szívvel kelletik azomban már alkalmas

idötül fogva experiálnom, az szegénység improportionata

terheltetésével kiváltkép az inquartirizált militia portiói

repartítiójábul szármozott s mindennap elttem szaporodott

keserves lamentatióit, holott én nem a végre jöttem ezen

hazám-földemre, hogy a szegénség ittlétem és kormányo-
zásom alkalmatosságával nagyobb terhekkel inkább mint

annakeltte praegraváltatván, disgustáltassék, st minden
dolgoknak mentül jobb rendbenvételével az haza lakossi

alleviáltatván, consoláltathassanak. Tudván azt, hogy az ide-

gen nemzet rajtunk uralkodása idein sokkal nagyobb alkal-

matlan terhek függvén a szegénység vállain, mégis annyi

panaszok mint most, nem hallattattak ; — minekokáért, hogy

ebben is némely interessatus, magok privátumát szeret, a

közjónak praejudicálni kívánók rendetlen dispositiói nyilván-

valóbbá tétessenek és egyik a másiknál jobban megterhel-

tetett districtus és helyek az igaz proportióval elleviáltat-

hassanak : kívántam a nemes vármegyének praesentibus inti-

málnom. hogy universaliter a nemes vármegyében obveniált

portiónak pagatim et per lóca tett repartitióját cum reprae-

sentatione qualisvis locorum hováhamarébb hozzám küldeni

ne sajnálja ; melyet magam is megtekéntvén, annakutánna
abban további rendelésemet várja a tekéntetes nemes vár-

megye. S minthogy majd leginkább a sok helytelen forspont-
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adásokat és afféle maga dolgában járó tisztek s közvitézl
rend gyakori étel-ital-gazdálkodást kívánó alkalmatlansága
keseréti a szegénységet, — méltó lészen minden helységek-
ben a sümegi determinatiót, a vitézl rend iránt order-
képpen az nemes vármegyével pro directione sui communicált
parancsolatimat currensi által publicálni, a kihez hogy a
lakosok magokat tartván, a hadi rend illetlen kívánságiuak
ne midenekben obtemperáljanak. Caeteriim, etc. Dátum ex
castro Devecser, die 9. Marty, anno 1708.

72.

Bercsényihez.

Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fgenerális,
jó uram

!

Excellentiád három rendbéli nékem szóló méltóságos
úri leveleit, egyiket sub dato 22, másikát 27. proxime prae-
teriti mensis February, harmadikát penig 2-da modo cur-
rentis emanáltakat csakhamar egymásután, 8-va et 9-na prae-
sentis tartozó alázatos szolgai kötelességgel vettem; melyekben
egynehány ízbéli alázatossan repraesentált propositióimra
méltóztatik kegyes választót tenni, nemkülömben az hadak
reductiójának alkalmatosságával tett dispositióimat, de leg-

fképpen Bottyán János uram regementjét s úgy szintén

más ezereket is placidálni, melyeknek rendbenvételével
naponként számossabban szaporodik a militia. — Örvendezve
olvasom Excellentiád méltóságos levelébl, hogy a vizeknek
egy kevéssé lett apadásával már is Morvában beportázván
a mieink, zászlókat, dobokat, kapitányokat több tisztekkel

együtt fogtanak légyen, de legfképpen Max Starumbergnek
elfogattatását ; s hogy tovább is Isten szent Felsége ilyen

örvendeztet hírt engedjen hallanunk, — szivem szerént
kívánom. Én is ezen a földön a mit tehetségem szerént

elkövethetek az ellenségen. Isten velem lév segedelme által

nem leszek elmulatója, a minthogy reménlem, rövid id
múlva kedveskedhetek Excellentiád méltóságának Xádasdy
Ferenczczel : mivel az elmúlt napokban is a Dunán túl, i ?) a
Lajtán általmenvén hadaimmal, csak kicsinyben múlt, hogy
el nem fogattam ; mert kijvén Sopronbi, igyenessen jött

vala hadaimnak, de az hegyek között szorosság lévén, annak
módja szerént a seregek rendben nem vétetdhettenek.
Meglátván azokat, visszatért Soprony felé ; én ugyan azon
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vagyok, liogy mentülhamarébb kézre kérethessen ; bizom

Istenben, iránta feUett inteutiómat assequálhatom. A mel-

lett, a mi Balogh Ádám uram kegyelme Solton lév serege

iránt való Excellentiád méltóságos iutimatióját illeti ; azon

leszek, hogy végezvén ^ kegyelmével. Excellentiád parancso-

latját effectiiálhassam. Ojjon Isten, hogy én emiétett Balogh
Ádám uram promotiójának manutentióját per fortia iirgeál-

jam ; mindazonáltal tudva lévén ezen a darab földön az

kegyelme sok ízbeli dicséretes actussi és szép qualitássi,

arra való nézve merészlettem Excellentiád méltósága eltt

promotióját alázatossan proponálnom, s nem azért, hogy
annak meg nem nyerésével resten lenne kegyelme az

haza szolgalatjának folytatásában ; ettl nem kell tartani,

hogy valakivel competentiában essen, mivel constál vitézsége

és tapasztalt activitássa. Ahoz képest, irja Excellentiád

méltósága, hogy már méltóztatott promotiójának kerekét

megindítani, csak valamely nevezetes friss actussinak speci-

mináit küldjem. Bizonyítják azokat ezen Excellentiádhoz

küldíitt három zászlók, kiket Szigetvára alatt és Szent-Gott-

hárdnál nyert, feles ellenséget vágott és számos rabokat

is küldött Sümeg várában ezeltt egynéhány nappal. Eszter-

házy Dániel uram által tett Excellentiád parancsolatját a mi
illeti : nem úgy értettem s nem is arra végre tettem emlé-

kezetet elbbi, Excellentiádnak irott alázatos leveleimre,

mintha valami operatiórul való intentióját declarálta volna

elttem Excellentiádnak emiétett Eszterházy Dániel uram.
tudván magam is jól, hogy az iránt nem izenettel, hanem
irás szerént való ordertül kell várnom ; — hanem hogy az

ráczok ellen ob certas considerationes, továbbvaló disposi-

tiójáig Excellentiádnak desistáljak az offensíva operatióktul

:

mindazonáltal, mivel most sem érthettem Excellentiád inten-

tióját : hogy az hadaknak distractiót keressek, az operatió-

nak folytatásában actualiter fáradok. Eszék, Szigetvár, Pécs
tájékát meglátogattatom, kire is rendeltem generális Eszter-

házy Dániel uramat bizonyosszámú haddal, oly reflexióval

mindazonáltal, hogy azzal se az postérungok, se az Pozsony
eleire való vigyázás meg ne csorbuljon. Mostanában is Kapu-
várat actualiter obsideáltatom, lévén hasonló ratióbul eredett

ansám az intercipiált levelekbül, valamint Körmend iránt.

Miném kimenetele lészen, arrul is Excellentiád méltóságát

kötelességem szerént informálni el nem múlatom. Körmöndöt.
a mint az minapi relatiómban is megírtam Excellentiádnak,

hogy demoliáltatom, a ki Rába-mellékinek és Keménycs-

aljanak egész veszedelmét okozta ; azért, hogy ne demoliál-

tassam azon helységet, ezer tallért iiíért az Bottváni-ház ;
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de hogysem mint fészke légyen ezután is az ellenségnek,

életemért sem cselekedném. Azomban méltóságos úri levelé-

ben minémö emlékezetet tett palatínus bátyám iránt Excel-
lentiád : mindjárt elgondoltam, hogy az lészen válosza levelére

;

magam is olyas váloszszal bocsátanám, ha nékem írt volna.

Minekeltte Excellentiád méltósága Felséges Vezérl Feje-
delem kegyelmes urunk az idevaló nemes vármegyékre sonáló
kegyelmes parancsolatit kezemhez küldötte volna : már annak-
éltte miném szép protestatoriáját expediálta három nemes
vármegye a pozsonyi gylésre praeconcipiált citatoria ellen,

ím azokat in originalibus csak azon okbul is kívántam
Excellentiádnak praesentibus annectálva kötelessen megkül-
denem, hogy azokbul méltóztassék Excellentiád az nemes
confoederált hazához való kész kötelességeknek megtartását
megérteni ; kik is a midn kezemhez deveniálnak, azokat is

azonnal Excellentiád méltóságának alázatossan megküldeni
el nem múlatom. Álljon Excellentiád kegyelmességén, ha mél-
tók lesznek-e a felküldésre? vagy csak az megtart(')ztatásra.

Igen curiosus lettem volna pro mei eatenus ulteriori direc-

tione azon nemes vármegyéknek szólló Felséges Urunk
parancsolatit megolvasnom, melyeket az mostani úttal mél-
tóztatott Excellentiád includálni, a kiknek tenorához tud-
hattam volna magamot alkalmaztatnom illó casu, a midn
valamelyik nemes vármegye inter discursus valami kérdést
támasztana, szokása szerént. Kérem annakokáért Excellen-
tiád méltóságát alázatossan : a midn fenntitulált kegyel-
mes urunk Felsége, avagy Excellentiád valamely bizonyos
expeditiókat méltóztatnak erre a földre küldeni, azon paran-
csolatoknak valóságos mássát nékem méltatlan szolgájának
megküldeni méltóztassanak. — Úgy veszem eszemben, hogy
feljebbemlétett palatínus bátyám nem igen contentus itt-

lételemmel, mivel (a mint errl minapi levelemben is bvsé-
gessen informáltam vala Excellentiádat) Xagy-Martont és

Svarczenpok név várost Yulcanusnak dedicáltam ; maga is

— fogadom — veszi észre Herczegsége, hogy nem compor-
tálhatja magát velem : mert valami hostilitást végbenvihetek
az ellenség ditióiban, annak elmúlatója nem leszek, tartván
nagyobb kötelességemet hazámhoz, mint Herczegségéhez,
annyival is inkább, hogy nemesi praerogatívámat contestál-

hassam, kit az bátyám elveszteni segített vala. Az ráczki
és tóthfalusi szigetek iránt való Excellentiád parancsolatját
is értem, hogy az túlsó hadaknak subsistentiájára rendel-
tetett légyen ; melyrl mindekkoráig is semmi informatióm
nem volt, st az ónodi gylésnek alkalmatosságával az Dunán
inuéd lév földnek követjei által ezen materiában tett alá-
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zatos instantiájokra nézve láttatta Excellentiád favorabi-

liter magát resolválni : noha egyébráut nem merészlem vitat-

nom, hogy az túlsó hadaknak számossabb voltára nézve

nagyobb szükségét Ítélvén, méltóztatott Excellentiád az

túlsó részre ezen följülemlített helységeket resolválni ; de ha

considerálja ember, az hadakhoz képest az Dunán túlsó

föld is jóval excellálja mind quantitásában s mind qnali-

tásában az innens földet : itten peniglen az hadak jóval is

siiperálják az vármegyék impositáit, elannyira, hogy médium
sem találtatik mind az vármegyéket s mind az militiát

conserválni, annyival is inkább, hogy pure praecise pro juva-

mine rendeltetvén inclytus comitatus Albae Regalis, és ha

el fognak vétetdni azon följülemlített helységek, nem kevés

aggravatiója fog következni ezen darab földnek. Dissensióin-

kat a mi illeti : az magam részérl már alkalmasint com-

pescáltam emiétett generális uramat, de per hoc ennek a

Dunán innét lév földnek ugyan csak nem nagy consolatióját

experiálhatom kegyelme (E. Dániel) ittlétével, melyrl mások
által bvebben fogja magát Excellentiád informáltatni

;

mindazonáltal úgy kell lennyi, a mint a Méltóságok paran-

csolják. Az hajdúk iránt is tettem már oly dispositiót, hogy
Fodor uram cooperatiója nélkül is böcsületes három rege-

ment állíttatik fel, kiknek completatióját és egyszeri mundé-
rungozását s egy havi fizetését resolválták a nemes vármegyék,

úgy, hogy ad 1-mam May sine defectu el is állíttassanak.

Radvánszky uramnak általjövetelét vagy csak azon okl)ul

is örvendezve értem, hogy Excellentiád kegyelmes gratiájá-

bul kegyelme által reménlhetem az 3000 forintos cassá-

nak és az artollériabéli commendérozó ftisztnek requisi-

tumival együtt való érkezését ; kiknek acceleratióját továljb

is recommendálom Excellentiádnak alázatossan, mert meg nem
írhatom, miuém fogyatkozásokat kell szenvednem az feljül-

emlétett defectusok miatt. Só végett is instáltam száma
nélkül sokszor in locis debitis, fképpen generális commis-
sárius uramnál : de mind ez óráig is hevertetik a Duna
mellett, ezen földnek nagy penuriájával. A mint hallom,

készülni is kezd a komáromi ellenség azon sónak elnyeré-

séhez, közel lévén az Dunához ; a mely okbul actualiter

semmi had nincsen a Duna mellett, az ki csak az commu-
nicatiót folytatná is : könnyen végbenviheti szándékát az

ellenség; melyet pro informatione alázatossan jelentvén Excel-

lentiádnak, kérem, méltóztassék kegyes reflexióban venni az

dolgot. Bolford iránt iráni vala Excellentiádnak az elmúlt

napokban, hogy valamely accomodatiója és promotiója lehetne
;

ki is annyira megunatkozott Bottyán uram regementjénél.
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hogy hii^ét sem hallom, és teljességesseu a regement mellül

elállott. Talán megérdemelhetné ö is már az commendáns-
colonellusságot, noha én, ójjon Isten, úgy recommendáljam,
hogy debitumnak tartsa és nem grátiának, vetvén teljes

reménségét régen megígért Excellentiád kegyelmességében.

Dátum ex castro Devecser, die 13. Marty, anno 1708.

73.

Méltsdgos Generális-Locnmfenens, Qalánthai Grff' E-szfer-

liázy Dániel uramnál- ö kegyelmének.

Mostani Vázsonban létemnek alkalmatosságával, hazánk-
hoz contestálandó igaz magyarságátul viseltetvén, szép reso-

liitiója szerént inchoálandó hadi expeditiójának hogy annyi-

val is inkább általam tett dispositióról informáltathassék: szük-

ségesnek Ítéltem lenni pro sui directione, hogy irás szerént is

magamat declaráljam. Minekokáért kívántam legelsöbben is

ö kegyelmének azon expeditióira rendelend hadaknak ema-
náltatott ordereimnek valóságos páriáit megküldenem, kik-

bül is kitetszik, mennyiszámú had és miném requisitnmok
rendeltettenek ö kegyelme oldala mellé, kivévén Balog Ádám
és Kisfaludi iiraimék lovas-ezereit és az foki, hidvégi gya-
logságot, (kiknek vagy csak azon okbul is magam orderei-

met nem küldöttem, hogy a vázsoni végezésünk szerént, em-
iétett Generális-Locumtenens uram magára vállalta praeti-

tulált ezeres-kapitány uraiméknak sonáló ordereinek elkül-

dését). A midn azért Isten által maga feltett czélját s

intentióját Grenerális uram inchoálni kívánná : méltó lészen

mindenekfelett az maga marschsát igyenessen Pécs felé

venni, és annak a rendi s módja szerént azonnal, odaérkez-
vén, obsideálni is szükséges ; mely ol)SÍdiónak alkalmatossá-

gával, hahogy Isten segedelme által annyira szorongattat-

nék, hogy mediante capitulationis azon Pécs vára és városa
kínteleníttetnék magát feladni, — observálni kelletik sokszor

megnevezett Generális uramnak : miném hostilitással agáit

legyen ö kegyelme ellen a bennlev ellenség? s a hoz képest

tudhatja ö kegyelme occasione accordae magát strictius

aut mitius conformálni, observata tamen hac conditione,

hogy in omni interveniante occasione Sándor László és Zana
György uraimék idejében (1704.) történt casusok per absolu-

tum távoztassanak, kiket, csak elhittem, Írásom kívül is sokszor

praetitulált Méltóságos Generális uram minden ígyekezetivel

THALY Kálmán: eszterházy a. tábori könyve. 10
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hasonlót elkövetni nem kívánt volna. A mellett, a midn
Isten kegyelnie által azon pécsi operatión szerencséssen által-

esik annyiszor megnevezett Generális nram. nem árt ö kegyel-

mének a maga mellett lév hadakkal Siklós felé egy diver-

siót tenni és hasonlóképpen ott is valamely szerencsés pró-

bát attentálni, jóllehet ugyan igen csekély reménségünk
vagyon annak megvételében, hacsak valami stratagéma
által accordára nem lépik ; s hogy onnét is re infecta vissza

ne térjen, méltó lészen Szigetvárát is attentálni, vagy csak

azon okbul is, hogy a militiának lehessen valami kevés nye-

resége. A mellett visszajövetelinek alkalmatosságával Simon-
tornyát is látogatni és abban lév magazinumot investi-

gálni, úgy az ott leend fortiíicatiót reparáltatni ne terhel-

tessék. Bottyán János uram ezerét maga praesentiájában

megmustrálván, azt jó rendben hozni és az tisztek dissen-

sióját eltávoztatni ne difficultálja. — Az hadak subsisten-

tiája iránt nem lészen semmi defectus : mert nemzetes vitézl

Palkovics Ferencz districtualis commissárius uram azon
corpus mellé lévén rendeltetve, mindenném provisiókat pro-

curálni el nem mulatja. Az is adatik értésére pro sui

directione emiétett Generális uramnak, hogy Simontornyára
harmincz ksót vitettem bé. Requiráltatik abban is emié-

tett Generális uram, hogy az infanteriát, a mennyire le-

het, siettesse visszajönnyi, nemkülömben emiétett Bottyán
János uram ezerét subdividálván, expediálja egy részét

Fejérvár eleire, másikát pediglen Komárom eleire, kiket —
a midn még maga okhda mellett maradnak — az hadi szol-

gálatra exerceálni ne sajnálja ; úgy szintén Balog Ádám és

Kisfaludy László uraimék ezeréit, hogy nemes Somogy vár-

megye úgy ne aggraváltassék, nemes Tolna és Baranya vár-

megyében dislocálni tessék, vagy csak azon okbul is, hogy
a miném impositák limitáltattanak vala az sümegi gy-
lésnek alkalmatosságával reájok : azokat említett Palkovics

uram jobb nukldal az hadak számára beszedhesse. A mel-

lett iuformáltatott. hogy Szekeres István és Balog Ádám
uraimék között nagy disceptatio és controversia interveniált

volna, legfképpen azon panaszolkodván emiétett Szekeres

István uram, hogy a foki és hidvégi compániáinak eloszla-

tásitt megírt Balog Ádám uram okozta volna ; azért kére-

tik euilétett Generális-Locumtenens uram: találjon olyan

módot, hogy ezen kegyelmek között suboriált dissensiók

complanáltassanak. consolálván Szekeres uramat azon két

compániiíinak visszaadattatásával. — ^Nfindezeket jóllehet

papiroson kívül is végbenvihette volna endétett Generális

uram kegyelme: de. hogy mindkét részünkil jjrotocolum-
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ban uiaradhassüu és jövendben is felséges principálisink
eltt számot adhassunk, kívántam kegyelmének írás sze-
rént transmittálnum. Mindezeken fell, qíiodquod i)ro emo-
lumento' patriae et publici boni commodo belesnek itél
lennyi kegyelme, hogy elkövesse, recommendáltatik ; kiknek
mméni kimenetelek lesznek, azoknak reportumát elvárván,
kívánom, Isten minden jóra segélje! Dátum ex castro
Devecser, die 14. mensis Marty. anno 1708.

74.

Be.íeréy Imrének.

Kedves Brigadéros uramnak, ajánlom kegyelmednek
böcsülettel való szolgálatomat

!

Az kegyelmed 10. Marty datált s nékem írott levelét
vettem nagy kedvessen; minthogy pediglen az elbbeni ke-
gyelmed nékem irott levelére Melsofszky Ferencz adjutan-
tom által punctatim már praevie választ adtam, pro hie et
nunc csak breviter kívántam némely punctumira felelnem.

l""'- Hogy az stájerországi feltett intentióját kívánja
kegyelmed Méltóságos Magyarországi Locumtenens Fgene-
rális urunk Excellentiája opíniójjíhoz képest megváltoz-
tatni, és inkább az pozsonyi és Bécs eleire való operatió-
kat maga elijjen vennyi, — nemcsak approbálom, st kérem
IS kegyelmedet: ezen jó, föltett szándékaiul ne is kívánjon
recedálni; noha egyébaránt méltó, hogy minekeltte csak
meginduljon is, jól inform;iltassa magát Pruknál lév consti-
tutiókrul, mert úgy értem én azért, hogy mind Najderben,
(Xeii(lorf), Pandorffon s más körülbell Íév helyeken bizo-
nyos németség postéroltatott az pozsoni és bécsi utaknak
securitására nézve; ki is ha úgy találtatnék, nem volna
tanácsos Pruknál való általmenetele kegyelmednek. De
hiszem, azonkívül is elég útja lehet mind Svorczonpak, mind
Kis-Martouy vagy pediglen Buszt felé is; kiket, úgy tudom,
megismert szép hadi experientiája szerént kívánja" is effec-
tuálni kegyelmed, mely által. írása szerént. következhet
szerencsétlenségtl megoltalmazza Isten. 8oprony és Német-
Ujvár tájékát is pediglen igen méltó lészen bizonyos sere-
gekkel jó vigyázásban hagyni ; és kívánt kis pej lovát, remén-
lem, eddig kezéhez vette kegyelmed, ki is hogy azon hosszú
útjában contentummal szolg.-íljon. szivem szerént kív.-ínom.

2. Az lajb-gvárdiíímhoz mutatandó kegyelmed szép

10*
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affectióját nagy obligatioval vettem
; kérem tovább is, Rados-

tycz György uramat minden ttal-móddal az liadnagyságra

applicálni ne terheltessék, afíidáltatván feljebbvaló promó-
tiója iránt is ; zászlótartót talám hamarébb találhatok ma-
gam körül is.

3. A sopronyi szlmunka iránt, szintén itt lévén

nálam Horvát Zsigmond director uram kegyelme, kivel

is bven beszélgetvén, committáltam ugyan ö kegyelmének,

hogy kegyelmeddel egyetértvén, pro bono publico laborálni

ne terheltessék. Reménlem azért, communicálván kegyelmed-
del intentiómat, a mit legjobbnak Ítélni fog, kegyelmed is

feltett intentióm szerént secundálni kívánja.

4. Az mi az ordereimbül szármozott kegyelmed con-

sideratióit illeti : kérem, abbul semmi praejudiciumát, annyi-

val is inkább kegyelmedre való nehéztelesemet ne magyarázza
;

mert ha szintén egynémely tiszt uraimékra reájok illik is

az olyatín stylus : kegyelmed méltán magára nem veheti.

Nem is más okbul történt azon ordernek kegyelmed kezé-

hez való küldése, hanem a midn egyszei-smind tíz-tizenöt

order expediáltatik, egy stylussal irott fragmentumból szok-

ták a secretariámon leírnya, és így a zsoldosok iránt is

azokra volt a reflexió, a kiket concernált a dolog, a kinek

pedig ahoz közi nincsen, magára ne értse. Az ordinánsok

iránt is emlékezvén kegyelmed, difíicultását értem ; mire
nézve ha csak három-négy katonája lészen is kegyelmed-
nek mellettem az köztünk continuáló leveleknek nagyobb
securitással való vitelére nézve, — contentus leszek.

5. Török István uramnak szólló levelét is most veszem,

a kiben írja, hogy a kapuvári operatióhoz keményen hozzá
fogott, nagy reménségét is vetette rövid idn való megvé-
telében azon várnak ; mindazonáltal az ellenségnek történ-

het succursusátul tartván, kegyelmedet kérem : maga is ne
terheltessék oly dispositiókat tétetni Sopron vagy Pozsony
eleire, a mely áltaí az ellenség constitutióirul praevie infor-

matiója lehessen, — netalántán Kapuvárnál lév munitió és

hajdúság periclitáltassék a vigyázatlanság miatt.

6. Bottyáni (Ádám) uram árvái iránt való kegyelmed
reflexióját is kívántam, a mennyire lehet, jövendbéli száma-
dásomnak manutentiójával secundálnom, és kemény intimati-

ómat küldenem, hogy Körmend várának demolítiójátul super-

sedeáljanak; noha azon levelet, melyet özvegy bánné asszonyom
az körmendi vár iránt írt, nemkülömben Palotai uram
levelét is, kiknek kegyelmed maga levelében való inclusái-

rul emlékezik, — nem láttam s kezendiez nem is vettem.

7. Az erdélyi fejedelemségét ha a római császár con-
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firmálni fogja Felséges Urunknak, nagy reménségünk lehet

a békességnek inchoatiójában. Nékem pro hic et nunc egyébb
híreim nincsenek, hanem ezeltt circiter kéthéttel nagy har-
czok volt a Tisza-mellyéki hadaknak a ráczokkal ; conür-
máltatik is, hogy kétszázig való rácz veszett volna el, és a
mieink közül circiter hatvanig való. Az öreg Hajsztert is

ezeltt ötödnappal egész az gyri sarampóig kergették Kis-
faludi Gryörgy uram katonái, kit könnyen megölhettek volna,

ha inkább elfogására nem igyekeztek volna. Generális^ Esz-
terházy Dániel uramat is most expediálom Balog Ádám,
Kisfaludy László. Bottyán János uraimék lovas-ezerével,

egy bathalion Fodor László gyalogjával és brigadéros Domo-
kos Ferencz gyalog-ezerével, nemkülömben bizonyosszámú
munítióval Pécs, Siklós és Szigetvár felé, oly instructióval,

hogy Sziget városának elégetésére, Pécsnek, Siklósnak pedig
megvételére igyekezzenek. Mi vége lészen ? az iránt is tudósítom
kegyelmedet ; hanem kívánom, ezen levelem találja friss jó

egészségben kegyelmedet. Adja Isten, hallhassak mentül-
hamarébb kegyelmed operatiói fell jó hireket ! Dátum in

castro Devecser, die *) Marty, anno 1708.

75.

Eszterliázy Dnjiirhipl-. Veszprém vármegye JcözgyiUésére

nézve.

Méltóságos Grenerális

!

Kedves ITrambátyám

!

Praemissis praemittendis. Mind annakeltte s mind
most proxime az elmúlt napokban, a tekéntetes nemes vár-

megye némely tiszt uraimék neve alatt költ requisitoria

levelére speciális reflexiót kívánván tennem, minthogy magam
személyében sok országos, galibás dolgaim gátolta tásával

nem compareálhatom a tekéntetes vármegye pro 10. currentis

praefigált generális gylésére : expediáltam arra nézve helet-

tem nemzetes vitézl Kenései István secretáriusomat, cum
sufficienti et plenipotentiali instructione, úgy. hogy azon
praefigált terminus alkalmatosságával elsbben is tetszésem-

bül a miném jó, qualificatus személyek hazánk hasznos

*) N. B. A nap száma az eredetiben nincs kiírva, hanem csak üres
hely hagyva. A sorrend szerint niárczius 12—15-kén kelt.
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jav;i clomcnetelivcl a tokrntctcs nemes vármPgye továblji

szolgalatjára kegyelme által alkalmatos subjectumoknak

denomináltatni fognak, — a tekéntetes nemes vármegye köz-

akaratja is, tudom, a szerént alkalmaztatván, — mindazokat
applaeidálni. s úgy a peree])torok számvételében del)ito modo
adliibéálni, st minden más interveniálható occun-entiákban

nevemmel teend propositióinak nemcsak hitelt adni, hanem
szóval általam intimatiójában kegyelmének adott insinu-

álandó dispositióimként minden tehetségével cum optato

effectu secundálni, elhiszem kész lészen a tekéntetes nemes

vármegye. Caeterum etc.

76.

Ruszfi helij!<i'<i profcctfója.

Nemes Soprony vármegyében lév ruszti helységbéli

lakosok ekkoráig is a nemes haza közterhe-viselésére és

contributiók administratiójában ekkoráig contestált készsé-

gek bizodalmábul alázatos instantiájokkal recurrálván hozzám
határikban találtotható szllhegyeik szabados munkájának
engedelme végett, — minthogy azon kívánságok mostani

hadakozásunk ellenkezésére czélozni nem láttatik, — instan-

tiájoknak annuálván, intimálom praesentibus Fölséges Feje-

delem kegyelmes urunk és a confoederált nemes magyar haza

commendóm alatt lév f- és subalternus tiszteinek, köz-

vitézinek és akármely rendbéli híveinek, hogy az emiétett

ruszti lakosokat szlleiknek mívelése és munkálódása alkal-

matosságával személyekben, vagy arra rendelend embereiket

fegyver nélkül találván, megháborgatni kemény animad-
versióm alatt semminém praetextus alatt ne merészeljék.

Praesentibus perlectis, exhibenti restitutis.

77.

Protestatoria Inclyti Comitatns Yeszprémiensis.

Universitas Dominorum. Praelatoruni, Baronum, Mag-
natum etNobilium Inclyti Comitatus Yeszprémiensis. Damus
pro memória, signiticantes íjuibus expedit universis, quod
posteaquam Romanorum Imperatoriae Majestatis mandá-
tum, (piod ad Tnclyto Comitatui nostro Veszprémiensi sonans,
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sigillo ejusdem Suae Majestatis imperaturimu usiiali tectnin

et prout nobis jam aliunde constitit, pro diaeta Posoniensi

convocatorium ad manus nostras devenisset, aperire minus
necessarium habentes, vi obligationis nostrae confoederalis

ac articuloruni in concursu Onodiensi votü uiianimi con-

clusonim, homagialemque observantes erga Serenissimum

Nostrum ac Electiim Transylvaniae Principem, Dominum
Dumiimm Clementissimum Franciscum Eákóczy, secuiidum

obligatioiiem idem mandátum obsigillatum et non violatum,

Excellentissimo Dominó Comiti in Fraknó. Dominó Antonio
Eszteiliázy, qua Supiemo Generali-Campi-Marscliallo et in his

partibus Generáli Commandanti debito transmissimus, inqiie

illa diaeta Posoniensi, ex praedictis rationibus nos praesen-

tes esse simjiciter nolumus, imo si quid nomine nostro

aliqui extra confoederationem existentes, cum })rimis nostrae

ac vi confoederationis positorum articulorum roborato sta-

tui nocivum, dissonum ac contrarium sünt acturi, facturi,

conclusuri, ratificaturi in praedicta diaeta Posoniensi : iis

omnibus, quiciinque tandem illi fuerint, illos non nomine
nostro acturos, repudiamus, conchisionibus eorum et rati-

íicationibus, quacunque tandem de re fuerint, contradicimus,

reclamamus, ea omnia irrita, annullata, irrigorosa habemus,
et illis nullatenus consentimus. De (juibus hanc generalem

protestationem solito modo praemissam esse communi voto

conelusimus. Ex generáli Comitatus Veszprémiensis congre-

gatione, die 10. Marty, anno 1708. Papae celcbrata.

©Universitas praefatorum Dominorum,
Praelatorum, Baronum, Magnatum et

Nobilium Inclyti Comitatus Veszpré-

miensis.

78.

Soprontj vánucgt/c a po,ísunij'i ur.'<.cd(/(ji/l('s ellen.

Fölséges Fejedelem

!

Nagy jó kegyelmes ITnnik !

Az elmúlt bjtel havának 18. napján Karóiban költ,

nékíink, igyefogyott vármegyének iiatni méltóztatott kegyel-

mes parancsolatját s édes nemzetíinkct íílnok s hiteget

ellenségönk által Pozsony városában tartandó gylése (mely
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mihelyon Fölséfíed nékünk tudtunkra adott kegyelmes aka-

ratja eltt is értésünkre ltt : azonnal annak hogy idein

magunknak s maradékinknak Fejedelemséged kegyes vigyázó

pártfogása által szerzett hajdani szabadsága helyreállé-

tását annyival is örögbíthessük, — ellentmondottunk és

abbéli ellenmondásunknak originálissát Méltóságos Mezei-

Marschall Fraknai (Jróff Eszterházy Antal jó kegyelmes

urunk, ezen Dunán innénd való föld Fögenerálissának ö

Excellentiájának meg is küldöttük) hirdetése ideje, méz
gyanánt méregl újobban hintegetött igyekezete iránt tett

kegyelmes tudósítását e mai na]>on Bj mezvárosban sz(»l-

gáltatott gylésönkben vettük nagy alázatossággal.

Fölséges Fejedelem, kegyelmes urunk I Se eddig nem
volt, se ezután nem tapasztaltatik közöttönk oly, a ki Feje-

delemséged magával született, édes nemzetönkhöz való párt-

fogásában és az Méltóságos Senatus tökéletes munkálkodá-

sában valamint eddig, sokféle változásoknak idein, úgy most

is Fölséged által jelentetett békességnek esinálásában vala-

mikor legkissebben is kételkedett volna ; st kicsinti fogva

nagyig. Isten szent Fölsége valameddig az igazakra hajlott

kegyelmességébl az Fölséged s Méltóságos Senatus szünte-

len való nehéz és terhes munkálódása által édes nemze-

tönk régi szabadságáért kezdett fegyverkezésünket kívánatos

békességgel nem koronázza, — mindaddiglan az igazságos

és köz-szövetséges kötelességönket megtartani s utolsó csöp

vernket is föláldozni készek vagyunk, el sem múlatjuk

:

a minthogy Fölséged kegyelmességében holtunkig való

alázatos állhatatosságunkat ajánlván, hogy mindennapi,

majd-majd elfogyasztó alkalmatosságokban is ellenségünknek

zsámolyává ne tétessünk, s nemkölönben Fölséged és édes

hazánk vitézl rendéi által is végsképen, kegyelmes Regula-

mentumának sérelem nélköl való megtartásával megmarad-
hassunk, alázatossan könyörgönk ; és hosszú életet s minden
ellenségi ellen kedve szerint való diadalmat igaz szívvel

kívánván, maradunk
Fölségednek, nagy kegyelmes Urunknak

alázatos igaz tökéletességgel való

alázatos szolgái

Költ Büj mezvárosban,
mártius havának 21. napján
szolgáltatott generális gylé-

sében, anno 1708.

Soprony v;'irmegyében öszve-

szövetkezett nemesség.
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79.

Fehér rármegye a po.c'soufji orszmjgyüU's ellen.

Nos Communitas confoederatorum Doininoium, Praela-

torum, Baronum, Magnatum et Nobilium comitatus Alben-
sis, notiim facimus, significantes qiiibus expedit universis,

quod cum iiobis certae literae Caesareae ad coiigregationem

quandam Posony pro 29-na mensis Febniary proxime
praeterlapsi celebrandam Diaetam iiiincupatam, convoca-

toriae non ita prídem innotuissent, quatenus comitatus quoque
hisce noster Albensis per delectos et deputatos niincios, viros

quippe idoneos, et pacis et publici boni stiidiosos cum
necessario eoque non superíluo famulitio ad praespecificatum

diem et locum comparere teneatur, qui illic unacum reli-

quis Dominis, Praelatis, Baronibus, Magnatibuset Nobilibus

de componendis modernis motibus (quos intestinos et perni-

ciosos nuncupet) restituenda (quali) patriae quiete et (quod
maximum malum) de authoritatis illius regiae, jam autem
prídem a nobis abrenunciatae, debita annunciatione et regni

libertatum, immunitatum ac legum conservatione tractare-

mus et concludcrcmus. Quia ver convocatorias easdem non
solum de lege llegni non esse, sed et ipsam quoque Maje-
statem Caesaream nullám dignitatem super nos regnandi.

multo minus subditos nos nefarie nuncupatos huc vei illuc

convocandi haberet jus et authoritatis aliquid, tóti mundo
Christiano manifcstc constaret ; verum í'raudulantos et ad
majorem in dies oppressionem gentis nostrae quondam
íiorentissimi, jugum intolerabile Domus Austricae gementis

viperios conatus advertentes, post attentatos (sed frustra)

bona fide ex parte nostra pacis tractatus, deposita non
solum regiaque despotica illius dignitate, sed dethroni-

zata, imo ^penitus sublata in Congregatione nostra liberó

consensu Onodini facta, ipsa etiam Majestas Caesarea nos

illi non solum non esse infideles, verum omnem authoritatis

illius regiae dignitatem apud nos exulasse maximé animad-
vertit, quando adulatione nonnullorum nomine solum Hun-
garorum Begiam Suam dignitatem de novo quasi intriidere

volens, cum protestatione earundem coacte contra nos facta,

si regem pronuneiari eosdem coegit. Et tunc non solum
nos veros et k'gitimos patriae tilios proscriptos esse voluit,

verum extortos animis misere redolcntibus articulis contir-

mari mandavit, ac crudele et tyrannicum sane theatrum
Eperjesiense verum et legitimum pronuneiari curavit. Tamen
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c'üsdem praescriptos extra íidelitatem coiistitutos ad cougre-

gationem talem-qualem convocat et comparere jubet, naevio

novis irretiandi animo praetextus novos formát. Qnaprojj-

ter jam experti millies Domiis Austriacae non pacem trac-

tandi, sed technis novis illa queandi animum: in eadem

conoregatione Posoniensi non solum nos non compari-

tiiros, vernm praesentibus ibidem ex adulatione i)artim

et necessitate comparentibus eonmdem actis. factis. dictis,

conclusionibus, institutionibus et decretis, imo illis etiam

conventiculis solenniter et voto iinanimi contradicimus, nulli

consentientes et protestando super iis omnibus. tóti orbi

Christiano manifestum et publicatiini volumus. Dátum ex

Generáli Congregatione nostra. in possessione Ladány. die

26. Marty 1708. celebrata.

Universitas Confoederatorum Comita-

tus Albensis.

80.

Vas vármegye, Eszterliázylio^.

Méltóságos Commendérozó

F-Generális, kegyelmes Urunk

!

Hogy Isten Excellentiádnak e következend szent hús-

véti napokat jó egészségben többekkel együtt megírnyi s el

is múlatni szerencséssen adja, — kívánjuk. Mely sok ezer

forintunkban állott légyen azeltt Cziráki uram s most
pedig Benkö uram gyalog-ezerének öszveszerzése. meg nem
írhatjuk Excellentiádnak; mindazonáltal Excellentiád kegyel-

mes levelére nézve is azon voltunk, hogy hovahamarébb föl-

állíttassék ; a minthogy Méltóságos Locumtenens és F-Gene-
rális urunk Excellentiája plenipotentiáriussa eltt való

végezésünk szerént az nyolczszáz hajdúknak ellállétásában

az mostani generális gylésünkben, maga Benk Ferencz

colonellus uram jelenlételében, az egész vármegyét nyolcz

circulusban kicsinálván, nyolcz compániára kiosztottuk, min-

denik compániti tiszti mellé a mi deputatus személünket is

mellé rendöltük, hogy azon circulusban minden késedelem

és kedvezés nélkül az compániát ellállétsa és hajtsa ; melyek-

nek mindenikében az kik most fogadtatnak, az falu jó puskát,
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szablát, lüdiugtartót, azon két pár fehérruliát, két pár bocs-

kort, söveget, övet és tarisznyát adnak, aba-dolmánt és nad-
rágot, s külömben egy holnapi hópínzt, 3 frtot ; a kik pedig

már fogadva vannak és holnaponként úgy is megvették a
fizetéseket, azoknak csak dolmánt, nadrágot és hozzávalót,

mert már fegyverek megvagyon, és hófizetések is megjárt a
mustra-napig, kivel pedig éppen enerváltatott a szegénység.

Lehetetlenségét látván a köpönyeg megadásának, Tekéntetes

Nemzetes Vitézl Szent-Györgyi Horváth Zsigmond director

uram kegyelme reáállott, hogy a Nemes Ország részérül

maga megadja ; de mivel éhez szükséges Excellentiádnak

kegyes consensusa : az okáért akartuk Excellentiádat, mint
kegyelmes urunkat kérnünk alázatossan, ne tiltsa ez iránt

való kegyelmes consensussát adni említett director uramnak,
hogy a nélkül is ne légyen fogyatkozása emiétett állétandó

ezerünknek. Mely Excellentiád kegyelmes grátiáját aláza-

tossan megszolgáljuk Excellentiádnak. Isten szerencséssen

tartsa és éltesse Excellentiádat, szegény nemzetünknek
vigasztalására és örömére. Költ Szombathelyen, a generális

gylésünkben, 29. Marty 1708.

Excellentiádnak, mint kegyelmes urunknak,

alázatos szolgái

Vfi!^ vánnegye.

81.

Order Grajiier Antalra.

Nemzetes vitézl Grajner Antal tábori fstrázsames-

ter uramnak kegyelmének per praesentes intimáltatik.

Minthogy sok inforniatiókbul és relatiókbul világossan ki-

tetszik az simontornyai praesidiumnak mind fortiíicatiója,

munitiója, annonája, st az actualis praesidiálisták között

lév veszedelmes controversiák és dissensiók által követke-

zett rendkívöl való nagy fogyatkozási, annak az egész darab

földnek nagy periclitatiójával ; noha egyébaránt mindezek-

nek remedeálása, — ha egészsége engedte volna — Méltó-

ságos Generális-Locumtenens Galánthai Gróff Eszterházy

Dániel uram kegyelmére volt bizattatva : mindazonáltal a

praemittált ratióbul kegyelmére bizattatott commissiók-

nak halladnyia kelletett, — ugyan kegyelnie kívánságára

nézve resolváltam fölllemlített Grajner Antal fstrázsa-

mester uramnak Simontornyára való menetelit, az ottan
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siiboriált na;j;y ío-í} utkozásoknak, confiisióknak nemcsak meK-
vizsjiálására. hanem remedeálásokra nézve is. Kiket hogy

annyival is inkább ciim eft'ectu vihessen véiíben : ezen orderem

mellé adjiingáltatik kejiyelmének districtualis commissárius

Palkovics Ferencz uramnak szólló levél, tudtára adván ke-

fíyelmének. hojry lijíy. mint exmittált s általom rendöltetett

commissáriusnak. kejívelmednek in dispositionibus annuariis

assistáljon és kiadott instructióját kegyelmednek secun-

dálja. — Méltó azonban tudni ö kegyelmének, hogy nemes

Tolna vármegyének, nemkülömben Somogy és Baranya vár-

megyéknek impositáit Palkovics uramnak kölletett volna be-

szedni, lévén az ö kegyelme distrietussában rendöl tetve.

Ugyanezen speciíicált nemes vármegyéknek az sümegi gy-
lésnek alkalmatosságával porta-számra fölvetett impositáit

köllött volna sokszor említett districtualis commissárius

Palkovics Ferencz uramnak eddig is kiszednyi s azon im-

positákot Simontornyához applicálni. Primum et ante omnia

azért fstrázsamester uramnak ezen praespeciíicált nemes

vármegyéknek portáit kelletik investigálni, s ahoz képest

hús, gabona s pénzbéli impositáit per commissariatum szük-

ségképpen kegyelmének exigáltatni és egyenessen simon-

tornyai szükségekre fordítani. Mindezeknek effectuatiójokra

nézve kívántam adjungálnom vice-ispány uraméknak. briga-

déros Balog Ádám és simoutornyai commendáns Horvát

Ferencz uraiméknak is szólló leveleimet ; hagytam : in mili-

tari assistentia. quam et comitatensibus. effectuando negotio

meg ne fogyatkoztathassék föstrázs^amester uram. A mi

penig a munitió dolgát és az praesidium között származott

dissensi()knak mivoltát illeti : azt j(')l investigálván, specialiter

Palota mellett erigált portörö-házat jó rendben hozván,

onnan, ha lehet, por dolgábul succurrálni igyekezzék o ke-

gyelme, st meg se engedje, hogy máshová distrahálta'^sék.

Az praesidialisták dolgát penig jól megexaminálván, a dis-

sensií'ik és confusi<')k causáló coripheusokot mind árestom-

ban hányassa kegyelme és azok ellen inchoálandó inqui-

sitiót mentlhamarébb küldje kezemhez, nemkölönben az

szüksíges fortilicatiókra czélozó gratiutus laborok másit.

Tekéntetes nemes szomszéd vármegyék által tétessen elég-

séges disposítiót is az imposita-pénznek kiszedetése alkal-

matosságárul. Az mesterembereknek, i)alléroknak kitizetése

is abbul telhetik, melybl bízvást dispouálhat is pro bono

publico kegyelme. Hogy azért ezen expedítiójában is

inkább fogyatkozás ne következhessek: minthogy praetitu-

lált Méltóságos Generális-Locumtcnens uram kegyelme eltt

még jobban is constáinak nálomnál a simontornyai consti-
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tiitiók, — szükséges innét ö kegyelmének egyenessen Xagy-
Vázsonban, emiétett Generális uramhoz menni, voltaképpen
repraesentálván általam adott commissióját. A midn azért
sokszor említett Generális uramnak bvebb informatióját
veendi is fstrázsamester uram, mindeneket jól observál-
ván, ahoz magát alkalmaztatni el ne múlassa. Pro majori
securitate itineris i)enig lendöltem kegyelme mellé lajl)-

gvardiámbul hat dragonyost, kiket hasonlóképen az ke-
gyelme gondviselésében recommendálván, mindeneket, vala-
mit pro bono publico elkövethet kegyelme, fáradságát nem
sajnálván, szíves dexteritássát contestálni el ne múlassa,
gyakorta tiíclósítván mind engemet s mind Méltóságos Gene-
rális-Locumtenens uramot; kiben egyebet sem cselekedvén,
valamint promotióját és böcsöletinek elmenetelit szereti.

Dátum Keszthely, die 30. Marty 1708.

Generális-Mezei-Marschall

Eszterliúzu Aninl m. k.

82.

A rá niie;/ !/('/,- Jie.í, a pozsonyi orszáf/f/i/iilc'srüJ.

Fölséges ui'uiik általérkczett parancsolatjai, aunectált
pátensival együtt ezen tenor szerént accludáltatván, egész
Dunán innéd való nemes vármegyéknek transmittáltatnak.

Praemissis praemittendis. Minénu'í kegyelmes i);iran-

csolatja érkezett kezemhez mostan kegyelmes urunknak
Fölségének, — én a nemes vármegyének kötelessen meg-
küldöttem, kérvén, hogy annyival is inkább az egész hazá-
ban veszedelmünkre czélozó álnoksága az austiiai luíznak
kitessék s ezen mostan hirdettetett pozsonyi gylésnek is

mivoltíi kinyilatkozzék : els alkalmatossággal celebrálandó
gylésében, (kit vagy csak e végre is admaturálni szükség)
publicáltatni cum debita solemnitate ne terheltessék a nemes
vármegye, citálván azon gylésié nuiga grémiumaiban lev
helységekbül ad tidelem relationem annexorum két-három
lakos embert a nemes vármegye. Caeterum ezen annectált
kegyelmes pátensit penig a Fölséges Fejedelemnek propter
majorem notitiam currentaliter helységrül helységre küldje
a nemes vármegye.

Keszthelv, die 80. ]\Iartv. ]7<i8.
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83.

Soproiíii riinnctji/e E^^-li'rln'i : ifhor.

Méltóságos Gróf és Fö-GeiieiálisI

Nagy jó kegyelmes urunk

!

Mostíinában esett értésünkre, hogy Hannibál Hajszter

német generálist, (a kit Isten ö Szent Fölség'e, édes nemzetünk

igazságos fegyverkezését azzal is szerencséltetvén, de, hogy

fképpen ezen Dunán innen való föld nevezett német generális

kegyetlen gyakor kicsapási által megszomoríttatott, st utol-

jára föltett istentelen igyekezete szerént csaknem végs
keserves jászszal ^////((s.í's.íal) beborított darabka földet ingyen

való kegyelmébl elfelejthetetlenül megáldván s nem szen-

vedhetvén neki, mint világossan az igaz nemesi magyar vért

szorajúhozó, fogságában ejtett nemes véreinket rettentképpen

kínozta tó és niiiulenekbül kifosztó, nyilvánvaló ellenségünk-

nek eltökéllett, niajd-majd minden pogánságot föllülhaladót.

írhatjuk : az egekre hasogató kegyetlenségét, égetését, jjusz-

tításit és édes nemzetünknek, sok szegény ártatlanoknak

életek végezésével lett nyomorú emlékezete fogyatásit. rabul

adott, ugyan ezen darab földnek szerencséjére,) igyekeznék

a német császár Fölsége szabadítani, akarván írette kieresz-

teni Krucsai János és Gyulai István uríi colonellus urakat.

Méltóságos F-Generális, jó kegyelmes urunk I Ezen
d(»log ;íllv;íii Föls(''ges Fejedelem kegyelmes urunk kegyes dis-

l)ositi<'tj;ín : legyen úgy, valamint Fölsége akarja ; mindazon-

által, mivel elre már is észre veszszük, nevezett német gene-

rális szabadulásának csak az hire is nem kevéssé szomorítja

és rettenti ezen darab földnek lakosit, tartván és elijedvén

tízszer jobban kciiiényked l)oszú;ill:ís;ítul. Ellenben szeren-

cséseknek niondJialják magokat abbul, hogyannak raboskodá-

sátul fogva, (nem találkozván oly, a ki a szomszédságos pro-

vinciák fell való ellenséget annyira felbujtatta, öszveszedte és

kiszedte volna.) érzették nyugodahuokat. Más az. mivel tet
az Isten ezen földiu'k vígasztalás;ira {rjtn'n nihíil.) és az

itt lév vitézl rendnek szerencsétlenségét járván, történ-

hetik, (melyet Szent Fölsége kegyeimessen eltávoztasson^

az idevali tiszt uraimék közül is rabul esni, a kinek leend
kicserélésére illend alkalmatosságot tartani és addig ennek

is raboskodni (hiUcnc.)

Kire való nézve alázatossan k(inv(iruiink E\»tllfnti;íd-
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nak : inéltóztassék ezen földnek továbbvaló megmaradását

kegyelmessen szívében vennyi, és az f()lje])bírt okokbul szo-

morúságának eltávoztatását del)itis in locis mélt('>ság(>s párt-

fogása és hathatós úri szószólása által kegyeimessen i)ro-

moveálni.

A melyért Isten Szent Fölsége megáldja Excellen-

tiádat és mi is a többi memes vármegyékkel együtt ebbéli

kegyelmességit nagy alázatossággal megszolgálnunk el nem

múlatjuk. Maradván

Excellentiád.

nagy jó kegyelmes Urunknak

Dátum Bü, ex generáli mindenkori iíjaz kötelességgel
congregatione, die

^^^^ alázatos szolgái:
2. Április. 1708.

Soprony vármegyei confoederált ne-

messég, a szegénséggel együtt.

84.

Purtális szekerek kireiese.

Anno 1708. die 5. Április. Az Dunán inneiul való nemes

vármegyékben ([uártélozó tekéntetes regementek számára

jíivendö campírozási-a obveniálandó ])ortális szekereknek

repartitiója ekképpen következik:
1"'"' Nemes Soprony vármegyének lévén in dimidietate

191 portája, esik portális szekér az nemes vármegyére a

szerint 126; mely szekereket is a tekéntetes nemes com-

missariatusság ugyanazon nemes vármegyében (juártélozó

hadak számára, Kegyelmes l'runk Píilsége és az confoede-

rált magyarországi statusok Regulamentuiuja szerint, ekkép-

pen repartiált

:

Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Bezerédi

Imre, úgy mint brigadéros, stábjának szekeret ... N" 5

Ugyan ö kegyelme ezerére N" 3(1

]\[ellette lév voluntérjeinek N" 8

Tekéntetes és Nagyságos Andrássi István

lTener:ílis-FöstrázsamesteruramöNagy.sága számára N" 1

Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Török István

uram stabj:ua és ezerére • ^" -^-^

Tekéntetes Nemes Commissariátusság szá-

mára szekeret
^"" "^O

Tvs/.vn 126.
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2^0- N^^emes Yass vármegyének 370 portája lévén,

obveniál portális szekér 236 ; ugyanazon nemes vármegyében
quártélozó nemes regementek számára így repartiáltatott

:

Tekéntetes Nemzetes ésVitézl SomogyiÁdám
colonellus uram stábjára N° 3

Ezerére N° 30

Tekéntetes Nemzetes Vitézl Kis Gergely

colonellus uram stábjára X° 3

Ezerére X*^ 2-4

Nemzetes Vitézl Benk Ferencz gyalog

ezeredes-kapitánv uram stábjára N° 3

Ezerére ../ N« 20

Méltóságos Generális-Marscliall laibgvar-

diájának N° 6

Tekéntetes nemes commissariatusság szá-

mára N" 147

Tészen 236".

3tio. ^emes Szála vármegyének 142^ o portája lévén,

obveniál portális szekér 94 ; mely ekképpen repartiáltatott

:

Méltóságos Fgenerális-Marschallus Gróff

Eszterházy Antal uram Excellentiájának gene-

rálstabjára N*^ 38

Nemes dragonyos-regimentre stábbal együtt N° 33

Nemzetes és Vitézl Balogh Ferencz gyalog

colonellus uram ezerére, stábjára N** 23

Tészen
."

94^

4to. Nemes Somogy vármegyének 118 portája lévén,

obveniál jiortális szekér 78 ; ugyanazon nemes vármegyében
quártélozó hadak számára így repartiáltatott

:

Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Béri Balogh
Ádám brigadéros uram stábjára N° 4

Ezerére N° 30

Ugyan kegyelme mellett lev voluntéroknak N° 3

Tekéntetes Nemzetes Vitézl Domonkos
Ferencz gyalog brigadéros uram stábjára N*^ 3

Tekéntetes Nemzetes Vitézl Kisfaludi

László colonellus uram stábjára és ezerére N^ 33

Mellette lév voluntéroknak N° 2

Nemes dragonyos-ezernek stábjára N** 3

Tészen 78.



LEVELEK ÉS ÜGYIRATOK 1706 1709. 161

5to. jSfemes Veszprém vármegyének 96 portája lévén,

obveniál portális szekér 64 ; mely így repartiáltatott

:

MéltóságosG enerális-Marschalli Locumtenens
G-róff Eszterház Dániel uram ö Nagysága stábjára N" 16

Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Fodor László
uram erezére, stábjával egyött N° 23

Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Domonkos
Ferencz uram hat compániájára N° 12

Négy compániának, a mely Simontornyán és

foki, hidvégi passusokon vagyon, nemes Tolna
vármegye assignáltatik.

Tekéntetes Nemes commissariátusságnak
maradott szekér N*' 13

Tészen 64.

gto.
jsfejjies Fehér vármegyének 50 portája lévén, obve-

niál szekér 33 ; mely fizetéseket (üiy !) Nemzetes és Vitézl
Szekeress István uram ezerére repartiált a nemes commis-
sariátusság.

^mo. jv^emes Gryr, Komárom, Esztergám vár-

megyéknek 104 portája lévén, obveniál szekér ... N° 69
Tekéntetes Nemzetes Vitézl Kisfaludi

György brigadéros uram stábjára N° 4
JEzerére W 30
Méltóságos Generális Bottyán János uram

Nagysága ezerére, stábjával egyött N° 33
Nemes commissariátusság számára maradott N° 2

Tészen 69.

Nemes commissariátusságnak szekér N° 192
Az egész vármegyékbl proveniálandó portális

szekér tészen N° 667.

Horváth Zsigmond m. k.

85.

Löportörés Vár-PaJotán.

Az palotai salétromfzés lészen benn az várban, az

kádok lesznek az elbbeni kerítésben, vár eltt. Minden
héten háromszor fog az mester fzni ; minden fzéshez kíván-

tatik 15 akó lúg, az három fzísbül lészen ordinarie 75
funt destillált, tiszta salétrom. Az salétromfznek rendel-

THALY KÁLMÁN : ESZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE. 1 1
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tetett minden mázsa tiszta salétromtul 6 frt. és intertentiojára

magának, feleségének és legényének 5 portió hs, 5 portió

kenyér és ahoz tartoz;ind(j só.

Az puskaportürö ház lészen az vár oldalában, jjale-

szátán belül; az puskaportör mester mindennap 25 funt

puskaport törhet, és így minden héten lészen IV's mázsa
l)uskapor. Az puskaportörö mesternek minden mázsa puska-

portul rendeltetett 5 frt., magának és két inassának kenyér-

bül és húsból 4 portió, conventió szerént ; azon kívül, ha
az salétromot fz és puskaportörö mesterek magokat jól

viselik, pro discretione fejér liszt és szalonna adatik nékiek.

Az puskaporhoz tartozandó requisitumok Sümegen vannak,

azokat szükséges quocitius Palotára. Tormásy Ferencz
])uska]iortör mesterrel együtt leküldeni.

86.

Order Scholcz Antal siinicfjrdri hadszertániohra.

Egregio Antonio Scholcz czaikgvarterio artolleriae

Sümegiensis praesentibus intimatur. Quatenus ab hodierna

die incipiendo, vigore hujus ordinis mei instructionalis, cunctas

claves ad dictam artolleriam seu domum armamentariam
spectantes, ad suas manus rite relegandas, apud se conser-

vabit, hac tamen expressata conditione, ut idem domus
armamentariae mundiciem et omnem curam diligenter habere
studebit.

Sfíctoido. Ad turres seu domus, in quibus pulveres

pyry conservari solent, duas seras curare lieri intendit

diversas, quarum clavim unam ajnid se servabit. alteram ver
commendanti moderno assignabit.

Tcrfio. Inventaria, i)erce})tiones et erogationes ^emper
dicto dominó commendanti repraesentare tenebitur, de qui-

bus ut eo exactius suo tempore rationes suas coníicere

valeat, semet ipsum ((uietari curabit, super quo promentio-

natus dominus (|uo(iue conimendans ordines meos habitu-

rus esset.

Quarto. In omnibus occurrendis defectibus (|uarunique

rerum, functionem ipsius concernentium, confestim habebit
recursum ad saepe nouiinatum commendantem. qui aeque
onines intervenientesdefectus. vi ofticii sui remederi tenebitur.

QKÍ)ito. Universi et singuli pixidary hujates a i)rae-

uoniinato czaik-gvarterio habebunt suas dependentias. qui
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in casibus minoris delicti, habebit authoritatein eos libere
puniendi, in actibus ver majoris aiisi, uti criminales exis-
terent, semper dominó commendanti praeinsiimabit, a quo
et praenominatus czaik-gvarterius in omnibiis suam dcpen-
dentiam babebit.

8exto. Sciat idem czaik-gvaiteriiis in rationem suae
subsistentiae dietim sibi iinam pintam vini ordinasse, cura-
bit praeterea, ut personae quo pluriniae multiplicentur in
artoUeria, qui et bene instrui debebunt.

Caetera ver, quae huic ordini pro hic et uunc apponi
nequeunt, committuntur ea omnia saepetitulati czaik-gvar-
terii demonstrandae dexteritati. Dabantur Sümegi, die 6.
mensis A])rilis 1708.

Generalis-Campi-Marschalhis

Comes Antonius Es.íferhíU!/ m. ]>.

87.

Onler Domonkos Ferencz hrnjad&osra.

Tekéntetes Nemzetes Vitézl Domonkos Ferencz bri-
gadéros és gyalog-fcolonellus s sümegi commendáns uram-
nak kegyelmének praesentibus intimál tátik, hogy mivel
kegyelmének Fölséges Vezérl Fejedelem, kegyelmes urunk

fejedelmi mdultumából és Mélt(3ságos Magyarországi Locum-
tenens s Fgenerális uram Excellentiája kegyes disposítió-
jából az sümegi commendánsság concreííáltatott : szükséges-
nek Ítéltem lenni, hogy én is említett commendáns uram-
nak ezen rövid instructiómat adjam pro sui directione.

Primo. Köteleztetik kegyelme tisztje s hivatalja sze-
rint az várnak s abban lév munitióknak, nemkölömben
az praesidiariusoknak szorgalmatos gondjokat viselni, és az
várat annak rendi szerint szüntelen tisztán tartatni, de
legfképen az munitióknak defectusit in tempore repar;íltatni,
kiknek gondjok viselése Scholz Antal név czajk-gvarternek
conferáltatott, úgy, hogy mindenném fogyatkozásokat tar-
tozzon megírt commendáns uramnak pro remedio reprae-
sentálni; kinek is hasonlóképpen minémö instructióimat
adtam, — ez anuectált acclusábul meglátliatni.

íSccundo. Az toronyra avagy házra, melyben a puska-
por conserváltatik, említett commendáns uram két lakatot
csináltasson, kültinib-küh"imbfélét, melyeknek kulcsai egyik

11*
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(()iinii('ii(l;iiis iir;mm;íl. másik nz cz;ijk-gvHrt<M"n<''l iiiarad-

joii. jíy. hogy az pi:yike. másika nélkül be ne mehessen a

toronyban.

2\'rtv). Incumbíílni fojí commendáns uramnak, lioííy az

várban lév pracsidiariusoknak legkisebb fogyatkozások se

légyen, leí>f('!ké])pen fa, hús, víz, kenyér dolgábul. melyek
ii-ánt mindenkor in antecessum illik príjvisiót tenni.

Qiiarfo. Az várnak fortificatiója singulariter reconj-

mendáltatik sokszor megírt commendáns uramnak ; valahol

in sui defensum alkalmatossabb helyt itél fortélyjára nézve.

mentlell)!) reparálta tni ne terhelytessék.

(^/ihifo. A várban lév rabokra is szorgalmatos gondot

viseltetni igyekezzen említett brigadéros uram. hogy vala-

mely fortélylyal az várnak következhet kára ne okoztasson.

Sc.rJo. Minden igyekezetivei curálni kell colonellus

uramnak, hogy az várbéli magazinális ház annona és só

provisi(')bul meg ne fogyatkozzon; melyl)en ha nem suc-

currálhatna annyiszor megnevezett commendáns uram : tali

in casu mindenkor recurráljon az tekéntetes commissariátus-

sághoz és onnét úgy az méltóságos generálissághoz, hogv
in temi)ore tétethessen szükséges dispositiókat. — Nem-
külömben

Septimo. Ha az munitiónak defectusit nem corrigál-

tathatná commendáns uram : tehát akkor is az följebb meg-
írt mélt(')ságos geuerálissághoz regressusa legyen, s ottan

remedeáltatnak mindenném fogyatkozások.

Octaro. Ha reménségönkön kívl az ellenség az várat

megszállaná és obsidiálni kezdené: tehát sokszor említett

commendáns uram az bennlev praesidiariusokkal egyíitt.

valamint becsületit és hazájához való kötelességének fíiun-

maradiísát szereti, egy csöpp vére kifolyásáig tartozik az

várat megtartani ; s hogy occasione obsidionis ]iraesidii az

bennlev vitézl rendnek szíve meg ne csiikkíinjíin : illend

lészen néki conniveálni, legfképpen ital és pénz dolg;ib(')l.

mellyek végett egyél)aránt oUyaukor az méltóságos generális-

ság succurrálni fog.

Nono. A várban lév munitiót. speciális commendé-
rozó generális intimatiója nélköl senki commissiiíjára ne
distraháltassa conimeudiíns ui'am.

Drcimi). Az itt lév salétromos háznak szorgalmatos

gondja-viselése singulariter recommendáltatik említett com-
uuMidáns uramnak, hogy abban éjjel-nappal szüntelen mun-
kiílkodtasson. Az csobánczi ])raesidiariusok hasonh'íképjjen

lévén tilialissa az sümegi praesidiumuak. inspectiója alá

adattatnak, hogv azoknak in casibus alicujus interveutiae
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sokszor mefíuovezett comiiieiidáus uram succurrálni ne saj-

nálja. Nenikölöniben Csobáncz alatt is lévén valamely puska-

portíiro ház vagyis hely, kiljen hogy szüntelen míveltessen

commendáns uram, specialiter intimáltatik, s hogy annyival

is hasznossabban munkálkodjanak benne, maga meghitt em-
l)erit oda expediálni ne defíicultálja. Legjobban lészen, ha
maga is commendáns uram arra fordul néha. Az elkészölt

puskaport mindenkor felvitesse a várban.

Undecimo. Minthogy ennekelötte is az ittvab't korcs-

máknak áruitatások az commendánsok authoritásokban ál-

lott, — azért azoknak inspectiója concredáltatik mostani

commendáns uramnak, úgy, hogy az dominus terrestris vagy
arendátoi- ])inczéjén kívl, senkinek ne légyen szabad bort

áruitatni. Ha peniglen valaki nyilván vagy alattomban

borkorcsm.ít folytatni attentálna : reá köldvén az olyanra

említett commendáns uram hajdúit, vonyassa ki borait és

vitesse föl a várban sine uUo discrimine personarum.
Dnodec'niio. Az vár kapuinak kulcsai, more solito,

commendáns uram kezénél álljanak, úgy mindazonáltal, hogy

az kapuknak fölnyitásokra és bezárásokra szorgalmatossan

vigyáztasson, hogy annak ideiben fölnyittattassanak és bézá-

rattassanak. Observálni köU azt is, hogy a midn a gene-

rálisságaz városon lészen, az kapuk béz;írat;ísokkal egy kevéssé

tartózkodni kívántatik, azokhoz való kulcsokat itt valamelly

bizonyos tisztnél tartassa : mert interveniálnak gyakran siet

jíllapotok. kik késedelmet nem szenvedhetnek, hanem éczaka

is cxi)ediáltotnak. Ahoz képest is szükséges lészen commen-
dáns uramnak az föls várkapunál egy levélfölhuzó s lebo-

csátó ládácskát egy kötélre csináltatni, a mint kulcsos várok-

ban is practicáltatik, hogy a midn valamely fell levelek

érkeznek : azokat azonnal zsinóron bévihessék. és ismét az

innét expediálandí') siet leveleket kivihessék. Caeterum. ezen

instructióm seriessén kívl valamit hazánk szolg;ílatj;íra

hasznosnak itél sokszor említett commendáns uram. mind-

azokat kérdés kívl elkövetni és végbenvinni ne terhely-

tessék ; kire hogy Isten szerencséssen kegyehnét se-

gélyje, — szivein szerint kívánom. — Dátum Sümeg, die

septima Április, anno 17(i8.

Generális-Mezei-Marschall

Es-^fi'rl/ií:!/ Ali f III m. k.
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88.

Engedély a ,^zc/>es-f'ejérrária/>n(t/,, srciJlUdk nicfjuiioikálíl^árii.

Comes, etc. praemissis praemittendis. Metíen^edtetett

Fejérvárban a mostani fegyverkezés alkalmatosságával benszo-

rult lakosoknak szlleik munkáltotása és azokban term
gyümölcsnek az ö ideiben a fehércseléd által szabados

bevitele, úgy hasonlóké])pen a következ szüretjek, oly for-

mán, hogy a megírt szllk munkálódása ideje alatt tizen-

két bels gazda fegyver nélkl ide-ki lehessen continue

szlleiknél, nem lévén szabad akárhova járniok tovább.

A szüretkoi- penig mindenik gazda maga fegyver nélkl
kimenvén, maga alkalmatosságán maga termését leszed-

hesse s behordhassa. Intimáltatik annakokáért Fölséges

Vezérl Fejedelem, kegyelmes Frunk minden rendbéli hadi

és más tiszteinek, commendóm alatt lévknek, kiváltképpen

penig fehérvári bloquádára vigyázó tiszteknek és hadaknak
fgenerálisi authoritásombul serio parancsolom, hogy jelen-

tett lakosokat a praemittált mód szerint folytató szll-
munkáikban impediálni ne merészeljék, st afféle excessívu-

sok ellen, a kik praesentibus a tisztek közöl reqiiiráltotni

fognak, nékik omni niodo assistálni obiigáitatnak : másként
a kik ezen protectióm ellen vétknek comperiáltotnak, ke-

mény böntetésemet el nem keröllik. Praesentibns perlectis.

exhibenti restitutis. Dátum ex castro Devecser. die octava

mensis A})rilis, anno 1 708.

EazfcrlKhíj Antul m. k.

89.

Tekéntefei^ nemes Dunán innens föhl rárniefji/éinek

szálló levelek jiáriájti hörethecik.

Jóllehet száma nélkl sokszor requiráltam a Tekén-

tes Nemes Vármegyét, hogy az sümegi gylés alkalmatos-

ságával reája limitált imi)Ositákat mentlbamarébb kisze-

detvén, administráltatta volna : de mindekkoráig annyiszor

lett intimátiómnak kevés gyümölcsét kelletett nagy szívem

fájalmával experiálnom, legfképi)en abban, hogy postamester

uraimék közönségessen lamentatiójokkal repraesentálják tize-



r.EA'ELEK l';s i'HYIHATdK 170i^ 1709. 167

tétlenségeket, holott már ajánlása szerint Tekéntetes Nemes
Yániíe^jé]í(-ne]c) az húsvéti terminus Isten segedelme által

elközelgetett s el is múlt : kiknek fogyatkozások miatt az

Nemes Ország szolgalatjában hátramaradás esvén, nem kevés

kára következhetik a Nemes Hazánknak ; kiknek effectuatióját

tovább is recommendálom a Tekéntetes Nemes Vármegyének.
Azomban minthogy Isten segedelme által az campírozásnak

ideje naponként érkezik : kérem a Tekéntetes Nemes Vár-
megyét, hogy az hátramaradott impositákot, portális sze-

kereket, úgyszintén zsoldos katonaságot avagy portális haj-

dúságot, ha kik még in restantiis volnának, mentölhamarébl)

administráltatni ne terhelytessék ; másként, mindezekben
valamely fogyatkozást tapasztalván, ha akaratom ellen, tisz-

tem s hivatalomhoz képest Ízetlen médiumokra tanálok

fakadnom, nem nékem, hanem maga gondatlanságának tulaj-

donítsa, ezt hozván magával az Nemes Ország közönséges

szolgalatja. A postáknak directiójokat is recommendálom a

Nemes Vármegyének : ne terhelytessék ezt jobb móddal men-
tölhamarébb statuálni, és olyan dispositiókat rendölni maga
grémiumában, hogy a mely helységekben postamesterek

lovak dolgábul szükölködtenek, tehát a helységek bírái és

lakosi minden alkalmatosságra mindenkor kocsikat, lovakat

készen tartani tartozzanak.

E mellett kívántam ezt is értésekre adnom a Tekén-
tes Nemes Vármegyének, hogy mivel Isten kegyelmességébl

az campírozásnak óránként elérkezésével az hadaknak szük-

ségesképen mezben kell szállani, — azért vagyon intimatió-

jokban hadi tiszt uraimékmik, hogy a tempore ingressus quar-

terii, minekeltte helyekbl kimozduljanak, a Tekéntetes

Nemes Vármegyével íinalis computust ineáljanak, hogy tem-

pore campirizationis az iránt sem egy, se más részrl ne

molestáltassam. — Nemkölömben ment intimatiójok emlí-

tett hadi tiszt uraiméknak, hogy senki in privatis et pub-
licis suis negotiis a posta leveleket avagy curírokat expe-

diálni ne merészelje s postamester uraimékat angariálni,

hanem nékik járandó füzeteseket tai'tozzanak megadni.

Dátum Sümeg, die 10. Április, anno 1708.

Earundem praetitulatarum Dominationum Vestrarum

servus et aniicus servire jiaratus

Conx's Á)if())iin.'< E-^.íterh('(.c!i m. \^.
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90.

Tekéntete.-i Nemzete.^ i'x Vitédö Bezeráli lm re hrificuh'yos

e's* töhhi hrif/aflrros és lova.-; focolonellux iiramnah "^íóIIó

leveleik páriája.

Tekéiitetes, etc.
(
jjraemissis praemittendisj iiitimáltatik.

Lévén már praxisban és szokás szerint bevett usiisban

itié^ az icleiíen orszái>béli monarcháknál, fíy nálunk is, hojíy

mindenkor ad initium veris az ezerek, raindenném készü-

letekkel, az hadi operatióknak inclioálására mezben való

szállíttatásokrul praemoneáltassanak. Akarván azért én is

ezen metbodiist commandóm alatt lév f és alacsony renden

való hadi tiszt uraimék által debito modo observáltotnom

:

kívántam kegyelmednek és per consequens kegyelmed rege-

mentjének is praesentibus intimálnom, maga brigádája alatt

lév hadakat minden nap s minden órán oly készülettel

készen tartani ne terhelytessék, hogy az midn ez iránt

emanálandó második orderemet veszi, minden szempillantás-

ban s mindenném készülettel megindulhasson, a hová fog

intimáltotni. E mellett postamester uraimék lamentabiliter

repraesentált quaerelájokbul sajnálva kelletik értenem, hogy
némely óberster uraimék mind in publicis s mind in j)ri-

vatis suis negotiis szokták levelek elküldésével ket anga-

riálni ; az ki minthogy az monarchiákban is sohol nem practi-

cáltatik : azéi't itt is tilalmasnak értse említett Ijrigadéros

uram, hanem ki-ki tartozik az p<')stáknak járó fizetéseket

praestálni. Azomban, hogy tempore campirizationis az nemes
vármegyéktl ne molestáltossam, azt is kívántam sokszor

említett brigadéros uramnak intinuálnom, hogy a regimen-

teknek quártélyokbul kimozdulások eltt kegyelme az

nemes vármegyékkel íinalis comi)utust ineálni el ne múlassa.

Dabantur Sümegini, die lo. Április anno 1708.

CTenerális-Mezei-Marschall

E.^cterházíj Antal m. k.

91.

Teki'ufetes Nenies Commissariáf assáij nak ^cóUúlevele páriája.

Minthogy Isten segít kegyelme :íltal camiiírozásnak

ideje naponként közelgetvén, adtam intimatiómat az Tekéu-
tetes Nemes Vármegyéknek, hogy az sümegi gylésnek alkal-
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matosságával reájok limitált impositáknak adniinistratióját,

nemkíilöniben az repartiált portális szekereknek, úgy az

még restáló zsoldos katonaságnak avag_y portális hajdúság-

nak teljes eifectiiatióját admaturálni ne difficultálja. Ahoz
(képest) kívántam a Tekéntetes Nemes Commissariátusságot

illendképpen requirálnom : ne terlielytessék maga részérl

H praemissákot az megírt Tekéntetes Nemes Vármegyéknél
liatliatóssan adurgeálni, hogy azok ante terminum campiri-

zationis efíectíve consummáltassanak. E mellett hogy kenyér,

só, hús és egyébb kévántató provisió dolgábiil meg ne fogyat-

kozzon az vitézl rend : ne terlielytessék a Tekéntetes Admi-
nistratio ex sibi incumbenti officio olyan dispositiókat tenni,

melyek által a kívántató kenyér, só, hús és egyebek in tem-

pore prociiráltossanak ; legfképen hús iránt tessék olyan

rendölést tétetni, hogy az lábon administráltossék az hadak
számára elegendképen. Melyeknek effectuatiójokat a midn
iterato recommendálnám a Tekéntetes Nemes Commissária-
tusságnak, kívánom, ezen levelem tanálja kévánatos fris jó

egészségben ; maradván
A Tekéntetes Nemes Commissariátusságnak

Dátum Sümeg
szolgáló igaz jóakarója

die lü. Aprdis 1708. ^ j j

EscferJKÍíij A II fa! m. k.

92.

(if/((/ot/ c'.s- Jora.s lírujüdiros ('s culenellus nni'iíiirLiinl.- sinlló

ordere'dnel- páriája.

Tekéntetes Nemzetes Vitézl Béri Balogh Ádám bri-

gadéros és lovas fcolonellus uramnak per paesentes inti-

nuíltatik. — Minthogy az jövend campániához kívántató

szekereknek s requisítumoknak praestálása iránt való repartiá-

líísában nem lévén informatióm. Tekéntetes Nemzetes Vitézl
Szent-Györgyi Horváth Zsigmond directoi- uramat hozzám
hivattam ; ím e E,egulanientum szerint való szekereknek

melyik vármegyétl mennyi obveniáló számát kívántam pro

sui directione transmittálnom ;* i melyhez képest megírt colo-

nellus vagy brigadéros uram kegyelme annak praestálásá-

ban, mentlhamarébb való elkészíttetésíben úgy szorgal-

matoskodjék, — hogy annak ideivel, a midn a praemittált

'") L. följebb, 84. sz. a. közölve.
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orderemben is inseráltatott második intimatiómat veszi, leg-

kissebl) retardatiója s hátramaradása az tál)orban való szál-

lásban ne következzék. — Azomban valaki töljljet az repar-

tiált palétán kívöl a szegénységtl extorqueálni fogja : abban

bizonyos lehet, azon szekereknek vagy marháknak dupla árát

meg fogja adni. s ex sujierabundanti érdendett árestomát

is tapasztalhat()képpen magán fogja tapasztalni; kiben külön-

bet sem cselekedvén. Devecser, 12. Április 1708.

Grenerális-Mezei-Marschall

EszterJuizy Antal m. k.

93.

Engedély a iJ'/öri lakosokncd; f<.í;öUet]x sth. mefjm ívelésére.

Praemissis praemittendis : quibus interest, aut interessé

poterit, nótum faciemus.

Az mostani fegyverkezés alkalmatosságával Györl)en

és Gyri-Újvárosban s Szigetben szorult lakosok nálam és

a Dunán innét lév Tekéntetes Xemes Oeconomialis Admi-
nistratiónál szlleik munkája engedelme végett tett instan-

tiájokra nézve, hadaink szükségekre kívántató bizonyos ked-

veskedésekért megengedtetett kegyelmeknek, hogy ezeltt

elmúlt esztendkben observált praxis szerint ki-ki az itt-kinn

lév akármely promontoriomon találtatható szlleit szaba-

don, mindenmódon míveltethesse és munkáltothassa az jöv
Szent-Mihály napig, és az id alatt akáiuii névvel neve-

zend term gyömölcsét cselédi által minden tartóztatás

nélköl behordathassa. Úgyszintén, de praesenti a miném
szarvas-, tehén-, borjú-csordabéli és sörtés-marháik. kecskéik,

juhaik az említett akármely statusbéli lakosoknak találtot-

nak : azok is, ugyan Szent-Mihály napig szabadossan (min-

den más pusztákat, határokat excipiálván), juxta territórium

praesidii váltothassanak, hozzá értvén a fákot is, szántást,

vetést, szénatakarást az város határában és faluban tehes-

senek. Mely praemittált engedelem hogy gátlás és hábor-

gatás nélkl continuáltothassék, — nagyobb securitásokra

nézve kegyelmeknek adtam ezen patentalis protectiómat.

intimálvíín Fölséges Fejedelem és a Confoederált Magyar Haza
akármely rendbéli hadi tiszteinek s híveinek mind kíizön-

ségessen s mind személy szerint, commendóm alatt valóknak

penig. kivált azon (xyr eltt vigyázásra rendelt tiszteknek
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és hadaknak serio parancsolom, hogy a megírt gyri lako-
sok szllmunkáik és a mészárosok rétén való 30 vágó
pascuatiókat, szántásokat, szabados gyümölcs-bétakaráso-
kat, a praemittált mód szerint, a jelentett terminusig
gátlás nélkl megengedjék, valami ok és kigondolható prae-
textus alatt tilalmozni s károsítani ne merészeljék 6' kegyel-
meket, st afféle excessívusok ellen praesentibus a kik tisz-

tek közöl requiráltótnak, assistálni az nevezett lakosoknak
a följebbírt conditiók manutentiójában keménv böntetés
alatt obligáltotnak. Dátum *)

Generális-Mezei-Marschallus

EsHerhá.cji Antal m. k.

94.

Pária Htemrum SpedaUli ac Magnifico Dommu Baroni
Franciscu Klohodt.il:i Indijtae Adminidrationis Oeconomt-

calis Praesidi sonantium.

Salutem, servitiorum, etc. Praemissis praemittendis.
Az Dunán általjövetelem alkalmatosságával Mélt()sá-

gos Magyarországi Locumtenens és Fgenerális uramtul ada-
tott instructiómnak punctumi között : inter reliqua az Dunán
innét való Tekéntetes Xemes Oeconomicalis Administra-
tiónak megtekéntése lévén committálva, kívántam magamot
kiadott instructiómnak tenorához kötelességem szerint min-
denmódon conformálnom ; kit is a midn investigáltam.
szemlélve szemlélem az sok károkat, mellyeket nem egyebek,
hanem csak egyedl az assessor uraiméknak nemlétek okoz-
tanak

;
kikrl egyébaránt ezen levelem megadó Nemzetes

Vitézl Hegyi G-yörgy uram ore tenus tehet relatiót. a kit
a tul lév Tekéntetes Nemes Oeconomicale Consilium pro
registratore hujus administrationis nem terheitett vala resol-
válni, és nékem, hogy azon fuuctiójában accomodáltossék,
specialiter recommendálni. És jóllehet az elmillt ónodi gy-
lésnek alkalmatosságával Fölséges Vezérl Fejedelem, kegyel-
mes Urunk indultumából és az Nemes Ország consensussá-
b(')l Nemzetes A^itézl Kovács János és ri Miliál uraimék
ordináltottanak vala pro assessoribus ezen földön lév Oeco-
nomicalis Administratióra : mindazonáltal, minthogy az

*) A dátum hiányzik, (l^gyanezt az intézkedését Bottyánnak
föntebb hibáztatta.)
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kegyeliiiek absentiájok miatt is causáltottanak az megszám-
lálhatatlan defectiisük, másképen nem lehetvén ezen resaltiál-

hatatlan károknak obviálnom, — csak fönntitulált Fölséges

Urunk ratificatiüjáig is kívántam Tekéntetes Nemzetes
Vitézl Szent-Györgyi Horváth Jóseph és Bogyai György
nraimékat pro assessoril)US constituálnom, vagy csak azon

okbul is, hogy föllebbnevezett Kovács János uram kegyelme

általjövetelével az nagyobb következhet confusiónak eltá-

voztatásának, (lévén azonkívl is Tekéntetes Nemzetes
Vitézl Horváth Zsigmond director uramnak in obiiga tio-

nem oflicii commissariatus elegend distractiója.i mind a

két részrl elegendképen egyedl nem sufticiálhatott : kirl

már praevie mind Fölséges Urunkat s mind F-Generális
Urunkat alázatossan informáltam. Hogy annakokáért én is

ne láttasam instructiómnak eleget nem tennem : akartam
kegyelmednek is ezen dispositiómat értésére adnom, és spe-

cialiter recommendálnom : ezen két substituált subjectumokat

(a ki mind az kett igaz, szeret hazafiú, qualificatus sze-

mélyek lévén, ezen functiónak végbenvitelére alkalmatossak)

Fölséges Urunknál ne terhelytessék hathatós recommenda-
tiója által kegyelmeket manuteneáltatni és contírmatió-

jokat, együtt a Tekéntetes Nemes Oeconomicum Consilium-

mal laborálván, obtineálni. En ugyan azok confirmatiójával

nem kívánok magam authoritásomnak dilectióját ebben
magamnak vendicálnom : de tekéntvén, ezek defectussával

ezen darab földnek majd-majd utolsó romlásra jutand irre-

compensabilis siralmas sorsa, mely hogy in tempore ante-

vertáltossék, remediátióját iterato recommendálom kegyel-

mednek, hogy annyival is az jó oeconomia ezek hasznos,

serény dexteritássa által gyümölcsössebben s tapasztalhatóbb

javunkra czélozó haszonnal minden részeiben continuáltossék.

Azonban a miném. gróff Szent-Iványi Lászlónak eddig a

Tekéntetes Oeconomicum keze alatt lév s constáló részem-

rl azon kegyelmed eltt nála haereáló adósságért számomra
assignált szll végett informáltatom Szke Mihály secre-

táriusom által, hogy kész volna kegyelmetek azon capitálisom

interessét készpénzül fzetni és az szllt az Tekéntetes

Oeconomicum, úgy mint eddig, manuteneálni : mely jövend-
béli fructnssábul j(')llehet jó munkáltatásom által in duplo

reménlhetném hasznomat, mint pénzl az interes tenne magá-
ban, — mindazonáltal kegyelmed úri tekéntetire s affectió-

jára nézve kívánván kedveskednem ebben is : a szllt
mindaddig, még az interest készpénzül, fogyatkozás nélköl

a Tekéntetes Oeconomicum Consilium megfüzeti annuatim,

azon szll usussát és possessióját vigore praesentium cedá-
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lom, kérvén kötelessen kegyelmedet, ha tetszik az szllt
megtartani : említett Hegyi uramnak capitális-adósságom

interessét kezéhez adatni ne terheltessék ; másként nagy
kárommal következnék, hogy se interesem, se a szll kezem-

hez vétele nem találna lenni ; melynek valamelyikében hogy
eddig is sok kárommal várakoztató contentatióm ne conso-

láljon, nálom tapasztalt kegyelmed szép jóakaratja okozni

nem kívánja. Ezzel maradván
Praetitulatarum Dominationum Vestrarum

Szent-Miklós, 16. Április 1708.

servus et amicus paratissimus

Comes Aiitoniu,^ Es.íterJi(hu m. p.

95.

A Jiadak s.záynára érkezett posztók assif/natii.

Colonellus Fodor Lásdó urammal 23. Április a cas-

sával s mundérunggal Dunán általjött Nemzetes Vitézl
Commissárius Úrnak küldött assignatiók sepcificatiója.

Els, úgymint Szily uram compániájában
lév hat személyre való kék posztó N'^ 6

Grregáriusokra vörös posztó N"^ 81

Haraszty compániájára kék N° 5

Grregáriusokra vörös N° 86

Bak compániájára kék N*' —
Gregáriusokra vörös N*^ 40

Ttésy compániájára kék íí° 5

Gregáriusoknak vörös N° 58

Summa kék posztó 16

Summa vörös posztó 265

Abát véget N" "94

Kék posztót tizenhat személyre számlálván,

egy-egy személyre két-két réfet N'' 32
Vörös posztót kétszázhatvanöt személyre,

egyre számlálván két-két réfet, facit 530.

Csinált.'itásokra, bélléseik, zsinórjaik s gomb-
jaik mögszerzésére készpénzt ti. 200.

Devecser, 29. Április 1708.
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96.

A tiszti posztüli továhhi szétosztása.

Dunán innénd lev egész regimentekre obveniáló posztó-

béli fizetések ekéj)])en következik

:

Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Bezerédi Imre briga-

déros uram ezerének obveniált selyemposzto réft":

Óbersternek Réff N« 5

Oberst-Lajdinantnak » N° 4
Óberst-Yocht-Majsternek » N" 3

12 Fhadnagynak » N" 24

12 Vice-hadnagynak » N° 24

12 Zászlótartónak, fajlandis » N<^ 24

Selyemposzto, réft" ... X° 60

Fajlandis, réff N" 24.

Tekéntetes Nemzetetes és Vitézl Kisfaludy Györf/tj

uram ezerére obveniál selyemposztó réff

:

Óbersternek Réff N° 5

Oberst-Lajdinantnak » N° 4

Óberst-Vocht-Majsternek » N° 3

9 Fhadnagynak » N° 18

9 Vice-hadnagynak, fajlandis ... » N" 18

9 Zászlótartónak, fajlandis » N° 18

Selyemposztó, réff ... N** 30

Fajlandis, réff N° 36.

Tekéntetes Nemzetes Vitézl Balogh Ádám uram
ezerére obveniál

:

Óbersternek Réff N« 5

Oberst-Lajdinantnak » 'N° 4

Óberst-Voclit-Majsternek » N*' 3

10 Fhadnagynak » N« 20

10 Vice-hadnagynak, fajlandis ... » N" 20

10 Zászlótartónak, fajlandis » N° 20

Selyemposztó, réff ... N° 32

Fajlandis, réff N° 40.



N« 4
N« 8

^0 20

N° 20

N« 20

í ... N« 32

X" 40.
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Nemzetes Vitézl Kisfalndíj Lás.dó uram ezerére

obveniál

:

Óbersternek Réff N° 5

Oberst-Lajclinantnak

Oberst-Vocht-Majsternek

10 Fhadnagynak
10 Vice-hadnagynak, fajlandis ...

10 Zászlótartónak, fajlandis

Selyemposztó, réff

Fajlandis, réff

Nemzetes Vitézl Török Idván uram ezerére obveniál

Óbersternek Réff N° 5

Oberst-Lajdinantnak

Oberst-Vocht-Majsternek
10 Fhadnagynak
10 Vice-hadnagynak
10 Zászlótartónak, fajlandis

Selyemposztó, réff

Fajlandis, réff

Nemzetes Vitézl Somogyi Ádám uram ezerére obveniált

selyemposztó, réff:

Óbersternek Réff N« 5

N° 4
N" 3

No 20
No 20
No 20

¥ ... NO 52
NO 20.

Oberst-Lajdinantnak » No 4
Überst-Vocht-Majsternek » No 3

10 Fhadnagynak » N" 20

10 Vice-hadnagynak » No 20
10 Zászlótartónak, fajlandis » No 20

Selyemposztó, réff NO 52
Fajlandis, réff NO 20.

Dragonijos-refiimentre *) obveniál selyemposztó :

Oberst-Lajdinantnak Réff No 4
Óberst-Vocht-Majsternek » No 3

10 Fhadnagynak » No 20
10 Vice-hadnagynak, fajlandis ... » No 20
10 Zászlótarti'mak, réff fajlandis » N" 20

Selyemposztó, réff NO 27

Fajlandis réff NO 40.

*") Magáé E. Antalé, Palásthy Ferencz alezredes vezénylete alatt.
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T 2h" o

N" 4
Xo 3

N« 16

N« IH

N« 16

f ... N« 28
N« 32.

Szcl-ercs Is-tván ni-nm ezerére obveniál selyem]K»sztó

Óbersternek Réff N"
Oberst-Lajdinantnak
Oberst-Yücht-Majsternek

8 Fhadiiaiíynak
8 Vice-hadnagynak, fajlandis ...

8 Zászlótartónak, fajlandis

Selyemposztó, réff

Fajlandis. réff

Kis^í Gergely uram ezerére obveniál selyemposztó réff

Óbersternek Réff N'

Oberst-LajdinantDak

Oberst-Vocht-Majsternek
9 Fhadnagynak
9 Vice-hadnagynak, fajlandis ...

9 Zászlótartónak, fajlandis

Selyemposztó, réff ... N° 30
Fajlandis, réff N" 36.

Doínohos Fereiicz uram ezerére obveniál selyem-

posztó, réff:

Óbersternek Réff N« 5

Oberst-Lajdinantnak » N° 4

Oberst-Vocht-Majsternek » !N° 3

8 Fhadnagynak y> W 16

8 Vice-hadnagynak, fajlandis ... » N° 16

8 Zászlótartónak, fajlandis » N« 16

t jN"

N« 4
Xo 3

N« 18

N« 18

N° 18

Selvemposztó, réff ... N« 28

Fajlandis, réff N*^ 32.

Balogh Ferenci- ezerére obveniál selyemposztó, réff

:

Óbersternek Réff N«
Oberst-Lajdinantnak »

Oberst-Vocht-Majsternek »

8 Fhadnagynak »

8 Vice-hadnagynak, fajlandis ... »

8 Zászlótartónak, fajlandis »

Selyemposztó, réff

Fajlandis, réff

' N« 5

N« 4

N° 3

NO 16

N« 16
Xo 16

N« 28

N« 32.



Xo 4

N*' 3

N« 16

N° 16
>^T0 16
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BenJcö Ferencz uram ezerére obveniál selyemposztó, réff

:

Óbersternek Réff N« 5

Oberst-Lajdinantnak

Oberst-Vocht-Majsteriiek

8 'Fhadnagynak
8 Vice-hadnagynak, fajlandis ...

8 Zászlótart(3nak. fajhmdis

vSelyemposztó, réff ... X" 28

Fajlandis, réff N» 32.

97.

Assignatió Bezerédy ezerére.

Az Dunán innens nemes lovas és gyalog egész regemen-

teknek prima planájára obveniált posztójok az alább megírt

esztendre ezen assignatió tenorja szerint ekképen következik :

Nemzetes Vitézl Diskai Ferencz substitutus vestiturae

commissarius uram, adja ki kegyelmed erga praesentem

assignationem Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Bezerédi

Imre brigadíros és lovas-fcolonellus uram prima planájára

obveniáló posztót ez alább megírt mód szerint, mely is illetín-

képpen következik

:

Magának Oberster uramnak selyemposztó réfét,

numero 5

Oberst-Lajdinant uramnak selyemposztó réfét,

numero 4

Óberst-Vocht-Majster uramnak selyemposztó

réfét, numero 3

12 Fhadnagynak selyemposztó réfét, numero ... 24

12 Vice-hadnagynak fajlandis posztó réfét, numero 24

12 Zászlótartónak fajlandis posztó réfét, numero 24

In universum computando selyemposztó réteket, numero

60, és fajlandist 24, melyekrl solito modo quietáltotván

magát. *)

Generális-Mezei-^Marschall

Eszterháijj Antal m. k.

*) A számításban hiba van, a mennyiben az egyenkénti

kimutatásban az oberster, az úberst-lajdinant. az óberst-vochtmaj-

ster s a 12 fhadnagy számára van selyemposztó, összesen 36

rf, rendelve, — a vice-hadnagyok- és zászlótartóknak pedig fajlandis,

összesen 48 rf. Tehát vagy a vice-hadnagyok is selyemposztót kap-

tak, s akkor kij a 60 rf, és az egyenkénti kimutatás a hibás, vagy

az összeszámítás, de valószinííbb, hogy ez utóbbi.

THALY KÁLMÁN '. ESZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE. 1*2
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98.

A széni-máriom convenf, Eszterházyltoi.

Méltóságos Fögenerális,

Nékíink kegyelmes nagy jó urunk. Patronusunk!

Szent-mártoni szent convent minket Excellentiádlioz

követségben per expressum úgy küldött, — hogy Excellen-

tiáddal ore tenus szólván, dolgait az szent conventnek

alázatossan detegáljuk. Azért instálunk elsben is alázatos-

san azon, hogy ezt megengedni méltóztassék, tanquam verus

páter patriae et ecclesiae Dei praeprimis ac religiosoruni

fautor clementissimus. Mindazonáltal pro acceleratione nogo-

tiorum kíntelenítettünk csak obiter is memorialisban propo-

nálandó dolgainkat Excellentiádnak alázatossan beadnunk.

Elsöhen is, emlékeztetjök Excellentiádat Fölséges

Vezérl Fejedelem, kegyelmes urunk kegyelmes protectio-

nalisa mellett kiadott banderialis protectiójára, melyet

sümegi concursus alkalmatosságával Somogy vármegyébl
obveniálandó minden dézsmáinknak minden háborgatás nél-

köl való kiszedésére hasonlóképen kegyelmesen kiadni mél-

tóztatott ; melyeket is némelyek, signanter penig Tekéntetes

Nemzetes Vitézl Palkovics Ferencz, Grrajner Antal és

Csala János infringáltak sokképpen, mivel nemhogy odaalá

lév embereitl az szent conventnek az dézsmabéli gabonát

és abrakot kérnék ki és de et super legaliter quietálnák.

az mint Excellentiád parancsolatja is azt tartja, — hanem
sok helyekrl méretlenül is elvitték, quietantiát se adtak,

ott lév páter tiszttartónkat rút szóval illették, fenyegették,

és per absolutum is az tizedléstl eltiltották, az mint emlí-

tett Nemzetes Vitézl Grajner Antal fstrázsamester nálunk
lév levelébl kitetszik. Az mi több, nem applicálják az

ország szolgalatjára, hanem magok privatumára, és nem az

ország szükségére, hanem ide s tova ajándékozzák. Recenter

penig akarván száztizenöt akó dézsmabéli bort elvitetni

:

Nemzetes Vitézl Palkovics Ferencz uram, — nem tudatik

ki authoritássábul, — arra rendöltetett szekereinket nagy

kárunkra s böcstelenségönkre Simontornyára hajtatta, és

azután a mi dézsmaboraink voltak, mind elvitték, ki is

többre ment, az száztizenöt akón kívl, kétszázötven

akónál. Ezeket is jobban i)rivatumra, hogysem az ország

szökségére ap])licálják ; kevés még kinnmaradott restantiá-
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kot isj uiellyeket az szegénységen való szánakodás miatt
tiszteink kinnliadtanak, — most szedik. Ezeknek azért

orvoslásáért instál Excellentiádnál az szent convent : mél-
tóztassék megparancsolni, hogy legaliter mindezekrl quie-

táljanak, a boroknak az árát penig, — minthogy nagyobb
részre Simontornyán kiárolták s most is árolják az korcs-

mán, — az árát adják meg, mivel bövönn is kitelik, ha csak

itgy füzetnek is, a mint odaalá való tisztönk eladhatta volna.

Másodszor. Minthogy ezeltt való négy esztendkben
is valami csak legkissebb dézsmáink voltának is, az ország

szükségére applicáltottak, úgy hogy a szent convent még
csak két pínz hasznát nem vette : azért a kikrl legális

ednihány (j^uietantiáink vadnak, melyeket is már régen
Tekéntetes Nemzetes Vitézl Horváth Zsigmond director

uram kezéhez adtunk, méltóztassék most bár csak azoknak
az árát megadatni, mivel oly szkösök vagyunk, hogy csak

jó ruhában sem járhatunk.

Harmadszor. Mivel a szent convent Istennek rendö-
lésébl véletlenl az elmúlt napokban supremo capite desti-

tutus, árvájul hagyattatott, decedálván archiabbasa : kívánta
€zt is Excellentiádnak értésére adni általunk s egyszersmind
alázatossan is kérni, hogy a midn medio tempore secundum
sacros canones, regiae dyplomata ac sacram regulám Bene-
dictinam magának helettevalórul provideálni fog, annak
Gryrben való lakását ob conservationem archivy et supel-

lectilium Ecclesiae Sancti Martirii, etc. (melyek egyébaránt
certo certius az adversa porsának praedájává lesznek, szegény
klastromunknak és az Nemes Országnak is nagy kárára)

megengedni méltóztassík.

Negyedszer. Világos dolog az, hogy ab antiquo S.

Martirii szent conventbeli, Istennek szentöltetett subjectumai
apostolkodván, az lölköknek kívántak szolgálni ; hogy azért

tovább is ennek nagyobb folyamotja lehessen : maga kiadandó
passusa által méltóztassék megengedni, hogy a szent pap-
ságra alkalmatos és már esztendtl fogva szükséges profes-

sus clericussainkat ad sacros ordines suscipiendos oly helyre

köldhessük legközelyebb, a hol consecratus püspök vagyon.

Mindezekre kegyelmes választ várván, — maradunk

Excellentiádnak

alázatos káplányi, szent-mártoni

szent convent követjei

:

Páter Bonifacius Lánczy,

Páter Hyeronimus Csatái m. p.

1-2*
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99.

Határozványol- a mefjelözöre.

Eesolutiones ad eadem puiicta a venerabili conveiitu

proposita modo et ordine subseciiiendi.

Ad primnm punctum. Jóllehet tagadhatatlan dolog,,

a szent conventnek mind Fölséges Fejedelem, kegyelmes

iirunktul s lígy consequenter magamnak is, mint Dunán
innen lév commendónak jószágikra adatott patentalis pro-

tectióm, a végre, hogy cum seciiritate continuáltotván az

oeconomia, azokbiil prosijerálható haszon az convent által

percipiáltassék ;
minthogy penig az haza mostani elmúl-

hatatlan szüksége úgy kívánja, hogy az hadak alimentatió-

jában valami fogyatkozás ne következzék, — kínteleníttet-

vén az nemes commissariatusság azon decimához nyúlni és

in publicüm commodum convertálni, sub illa tamen condi-

tione, hogy de omnibus perceptis et percipiendis legális

quietantiák adassanak, melyek mellett ex cassa inclyti

commissariatus az erogatio boniíicáltossék : ugyanarra nézve

lészen parancsolatja commissárius uraiméknak, hogy, ha

quietálni az conventet ekkoráig elmúlatták, azonnal quie-

tálni tartozzanak, és úgy a Tekéntetes Administratióra adott

intimátiómra nézve, mind az elvitt búza és abrak végett.

Az Administratiótul elvitt bornak penig Simontornyán Graj-

ner Antal uram által készpénzl illend bonificatiója légyen.

Az kissebbétés iránt in(|uisitiónak lenni szükséges, hogy

abbul eruáltossék az vétkes, s ahoz képest teljes satis-

factiója (adassék.)

Ad secundum. Iratik intimatio az Tekéntetes Admi-
nistratiónak : erga legales quietantias az mi praetensiója

liquidáltathatik ottan a szent conventnek, mentlelbb
tegyen rendölést teljes megelégítésérl.

Ad tertium. Jól constál az szent conventnél az haza

hvségére maga esküvéssel kötelezett confoederatiója ; mely

kívánság minthogy azon confoederatió ellen lenni láttatik :

azért semminémöképpen nem placidáltothatik. másként sem

lévén ebben módom, hogy én magamtul az convent akarat-

ját resolválhassam ; kihez képest szükség, hogy vagy Fölsé-

ges Urunkn:íl, vagy penig Méltóságos Locumtenens uramnál

hoc in puncto instantiáját insinuálja.

Ad quartum. Adatni fog passus a szent convent
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clericussinak, hogy egri püspök uramhoz Egerben mehes-

senek az szent hivatalnak fölvétele continuatiójára. csak

insinuáltassanak az személyeknek nevei.

Devecser, die 6 MayJ 1708.

Generális-Mezei-Marschall

:

Gróff' Es.derházy Antal m. k.

100.

Vas vánnegyének.

Illustrissimi, Reverenclissimi, Spectabiles ac Magnifici,

íídmodum Reverendi, Perilliistres ac Grenerosi. Egregii item

€t Nobiles Domini, amici mihi colendissimi, observandissimi

!

Salutem et paratissimam servitioriim meoriim commen-
<lationem. — Jól constál a Tekéntetes Nemes Vármegyénél,

hogy a miólta Isten szíves indulatunkat ez Nemes Haza
fölvett ügye hasznos munkálódására felbuzdította s ezen

Dunán innét való földdel azon jóra én is hites confoede-

ratióm által magamat resolváltam : mindenütt — mind közel

s úgy távollétemben — teljes igyekezetemet s tehetségemet

egyedül arra függesztettem, hogy mindennem dolgailjan

€zen föld, a militia és a szegénység mentül jobb renddel s

hasznosabban segítdhessék ; a minthogy subeált mostani

caracteremben a túlsó részen tött szolgálatom alkalmatos-

ságával, a míg Fölséges és Méltóságos elttünk járó Princi-

pálisink méltóságokhoz közelebb való accessusom lehetett,

mindennem defectussit e tartománynak nemcsak decla-

rálnom, de orvoslását is sürgetnem s munkálódnom el nem
múlattam. Most már pedig mind magamnak és méltóságos

vice-generális uramnak arrul a részrül lett eltávozásunkkal

ezen földnek auctoritatívus subjectuma nem lévén csak oly

is túl, a ki ennek a földnek szükséges requisitumi sollici-

tatiójában s minem statussá repraesentatiójában, annyival

is inkább fogyatkozásinak remediatiójában fáradozni tud-

hatna, már is pedig, a mint a dolgok circumstantiái mutat-

ják, nagy hátramaradása s irreparabilis kára— fél •— enuek-

utánna ezen földnek ne következzék : minthogy a mostan pro

15. currentis celebrálandó egri concursus alkalmatosságával

igen alkalmatossal! esnék minden dolgaink szükséges reprae-

sentatiója, melynek hasznos effectussát reménlem magam
— mint egyik senator — általráiidulásával mindnyájunk con-
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solatiójára bizonyossan megnyeihetnem, nem lévén az ellenség

részirül is még most oly veszedelmünket okozható ellenséges

motusok. hogy könny-szerrel való utam-ro7/ szerencsés meg-
térésemig valami változását ezen földnek vélhetnénk ; mely
közhasznunkra czélozó jóindulatomat megértvén a többi

között az Tekéntetes Nemes Vármegye is, reménlem, azon
jelentett utamra induló igyekezetemet maga jövendbéli
vigasztalására maradását tekintvén benne, nemhogy valami

balitéletet, vagyis illetlen vélekedést irántam tenni, sót

minden kétségkívül approbálván, intentiómat secundálni s

hamar naj^ok alatt személyem visszajövetelit kívánt válosz-

szal s örömmel várni kész lészen, assecurálván a Tekéntetes
Nemes Vármegyét : valamit közjavára és ennek az egész

föld közfogyatkozásának hasznos megorvoslására elkövet-

nem tudhatok, végbenvitelit el nem mulatom. Hogy azért

bizonyosabb consensussát cum resolutione reliquorum Incly-

torum Comitatuum a Tekéntetes Nemes Vármegyének is

vehessem : maga követjét Szombathelre ezen levelem vételivel

ne sajnálja expediálni, honnét is kétségkívül bizonyos hová
czélozó elméjét az praemittált dologban kinek-kinek vehessem
követ uraiméknak.

Coeterum servet Deus praetitulatas Dominationcs Ve-
stras, diu salvas et incolumes. Manendus

Earundem Dominationum Vestrarum

Ex castro Devecser,

die 6. May, 1708. ^^^"^^^^ ^^ ^^^^^^^

Comes Antonius Es.derJtdii/ m. p.

Alól: Vas vármegyének.

101.

Ler(^ a fjyöri liailí fofihjok ik/j/éhen.

Spectabilis ac Magniíice Domine Baro, in licitis

observande

!

Perceptis literis Spectabilis Dominationis Vestrae deli-

beratione i)omini Baronis Kirchpergh mihi sonantibus. volens

hactenus servatam conlidentiam dein etiam a diflidentia

separare, eundem Dominum Baronem unacum sibi adjunc-

tis eo line ad colonellum (/'onfoederationis nostrae direxi,

ut adventum ejusdem i)raetitulatae Dominationi Vestrae
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spectans, quamprimum siib potestate Spectabilis Domi-
nationis Vestrae detenti nostrates captivi exmittentur, illicu

eimdem remittat
;

quis, siquidem charactere capitaneatus
iiteretur, sedecim portiones sibi vondicare de vigore Regu-
lamenti quiret, illas cum diiobus furirsiciis, uno timpanista,
et tribiis ex Hannoveriano regimine dragoneriis compiitando,
23 portiones efíiciimt, unde etiam totidem personae per
ammiitationem obvenirent; et quamvis in hiinc numerum
exmittendi nostrates cai)tivi se extendere non possent : dum-
modo praefata Dominatio restantiarum se agnoscendo, prae-
scripto Dominó Stepliano Fekete, nostrato colonello, assecu-

ratorias de complanatione emittere non gravetur scripto-

tenus, omnino idem Dominus Baio sine ulteriori detentione
siib ea parola intromittetur. Caeteriim, etc.

In licitis servire paratissimus

Comes Antonius Eszterházy m. p.

P. S. 8i(iiiidem in literis Dominationis Vestrae prae-
tensiis vexillifer lidelitatem patriae agnoscens, eandem ac
servitutem Confoederationis amplexus fuisset, remitti non
potest; quare intiis existentes ejusdem supellectiles, uxorem
atque proles adversitatibus praemi indulgeat, quin imo si

exeiindi intentionem manifestarent, (ne etiam nos repraes-
saliis recompensare ansam habeamus), sine ulteriori deten-
tione exeimdi tribiiat facultatem.

102.

Le ff'/ Heister cs. fvezérhez^ Bezerályne' elfoyása (Mgáhcui.

Excellentissimo ac Illustrissimo Dominó Generáli
Campi-Marschallo, Siberto Hajszter Sabaria emanatarum
litteiariim pária, de dato 15. May 1708.

Quandoquidem sua Excellentia proxime elapsis diebiis

ad Ginsium probasset actionem, ea occasione qnalesnam
acciderint casus, íidem adhibere nequeo; siquidem tam
christianitati, quam et gcneralatus dignitati obversarentur,
cum scitu 8uae Excellentiae esse perpetratos singulari cum
admiratione intelligere necessitor, quorundam ex passionato
instinctu delatam ad sinistram infoimationem Domini Bri-
gaderii Emerici Bezerédi consortem Ginsio abduceus, incap-
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tivari, ({uod desideraveiit, nec aliter opinor. quia satis

superque mihi nóta Yestrae Excellentiae iu belligeratioue

experientia, (uisi aliquoiimi svasionibus mota fuissetj, uoii

solummodo eam incaptivari non indulgisset : sed nec mini-

mum adversitatis et disgustus (quod omnis martialis liaeros

abominatur) inchoare etiam Vestra Excellentia dedignata

fuisset, et licet de qnibusdam coloratis praetensionibus 8ua
Excellentia, aut <|uiscunqiie tandem ad ulciscendum formait'

posset ansam, non liic esset niodus, iit muliebres adstringan-

tur status, prouti nunc ob motam Domini Emerici Bezerédi

paroláé diffidentiam, quod nimirum capitanei Grósz gregarii

Confuederationein Hungaricam servitutem amplexi sint : ex

eo fine modo dicti domini brigaderii consortem captivitati

subesse demandavit ; unde nullo timore neque quaepiaui

coactione ductus, sincere ad christianam meam fidem fateor

nullum ipsos ad id compulsisse, sponte ac potius benevole

sese oljtulisse, (juod nec jura gentium, nec ipsa christianitas

permittunt denegare, practicetur quoniam ubique inter nio-

narclias similium acceptatio. Quare se aliqui etiam nostratum

ad vota Suae Caesareae Majestatis se transtulerint, silentio

solummodo praeterire necesse est. His itaque se habitis.

summa me fiducia manet ad evitandam Suae Excellentiae

carachteris lesionem non al)ductione mulierum, sed alia

modalitate praetensionum piacebit iter prosequi ; nam etsi

dedecorosum esse existimo, nibilominus candide me expec-

torare sincerus urget animus intra breve tempus mille

módis possibiles repraessalias sum demonstraturus ; ad inte-

rim etiam, ut ver innotescat Excellentiae, quae sít in hoc

effectuando, mihi facilitas ex indusa praesenti speciíicatione

dignabitur luculentissime erudiri : quasquidem personas

dein etiam prout hactenus intorturbate relinquere inteudi-

mus, non obstante, quod Excellontissimus Generális Quido

Starumbergh in Szakolcza, qua ex loco neutrali ab Augusta

quoque Aula Caesarea confirmato, (quod Domina Czinczen-

dorfiana ob attentatam clare destinam sub parola ex arosto

dimissi mariti sui fugám detenta ali([uantis perfuerit, jam

ver pridem suam assecuta elibeiationem), — universas

nostratium consortes absque sufficienti ratione arestari cura-

verit. His de causis iterato quaeso Excellentiam Dominatio-

nem: ne tribuat a tramite recti deviantibus informatoril)us

fiduciam, ([uam facile crediderim, ex i)rincii)alioribus sünt

Dominus Franciscus Nádasdi et Colonellus íSiiing, cupientes

sua delicta hac modalitate simulare, atque ita toties prae-

fatam Dominam Be/.erédianam in evitationem pessimarum con-

sequeutiarum a ca[)tivitat(' solvt.'re ac libere dimitti curare
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dignabitur. Aliquoties ver praetensi Keresztesi non alia ex
ratione transire Danul)ium a me demandatiim est, qiiam iit

Serenissimis, Illustrissiniis meis Principalibus oralem referat

relationem
;
pro ciijus eliberatione licet frequentes insinua-

tiones Dominus Brigaderus Emericus Bezerédi apud me pere-

gerit, iit (luoniam nostroriim captivorum numerum niulto

excelliiissent ex parte Caesareana a nobis emissoruni íjorti-

ones, inio restantiarii (|uoqiie mansissent nobis : dimissionem
ejusdem ideo praecipitare nequivi

;
quae ratio non obstante

eo, quod actii etiam deserviret, nihilominus dummodo
assecuratius sum, ut sub potestate Caesareanorum detentos

nostratos captivos tot emitti curare piacebit, in quantum
portiones dicti Keresztesy se extenderent : omnino absque
onnii difíicultate in hac parte Cis-Danubiana vei Ujvarino

ad meam parolám appromitto, proxime dimittendus érit,

atque binc nulla me dubietas tenet, ut Sua Excellentia ex hac
ratione Dominani toties dictani Bezerédianam auqilius mor-
tificare intentionetur. Coeterum, praestolans responsum, etc.

Comes Antonius Eszterluhu ni. p.

103.

Bercsényiliez.

Méltóságos Magyarországi

Locumtenens és F-Grenerális, nagy jó Uram I

Minthogy szintén ezen órában érkeztem az Rábán
innénd való földre, az minapi, Kszögnél Hajszter által tett

hirtelen és véletlen irruptiójának valóságos kitanulására

nézve éppen ide is rugaszkodtam Szombathelyre : de a mely
okbul medio tempore mindenfell valóságos relatióim érkez-

tének, hosszas Írásommal Excellentiádat molestálnom sem
kívánom, hanem az originális leveleket in inclusis alázatos-

san megköldvén, méltóztassék voltaképpen megérteni az tör-

tént dolgokat s állapotokat. Lévén azomban ugyanezen
includált levelek között Bezerédi Imréné asszonyom urának
szólló lamentabilis levele is : hogy annyival is inkább, keser-

ves állapotjára nézve. Excellentiádnak megismert kegyel-

mességével segétdhessék igyefogyott állapotjában. — kíván-

tam azokat is alázatossan transmittálnom. Keménlem azért.
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hogy csak urának eddig tapasztalt dicséretes s hasznos

hazafiúi magaviseléseért és szíves szolgalatjáért is kegyel-

líiességét kívánja hozzája mutatni és szabadulásában fára-

dozni, kit talánd csak az is segítene, ha Excellentiád mél-

tóztatnék az Dunán túl való labancz asszonyoknak árestomot

imponáltotni, avagy az raboskodó generálisokkal Írattatni

az Bellicumnak és Generál Hajszternek, hogy a magok prae-

judiciumokra ne kezdenének asszony-hadakozást ; hiszem a

kinek mi praetensiója vagyon, hadi emberek között nem
illik, hogy asszonyokon töltse ki bosszúját. Noha én mostan
is abban az opinióban vagyok, st Sopronbul is egynémely

jó magyarok kinyilatkoztatták, hogy azon böcsületes asszony-

ságnak nem más okbul esett elfogattatása : hanem hogy
urának eddig folytatott martialis actussit ob respectum

consortis impediálhassák és netalántán corrumpálhassák is,

kiben régen fáradozik^ az ellenség, s most ezen casussal

akarná is effectuálni. Én ugyan nem mondhatom, hogy még
ekkoráig legkissebbet is tapasztaltam volna Bezerédi uramon

;

st tegnapi napon általcommendérozván hat lovas regi-

menttel a lineán : minden föltett czélja, hogy az reváncsot

dicséretessen visszaadhassa ; mindazonáltal sok keserves lamen-

tatiója az asszonnak, ha (foíjsáfja) nagy üdre halladua, itten

közönségessen az egész Dunán innénd való föld oly opinióban

vagyon, hogy föltett gonosz szándékának czélját az ellen-

ség okvetetlen fogná közelíteni : mert rendkívöl való conster-

natióját és melancholiáját magamnak is kellett tapasztalnom

sokszor említett Bezerédi uramnak, s megvallom, ha annak
az embernek úgy nem vehetem hasznát, a mint köllenék,

sok haza-szolgálatiban fogyatkozásimot fogom tapasztalnom.

Azért kérem alázatossan Excellentiádat, méltóztassék kegyel-

mes reflexióban venni az asszonnak mentölelbb való kisza-

badulását, és magának sokszor említett Bezerédi Imre
uramnak egy kegyes consolatoria levelet küldeni, mely által

bús elméjit enyhíthesse és az haza szolgálatit is dicsíretes

actussival újíthassa ; mely praemittált instantiáimat hogy
sietséggel asse<[uálhassam, expressus curéromat kívántam
expediálnom Excellentiáclhoz. Ugy, tudom, hogy legalább

addig is, a még visszatérése érkezhetik, jó renuhiségben

fogom tarthatnom Bezéredi uramot ö kegyehuét. Új hirek-

röí pro hic et nunc egyébbel nem kedveskedhetem Excel-

lentiádnak, hanem hogy tovább is teljes igyekezete légyen

az ellenségnek az innens földön való ojieratiókra. oly szán-

dékkal s igyekezettel, a mint meghitt emberek által gya-

korta informáltatom, hogy Prajner az maga regimentjével,

horvátokkal és ráczokkal egyik oldalrul nyomakodnék, másik
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oldalrul az Duna mellett Pálíi János bárom regimenttel,

Hajszter penig az egész corpussal egyenessen Sümegnek
szándékoskodnak, oly intentióval, hogy valahol jár-kél, az

gabonákét lekaszáltossa s elégettesse ; de, hiszem Istenemet,

valamint eddig, úgy ezután is sok gonosz szándékiban meg
fog gátoltatni, nem lévén kétségem : Excellentiád is méltózta-

tik az túlsó földön secundálni dolgunkat. Bezerédiné asszo-

nyom levelébl is olvastam ugyan némely híreket, de én

azt egyébbnek nem tarthatom, hanem azon régen hirdetett

dánusoknak. Én, megvallom Méltóságos Uram, semmiben nem
sollicituskodom, se nem félthetem ezt a földet s úgy maga-
mot is, egyedl az füzetetlenség miatt az hadak eloszlásátul

tartok. Bár csak aratáskorra lehetne egy-egy tallérjával

valamely kevés füzetéskét adnunk, mivel akkor tájban szo-

kott leginkább az ellenség operálódni, az mi hadunk penig-

len széltiben oszlani, de az füzetesnek hirével és promul-
gatiójával hamarébb lehet öszvegyüjtéseket reménlhetném.
A mellett friss emlékezetiben lehet Excellentiádnak, nem
kétlem, hogy ezen, ellenségtl környülvétetett földnek consti-

tutióját régen megírtam vala alázatossan, és voltaképpen

demonstráltam, ht)gy csoporton armadát vagy valamely nota-

bile corpust nem fogok formálhatnom, hahogy az bloquá-
dákot és postérungokat helyben kívánom hagynom ; hogyha
penig amoveálnom kellene az hadakat, az falubelieknek

holdulásokat egyátaljában kénteleníttetném meg is enged-
nem, a mint nemes Fehér vármegyében is történt ; kinek is

micsoda kimenetele ltt, az inclusákban inserált vice-ispány

Losonczy János és Sellyei Gergely uraimék leveleikbl mél-

tóztassék megérteni Excellentiád. Infallibiliter azért m:ís

nemes vármegyék is úgy fognak járni, hacsak az bloquádák
amoveáltatni fognak; kevés hadat is peniglen haszotalan-

ság tartani : mert hiszen Fehérvár elein is három ers com-
pánia lovas és öt gyalog-compánia rendöltetett, mégis micsoda
confusió következett, bölcsen elitélheti Excellentiiíd. Sziget-

köz, Gyr, Komárom és Tata eleire most is kileucz com-
l)ániát tettem

;
jól tudom, ha ezen rendölésemet változtatnom

kívánnám : hasonlókéi)pen az egész vármegyék holdulása

taposztaltotnék, st nem érkezhetvén mindenfell, máskép-
pen is nemes Tolna, Baronya, Somogy, Pilis. Esztergám és

Fehér vármegyéket szigetvári, eszéki, budai és fehérvári

ellenségnek cedálnom, és széltiben való koldulással az föUl
praenominált nemes vármegyéknek dissimulálnom kölletik

;

de azon kívl nemes Szála vármegyének is egy része holdul
az Mura és Dráva mellett, nemkölömben Sopron és Vas
vármegyéknek is nagyobb része : az lineán föUl való föld
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és Líípincs melléke. így értvén mindezeket azért Excellen-

tiád, maga bölcsön considerálhatja és általláthatja, hogy
nem ok nélköl instáltam sokszor alázatossan még valamely

hadnak általküldése iránt, az kikkel Isten kegyelme által

reménlhettem volna mind az holdulásokat eltávoztatnom,

mind penigleu formaié corpussal operálódnom ; így peniglen

absoliite nem progrediálhatok dolgaimban. Hosszas irásom-

rul alázatossan követem Excellentiádat, de, hogy genuina

informatiót adhassak homagialis kötelességem szerint, úgy
tudom, hogy meg nem Ítéltetem Excellentiádtul. Ezzel

kívánván. Isten szerencséssé tegye Excellentiádat minden
dolgaiban és ez méltatlan levelem találja szerencsés órában,

maradok
Excellentiádnak

Szombathely. ^^^^^^^^ ^^^1§^Í^

18. May 1708. Eszterházy Antal m. k.

104.

RecJicron c,s\ hadi titkár Bezcredynel'.

Perillustris ac Generose Domine

!

Ex mandato Excellentissimi ac lUiistrissimi Caesaréi

Campi-Marschalli et in Hungária plenipotentiarii Commen-
dantis Greneralis, Domini Domini Sigberti Sacri Romani
Imperii Comitis ab Heiszter, ad eas, a praetitulata Yestra

Dominatione sub 15. currentis exaratas, ibidemque pro

([uindena non petita exculpatione actionum suarum et puta-

tive servatae paroláé adductas rationes, responsi loco hisce

reponitur. Quod non solum transmissio ad alteram partém
Danubii certi hussaronum capitanei. nomine Krös, alio-

rumque plurium et ratione eorundem eliberationis non
sul)secutum responsum, quam in Austria, Styria perpetrata

latrocinia, depraedationes miserorum rusticorum foeminarum
et infantium (quae personae cum re Hungarica nullám
commixtionem habent) ac totidem in cineres redacta

oi)l)ida et pagi sat lamentabiliter testentur. quin imo paucis

ab hinc diebus nefarius Ocskai, subdole et more praedonum
in confinia Moraviae et Silesiae se subtraxit, ibidemque

omnes excogitabiles tyrannides et immanissima scelera exer-

cuit, at(]ue inauditao crudelitatis suae ac tyrannissimae
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relinqueret testimoniiim, Baroiiissam Sedlics iinaciim suis

prolibus trucidari curavit ; manifestiim ergo signum est,

quod similes crudelitates ciim praescitii superiorum accedunt,

et nullius momenti ablegata caiisa sit, quod iidem suos

gregarios milites non compellere et disciplinatos reddere

possunt.

Cum autem hoc siib colore putativae libertatis assum-
ptum bellum nullomodo Caesareas haereditarias provincias

concernat, conseqiienter in easdem cominissae incursiones

pro meris latrociniis, asseriisque et deflagrationibiis habendae

:

eapropter bisce signilicatur, quod imposterum illi, qui in

terris baereditariis deprehendentur, uti latrones, praedones

et deflagratores publicas luent poenas, ipsisque manus et

pedes sine onmi niisericordia amputabuntur ; econtra ver
in actuali militari expeditione, vei in pugna capti, more
militari ac discretione consveta et bucusque a milite Cae-
sareo observata tractabuntur.

Quid nunc foeniinas attinet : rei)iessaliae quidem exe-

gissent omnes abducendo, sed Excellentissimus íJominus

Generalis-Oemmendans ex innata generositate illas eliberare,

uxorem autem ejusdem particulari ex ratione mandavit, cum
Suae Excellentiae innotuerit Vestram Dominationem alicui

magnati scripsisse, quod ad priorem et debitam Sacratissimae

Caesareae Regiaeque Majestatis devotionem redire aspiraret

:

unicum ver impedimentum esset, quomodo suani uxorem
secure secum ducere posset

;
posteaquam nunc ista difíicul-

tas sublata sit : idcirco de facto penes ipsum stabit, an
syncere vei dolose putaverit, cum eidem adhuc triduum a

die receptarum barum praefígatur, ac vigore praesentium

amnistialis gratia tam vitae, quam bonorum appromittatur

;

quodsi ver in pertinacia sua ulterius perseverare intendat,

se növi ob praesumptam praefatam in decisionem et illusio-

nem eriminis laesae Majestatis participem facit, imposterum
etiam nunquam amplius audietur, aut nulla gratia impetre-

tur
;
quod eidem, pro ulteriori directione ac notitia sua

communicatur. De reliquo permanens
Praetitulatae Vestrae Dominationis

in licitis ad serviendum paratus

Eystenstaty,

die 18. May, 1708. Jo^eplui.-^ Rhexon, (itt ff/i/ l)

Sacratissimae Cesareae Regiaeque

Majestatis actualis consiliarius bel-

licus et campestris secretarius.
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105.

Bezerédy válasza.

Spectahilis ac Magnifice Domine !

Ex maiulato (uti scribitur) Síua' Excellentiue Dumini
Generális ab Hajszter a Vestra Doniinatione mihi perscrip-

tas, easdemque ad nieas memorato Dominó Grenerali nujMM-

transmissas responsorias, de dato hodie percepi. Miror sanr

sinistram earundem interi)retation£'m, exindeque subsecutani

actionum meaium mihi afíictam exculpationem, quae procnl

dubio disciplinam simul et nitum (quae ab hinc in ordinc

ad eundem Dominum Generalem prorsus aliena sünt) spira-

ret, ({uod autem in nupernis quasdam nieas actiones non

exculpationis, sed purae informationis ergo deciaraverim

:

ea praecise ex causa factum est, quod speciíicatus Dimiinus

Generális Gynzy existens, coram com])luribus. iisdemque íide-

dignis personis super illis informari i)ostulaverit.

Quod ver in provincias Caesareo-haereditarias sae-

pius practicatas irruptiones ibidemque exercitas hostilitates

ac reliquas inter proxime per Dominum Colonellum Ócska

y

foelicissime tentatam excursionem attinet : ea omnia non

solum militis Caesareis (qui formális utique est inimicusi

in memoratarum provinciarum gremio existentia, verum
etiam per earundem provinciarum habitatores et incolas in

regnum Hungáriáé sae])e factae irruptiones (ac occasione

earundem perpetrata tyrannides) de ({uilnis in particulari

scribere taediosum foret, exegerunt, per quasquidem hosti-

litatum exercitationes positivos omnino se demonstrarunt

inimico ; nihil igitur mirum, si gens nostra inauditis con-

tributionum exactionibus per militem Caesareum oppressa.

ac neiariis per vicinarum provinciarum incolas occasione

saepius practicatarum irruptionum perpetratis exasperata

tjrannidibus, vim vi repellere attentet. Amabo itaque, miles

Hungaricus in provinciis Caesareo-haereditariis captus

l)raedonis instar tractetur, luat poenas publicas. amittat

manus et j^edes: habebo vicissim et ego militem Caesareum

in gremio regni Hungáriáé deprehensum simili praedonum
more tractandum. Et quid nego, (hoc supposito") Dominó
Generáli Maximiliano a Storunbergli intra limites Hungáriáé

et omnem militarem actionem capto accidcret ? Quodsi

ergo miles noster immaniter tractatus fuerit : sane et nos
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culpari non poterinius, si milite Oaesareo simile reddere

studebimiis.

Qua ver ex causa uxor mea Gynzio abducta sit,

(credat Dominatio Yestra) utrumque i)enetrari. — 8ed cum
jam lingatur me magnati cuidani scripsisse, quod Caesareani

amplecti vellem lidelitatem, iinicum esse obstaculiim, quo-

modo iixorem meam abducam ? de quibus quidem literis

niihi nihil constat
; (??) qua enim occasione ipse migrassem

:

iwtnisset et ipsa eadem occasione niigravisse ; ac ex ea

particulari ratione uxor mea debnerit abduci : prorsus non

fuisset necessariuni ipsam dupplicatis vigilibus custodiri, ac

vestibus suis non solum in cista praemanibus habita copertis,

verum etiam de corpore avulsis, spoliari profecto ; et si

unquani Caesareani aniplectondi üdelitatem hal)uisseni ani-

mum : haec etsimilia al)alienárent;si eninijamf oemina spolia-

tur, quid vir expectanduni habebit? Assecuro, et si nescio,

(piot annis belhun hoc Hungaricum duret ac uxor mea
captivata detineatur, (nisi alio motivo inducar) id me
nunquam disponet ad ti(h4itatem Caesareani. Quapropter et

Dominationem Vestram requirendam habui. quantocitius uxor
mea libertati restituatur, adlaborare non gravetur; habe-
mus etenim et nos complurimas occasiones foemina incaj)-

tivandi, quarum domini Caesareis servitiis sünt dediti : sed

per hoc certe rem Hungaricam non comphmabimus, (|uani-

vis ab utrinque foeminas affligamus.Quod alia occasione

reservire intendens, ac eandem benevalere cui)iens, maneo
Spectabilis ac Magnilici Domini in licitis servire

paratus, — etc.

(Dátum és aláii-ás nélkül ; de kétségtelenül Bezerédy Imre levele,

és pedig május 18-ái-ól.)

105.

Ac ef/ri !/i/iVi'-^ liatározmányaihól.

Anno Domini milk^simo sei)tingentesimo octavo, sub

termino conventus Dominis Confoederati Kegni Hungáriáé
statuum et ordinum, senatoribus. inclytorumque comitatuum
necnon liberarum regiarum ac aliarum civitatum ablegatis

huc ad civitatem Agriensem pro die dcchnaqi(iuta ciirroifis

me^isis May publicati conclusarum determinationum improt-
hocolatis ac series seciuitur modo et ordine int'rascripto.

Die ]S''"- Quandoqtiidem praesens conventus a potiori

et per expressum pro investigatione eventus et effectua-



192 KSZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE.

tionis Cassoviensium determinatioiuiui, exolutionisque restan-

tiarum a praecedentibus impositionibus lesultantium, eatenus

denique ineundorum comi)utiuim publicatus esset. Ob hoc

prae relií^uis aliis interveniendis negotiis memoratos compu-

tus per districtus quidem commissaiiorum provincialium

praesentibus : nihilominus comparentibus comitatensibus et

civitatensibiis ablegatis (iit iiiiiiirum imo et eodem tramite

ac norma iiniversi, iiniversos suos computus accomodare

noverint) prima sessione publica assumi debere.

Commissum est Spectabili ac Magnifico Dominó Baroni

Stephano Senvei, qiia senatorio ducalis cancellariae cancel-

lario, quatenus Eiíregio Michaeli Okolicsányi, veluti confoe-

derati regni íiscali ct causarum directori intimet, iit ille

vigore articuli primi, novissimi conventus generális Onod-
iensis, observatis tamen omnibus receptis legibus et consti-

tutionibus regni in similibus processibus observari solitis,

caiisam sibi notam adversus Thiiróczienses citatos vei

muneris sui proximo sessione senatoriali in levatam summát
et intro debito prosequatur.

In campo ad Agriam proxime sito publica sessio

praesente Serenissinio Principe cum senatu, necnon comi-

tatuum et civitatum ablegatis celebrata est, in qua labo-

rando, in concinnanda generáli seu universi norma aequaliter

cum omnibus comitatibus et civitatibus ineundorum compu-
tuum assumptus est computus inclyti comitatus Tornensis

iuxta cujus positiones et rubricas quatenus se reliqui

comitatus et civitates regulent in suis computibus, pro-

mulgatum restitit.

In publica sessione Serenissimi Ducis, senatus et

ablegatorum reassumpto negotio cursus aerearum polturarum,

post multos discursus, variasque pro et contra in médium
allatas disceptationes, compertum est usum et^ cursum aereae

monetae ob difformem intellectum articuli Onodiensi eate-

nus conditi, non levem confusionem passum fuisse
;
pro cujus

et confusionis rectilicatione notandum est

:

Primo. Quemadmodum cupreae monetae cussio a con-

dito eotum articulo imposterum ex totó, hoc est tam dece-

naria, quam viginti polturarum sicut et simplicium poltu-

rarum sublata, ita per consequens eadem ipsa currens et

jam eotum causa ex totó ad numerum duorum millionum

et ducentorum millium florenorum restrictae.

Secundo. Ex quo tempore ejusdem conditi articuli

determinatus mumeruspraeuiissarum trium specicrum praere-

positae aereae monetae infallibiliter non fuisset remonstratus,

successu autem temporis monetae polturarum simplicium
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quantitas in tantum excrevisse comperta est, iit ad novis-
simam convocationem Cassoviensem numerus polturarum
(luos milliones florenos Rhenenses circulandorum superasset

;

unde etiam pro manutentione quantitatis summae aereae
articulariter restrictae polturae ad valorem cruciferorum
restringi debuissset, taliterque solae polturae ad comple-
mentium quantitatis praerestrictae et in regno circulandae
duorum millionum summae sufíicerent

; ob hoc isto sensu
et intellectu articulum Onodiensem vigorem suum habere,
polturasque cupreas juxta restrictionem Cassoviensem trés

pro uno grosso Caesareo, seu singulam pro singulo crucifero-

in omnibus foris et quibuslibet venditionibus, emptionibus,
debitorum exolutionibus, bonorum redemptionibus, contri-

butionibus, tricesimarum et teloniorum pensionibus, servatis

conditionibus nostros nominati articuli Onodiensis, commu-
niter argenteae monetae acceptari debere determinatum est.

Quibus tam publicae impositiones collectari et com-
planari valebunt, quam commune et generálé commercium
progressum suum aequaliter cum moneta argentea habi-
turum est.

Quod ut eo regulatius fiat, constituentur in singulis

comitatibus, civitatibus, oppidis et pagis, ubi quarumpiam
venundationum occasio praeberetur, inspectoris, qui venui
exposita praetio competendi sine discrimine seu delectu et

denominatione albae aut rubrae monetae vendentes venun-
dare etiam sub poena confiscationis adigere habebunt potes-
tatem. Cui determinationi omnes et singuli Magnates. Prae-
lati, Barones, ííobiles, Milites, Cives, Quaestores, Mechanici
ac Rustici sub praenotata poena confiscationis rerum vena-
lium sese accomodare, judices pariter ordinarii pcdarios ac
pagenses, in debitorum .exolutionibus ac bonorum redemptio-
nibus (salvo articulü Onodiensi) sententias et judicia sua
secundum hanc determinationem ferre noverint. Út ver ideo
facilius, citius et stabilius in effectum deducatur : summám
curam gerent vice-comites ac judices nobilium, quatenus
statim et immediate post reditum hinc ablegatorum. deter-
minatio liaec currentaliter simul cum limitatione vena-
lium publicetur, ad omniumque deveniat notitiam ; hoc etiam
pro securitate universorum addito, quod, quemadmodum
praespecificata moneta aerea amplius non cudetur. ita

immutatio vei devalvatio ejusdem usque ad ])acificationis

tempus non inducetur, (piin imo cursus ipsius punctis
paciticationis inseretur.

In publica sessione pro vecturarum diminutione alia-

rumque incommoditatum per administrationem naturalium
THALY Kálmán: eszterházy a. tábori könyve. 13
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ad distantia lóca fieri solitaiuin sublatione, universaliter

oiunt's dicati, tam fruint'iiti. quani avenae ac carnis quaii-

titatem secundum niimeniiii dicanim, ciiilibet obventam et

Cassoviensi concursu limitatam, parata pecunia et quideiu

frumenti cubuliim Cassovienseiu uno tallero, avenae medio
tallerio, saponem veio Posoniensem frumenti uno Rhenensi
floreno. avenae porro niedio i3oreno. carnis demum singulani

libram singulis tribus aereis polturis, seu grosso Caesareo

rediment. Ut autem regnicolae facilius pecuniam comparare.

resque suas venales in pecuniam convertere valeant : penes

singulas domos annonarias erunt constituti certi commis;-

sarii, qui pro exigentia necessitatis alimentationum, tani

pecora, quam frumentum ac avenam jjro parata pecunia ab
indigenis coemant. Cavetur autem praesenti statuto, ne iideni

commissarii seu pecora, seu frumentum infra justum et

forense praetium indigenas vendére adigant.

Inter reliqua publici boni promovendi studia, in postre-

mum emolumentum tóti confoederato regno ex elevatione

valoris albae seu argenteae et argenteae monetae eventurum
iudicavit Serenissimus Dux cuni senatu ac omnibus comi-

tatuum et civitatum ablegatis, quemadmoduni etiam coni-

muni universorum voto facta est elevatio modo sequenti

:

Aurei Hungarici, Transylvanici et Czikiniani current

in fior. Rhen. Nro. 6. id est : sex.

Aurei electorum ducum, principum et rerum publi-

carum imperii, necnon aliorum principum Christianoruni.

Hollandiéi item et reliqui communes justi ponderis in flór.

Rhen. quinque, id est 5. grossis 10.

Talleri Caesaréi, vulgo Graecenses, imperiales Gallici,

Hungarici. Transylvanici. Saxonici, Daniéi. Svecici. aliiquo

omnes, qui hactenus cursum duorum tlorenorum Ehenen-
sium sive superabant singillatim, sive in isto valore cir-

culabantur : current expost in grossis quinquaginta. seu

florenis duobus, grossis decem.

Aurei Gallici siquidem inferioris ligae essent. in flór.

Rhen. 4.

Eorundem medii valoris moneta argentea seu flore-

narii, in grossis viginti(iuinque. seu Eheu. flór. uno. grossis 5.

(Több niucs. E lup fele és következ egész levél üres.)
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107.

Pária literarum inchjfi comitatus Szaladiensis in generáli
congregatione ex oppido Szrda-Egerszeg emanatarum sic

se hahent.

Praemissis praemittendis. Salutem, servitiorumque
meorum promtitudinein.

Nemzetes Vitézl Farkas István secretárius urain
által tett Excellentiád propositióit szokott alázatossággal

értettük, a minthogy a mennyire víkony tehetségünk
engedte, alázatossan dispositiókat is tettünk mindazoknak
mennél jobban való effectuatiója iránt ; egyedl abban meg-
akadtunk, hogy az exarendált fiscalis jószágoktul bizonyos
zsoldos katonák mindez ideig nem praestáltottanak, kiknek
statuáltatása módját mi föl nem találván, alázatossan Excel-
lentiád eleiben terjeszteni kívántuk, várván az iránt Excel-
lentiád továbbvaló parancsolatjátul.

Nem kevés félelmet s a szegénységnek confusiót
kezd okozni az haramiáknak már a Somogyságrul várme-
gyénkben is penetrálása s némely embereknek általok gyil-

kosi módon e világbul is kivégezése; kiknek refrenálására
kívántatnék (a mint megértettük) háromszáz gyalog s ötven
lovas, mely iránt is Excellentiád kegyes dispositióját aláza-

tossan imploráljuk.

A mi a militia ellenünk tett panaszszát illeti : jóllehet

€z iránt sokszor sinistra informatiók mentek Excellentiád
eleiben, azonkívl is mindenkor a sok terh között is azt

conserválnunk, hogysem mint valamiben csorbítanunk kíván-
ván

;
mindazonáltal Excellentiád parancsolatja szerint most

generális conscriptiót peragáltotván az egész vármegyében,
az által reménlök, a militiának ellenünk való panasz-faka-
dásra út nem adatik, megtartván mind a két fél között
a regulamentalis dispositiót.

Pulai G-yörgy uram dolgát is Excellentiád eleiben

alázatossan terjesztenünk kínteleníttetünk, a kinek még Mél-
tóságos Grenerális Bottyán János uram ideiben lévén pro
interim Keszthelyen subsistentiája, a holott is noha böcsü-
letes intertentiója — talám supertíue is — volt, mégis
most hatvan forintot, készpénzt indebite praetendál rajtok

;

melyrl hogy supersedáljon, al:ízatossan kérjök Excellen-
tiádat, méltóztassék kegyelmének megparancsolni, ügy ha-
sonlóképpen keszthelyi levélhordozó postamester, jóllehet

13*
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a sümegi congressns alkalmatosságával semmi füzetesre

érdemesnek nem találtatott : mégis Excellentiádtul fizetése

iránt hozott parancsolatnak ad informationem usque enge-

delmeskedni
,
akarván, füzettönk ötven tallért : melyeknek

restitnáltatása iránt is, minthogy már ezután ott igen cse-

kély szolgalatja lészen, alázatossan instálunk Excellentiádnál,

elégséges fizetésnek találván néki azt, hogy a városi köz-

terhétül immúnis és a regementbl mundéros katona-szol-

gálattul megszabadult. In reliquo föntemlített Farkas István

uram bvebben fogja mindenekrl Excellentiádat informálni,

kívánván Istentl, tartsa, etc. Dátum ex generáli congre-

gatione nostra, in oppido Szala-Egerszeg, die 20. May"
celebrata, 1708.

Excellentiae Vestrae

humillimi servitores

:

TJniversitas Comitatus Szaladiensis m. p.

108.

Determinatio inclyti comitatus Szaladiensis, in oppido Szála-

Egerszefi die 20. mensis May anni 1708. concinnata, trans-

missa ExceUentissimo ac lllustrissimo Comiti Antonio Esz-

terházy, ordine std)sequenti scribitur.

Anno 1708. die 20. mensis May újobban Szala-Eger-

szegen celebráltatott a nemes vármegyének gylése Tekén-
tetes Nemzetes Gábor György és Bessenyey László vice-ispány.

Csákányi Mihály, úgy f és vice-szolgabírók és esküdt uraimék
s több nemes uraimék jelenlétekben ; az hol is Nem-
zetes és Vitézl Farkas István uram, Méltóságos Fgenerális-

Marschallus uram Excellentiája credeuti(»nálissával com-
pareálván, ])roponálta kegyelme, hogy a Tekéntetes Lajb-

gvardiának jóllehet vacans i)ortióira pro hybernis quarteriis

több obveniált volna kétszáz forintnál : mindazonáltal

Excellentiája a kétszáz forintra condescendált, és hogy a

mellé száz pár fehérruhát is rendölne és adatna a Tekén-
tetes Nemes Vármegye. Ahozképest a Tekéntetes Nemes
Vármegye a 200 forint summájának extilutióját committálta

Nemes Torányi Pál perceptor uramnak, hogy följebb írt

Farkas István uramnak erga (juietantiam kiolvassa kegyelme:

a száz i)ár fehérruha penig modo subsequenti repartiáltatott

per totum comitatura. Alsó-lendvai dominium fog adni numero
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•21 párt, Belatincz niimero 9, Szécsi-Szigeth numero 4,

Farkacsics uram processussa numero 23, Sidy uram proces-

sussa numero 13, Forintos uram processussa numero 14,

mert annakeltte is circa 13 pár ruhára való vásznot erogált;

Vizkeleti uram processussa numero 16. Melyet is intra

quindenam Sümegre, Torányi Pál vice-gerens uram kezéhez

tartoznak a dominiumok és processusok administrálni.

Továbbá azt is proponálta kegyelme : Minthogy
Excellentiájának az a szándéka, hogy a portális hajdúság-

bul két batalijont erigáltosson, melyekhez 8 zászlók kíván-

tatnak és dobok, — azért a Tekéntetes Nemes Vármegye
még az hat zászlóhoz kettt csináltotna. Ex communi voto

decidáltatott, hogy a nyolcz zászló megkészéttethetik és

négy dob, melyeknek az árárul a Tekéntetes Nemes Vár-

megye tészen contentatiót. A militiának is némely rendbéli

fogyatkozásit ore tenus detegálta kegyelme, mellyek iránt

levelében is parancsolja Excellentiája ; kinek is dilucida-

tiója az instituált conscriptióbúl fog kinyilatkozni, mely

<íonscriptiónak methodussa vagy idaeája így következik

:

1-ma columna continebit : helységeknek és lakosoknak neveit.

Secunda: nemes-e, avagy nemtelen? 3. Személyje szerint, vagy

fogadott embere, vagy osztatlan attyafia táboroz, és hány
személy? 4. Elpusztult ház és mi okból? 5. Elégett ház

s mennyi üdíítl fogva? 6. Vagyon ökre? 7. Lova? 8. Fejs
tehene? 9. Tinó és tulok. 10. Csikók. 11. Fejs juhok és

kecskék. 12. Örög sörtéles. 13. Esztends siídk. 14. Anya
méhekas. 15. Termett bora, akó 16. Vagyon vetése, ad
cubulum Posoniensem.

Juramentum D. D. conscrijitorum

:

En N. N. esküszöm az egy él Istenre és Istennek

minden szentéire, hogy minden élmben adandó s hivata-

lomat illethet dolgokban, de kiváltképen ez jelenvaló con-

scriptió állapotjában, félre tévén minden személyválogatást,

atyafiúságot, barátságot, szomszédságot, gylölséget, irigységet,

szeretetet, adománt, Ígéretet és akármi emberi tekéntetet, tisz-

tán, igazán az élmben praescribált formula s idaea szerint

tehetségem szerint eljárok. Isten engem úgy segélyjen és a

szent evangeliom ! — Notandum

:

Minden helységnek qualitássa s mostani állapotja,

tudniillik : nagy útban lévén, untalan való condescensiók s

quártélytartások, forspontozások alá vétetett ; az ellenség

torkában vagyon, vagy nincsen ? kétfelé adóztatik. vagy csak

€gy részre? elpusztult, elégett, vagy még valamennyire bírja

magát? Ennekeltte hány katona esett volna valamely

helyre zsoldos, s hány szolgál s ki ezerében? A portális
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liajdúk is ki vannak-e, hópénzével s fegyverével együtt?
A mostani hópénzt kinek adták, s ezeltt is mely hajdú-

tiszt hajdúállításra mennyit vett föl? s az els fogadástul

fogvást mindenkor vett hópénzt valamely hajdú?
Nomina J). D. Consriptorimi :

Lendvai, belatinczi és szécsi-szigeti dominiumokban a

Nemes Vármegye részérl Nemes Baky János, Baljócsai Párl

és dominiumhéli tiszt uraimék, ex parte militiae : Nemzetes
Vitézl Horváth Ferencz uram.

A processusban : maga Farkasics nram és Cseh István

s Sárkány Gábor uraimék.

Sidy uram processusában : Gyomoréi György, Széplaky

András és Farkas János uraimék ex parte militiae.

Forintos uram processusában : maga, P. Fülesi Miklós,

és Anyós Péter uram ex parte militiae.

Vizkeleti uram processusában : maga (s2'oJf/
a -)hiró uram.

egy káptolon-személy, és Kontra Gergely uram ex parte

militiae.

Minden helységben a birót harmadmagával, vagy leg-

alább in locis minoribus másodmagával, kelletik megesköd-
tetni, és conscriptor uraiméknak pro diurno minden posses-

sionatus személy semel pro semper tartozik denarys 3.

109.

Rendelet Horrútli Zzigmondra,

Tekéntetes Nemzetes Vitézl Szent-Györgyi Horváth
Zsigmond director uramnak kegyelmének tessék Méltó-

ságos Magyarországi Locumtenens és Fgenerális uram
Excellentiája determinatiója szerint Nemzetes Vitézl Somogyi
Ádám lovas colonellus uram kegyelme directiója alá con-

credált nyolczszázhatvannégy gregjírius-személyre obveni-

álandó mundírungok megcsináltotására, úgymint minden
dolmányért dénár. 40, nadrágért dénár. 15, dolmány alá

kívántató vászonyért denári 30, gombért, zsinórért, ka])-

csokért dénár. 4(», in totó denique ezernyolczvan forin-

tokat ezen assignatiómra, erga quietantiam debitam supe-

rinde percipiendam, exolválni. Actum in Castro Devecser,

die 24. mensis May, anno 1708.

Generális-Mezei-Marschall

:

Eszierhúzii Antal m. k.
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110.

Rendelet Dixkay Fereiicz rnhahiztof^ra.

Nemzetes Vitézl Diskai Ferencz vestiturae subsitiitus

commissárius uramnak praesentibus committáltatik. Nem-
zetes Vitézl Somogyi Ádám colonellus uram kegyelme

directiója alá concredáltatott, iiyolczszázhatvannégy gregá-

rius-személyre obveniálandó, minden személyre két-két réffel

computált, in totó ezerhétszázbiiszonnyolcz részre exten-

dáiandó mimdérung-posztót, nemkölömben ugyanazon nyolcz-

százbatvannégy személyre esend, minden bárom személyre

egy vég abát compiitálván, in totó kétszáznyolczvannyolcz

véget az keze alá concredált abábul, erga solennem quietan-

tiam ezen assignatiómra kiadni el ne múlassa, kölömbet

sem cselekedvén. Actiim Devecser, die 24. May anno 1708.

Generális-Mezei-Marschall

:

EszterluLíij Antal m. k.

111.

B. Pfrffershoren hiidai thl\ levele gr. Esderházyhoz.

lllustrissime Domine Comes et Generális, Amice in

licitis mibi observande

!

Inaudio, qiiod diunia continui laboris mortiíicatione

et nocturno subterranei carceris sqiialore Sümegini de Salmia-

nis captivis 22 coacti sint metu majoris excruciatus, armis

Rakoczianis sese submittere
;
qiiod'normam militarem excedit,

cum econtra captivi Hungari bic tam boneste tractentur.

ut ne minima iilliiis laboris comminatione aggravati sint. iino

in vigiliis inter caesareanos milites cubare patiantur, neonon

cuillibet ad colloquendum accessus pateat, ut attestatio,

(juietantia mea super bis 30 Salmianis captivis praemani-

bus domini commissarii Szluba üjvarini est, quod et Praeti-

tulatae Dominationi Vestrae, ut ex ejusdem Szluba literis

notescit, tempestive intimavit. Protestor itaque contra banc

violentiam et modum, miseros captivos. quibus afÜictis addi

non deberet aftlicito ad injusta et illicita compellendi exces-

sivuiu : nnde necessitor imposterum captivos Hungaros simili
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tractamento notificare. Credidissem potius hos 30 Salmianos
militantes ad meam, jam praemanibus hal)itam quietantiam

vigore cartelae libere mamiinittendas fre, prout et ego ad

quietantiam praefati doniini Szluha non solum hic existen-

tes captivos Hungaros loco honim Salmianorum actualiter

Agriam remisi : sed etiam ad parolám saepedicti domini
commissarii ordinavi. ut Albae existentes captivi dominó
colonello Szekeres ad ejus quietantiam extradantur. Spero

itaque hos Salmianos 30 captivos brevi huc adventuros. —
Interea per Rakoczianos milites, contra tenorem cartelae,

foeminae et laborantes inermes in vinaeis capiuntur et

abducantur, ac nonnisi saepius solutio notabili lytro remit-

tuntur ; de quo ego hucusque abstinui, cogor autem hos

excessus simili procedúra repellere, meos milites exmittere.

et Rakoczianorum husarorum foeminas et familias relictas

in pagis ubique capi curare. De reliquo permaneo
Praetitulati Domini Comitis et Greneralis

Budae, 18. Juny 1708.

amicus, in licitis servire paratissimus

Joannes Volfgangus Pfeffershoven m. p.

Mellékelve

:

Copia.

Nos infrascripti iuramento nostro corporali mediante
attestamur, quod tempore nostrae captivitatis Budensis ita

honeste fuerimus tractati, ut ne verbo aut comminatione
ad laborem unicum attracti, vei servitia caesarea nobis

oblata, sed in vigiliis cuni liberó accessu nobiscum col-

loquvendi, inter caesareanos milites cubare passi simus.

In harum fidem has testimoniales subscripsimus. Budae,
19. Juny 1708.

Sipos Istók, ]-

Varga Ferencz. ^
Horváth Miska, f
Zolioky György, "j"

Kaszap Mihály, i"

Bajdosi András. "{"
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112.

EecJicron cs. hadi t'dkár a foglyol: ügyéhen.

Ex mandato Excellentissimi ac lUustrissimi Domini
Domini Syberti, Sacri Romani Impery Comitis ab Haister.

Generális Campimarschalli et in Hungária Commendantis
Generális, ad illas, per Dominum Baronem Gilány nomine

Domini Emerici Bezerédi die 12, mensis Juny 1708. factas

propositiones hisce responsi loco significatur. Quod si ini-

miciis, nostros in captivitate detentos officiales ac gregarios

sine ulla mora Soproniiim missurus sit : in eorum locimi

tot officiales et gregarii a nostris capti vicissim dimittentiir,

uti etiam in lociim capitanei Körösztös (quamprimum
advenerit) capitaneus Joannes Káldi extradabitiir.

Quod ver immunitatem salvarum gvardiarum atti-

net : ista novitas, cum non sit usitata, hinc etiam non

attentanda.

De reliquo modus tractandi captivos ita observatus

fit, ut inimico nulla causa conquerendi usque huc data

fuerit; sicut etiam de allegatis excessibus ratione invio-

latorum cadaverum, militiae caesareo regiae nihil constet,

et res inaudita cum illa solum ea, quae militem christianum

decent, exequatur, et si inimicus illám imitaturus érit, nullus

locus quaerelarum dabitur.

Ratione conjugis Domini Bezerédi, cum vigore paten-

tium a praefata sua Excellentia emanatarum, at Posony

die 14. currentis publicatarum serio demandatum sit, ut

omnes adversae partis conthorales, earumque proles (quae

ultra quindecim annos agunt) intra quatuordecim dierum

spatium e locis et praesidiis Suae Majestatis kSacratissi-

mae subjectis discedant : idcirco etiam mentionata conjux

dimittetur.

Actum Yiennae, die 19. Juny, anno 1708.

Ferdinandus Joseplms de BecJicron,

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis

consily bellici actualis et campestris

sesretarius. m. p.
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113.

A Dunán által NpynzHc!^ Vitédö Fodor László (jijalog-coJo-

nelhis urammal ö Icf/j/elmn'el hozott posztónak és ahának
specificált sértesse.

Két ízben hozott remek mundér és posztónak percep-

tiója így következik

:

1. Dubroviczky Ferencz vestiturae subí^ti-
^po^^t^" ^^^^

tiitus commissáriiis nram hozott remek mundér- réfr

posztót ötezer réfet, id est Nr. 5000

2. Ugyan följíílemlített commissárius

uram hozott abát háromezerkétszáztizenhét

véget, id est Nr. 3217

3. Szluha Ferencz uramtul hozott Szarka

István hadi bíró uram mundér-posztót véget

százötvenkilenczet, id est Nr. 159

kiben is volt réff háromezernyolczvan-

hat, id est Nr. 3086

Perceptionis summa 8086. 3217.

Erogatiója az posztónak így következik

:

Fodor László uram regementjére adatott ^p""^,^/"
t^a^ró

kétezerszázhatvannégy réff mundér-posztó, rék nro

id est Nr. 2161 350
Méltóságos Generális ifjabbik Eszterház

Dániel uram, azeltt Bottyán János uram rejje-

mentjére hétszázhuszonöt réf posztó, id est Nr. 725 160
Szekeres István uram ezerére nyolczszáz

réfet, id est Nr. 800 180
Kis Gergel uram ezerére ezer réfet, id

est Nr. 1000 190

Domokos Ferencz uram gyalog-ezerére

ezer réfet, id est Nr. 1000 321
Somogyi Ádám uram ezerére ezerhétszáz-

huszonnyolcz réfet, id est Nr. 1728 288
Kisfaludi László uram restáns két compá-

niájára kétszá^zkilenczvennyolcz réfet, id est Nr. 298 240
Balog Ádám uram regementjére ezer-

ötszázharmincznyolcz réfet, id est Nr. 1538 288
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Sümögi, simontornyai, cseszneki, cso- ^""5,^^^' ^^^' /

bánczi, palotai, csikvári pattantyúsoknak száz réff f

s fél réfet Nr. IOO1/2 38 \

Sümögi vice-jcommendánsnak, rézdobos- /

nak és tömlöcztartónak nyolcz réfet, id est Nr. 8

Summa erogationis 9358. 2255.

És így snperálta a perceptiót réffel 1322,

kit készpénzbül köllött megvásállonom.

Azeltt (néhaii Móry István, most pedig

Balogh Ferencz colonellus uram regimentire ... 245
Benkö Ferencz uram ezerire 220
In restantiis a ki még még megmaradott 497

Summa totius abae 3217

Pro informatione adatik értésére vesti-

turae fcommissárius, Tekéntetes Nemzetes
Vitézl Beniczky Mártony uramnak kegyel-

mének, hogy Tekéntetes Nemes lovas-colonellus

és senator Török István uram ezerére se posztó,

se aba nem adatott, mivel ki nem tölt. — —
2. Az minem ezereknek ezen si)eciíicatio

szerint kiadatott is, hogy legalább in parte

aliqua mindeniknek juthasson : az tabellája

szerint való effectivus statussának egy rege-

mentnek sem adatott ki. — —
3. Szükséges azért, hogy az comjilanatió-

jára azon restantiáknak maga följülemlített

vestiturae fcommissárius uram tabellájában

annotált speciíicatiója szerint az hatezerötven-

nyolcz réff posztó, id est 6058
és kétezerhétszáztíz vég aba, id est 2710
szolgáltotnék által a Dunán, kirül specialiter

requiráltotik is sokszor említett vestiturae

commissárius uram.
4. Az selyemposztónak kiosztásárul is tet-

tem volt mentiót : de minthogy azon általhozott

posztón kívül a Dunán innét lév ország cassá-

jábul ötszáz réff selyemposztónál is többet

vettem, a tisztek között suboriálható zúgoló-

dásoknak és egymás között következhet irigy-

ségeknek eltávoztatására nézve, — azért szük-

ségesnek sem Ítéltem lenni, hogy aniuik

erogatiójárul való s})ecificatiómat transmittál-
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jani; mindazonáltal a midn az Méltóságos Urak
praetendálnák ])roducti(')ját : az quietantiák min-

denkoron exstálni fognak, együtt a mundérposz-

tónak és abának erogált quietantiáival. Dátum
ex castris ad praedium Pölöske positis. die 23.

Juny 1708.

Dunán innét commendérozó

Generális-Mezei-Marschall

(Eszterházy Antal) (L. S.)

Hogy Nemzetes Vitézl Diskay Ferencz vestiturae

commissárius uram erga praesentem assignationem Méltó-

ságos Mezei-Marschalli-Locumtenens, Generális Gróff Esz-

terliázy Dániel uram ííagysága ezerére, mely azeltt

Méltóságos Generális Bottyán János uramé volt, ezen com-

missióban specificált százötven vég abát kezemhez adta,

praesentibus recognoscákmi s quietálom is kegyelmét.

Sümög, 16. Juny ] 708.

Említett Méltóságos Generális-Locum-

tenens uram Nagysága secretáriussa

Jcujodicz Ferencz m. k.

(N. B. Ezen quientantiában 150 vég abárul tétetik

említés, míg a speciíicatió szerént Eszterházy Dániel ezerére

160 vég erogáltatott. — Szintén a speciíicatióban mondatik,

hogy mundérposztó 1322 rffel osztatott ki több. mint

percipiáltatott: holott, ha összeadjuk, csak 1272^/2 rf a több-

let. A kimutatás, vagy e másolata tehát mindenesetre hibás.)

114.

Rendelet D'níkayra x)énz- és posztó-specitivatiók.

Adatott assignatio die 26. Juny Diskay Ferencz

substitutus vestiturae commissárius uramnak : valamennyi

abák és takarók kezénél találtatnak, Tekéntetes Vitézl
Domokos Ferencz l^rigadéros uramnak resignálja erga

quietantiam.

Eadem, assignáltatott Bolfort uramnak regementjére

(a volt Bottyán-féle) kék remek mundérposztó, réf N" 202.
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Die 28. Junii?' pöleski táboron adatott assi«riiatio

Biskay urairmak, hogy 60 rég abát adjon Xemzetes Titézkj
Balogh Ferencz gralog-colonellus uram regementjére erga
quietantiam.

Eadem Somody (Somogyi A.J uramnak assignáltattak
azon zöld vég posztók, mellyek patanttyúsok számára des-
tináltattak volt, Erga quietantiam adja ki Biskay uram.

Specificatio.

Az Dunán túlsó regimentek számára ex generáli cassae
bellicae perceptoratu Fodor László gyalog-colonellus uram
által mi küldetett által, s annak kiosztásában observálondó
rendölés.

1*^ Az Méltóságos Generális-^Iarschallus Gró Eszter-
ház Ajital uram maga particularis cassájának erectiójára.

melyet juxta partictilares assignationes említett Méltóságos
Generális uramnak pro extraordinariis intervenientibus
necessitatibus fogja a cassírer erogálni. flór Éhen. 3000.

2^ Selyemposztó vég nro. 20. id est húsz. mely nem
oly véggel és értelemmel küldetett, hogy az tisztek pro libitu

magoknak praetensiókat formálván, mintegy mundérung
praetextussával ki-ki kívánna abbul részesülnL mivel a tiszt-

viselnek mundérja adattatni nem szokott. — hanem Tm'or

a rézpénznek folyása s azzal az hadak exolutiója volt.

nehezebb lévén a posztónak megszerzése, segíttettek posztó-
val a tisztek : de most immár változván az fizetésnek dolga
ezüst- és folyópénzre: attul el kell szokni a tiszteknek
mindazonáltal in defalcationem aestivalis solutionis, propor-
tionate. kinek mennyi juthat, osztatik. — Ugyan a végre
rendöltetett azon posztó mellé vestiturae commissárius
Beniczky Mártony uram embere, hogy följülemh'tett Méltó-
ságos Generális-Marschallus uram dispositiója szerint, erga
particulares quientantias officialium erodálja : kiben nevezett
Méltóságos Generális uram úgy fogja alkalmaztatni az
iránt való assignatióinak kiadását : nem a ki elúbb kér
vagy mennyit, hanem a kinek legszükségessebbnek fogja látni,

segíttesse. és nem úgy. mintha praetensiójok adjustatiójában
adatattnék. Fodor uram regimentinek itt (Dudán innen)
adatott már ki hasonló modalitással posztója in imputatio-
nem. túl nem fog abbul a húsz végbül kívántotni.

3'^ Közönséges posztót rfföt nro. 5000. id est ötezer,
kinek kiosztását úgy köll érteni : nem universaliter az e«rész

regimentekre, egész mundérjok kiadására, hanem csak azok-
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nak, a kiknek tavali esztendben nem adattatott volna,

említett Méltóságos Grenerális-Marschallus uram assignatiója

mellett erogáltatik. Abban is szükség observálni : praecaeteris

azoknak adattassék, a kinek nagyobb szüksége vagyon, addig,

míglen több posztót lehet általszolgáltotni.

4° Xem külömben kell érteni az általküldött 3217.

id est háromezerkétszáztizenhét vég abának kiosztását is.

ilgy, hogy universaliter a posztóhoz lévén approportionálva :

abbul köpönyeg és nadrág teljen ki. Az posztóbul egyedül

dolmányokra legyen az értelem.

5° Ezen praespecificált mundérnak elkészíttetésére

küldettetett által bizonyosszámú pénz is, úgymint fl. B,hen.

3750, Regulamentum rendi szerint lévén fölvetve egész mun-
dérnak elkészítésére ; úg>Tnint köpönyegnek dénár 25. dolmán-
nak dénár 40. nadrágnak dénár 15, dolmány alá kívántató

vászonnak dénár 30, gombnak* zsinórnak, kapocsnak ára

dénár 40 számláltatik. Mire nézve legalkalmatossabban

esik. ha azon posztó és aba nem a regementeknek adattat-

nék ki. hanem vagy vármegyéknek avagy városoknak, con-

veniálván ott a czéhbeli mesteremberekkel, az posztóval

és abával együtt adatnék nékik egyszersmind a pénz is.

úgy, hogy vásznat, zsinórt s gombot k szerezvén s egyéblj

requisitumokat, kész mundért administrálnának az rege-

menteknek annyit, a mennyire fölülnevezett Méltóságos

Grenerális-Marshallus úrtul mely regementnek assignatiója

lészen.

Az mi az mezei, vagyis nyári fizetést illeti : lészen

arra kiváltképpen reflexió, hogy az midn az innens hadak-

nak fizetése adatik, hasonló formában lehessen a Dunán-
túl való hadak exolutiójára is cassát és rendölést tenni

:

szükséges mindazonáltal, hogy Horváth Zsigmond uram
csak eventualiter is. ha exacte nem lehetne is, küldené

mennélelébb által informatióját : az Dunán túlsó fiscali-

tásokbul és oeconomialis industriájokbul micsoda segítséget

nyújthatni az cassának az hadak exolutiójára? Minthogy
minden introitussa annak az túlsó hadak szükségére rendöl-

tetett : azért is azt reflexió nélkül hagyni nem lehet ; az

alimentatiót kiváltképpen az vármegyék praestálván, az

árendák s egyébb introitusok fordíttathatnak az hadak
exolutiójára.

Specificatio earum. quae pro militia Trans-Danubiana
per Dominum Colonellum Ladislaum Fodor ex generáli

cassae bellicae perceptoratu sünt transmissa.
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Pro officialibus panni sericaei petiae ... N*' 20
Simplicioris panni ulnae N'^ 5000
Abbae petiae N^ 3217
Pro particulari cassa in álba moneta ... fi. 3000
Pro conficienda miindura regiminiim

Trans-Danubianorum 11. 3921
Specificatio munitionnm. Pulveres centen. 25
Plumbum centen. 25
Manuales granatae N*^ 300
Flinta-k N° 6000.

115.

Bezeráhjné ügye. (Festetichnc kezeslevele.)

Én, Festetics Eörzsébet*) vallom mindenek eltt, hogy
bizonyos okokra nézve, Magyarországban commendérozó Felt-

Marcballus Gróff Hajszter uram Excellentiája, kurucz óbers-

ter Bezerédy Imre uramnak házastársát Botka (Mária) asszont

Kszegrl idehozatott és Fölsége továbbvaló dispositiójáig

árestomban tétetett, és magam Excellentiájának alázatos-

san könyörögvén, hogy méltóztatnék óbersterné asszonyomat
ilyen móddal szabadon hagyni, hogy az én házomnál marad-
hasson és az én vigyázásom alatt, és az templomban is az

isteni szolgálotra mehessen, s hadi törvény alatt ne légyen
;

mivel pedig ezen kérésemre Excellentiája megengedett, de
ilyen móddal, hogy említett óbersterné asszonyom, akármicsoda
praetextus alatt lehetne, az városbul (Sopron//) ki ne menjen
mindaddig, valameddig Fölsége részirül meg nem enged-
tetik kegyelmének, és az id alatt méltóságos generálisság

híre és szabadsága nélkül az maga urával, vagyis akárkivel
ne légyen szabad szóllani, se semmi correspondentiát tar-

tani, akár levél által s akár szóval ;
— azért én följülírt

Festeticsné ezen Írásommal minden jószágimat, akármi
néven nevezendk legyenek, vagyis akárhol találtotnak, meg-
kötöttem, és óbersterné asszonyomat kezességre kivettem,
ugyan olyan móddal, hogy már sokszor említett óbersterné,

Bezerédiné asszonyom, innénd az városbul valami prac-
ticával el ne menjen, vagyis valami feltett correspon-
dentiát ne tartson; ha pedig kegyelme ezeket megcsele-
kedi : tehát Fölsége részirül, — akárki légyen az, — sza-

*) Festetich Pálné, szül. Fitter Erzsébet.
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badon, minden maíTYarországi privilégium nélkül jószágimhoz

nyúlhassanak, és annyit foglaljanak, a ki húszezer forintig

ér légyen ; a mint is ezen kezességet reá válloltam, és ne
légyen semmiképpen szabad énnékem se Fölsége eltt,

se Magyarországban lév frendeknél instantiát, se panaszt

ez iránt tenni. Ezen obligatoriát én magam jóakaratombul
magamrul adtam, és ez alábbnevezett böcsületes urakkal
együtt megersítettem.

(Aláírások nélküli egykorú másolat).

116.

Balogh Ádám ezredes a fejedelemhez.

Fölséges Magyarországi Vezérl és Erdélyi Fejedelem I

Érdemem fölött kiválképpen Yaló nagy jó kegyelmes Uram

!

Eleitül fogva tapasztalt természeti, Fölséged minden-
kori véle született atyai kegyelmességének ezen édes nem-
zetünk ügyét igazán munkálódó hazaíiaihoz, valakik tudni-

illik homagialis tartozó kötelességeket igaz készséggel mutat-

ják, hogy mindazok kegyes gratiájával condecoráltatván,

kegyeimessen promoveáltossanak ; kik közzl én is, ámbár
érdemetlen voltomra sok ízben ekkoráig Fölséged sok rend-

béli kegyelmességivel meritáltotván, teljes tehetségemet min-
den szolgálotimban (kikrül inkább akarom, mások szóljanak)

úgy igyekeztem alkalmaztatnom, hogy annyival is Fölséged

atyai grátiájában együgy csekély személyem alázotos igaz kö-

tölességét engedelmessen ajánlhossam. Aminthogy az elmúlt

télen, általjöveteli alkalmatosságával Méltóságos Commen-
dérozó Generális-Marschallus Frakuai Gróff Eszterházy Antal
uram Excellentiája, elhiszem. Fölséged vett kegyelmes aka-

ratjábul s annuentiájábul, nékem mintegy várotlan, méltózta-

tott vala oly bizonyos speciális örvendetes reménséget nyúj-

tani brigadérosi promotióm iránt, hogy alázotos, méltatlau

insinuatiómmal abbéli Fölséged fejedelmi, hozzámvaló kegyel-

messége érdemetlenségemet consolálni méltóztatik. — Mind-
azáltal, constálván elttem országos gondjaiban Fölséged nagy
méltóságának szüntelen foglatoskodó nyughatatlankodása

:

ezen instantiámmal ekkoráig alkalmatlankodnom nem merész-

lettem. Azonban keserves szívem íájdolmával kelletik csak

távúidadon értenem : elmentemet gátloni szándékozó némely
irígyim sinistra delatiójával úgy vádoltattam Fölséged tekin-

teti eltt, mintha én már azon caracterrel tituláltotnám is
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magamat; holott ekkoráig is minden jovaim elvesztésével és

életem sok veszedelmekre kitett koczkáztató szerencséltetésé-

vel kívántam mindenkor emlékezetemet, úgy ezen közjó mun-
kájában is böcsületemet, nyughatatlan, szüntelen való szol-

gálatommal fönntartanom. Ahozképest kívánnék inkább

meghalnom, mint olyaténképpen a nem nyert grátiát ideje

eltt haszontalanul magamnak vendicálnom ; lévén mindazáltal

teljes bizodalmam, st kérem, hogy ezen alázotossan benyúj-

tott instantiámra, érdemetlen személyemnek pro locorum et

temporum varietate ezután is mutatandó állhotatos hív

készsége tekintetire nézve, azon kegyelmes grationálissát

conferálni méltóztatván Fölséged, — ezen, mint a több

fejedelmi kegyelmességeért, Fölséged és édes nemzetem hív-

sége mellett életem fogytáig s utolsó csepp vérem föláldozá-

sáio; maradok

Fejedelmi Fölséged

Kegyelmességének

alázatossan szolgálni kész,

igaz állhotatos híve

:

Béri Balogh Ádám m. k.

117.

Nemes Sopromj vá rmeg 1/ében lév Bélied hehjséghélíelTe, s

azokhoz tartozandó malmokra kiadatott lovas vagy gyalog

salva gvardiának instriictiója.

Elsöhhen is, minthogy Kegyelmes Urunk Fölsége

kiadott kegyes Regulamentumában s edictumiban azt paran-

csolja, hogy a vitézl rend, akár tiszt, akár közönséges lovas

vagy gyalog légyen, az méltóságos commendérozó generálisok

passusa kívíil akármely ftiszt passusával járjon is, —
semminém forspontot, bort, étket és gazdálkodást a megírt

lakosoktul kérnyi vagy exigálni ne engedjék.

Másodszor. Ámbár méltóságos generálisság passusá-

val járjon is, de hacsak kiváltképpen a forspont, bor és

gazdálkodás abban föl nem lészen téve. azokkal sem tar-

toznak.

Harmadszor. A (hol) passus nélkül járó és kóborló,

fképpen húzó-vonyó katonákat és hajdúkat találni fognak,

azokat az helységbéliek assistentiájával megfogván, a leg-

THALY KÁLMÁN : ESZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVF. 14
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közelebb val() niéltúságos conimendérozó gencrálissáhuz küld-

jék. Ha pedig történet szerént magokat megfogni nem enged-

nék : a neveket, és ki ezerébül legyenek ? följegyezvén, hasonb'*-

képpen a megírt méltóságos generálishoz küldjék. Praesen-

tibus perlectis, exhibenti restitutis. Dátum ex castris ad prae-

dium Pölöske ])Ositis. die 28. mensis Juny, anno 1708.

Generális-Mezei-Marschall

:

Eszterházíj A)ifal m. k.

118.

Order Pethö (rjjörfjijre.

Nemzetes Vitézl Peth György vice-colonellus uram-
nak ü kegyelmének praesentibus intimáltatik, hogy innét

igenessen a mostani tábor helyére conferálván magát, a hon-

nand is Nemes Mosony vármegyében az Xyulason lev helysé-

gekre (menjen.) minthogy azon falukra a Tekéntetes Xemes
Commissariátusság által limitált impositionale quantumot
militaris assistentia nélkl, sokféle consideratiókra nézve, az

annectált specificatiónak seriesse szerént mintegy lehetetlen

valamely defectusok nélkl beszedetni, — egyetértvén emié-

tett vice-colonellus uram a megnevezett Tekéntetes Xemes
Commissáriatus által azon impositáknak beszedésére deputá-

landó comissárius, Nemzetes Vitézl Csiba Ferencz urammal,
mentl jobb móddal lehet, az annectált seriesben speciticált

naturáléknak beszedésekben allaborálni ne difticultálja.

cum tali expressa observatione, hogy valamit commissárius

uram valamely helységben a Tekéntetes Xemes Commissa-
riátusság limitatiója szerént percipiál, — azon perceptiónak

alkalmatosságával emiétett vice-colonellus uram tartozik

mindenütt személyje szerént jelen lennyi, vagy csak azon

okbul is, hogy memorált commissárius Csiba Ferencz uram-
nak valamely könnyen megtörténhet interessentiája ne

következhessen. Hogy peniglen ezen impositákat az speciíi-

catióban denotált helységekbül annyival is hamarébb besze-

dethesse följül attingált vice-colonellus uram: méltó lészen

kegyelmének mindenkor a Tekéntetes Xemes Commissa-
riátusság currensének tenora szerént maga levelét az helysé-

gekben miiul(>nkor praemittálni, hogy tudhassa az szegénység

kegyelmét készen várni és jó modalitással vele conclu-
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dálni. Hahogy penig bizonyos ratiókra nézve az szegénység
a praescribált natiirálékat siio moclo nem praestálhatná

:

megengedtetik sokszor megnevezett vice-colonellus uram-
nak, hogy loco praestandorum naturalium készpénzt sze-

dettessen, valamint ott helyben foly a gabonának i)ozsonyi
mérje és az húsnak mázsája, fideliter connotálván: melyik
helységben miném naturálékért mennyi készpénz fog per-
cipiáltatni ; kirül számot is tartoznak adni a Tekéntetes
Nemes Commissariátusság eltt. A mellett az portális sze-

kereknek exactiója is singulariter recommendáltatik annyi-
szor megírt vice-colonellus uramnak, úgy, hogy minden hely-
ségtül szükséges lészen kegyelmének három lóval injungált

jó szekeret a limitatió szerént praetendálni. — Ha penig
casu quo némely helyeken a szegénség difíicultálná azon
három lóval injungált jó szekeret cum omnibus requisitis

administrálni : tehát annuáltatik vice-colonellus uramnak,
hogy az ollatén szekerek helyett húsz-húsz tallért percipiál-
jon a szegénségen, külömben semmit el nem engedvén néki

;

ha pediglen a szegénség a limitatió szerént reáesend impo-
sitákat sem in natura, sem penig készpénzül megadni nem
akarná, avagy akármely színes praetextus alatt praestálni
negligálná: eo in casu szükség lészen Peth György uram-
nak in terriculamentum reliquorum pagoriim egy-két falunak
marháit elhajtatni, úgy mindazonáltal, hogy abbul medio
tempore semmi ne distraháltassék, hogy megszerezvén a
szegénség a reája limitált impositákat, marháik sine ullo

defectu visszaadathassanak. A mellett kívánván én is némely
helységeket, kik tudniillik Felséges Urunk hívséget amplec-
tálni kívánják, speciális protectióm alá vennem, — ahoz-
képest azon protectionalis leveleimet assignáltam megírt vice-

colonellus uram kezéhez, olyan conditióval, hogy azon hat
protectionálisomat a falukon kiosztván, a secretariámra tlök
obveuiálandó taxát, négy-négy forintjával computálván.
hdelissime beszedvén, emiétett secretariámra sine defectu
assignálni el ne múlassa vice-colonellus uram. Caeterum
szükséges lészen megírt vice-colonellus uramnak további
dispositiómig az ellenség körül maradni ; a midn penig a
protectionálisok ki lesznek osztva a helvségekre, parancsolja
meg katonáinak, hogy azon helységeket ennekutánna ne aggra-
válják és semmi hostilitást ne mutassanak hozzájok, mert
valaki, etc. etc. etc. (Toráhh nincs.)

14*
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119.

Balilicserélést iratok.
N" l-iiio.

Perillustris ac Generose Domine Colonelle, milii ob-

servande

!

Martiniim Gál ad intentioiiein fjiionsqiie a raeo Gene-
rálé conimendante. Dominó Comite ab Haiszter, resolutio-

nem non habuero, similiter ratione Micliaelis Nagy lii

restant duo (eredeti lapszéli jegyzés), qiii cum Martino
Gál. ut publici status noxii homines inermes ubiqiie siciit

et pagos spoliarunt, — pronimc transmittere neíjneo.

Adamum Szalay, Sambíkiensibus statim liberum dimisi.

Joannes Szlösy liic sequitur, loco cujiis Csifó Rascianum
iiuper in navi captnm repeto ; si Hajszterianam resoliitionom

()l»tinuero, statiiu Martinum Gál et Michaelem Xagy trans-

mittam ; de reliquo studebo restandum nostrum subplendi

et adjustandi, interim praesentes literae serviant loco attes-

tationis ; lianc periendam vult subsumi qiiietantia super

manumissis 28 Salmianis, de qiiibus quietavi dominum
commissarium Sziuha. dupliciter enim quietari non possiim.

Super transmisso (Japs.íéh'n: »de hoc quietandus;«) Joanne
Szlsy expecto quietantiam ; si Csifó fuerit remissus, etiam

desiiper quietabo. Quibus permaneo
Praetitulatae Douiinationis Vestrae

Budae. 25. Juny 1708.

servire paratus

Joannes VoIf(/a)i(ja.-< Pfi^ffcrshoreii ni.
i).

N'' 2-do.

Perillustris ac Generose Domine, in licitis observande \

Literas praetitulatae Dominationis Yestrae de dato-

Palota. 20. Juny cum acclusa (juietantia super Joanne
-Szöllsy gregario milite, per harum latoré et remissum
Martinum. Budai, rite percepi : quoad (juietantiam super

manumissione piaodicti Budai : si Dominus 8zlulia, ad
cujus requisitionem certum commissarium ut attestatur.

sine quietantia absque omni alia recognitione dimisi,

hunc Budai loco illius compensare nolit, quietabo erga reci-

l)rocíim (juietantiani. ut ne útra })ars jier hoc patiatur. ]\[arti-

num Gál et Micliaelem Xagy. siquidem qua subordinatus-
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praepositi mei Generális Couimendantis jussa exequi milii
incumbit, item et Dominationi Vestrae Praetitulatae sit
attentancla ejiis annuentia, sine cunctatione eoiuiu dimis-
sionem proemovebo

; mea enim ex parte nuiKiuaui defui cart-
helae tenoréin adamussim adimplere et miserorum captivoruni
elil)erationem pro posse promovere. Nuper certus Eascianus.
nornine Sczifó, pronunc Sümegíni existens, captus fit ; cujus
loco his diebus, ut rescripsi, Joannem Szlsy dimisi, quem
erga mearn quietantiani expecto, (lap.^zrlen : »hic jani
compromissus, designatus :«) econtra alius Ungarus de miíitia
Ii;íkócziana Nicolaus Deák apud certum dominum no])ilem
Joannem Darvas interceptus est, quem proxime transmittam;
IS contestabitur, (|uod captivos Hungaros non ita ad labores'
sicuti Caesareani, adstringuntur, compellantur, sed tota die
otíosi m vigiliis persistunt, nec tani in solito aresti loco
catena conglutriati detineantur. Quod autem de futuro
nullumcaptivorumtransDanubium dimitterem: insto. an hoc
tantum de iis, qui hac ex parte capiuntur, vei etiain de
1 rans-Danubianis et ita indestinatum subintelligeiidum sit?
Hisce permanens

Praetitulatae Dominationis Vestrae

Budae, 1. July 1708.

in licitis serviie pára tus

Volfganf/i(s Joannem (Pfeffershovm) m. y>.

N" 3-t io.

Vigore praesentium attestamur, quod commissarius
Lnclyti Comitatus Pesthiensis AudreassÉllés. qui per aliiiuod
septimanas liic in captivitate sedit. nune al) Excellentissimo
Deniino Generálé et Commendante Budensi, liliere et sine
omni lytro vei aliqua alia gratiíicatioiie seu quietantia, cum
hac sola attestatione ad requisitionem Perillustris Domini Com-
missary Francisci Szlulia dimissus sit ; in liarum tidem has
íestimoniales subscripsimus. Budae. 19. January. anno 17i>S

Idem captivus

Andreas Éllel-, m. p.

Stejyhanus Csalonri f
Junior Georg'iKs Cmhuy j

(L. S.) Alexander Szohohiki/. íw. p.

Inclytorum Pest. Pilis et Solt
unitorum Comitatuum jurassor. m. p.
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N° 4-to.

]^ecii)roca mutiiac ledemptionis captivoium adjustatio^

cüiii icstuntia hoiiiíicanda.

Biidam, 24-** .Iiiny maiuimissi sive restituti Salmiani

captivi X« 28

Item 29. ejusdem Maitinus Buday, restitutus ^^ 1

N^^ 29"

Buda. Agrium sünt restituti N*' 8

Palotám Adamiis Szalay vigiliaruni magis-

tcr. personaruhi seu portioniini N" 2

Item, Joannes Szölsy, gregarius equestris N° 1

N« n.

Restant hoc calculo Buda adjustandorum
íiaptivorum X° 18.

120.

A dunántúli ránnefiijék köretei Esderliázyhoz.

Méltóságos F-Commandérozó Generális és Mezei-Mar-
schall. Kegyelmes Urunk

!

De datu 2Ik proxime praeterlapd mensis- Jnnii a
Nemes Vármegyék deputatussi eleiben a miném propositiót

méltóztatott Excellentiád adni, — togy arrul reportum-

vétehe idt méltóztatott engedni a Nemes Vármegyéknek. —
ez iránt Excellentiád gratiáját alázatossan vettük.

A regulamentalis remundírozásnak ideit Isten behoz-

ván, a Nemes Vármegyék azon lesznek, hogy tehetségekhez

képest a Nemes Vármegyékbül insurgált zsoldosok remun-
dérozása iránt a Regulamentum szerint eleget tehessenek

;

mely remundérozás arra az idre kelvén, annak (kilga cir-

cumscribáltassék, hogy helyes és elviselhet formában lehes-

sen, úgy, hogy mind a Nemes Vármegyék conserváltathassanak»

mind a vitézl rend subsistálhasson. ]\[indazáltal Excellen-

tiádat alázatossan kérik a Nemes A'ármegyék : minthogy most

vagyon jelen az id, melyben minden embernek egész esz-

tend által való élése tái)lálását, a szegénységnek pedig nem-
csak magáét, de az hadak tartására valót is meg köll sze-

rezni. — annakokáéi't. hogy azon remundéroziíst ugyan a

Kegulamentumban inserált harmadik résznek hatodik punc-

tuma szerint méltóztassék a jöv téli liolnai)okra differálni.

Ezen alkalmatossággal mélt<)ztatván Excellcntiád Méltóságos
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liücuintenens, Generális yzékessi Gróff Bercsényi Miklós
kegyelmes urunk Excellentiája levelének extractussát a
Nemes Vármegyékkel comniunicálni. — melynek continen-
tiája láttatván kívánni, hogy tovább is vagy a rézpoltura-
pénz is ezen a földen bevétetdjék, vagy ha nem, tehát
íizessenek az Nemes Vármegyék az hadaknak. Igenis, Kegyel-
mes Urunk, valamint eddig, úgy ezután is minden tehet-
ségünkkel a Nemes Ország szolgalatjához kötelességünket,
és Fölséges Urunkhoz lu'vségünket alázatossan megmutatni
kívánjuk

; a lehetetlenség iránt pedig ha evidens okainkat
kinyilatkoztatjuk, hogy avval ne vettessünk, alázatossan kérjük
Excellent iádat, — de a rézpénz bevétele mi módon lehessen
ezen a földen? Excellentiád ri bölcs Ítéletére hagyjuk,
holott ezeltt is nemhogy a vitézl rend azon elégséges
alimentatiót talált volna: de sokszor a lakosok egymás között
hetenként is szükséget szenvedtek mellette, egy darab húst
nem találhattak, üresek voltak a piarczok, jóakarók is

inkább adtak kulcsén vagy ingyen egymásnak, mintsem azon
a pínzen ; mert ugyanis valami rézpínzt a szegénység a

maga jószágáért a vitézl rendtül bevett is : azon egy kapást,
egy szolgát nem fogadhatott, semmi szükségére valót nem
szörezhetett, ruhátlan járt, sótalan kenyeret evett, egy k;ii)át,

egy ásót, egy szántóvasat azon nem talált, úgy annyira^
hogy valamit adott az rézpínzért, nem adta, hanem kínte-
len köllett adni, és azon adott jószágát nem is kölömbbé
tartotta, mintha ervel elvétetett volna tle. De az ervel
való elvétel is mennyiszer történt meg, azt senki ell nem
számlálhatja, és sok helyeken oly szegény ember nyoniorét-
tatott meg, a kinek egy lovacskájánál több jószága nem
lévén, azért ha vetett a katona egynihány kongó forintot, s

ervel elvitte, ha adni nem akarta. Ezer újabb-újabb kigon-
dolhat(') káromkodás volt a vége, de az sem lévén elég : fegy-
vei-rel üldözés és emberhalál is következett, és a "szegény
ember koldulásra jutott cselédestül.

Nemkölömben vallott kárt és szenyvedett fogyatkoz;íst
a rézpénz mellett a vitézl rend is, a ki egy darab vásznat,

l)()sztót, vagy egyébb ruházatra valót magának és cseléd-
jeinek, testek befödésére rajta nem kaphatott, úgy egy pár
czizmát, arra csak egy pár sarkantyút vagy ])atk()t. lova
lábiiban egy patkószeget nem verethetett, — hanemha a
szegény embernek sz;ínt()vasát. kerekeirül sineit. karikáit és

a hol mi vasat kaphatott, hol lopva, hol erszakkal kínsze-
réttetett elvinni. Ha lovat akart patkoltatni, ha egy ital

bort akart innyi : azért szitok, átok elljárt, azután sok
helyeken pinczék fölveríse is következett; a kinek valami
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eladni való jószága volt. azt elröjtette; mesterember a munka
eltt elbújt, inkább bevert és koplalt, bogysem azért dol-

gozott volna. Azonban bánvon boltak meg sebes tisztek és

közlegények a vitézl rend közül, a kik meggyógyultak volna,

lia a borbélyok a rézpínzen szereket vásárolhattak volna.

Elfelejtenénk, Kegyelmes Urunk, marczapánra vágyódni : de

az katona s hajdú megveri a polgárasszonyt, ha meg nem
sózhatja és borsolliatja az étket. — Egy szóval, nem úgy
vagyon ezen földnek, mint a Dunántúl valónak dolga : mert
ott inkább minden beneíiciumok az országban is találtat-

nak, a melyek szükségessek, úgymint vas. só, posztó és egye-

bek, s a mit eddig más országbul köll is hozni, a confoederált

országok körül lévén, azokbul per cambia és más médiumok
által szerezhetvén, a közönséges nép ugyan csak talál magá-
nak

; de ez a föld az ellenséggel körülvétetve lévén, affélé-

bül módunk, se alkalmatosságunk nincsen. Orömöst is beven-

nék a Nemes Vármegyék azon rézpínzt. csak a mi köUene
a bévevnek, ismét vehetne, szolgát és munkást fogadhatna
rajta, és nála veszvén, miatta meg ne romolna : de nem
lehetvén ismét szükséges jóért kiadni, remélyjük, maga
Excellentiád is ezen földnek abbul következhet veszedelmes

állapotját általlátván, atyai jóvoltát fogja hozzá mutatni
és kárát nem fogja kívánni ; melyre alázatossan kérik is a

ís"emes Vármegyék Excellentiádat. Az hadak fizetését a mi
illeti, méltóztassék Excellentiád considerálni : nemde (-nem) a

szegénység administrálja-é a vitézl rendnek legnagyobb rész-

rül mindennyi esztendktül fogva télen-nyáron kenyerét,

húsát, abrakját és szénáját ? a mellyel is nem úgy él, regula-

mentaliter, a mint kellene és Dunán túl practicáltatik.

hanem superflue és excessíve, st bort is pínz nélkül mennyit
extorqueál, a jó Isten a megmondhatója ! Mindezekért eddig

a Nemes Vármegyék egy pínzt sem láttak ; e mellett kész-

pínzt is, ha nem sokat, a mit lehetett, ugyan adtak a Nemes
Vármegyék, hol borbélyok fizetésére, hol más szükségekre

:

kire nézve, mivel azon levélbeli communicált terminusbul
olyat is colimáihatunk, hogy ennekutánna más formában
köllene mind a Nemes Vármegyéknek dolgait folytatni, mind
a vitézl rend való dolgai más rendben fognának vétetdni

;

hogy a specificált és jizokhoz hasonló nehézséget a Nemes
Vármegyék továbbterjeszthessék s ez után való dispositiókrul

és a terhviselésnek módjárul Excellentiád grátiája által

remélt jó resolutiót vehessenek, — instálnak alázatossan

Excellentiád eltt : méltóztassék mindezeket és i)ölöskei tábor-

ban alázatossan repraesontáltatott propositumit Fölséges

Vezérl Eejedchnn Urunknak, úgy Méltóságos Locumtenens
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Tgenerális Székessi Gróff Bercsényi Miklós kegyelmes
urunknak Excellentiájának pro meliori successu speran-

dae resolutionis et postulandorum effectuatione kegyeimes-
sen recommendálni, általküldend követjeinknek szükséges
passust, confuira való kegyelmes orderével együtt kiadatni;

mely Excellentiád gratiáját a Nemes Vármegyék alázatossan

megszolgálni el nem múlatják. Dátum ex castris ad Szé-

csény (Va.^- mj positis, die 10-ma July, anno 1708.

Excellentiádnak
alázatos szolgái

:

Nagy Mihály, Nemes Soprony Vármegye vice-ispánja

és plenipotentiárius ablegatussa. (L. S.)

Szílessy Ádám, azon vármegyének plenipotentiáriussa

(L. S.)

Szalánczy Márton, Nemes Vas Vármegye plenipoten-

tiáriussa. (L. S.)

Bácsmegyei Grábor, azon Nemes Vármegyének egyik

plenipotentiárius ablegatussa. (L. S.)

Besenyei László, Nemes Szála Vármegye egyik vice-

ispánja és plenipotentiárius ablegatussa. (L. S.)

Kecskeméthi Mihály, Nemes Veszprémi Káptolon pré-

postja, és azon Nemes Vármegyének plenipotentiárius able-

gatussa. (L. S.)

Oroszi Pál, Nemes Veszprém Vármegyének vice-ispánja

és plenipotentiárius ablegatussa. (L. S.)

Kszöghi Ádám, Nemes Gryr, Komárom és Esztergom
Vármegyék vice-ispánja, plenipotentiárius ablegatussa. (L. S.)

Bezerédi János, Nemes Tolna, Baronya Vármegyék
vice-ispánja, plenipotentiárius ablegatussa. (L. S.)

Kemenczey (Kenessey?) Péter, Nemes Feír Vármegye
substitutus vice-ispánja és ablegatussa. (L. S.)

Sárközi János, Nemes Somogy Vármegyének fszolga

-

bírája és ablegatussa. (L. S.)

121.

Ugya na.íol: uyya )U(J//ioí.

Méltóságos Fgenerális, Mezei-Marschall, jó kegyel-

mes Urunk

!

Jóllehet ezeltt beadott alázatos memoriálisunkban föl-

tett okoktul ösztönöztetvén. a remundírozásnak a Regula-
mentum tenora szerint a téli holnapokra való halasztása

iránt instantiát töttünk vala : mindazáltal látván a nagv
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szükséget s hazánk szolgalatjának abbul következhet hátra-

maradását, tehetségünkhöz képest kívánván az közügynek
ellniozdítását secundálnunk. — nnanimi voto et consensii

accedáltunk principálisink nevével, ajánlván magunkat két-

ezer forint summának mentülelbh való megszerzésére s

fizetésére; hanem alázatossan kérjük Excellentiádat: mél-

t()ztassék a vitézl rendnek kegyessen intimálni, hogy ezzel

most contentáltatván, a Nemes Vármegyéket a regulamen-

talis remundírozás idejéig többre ne erltesse, s akkor is

peniglen ezen kétezer forint in summám defalcationem

vétetdjék. Melyhez alázatossan azt is adjuk, hogy jóllehet

a tegnapi beadott punctumink szerént minden lehetséges s

kitelhet dolgokban concurrálni a Xemes Vármegyék, igaz

hazafiúságoktul viseltetvén, készek, — mindazonáltal, hogy
az lehetség lehetetlenséggé ideivel ne váltakozzék, a szegény-

ség kétségbenesésre ne jusson : valamely alleviatio muta-
tásra a Tekéntetes Commissáriatussággal, valamint a nyári

intertentiója a militiának, lígy más terhek iránt is módot
találni méltóztassék Excellentiád. Talánd a íiscalitásokl)ul,

vagyis a Nemes Ország más proventussibul lehetne ezen

instantiánkat segéteni ; a mint ilyen czélja vala azeltt vah)

esztendkben Méltóságos Fgenerális és Locumtenens uram-
nak Excellentiájának, kegyes levele által intimálván, hogy

jó rendben vétetdvén a fiscalitások, a szegénység allevia-

tiójára fordéttatni fognak : melyre vigasztaló kegyes assecu-

toriát s resolutióját Excellentiádnak várván, maradunk

Excellentiádnak alázatos szolgái,

Dunán innét lev Nemes Vár-
megyék ablegatusi közönségesen,

nevezet szerint

:

Nagy Mihály, Nemes Soprony Vármegye vice-ispánja

és ablegatussa. (L. S.)

Szalánczy Márton, Vas Vármegyének plenipotentiá-

riussa. (L. S.)

Besenyei László, Nemes Szála Vármegyének egyik vice-

ispánja és ablegatussa. (L. S.)

Oroszi Pál, Nemes Veszprém Vármegye vice-ispánja

és ablegatussa. (L. S.)

Keszeghy István, Nemes Gyr, Komárom és Eszter-

gom Vármegyék vice-ispánja és ablegatussa. (L. S.)

Bezerédy János, Nemes, Tolna, Baronya Vármegyék
vice-ispánja és ablegatussa. (L. S.)

Sárközi János, Nemes Somogy Vármegye fszolgabírája

és ablegatussa. (L. S.)
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122.

A hadiadó kivetése.

Porta

Xemes Soprony vármegye ad i^ortát 191
Nemes Vass vármegye 400
Nemes Szála vármegye 142i/

Nemes Somogy vármegye 118
Nemes Veszprém vármegye 96
Nemes Feír vármegye 50
Nemes Gyr, Komárom, Esztergom

vármegyék 104
Nemes Tolna Vármegye 15

flór. den.

334 10
720 —
256 50
212 40
172 80
90 —

187 20
27 —

Porta 1116. 2000.

Nemes Veszprém Vármegye a minémö apró mundérral
pro anno proxime praeterito 1707. a maga zsoldossinak, in

universum száznyolczvan személyre tartozott volna, — mint-
hogy aztot pro tnnc praestálta : arra nézve pro eo anno
offerálta magát a Nemes Vármegye, liogy minden zsoldos

apró mundérját per florenos trés Ehenenses, in totó száz-

negyven (így) id est 540 (így) forinttal kifüzetni assecurálván
praesentibus a Méltóságos Generálisságot.

Dátum ex castris ad Szécsény positis, die 12. mensis
July, 1708.

Oroszy Pál, Nemes Veszprém Vármegyének vice-ispánja

m. k. (L. S.)

Badicz Péter, Nemes Veszprém Vármegyének egyik
fbírája, m. k. (L. S.)

Mesterházy János, Nemes Veszprém Vármegyének f-
szolgabírája, m. k. (L. S.)

123.

Gr. Xádasdy Ferencz cs. tJjhlioz. RabJcicserélés.

Méltóságos Generális

!

Illönd dolgokban kedves Bátyám-üram

!

Az kegyelmed lósi plébános uram által küldett levelét,

együtt a ralaok speciíicatiójával és a Bécsben nyomtatott
Uj Hírekkel, vettem nagy kedvessen

;
annyival is inkább

nagy örömmel értem, hogy tractabilissabb inclinatióját mint
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eddig, jelenteni ni;ig;i Icveli'-hen nem terlieJtetik kegyelmed;
a minthogy annyit tudok benne: ha rendk(-vül való kemén-
kedését nem experiáltiik volna kegyelmednek, mind két rész-

riil való rabok nagyobb eoní5olati(')jokat tai)asztalhatták
volna. így értvén azért már az kegyelmed nékem írott leve-

lében val() declai-atióját : semmi fogyatkozás az rabok szaba-
dulásában nem lészen. iJe, hogy egyikét az másikával ne
cont'undáljuk, talánd tanácsosabi) lenne az elbbeni restan-
tiánkat ex integro complanálnunk ; mert a mint informatus
vagyok: amidn Gilányi bevitte volna a rabokat (Sopron //huj

egy bizonyos Dómján nev hadn;igyunkért hasonl(') tisztet

vitt vala l)é magával, most pediglen, non obstante, hogy
azon i)raenominált hadnagy mindekkoráig is raboskodik.
még csak az nekem ineludált síjecilicatióban sem tétetödött
föl a neve; kibül könnyen collim;tlhotni, hogy jjer indireetum
kívánja kegyelmetek folytatni a dolgot. 8öt úgy hallom,
egynémely együgyíí észszel biró kurucz rabjaink hogy
magok magokat tiszteknek állítván, (nem is más okbul, hanem
hogy azzal életeket és rajtok való ruházatjokat conserválhos-
sák), kegyelmed által megtartózta ttanak és mindekkoráig
laboskodtatnak nyavalyások, semmi lett úttal hitelt nem
advíín kegyelmed tiszteink informatiójának. Azért maga bölcs

ítéletire hagyom kegyelmednek: hogy lehessen holmi asse-

curatióknak nekünk is hirtelen engednünk ? Ugyanezen
positióban méltó emlékeznem egy Petróczy nev volentérjárul
is említett brigadéros Bezerédi Imre uramnak, kiért hasonló-
képpen egy strázsamester adattatott, de ugyan csak semmi
mentio nincsen a listában, s mai napig is raboskodik. Az ilyen,

diffidentiákat méltán okozható álla])otok nem kicsiny gátot
vetnek a syncerus tractatusnak. Méltóztassék azért kegyel-
medezeket bölcsen considerálni, s legelsben az elbbi restan-

tiákat adjustáltotni ; a mennyi számú rabnak specificatióját

megküldötte kegyelmed: annyi számú ral)nak. a császár
vitézi közzííl val(')knak, szabadubisában fogyatkoz;ís nem
lészen; noha, megvallom, nem újjítja s nagyobbítja diftiden-

tiilmot, hogy szegény raboskodó, regimentem- és lejbgvar-
diámbéli diagonyosim iránt oly ambiguus stylussal irott

resoluti(')j;ít köljetik kegyelmednek értenem, elhitetvén tel-

jességg(>l magamm;il. hogy a mely okbul kihagyattatta-
nak azok is a listábul : szép ajánlása kegyelmednek nem
egyébb a complementumnál. Mindazonáltal, a mennyire illik

és szegény hazánk s úgy Nagyméltóságú Principálissim szol-

gálotjának praejudiciumja nélkül kedveskedhetem kegyel-
mednek, igaz vérszerint val('» atyaíiságomat kegyelmedhez
contestíílni el nem múlatom, s fnk(''p])('n szegény r;ibj,iiiik
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kiszabadulását etiam ex obligamine Christianitatis adma-
turálnom minden tehetségemmel igyekezem. A szolgarend
dolgát a mi illeti

:
meg köll vallanom, az cartellának "Vigora

szerint is absque iilla difficultate et quaestione iitriusque
partis, kiszabadulásoknak per se meg kölletnék lenni- de
ebben is ki okozott abusust ? melyet ma is practicálnak az
-b olseges Császár váraiban lév commendánsai, recenter gyri
commendáns uram in specie, az ki semmit sem gondolván
a szegénységnek accomodatiójával, asszonyokat, gyermekeket
s béreseket és más egyébb szolgarendet fogdostatott (és a
zsoldosoknak nagy praejudiciumával) ú^j kell muskatéroso-
kat es a császár soldatjait érettek adnunk, s rajtuk nyava-
lyasokat kiváltonunk. Az asszonyok fogdoztatása pediglen
ippen ususban ment az kegyelmetek részirül, contra diétá-
mén cartellae. Kitetszik tehát ezekbül, hogy méltán szük-
séges légyen nékünk is a szolgarend iránt consideratióval
lennünk

;
de abscisis his omnibus considerationibus, ebben is

atyahsagossan kívánván complaceálnom kegyelmednek, kíván-
sága szerint teszek disi3ositiókat szabadulások végött.

Méltóságos berezeg Hannover regementjebéli^tiszteknek
kész volnék mindjárt a kétszáz forintokat" letennem sine
difhcultate

:
de én is szintén ollyan távul estem Sümögtülmmt Soprony; azért lehet kegyelmednek is olyan modali-

tássá azon kétszáz forintokat sine scrupulo oda adminis-
traltotni, mmt énnékem, és mivel creditumom1)an nincsen
semmi diffidentiája kegyelmednek, én is azon creditumomat
kívánván tovább is conserválnom : csak tessék kegyelmednek
azon kétszáz forintokat kezemhez küldeni, assecurálom e^^v
pénzig Sümögre administráltotom azon tisztek szám;íra-
mert ha magam közel volnék Sümöghöz, kész volnék atyah-
sagossan abban is complaceálnom kegyelmed tetszésének.
Az kozraboknak obveniálandó egy-egv forintok meijadásokat
a mi illeti: ha azon egy-egy forintokat cum specificatione
captivorum megküldeni méltóztatik kegvelmed — azokat
IS azonnal sine defectu administrálni -fogom. Az' nyomtatott
Uj Híreket kezdem vala olvasnom, de a mely okbul Bécsben
miprimált stylusnak láttam lenni, nevezet szerint Wiener
Platlinek (Wiener Blattéi;, az ki az egész Európál)an meo--
vetettebb novella szokott lenni, — nem sokat fundálódliat-
tam rajta; vagy csak azon okbul is fundamentum nélkül
való híreknek méltán tartathatik, hogy az auxiliaris hadak-
nak történt statussirul nem igen emlékezik novellista uram
Csak elhittem pediglen

: országos harczokban. fképpen ec^v-
mashoz hasonló kemény hadak kzött, izén szokott esni mfnd
egy, mmd más résznek

; noha egyébaránt, ha az heksteti liarcz
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(1704.) lu'iu volt az fiaiiczia király pro^nossusiuak capaliilis

meí^jgátlására, csak elliiszeiii : az tíz-tizenötezer emheriiick

veszedelme nem i<(en fo^'ja turbálni concei»tiissit. annyival

is inkáhl), a midn bavarus Feketeerdnél, azonkívül az Rajna
mellett másik, Musla ^J/o.ve/y mellett pedig harnmdik notabilis

armadáit tarthatja. Azt is csak elliittem : az bécsi udvarnak
is jol)ban piszkillliot j;ík szemek-fényeket, hofíysem mint az

flandriai operati(')k. Ezzel hosszas írásom rúl követvén kegyel-

medet,, várom a praemittált dolgokl)an teend resolutióját é*s

váloszadását ; kívánom, ezen levelem találja friss jó egész-

ségben kegyelmedet, és maradok
Kegyelmednek .„ , „ , , ,

,

Raptim in Castris ad
, .. ,

^^l^"^^'' dolgokban

Szent - Miklós positis,
kotelessen szolgáló attyafaa s ocscse

die 28. July 17(»8. Enszterliázy Antal m. k.

P. S. Ezen levelemnek conclusiója után újjobban

informáltottam, hogy az följel)l)említett Dómján nev had-

nagyunk és Petróczy nevíí. följebb megnevezett brigadéros

Bezerédi uram volentérja, Gyrben vitettenek légyen, a

kikért már praevie Soi)romban küldöttünk in rationem

permutationis hasonló tiszteket: de nem innotescálván ex

fundamento ezen dolog gyri commendáns uramnak, difti-

cultálja ezen megírt két rabjainknak kil)ocsáttotásokat.

Kérem annakokáért atyafiságossan kegyelmedet, ezeknek

szabadulások végött is méltóztassék olyan disi)0sitiókat tenni,

hogy ezen permutatiót insinuálván a praenominált gyri
commendáns uramnak, lehessen hovahamarébl) consolatió-

jok mind az specificált hadnagyunknak, s mind az meg-
nevezett volentérnak.

124.

DunántúU wmeli/ fiscalis jószágok ról.

Comcs Antonius Eszterházy, etc, Universis, etc. Mint-
hogy az Dunán innét lév Tekéntetes Oeconomicalis Admi-
nistratiónak directiója alatt vannak az egész tiscalitások con-

credálva, kívánván ahoz képest ugyanazon Tekéntetes Xemt>s

Administratio vi sibi iucumbenti ofíicio ugyanazon liscalitá-

sokbul proveniálandó iutrádábul az Dunán innét lév. nagy-
fönt titulált Fölséges Vezérl Fejedelem, Kegyelmes Urunk
egész hadait segéteni és mindenném occurrálandó fogyat-

kozásit azok által compleálni, — alkudott meg az följebb
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praetitulált Tekéiitetes Nemes Administratióval Méltóságos
Grróff Szécsényi György uram kegyelme részérl plenipo-

tentiáriussa, Nemzetes Vitézl Jambrikovics Zsigmond uram
az idei fölsvidéki, széplaki és röjtöki termés, dézma, szi és

tavaszi gabona iránt bizonyosszámú sommában, úgymint
hatszáz rénes forintokban ; mely contractusnak magam is,

úgy, mint ezen az Dunán innét lév földön commendérozó
fgenerális, annuálni kívánván, azon helységbélieket és azok-

ban lév ingó, ingatlan, egyszóval akármi névvel nevezend
jószágikat speciális protectióm alá vennem kívántam

;
paran-

csolván ebben serio altetitulált kegyelmes Urunk Felsége

commandóm alatt lév lovas és gyalog, f és alacsony ren-

den lév tiszteinek és közönséges vitézinek, — bogy följebb

megírt Méltóságos Gróf Szécsény György uram kegyelme
plenipotentiáriussa által arra rendelend embereit (a midn
mind a termést s mind penig az dézmát bétakaríttatni és

kicsípöltetni s úgyszintén a megírt úr számára usuáltatni

avagy convertáltatni kívánja), senki sub gravi animadver-
sione turbálni, impediálni, vagy sub qualicunque tandem
exquisibili praetextu megkárosítani semmi úttal-móddal ne

praesummálja. Egyél)iránt valaki ezen parancsolatomnak
vigora ellen in praemissis vei in minimo contrariálni tapasz-

taltatik, megtudván azon személyt, kicsoda, ki regementjé-
l)ül és micsoda facultással bírjon : az megsértend félnek

igazságos adjustátiót általam administráltatni, st ha facul-

tássával azon infer.-ílandó damniíicatiót recompensálni nem
sufticiálna, tehát az olyatén, nagyfönt emiétett kegyelmes
urunk Felsége kegyeimessen kiadott Regulamentuma és

edictuma szerént érdeml büntetését irremissibiliter fogja

fején nyilván tapasztalni. Praesentibus perlectis. exhibenti

restitutis. Dátum ex castris ad Endréd positis, die 30.

mensis July, anno domini 1708.

Conies Antonius- EKzterhá.cn m. p.

In simili, mutatis tamen mutandis, tisztelend páter

czeli benedictinusok plenipotentiáriussai. Nemzetes Vitézl
Zeke István és Madíiriísz Imre uraimék instantiájokra. az

störi majorhoz való termés avagy majorságbéli gabona sza-

bados beszedése végett adatott hasonló protectionális. mely
hscalitás Tekéntetes Nemes Administratió által in Horenis

kétszáz exarendáltatott.

In castris similiter ad Endrd positis. die et anno
superius praenotatis.
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125.

Szerzikhfs Sopronij váromvaL

Minthogy Nemes szabad királvi Soprony várasbéli

concivis és lakosok akarván majíoknak securitást szerezni

s fároflságos rannkájoknak jutalmát venni, kívántának azért

velünk a dato praesentis computando hat holnapi, úgymint
iiltimum Januarii proxime affuturi anni millesimi septingen-

tesimi nni megalkudni, s az minthogy mi is méltó tekin-

tetben vévén abbéli kéréseket, alkudtunk meg említett

városbéli ^concivis uraimékkal ez alább declarált punctumok
szerint. Úgymint pro

Primo. Minden sopronyi gazdaember s gazdaasszo-

nyok s cselédjek, akár gyalog s akár kocsin, item minden
•sopronyi kapás is mind az mezre, s mind mindennémíí
lineán bell s kívíil val(') és Sopron várossához tartozand«'>

szlhegyekre és faluikra absque ullo inipedimento szabadon
s minden háborgatás nélkül, személyjeiknek fogdozások s

sarczoltatása nélkül ennekutánna kijárhatnak. munkál(')d-

hatnak és az munkához is hozzá láthatnak. Xemkülíiniben

ezen praoniittált securitás az rákosi. rusti és egyébbféle

territóriumokon lév városi szlhegyekre is értetdik, hasonló-

képpen sem az praedeclarált szlkben s városi falukban.

sem pedig azon szlkhöz és falukhoz más territóriumokon

által vezérl ^tjok])an is nem háborgattatnak s el nem
fogattatnak. Úgyszintén

Secioi'h. Az várasi csordának s marháknak lineán

bell s kívül való szabad pascuáltotása is megengedtetik.

Nemkülömben
Ti'iiio. Az sargyú takartatása és annak béhordattatása

is abs«]ue ullo impedimento szabad lészen, ügy a szántás

s szi vetés is.

Quarto. Szükséges rlésnek okáért Soprony várossán

tTtljül lév niíilninklían való szabados kijárás szabad lészen,

úgyszintén v;irasi lineán belül s kívül val(> erdejeknek

lignatiója is; és pro

Qtrhifo. Eljvén a szüretnek idt'jo. azt is mindenném
lineán bell s kívül val('>. Soprony várasiíhoz tartozandó,

ügy rusti, rákosi s egyébbféle territóriumokon lév várasi

szlejekben minden impedinicntum nélkül szabadon elkezdet-

hetik s végig continuálhotják is, s mind magok s mind
cselédjek s niunk:ís;iik minden károsít:!^ nélkül ki s bé-
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jcárhotnak és annak végeztéig szabadon az városhoz tar-

tozandó falukban hálhotnak, niiüathatnakj magok, cse-

lédjek és niunkássaik, valaminthogy vidéki belekrül azon

szüretre és egyébb munkára marhástul, szekerestül szaba-

don bemehetnek s ki is jöhetnek. Az szlpásztorok pedig

végeztéig háborgatás * nélkül rizhessék a szlhegyeket

;

s azért

Ezen alkunkért Ígértének említett sopronyi concivis

uraimék is, hogy az })roxime következend Nagy-Boldogasz-

szony napjára, úgymint pro 15-ta Augusti anni nunc cur-

rentis, adnak négyezer forintokat ezüstpénzül, minden forintot

húsz-húsz garasban vagyis hatvan krajczárban számlálván,

mely speciíicált négyezer forint között száz species arany

légyen, egyet négy forintban számlálván. Mely végezésünk

hogy annál is erssebb légyen, mi is Ígérünk assecuratiót

ez megírt modalitás szerint

:

Hogy ha ezen praespecificált punctumnok meg nem
tartatnának és valaki a dato praesentis sokszor megírt

embereik közzl turbáltatnék vagy elfogattatnék, vagy

marhájok elhajtatnék : eo in casu a kóborló excedens kato-

nákat, ha territóriumokon kívül is salvus conductussal

kaphatják, — nemcsak persequálhossák, st megfoghassák

és más contrahens félnek commendérozó tisztihez, pro desum-

menda demerita poena elküldeni tartozzanak ; kik is ha meg
nem kapathatnak, sed cum sufficienti eductione neveket decla-

rálván: nemcsak elfogatott eml)ereik, de elhajtott mar-

hájok is minden sarczoltatás nélkül elbocsáttotnak és elvitt

partékájok restituáltotnak. Ez eránt más egyébbféle történ-

het damnificatiók és károsíttások végett is minden igaz-

ságos s illend satisfactio impendáltotik általunk, — az mint-

hogy kívánjuk is ezen alkunkat sancte et irretractabiliter

abutrinque megtartani s omni meliori modo manute-

neálni és az egész vitézl rend által is observáltotni. Actum
ex castris ad Endréd positis, die ultima mensis July,

anno 1708.

P. S. Ellenben pedig obligáltotnak föllül megnevezett

Soprony városbéli concivis és lakosok is, hogy ki- és bejáró

alkalmatosságokkal fegyvert magokkal nem hordozván, semmi
ártalmunkra czélozó machinatiót, titkon vagy nyilván, levél-

hordozással, vagy akármely színes praetextus alatt moliálni,

s annálinkább alattomban foveálni, ezen contraetusnak föl-

bomlásával ne merészöljenek.

THALY Kálmán: eszterházy a. tábori Kö>rYVE. 15
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126.

Bercsrin/i/ic.^.

^fi'ltósí'igos Magyarországi Lopumtenens és Fgeno-
riilis, nagy Uram

!

Nem kétlem, elbbeni,alázatossan Excellentiádnak válosz-

adó levelemet, — melyben méltóságos parancsolatjára való

készségemet ciim submissione mei declaiiíltam vala, — már
t'kkoiáig venni méltóztatott légyen: kinek cuntinentiájitboz

tovább is kívánván magamat minden czikkelyiben accomo-
dálnom : méltóságos tetszése szerént Excellentiádnak az

Dunán innéd oldalam mellett lév hadakat egy corpusl)an

cgybcnszedvén, jóllehet ugyan nem negyed-nap alatt, a mint
])aiancsolta volt Excellentiád. hanem nR\^(ok/ múlván, hogy
mind az két részen lév ernket megtekénthesse az ellenség,

mind az Gavallériával s mind az infantériával s úgy szin-

tén az itt lév kevésszámú muniti(')val megindultam az

austriai operatióknak inchoatiójokra. Melyeknek végbenvite-

lekre hogy sub praelixo termino immediate meg nem mozdul-
hattam, — reménlem, azon alázatossan Excellentiádnak trans-

mittált levelembül bven megérteni nem terheltetett: mivel,

az mint alázatossan informáltam vala Excellentiád méltc'i-

ságát, ittvaló hadaink Rabutín Erdélybül kijött népének
Prainerrel s Nádasdival való conjunctiójának impeditiójában
szüntelen foglalatossak lévén, nyughatatlan éjjeli s na])pali

fárads;ígok után vagy csak azon okbul is. hogy az institu-

áland(j operatiókat annyival is könnyebben végbenvihessem,

kívántam két napi üdt nékiek engednem pro refocillatione

virium. Melleknek meglételekkel szécséni táborhelyembül
kinyomakodván, egy marsban egész Csepreg név helységig

j)eneti"áltam. Soi)rontul nem igen messze
; az honnét praemitt;íl-

ván h:í romezer személybiil .illó könny-lovas portámat ugyan
Sopron eleire brigadéros Bezerédy urammal, olyan reflexióval,

hogy magam azomban az infantériával és az lovas hadnak
residnitássával utánna maschérolván : ha az Sopronyn:íl lév
ellenség azon port;íniat reménségünkíin kívül meg tanálta

volna szalasztani. — min(lj;ír;ist in succursum lehessek.

Azond)an ott is Isten szent Felsége ingyen való kegyelme
által gyzedelmes szerencsével megáldott bennünket, mert
addigis. a míg az táborostul odaértem volna, kijvén futrá-

zsira az ellenség, kétsziízon, az kik a futnizsit beszedték
s háromszázim az kik a futrazsírozókat oltalmazták, in uni-

versum ötsz:ízon : arra insperate reáütvén, abbul igen kevés



LEVELEK ÉS ÜGYIRATOK 1706 1709. 227

mehetett bé Sopronban, az többi mind levagdaltatott, csak

rabokat is hozott tisztekkel s gregáriusokkal együtt nyolcz-

vanig valókat, kiket azonnal Sümeg várában expediáltam

;

s ugyanazon nap conjungálván magamat emiétett briga-

déros Bezerédi Imre urammal, mentem igenessen Lós felé,

a ki csak egy kis mélföldecske Soprontiil, s onnét másnap
megindítván hadaimat, Czenkig maschéroltam, akarván még
is újobban kitanulnom az ellenség constitutióit, mely hely-

ségbül szépen kiláthattam Soprony városát tövébül, vettem

utamat az szorossakon Bolf név falunál igyenessen a Fert
mellett Rust városának, az kiben lévén bizonyosszámú

német gvardizon valamely kemény commendánssal együtt,

lévén utamban s mintegy láb alatt, — kezdem vala meg-

szállanom'; de egy kis ideig az bentlév commendáns
keménkedni kívánván, mindazonáltal a midn serio fogtam

volna az obsidióhoz és ugyanazon emiétett commendáns uram
circumspiciálván táboromnak ers voltát : id vártatva kín-

teleníttetett magát azon városnak capitulatióval feladására

condescendálván, resolválni ; kivel miném capitulatiót ineál-

tam : méltóztassék Excellentiád ezen alázatossan annectált

originális accordábul genuine megérteni. És jóllehet voltam

olyan szándékkal, hogy mindezen capitulatiónak helyt nem
admittálván, azon várost egészlen felprédáitassam hadaimmal
és ostrommal vegyem meg : de minthogy az benne lév lakosok

is legkissebb hostilitást sem mutattak, és a sok ártatlan

vérnek kiontását considerálván, — én is kereszténségtül

viseltetvén, nem kívántam veszedelmeket, mert experiáltam

édes hazánkhoz való engedelmes hajlásokat, — hanem a

feljebb megírt commendánst gyalázatossan, föls s alsó

fegyvereknek elvételével és megfogatásával elbocsátottam

Soprony felé, némely alatta lév közmuskatérosokkal együtt,

jó késérés alatt; és noha azon városbul többen harminczad

magával ment vala ki Sopron felé: mindazonáltal többel

nem compareálhatott heted magánál, az többi elmaradozván,

szegény hazánk és Fölséges Urunk szolgálatját neniine cogente

amplectálták. — Megvélele után azon városnak, tovább nem
mulatván, mindjárt indultam utamban lév Feketeváros

tájékára ; kihez minekeltte érkeztem volna, egy kevéssé sub-

sistálván az hadakkal, ugyaiiott azonnal tettem olyan disposi-

tiókat, hogy Béri Balog Ádám uram mintegy háromezered

magával Austriá^ban egy fell Podonyig (Baden) és Schén-

Prunig, Botka Ádám, sokszor megnevezett brigadéros Beze-

rédi Imre uram regementjebéli óbrst-lajdinantját más fell

nemkülömben kétezered magával Füseménig I F'ixclnDnent).

hasonlóképpen ugyan sokszor megírt Bezerédi Imre uram

15*
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rcgcDicntjcbéli kajütányját. L'jkéii uévüt, hannadik felül

Pozsonyhoz egész, az révig, valami ötszázad magával, (hoi/i/)

beüssenek és ottan mindcniiémö hostilit;íst caiisáljanak az

ellenségnek. Kik is mind egyszersmind berohanván mind az

három fell, ügy annyira fíilzentlítették az föld lakossiakat,

(/(/>/), hogy az egész darab ország fntó-félben lévén, elhagyván

mindeneket, igenessen Bées felé szaladtanak s ottan salvál-

hattílk némelyek m;igok életeket. ]\lindezen aeti(')knak végben-

vitelek utíín kimondhatatlan nagy nyereséggel tértének vissza

feljebbemlétett tiszt nraimék, legfképpen szarvasmarha dol-

gából ;
miolta ezen mttstani fegyverkezésünk continuáltatik

:

senkisem endékezhetik. hogy az Dunán innét ilyen nyereség

lett volna, minémüt mostanában adott Isten ö szent Fel-

sége. — Én penig azon füst alatt, az még mellettem maradott

egynéhány lovas regementtel és az egész gyalogsággal s niuni-

tióval vettem utamat igenessen Nezsidernek, az holott akad-

tam egy olyan sánezra. a ki az egész Fert mellett lév
nagy és apró városoknak antemuiáléja volt és az körül-

bell való lakosoknak manutentiójokra, st még Austriának

is nagy tartalékjára, elannyira, hogy ebben vetvén reménsé-

geket az egész Förtö-melléki parasztság, nagyobb része benn
fegyverkezett is, abl)an ers praesidium helyheztetvén. Azt
megszállván, de a mely okbul az bent lév commendáns
az ostromot per absolutum meg kívánta várni : ugyanazon

ers ostrom után, (noha meg kell vallani, eleintén repellált

bennünket az ellenség, de azután ismét néki fordulván egy

szívvel-lélekkel) mintegy három-négy órai^ktír) fényes napi)al

Isten szent Fölsége vérrel adta kezünkben szerencséssen.

s ott is szegény nemzetünkhez való Istennek kiváltképi)en

való kegyelme derekas nyereséggel látogatta meg az vitézl

rendet. De megvalhuu. Méltóságos Uram, hogy esak meg nem
átkoztam azon praedálást : mivel abban úgy elmerült mind
az katonaság és hajdúság, hogy azokat nagy nehezen tud-

hattam újobban kit-kit zászlójok^alá hajtatnom, nagy furi-

áját az hadnak so))iálnom. — Es így immár méltc'iztatik

Excellentiád bölcsen dijudiciílni : miném nagy consterna-

tióban hozatódott légyen egész Austria, az megírt három
rendl)éli cavalleriánk Fiseménig, 8chen-Prunig, Podonyig
és egyszersmind Pozsony tájékáig penetrálv.-ín, mindi'nütt

most is continujílván szüntelenül szalad;isokat az népség:

de legfképpen az Fört mellett lév városbéliek, a kik-

nek egyedül csak az nezsideri sánczban volt minden remén-
ségek, úgy elrémültek, hogy a kik azeltt fegyverkeztek,

egészlen ludduhísnak adván mindenekben, nagy submissió-

val, fejek hajtva láttatnak accomodíílni magokat. Hogy
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aiinakokáért világossabban constálhasson Excellentiád mél-

tósága eltt is azon nezsideri sáncznak ers volta : így mél-

tóztassék Excellentiád általam alázatossan informáltatni. hogy
az fels várnak sánczában, az kinek négy szegeletbástyája,

köröskörül palezatákkal rakott contra-scarpája, igen mél, szá-

raz árka, fölvonyó kapuja és az városi commimicatióra nézve

egy igen mél árkú lineája, négy taraczkja reperiáltatott, az

alsó városon penig kett ; két khányó mozsár, ahoz nyolcz-

száz kézi gránát, hat tonna puskapor, háromszáz négy funtos

ágyúgolóbissa, hat ferslóg apró golóbissa. Azonkívül sáncz-

ban tanáltatott száz válogatott lovas német és ugyanannyi
muskatéros, az alsó városban pedig hatvan német és három-
százig való fegyveres purgerség ; kik közül felessen levagdal-

tattanak, az minthogy hatvamiill több nem is esett rabbá.

Ezeknek egy resolutus commendánsok lévén benn az sáncz-

ban : az is halálos sebben esett, és noha sub parolla bekéred-

zett vala Sopronyban, — mindazonáltal úgy informáltatom,

hogy az is medio tempore kimúlt légyen e világbul utozásá-

ban. A mi részünkrl ellenben egy zászlótartó, egy grana-

téros-lajdinant s huszonöt közlegény veszett el, e mellett

három kapitány, négy hadnagy, három zászlótartó és hatvanöt

közlegények estének sebekben, de azoknak is naponként
várhatom kigyógyulásokat. Azért minekutánna Excellen-

tiád méltóságos parancsolatja szerént ezen actiókon szeren-

cséssen általestem, kívántam volna tovább is progrediálnom

:

de finitis his operibus érkezek hírem, hogv Eugenius ber-

ezeg népei, tizennégy százbul álló. Német-Üjhely tájékához

jöttének ; a minthogy már a midn Ruszt mellett masché-
roltam visszafelé, coníirmáltatott azon Eugenius népének
valóságos érkezése Sopronhoz. Nádasdi Ferencz is azon volt,

hogy avval conjungálván magát, megüssön l^ennünket Bolf

tájékán
; észrevévén én is immineálását az periculumnak

(Több nincs beírva, réllapnyi üres hely. Augustus elején kelt.)

127.

Mi'Uósáfjos Gróff' Nádasdíj Feroicz uramnak, rahuk szaha-

(hdásáhan írott levél.

ISTemzetes Vitézl Beniczky Sándor, regementembeli
hadnagyom visszatérésével elttem tett relatiójábul az egész

rabok bebocsáttatása fölül való kegyelmed kívánságát értem

;

melyben nekem más consideratióm s diflicultásom nincsen,
csak egyedül tartok attul, hogy a commandó változásával
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successora kegyoluiednek ezen mostan egymás között foly-

tató) rabok doljíiít, ha mi restantia l«'szen comj)lanati('tra

való, in futurum kérdésben vévén, kegyelmetek részéiül

megkárosíttatuak, a mint már más commendáns urakkal

tíirtént is olyatén fogyatkozás, hogy az elöttevaló i-estan-

tiárius maradván, némelyeknek suecessora nem akarta admit-

tálni post diseessum helyes praetensiónkat. Mindazáltal, ha

ugyancsak kegyelmed elégséges praeeautiót ebben kíván

nyújtani nagyobb seeuritásomra — avagy csak bár Generál-

Feldmarschall Heiszter uramtul. - kész vagyok kegyelmed
kedvének eleget tennem ; mert noha mind Gyrött s Pozsony-

ban s másutt is, mind tiszt-, mind közlegényekbül rabjaink

már régtül fogva vannak felyes számmal: mindazáltal semmi
lett úttal ekkoráig nem lehet szabadulások, részünkrl nem
kevés rövidségével a cartella folytatásának. Innét, asseeura-

tus lehet kegyelmed, nem fog semmi defectust szenvedni,

csak reciproca kegyelmetek is syncere ágáljon velünk, s így

arra nézve feljebb megírt hadnagyomat az elbbiek közül

itt lév 29 rabbal beküldöttem, úgy, hogy ne is a bent

lévket hozhassa ki : hanem a kik Sárvárott. Gyrött és más
helyeken volnának is a mi rabjaink, az olyak elbocsáttatása

iránt jó rendelést tegyen kegyelmed; másként mi károssak

maradunk. Mit írjon cartellae commissárius .Szluha uram
ugyan az rabok dolgában, arra nézve hadnagyom által, hogy
kegyelmeddel communicáltossék, — beküldíim ; azeltt is

penig tettem már rendelést, hogy még a miném töbl) rabok

találtotnak, azok is fölhozatván, a szükséges praecautio remén-
sége alatt kegyelmed kívánságára bebocsáttothassanak. A mi
a szolga-rendet illeti : jóllehet abban is lehet nagy kérdés,

mivel k majd jobban, vagy hasonh'unódon fegyverkedte-

nek, mint a több rabságban esett személyek : de, hogy kegyel-

medhez, mint több lehet dolgokban, ebben is atyjitiúi

kötelességemet contestálhossam. — minden füzetes és vált-

ság nélkül ket visszabocsátanom resolvíiltam. a mint-

hogy mostan is küldíik bé a szolgák közül, s hátralévk
hasonlóképpen mihelyen kezemhez érkeznek, tartóztatás nél-

kül kegyelmedhez expediálom ; remélyem én is, valamely

Kelner névü dragonyosom, ha szintén desertérnek találtot-

nék is, minthogy egy személy szolgálotja nélkül a csász;ír

meg nem fogyatkozik, haszna is kegyelmeteknek veszedel-

miben nem lészen sok, — kíván inkáltb kegyelmed annak
kibocsáttatásával énnékem kedveskedni : a minthogy abbéli

atyahúi com))lacenti;íját. a ])raecautió -;ecuritássával, megírt

hadnagyom :tltal elv;írom.

Beledi t;íhorhan. noná Auiíusti 17<is.
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128.

Nádasdy dismervénye liadi fojilijok átvételérl.

Én alább megírt recognoscálom per praesentes, hogy
Nemes és Vitézl Beniczky Sándor uram, Méltóságos Gróff

Eszterházy Antal öcsémuramtiil kegyeimétül hozzám a

parte utraque pro eliberatione captivorum küldettetett lévén,

hozott raboskodó, Fölsége vitézeibül, úgymint Hannover
regementjébül egy cornétot, strázsamestert, két káplárt és

hatvanhat rajtért; Prajner regementjébül strázsamestert,

káplárt, tizenhat dragonost ; magam regementjébül penig

fiirírt és tizenkét katonát ; computatis itaque computandis,

tészen in totó portiét százhuszonegyet. Én penig adtam pro

hic et nunc az kegyelme kezében az ö kegyelmek részé-

rül Sopromban raboskodó huszonkilencz személyt, maradván
többivel adósa öcsémuramnak kegyelmének, differálván

contentatiót ad ulteriorem et futuram complanationem,
assecurálván kegyelmét generálisi parolámra, hogy vigore

cartelae az restantia mentülhamarébb complanáltatik
;
melyre

való nézvést generál Salzer uramnak írtam, kinek az rabok
szabadulása az fölséges hadakozó tanácstul committáltatott,

írván emiétett öcsémuramnak sub volánt i levelemet is,

Beniczky Sándor uramnak kezéhez assignáltam, és így száz-

huszonegy portióbul defalcálván huszonkilenczet, marad in

restantiis kilenczvenkét portio. Hogyha pediglen medio tom-
poré magam kezemben rabok esnek : minden halladék nélkül

teszek contentatiót ; assecurálván ezenkévül emiétett Méltó-
ságos Ocsém-Uramat, hogy, ha az commandóm változnék is,

ezen assecuratiómat successorom is fogja manuteneálni. Az
sárvári rabokat mivel elereszteni megparancsoltam, azok
a följlvaló nevezett summájábul fognak defalcáltatni.

kirül adom ezen assecuratoria-levelemet. Actum Kismarton,
die 13. Augusti 1708.

Fölséges római császár és koronás király kegyelmes
urunk Fölsége consiliáriussa, cameráriussa, generál-felt-

marschall-lajdinantja és lovas magyar regementnek óberstere

:

Grff Néulaxdíj Ferencc m. k.
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129.

Ná(hi.fi(hl Ferenci: nrfitiinti/,- /erele.

Kedves Uram-Bátyám

!

Ajánlom illeiuln doljíokhan atyafiságos kötelességgel

való szolgálatomat kegyelmednek. — Nemzetes Vité/lö

Beniczky Sándor, dragonyos-regementbéli hadnagyom meg-

térvén Sopronybul, produeálta elttem az rabok váltságá-

rnl emanált kegyelmed quietantialis-levelét. kinek alkalma-

tosságával . . .

(A levél további szövege nincs protocoUálva.j

130.

Berc^ényiliez.

Méltóságos Magyarországi Locumtenens ésFgenerális

!

Kiváltképpen való nagy jó Uram

!

Excellentiád méltóságos levelét, együtt Fölséges Urunk-
nak a Dunán túlsó (\o\^,6k(-ról) tudósító parancsolatjával, szo-

kott kötelességgel vettem. Már. minekeltte azon infonuatiíuik

érkezett volna, alkalmasint const;íltak utolsó constitutiók cir-

cumstantiái elttünk ; mindazonáltal annak*) hallásával ezen

föld per absolutum nem consternáltatott, tudván azt, hogy az

kiket Isten szeret, meg szokta kítogatni. de ugyan csak tan-

dem ali([uando causa justa triumphál. ^>em kétlem, az innét

ekkoráig s legközelebb penig az elmúlt napokban tett opera-

tiónk szerencsés successussártíl genuine megírt relatiómat

*) T. i. az aug. 3-kán Treucséuy alatt, Tárna s Hamrinál
elvesztett harcz hirének.
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venni méltóztatott Excellentiád; melynek reiteratióját nagyobb
alkalmatlanságának eltávoztatására nézve most szükségesnek

lenni nem Ítéltem, minden tehetségemmel tovább is igyekezvén

azon : mi módon okozhatnék hovahamarébb nagyobb diversiót

az ellenségnek. De minthogy Nádasdi corpussa is két ers
regementtel megersödött Sopronnál, és generál Crácz
(Kreut,í') mintegy ötezer öszvevett horvát, ráczczal actualiter

Simontornya felé, hogy obsideálja, nyomakodik ; kikre nézve

én is ciim reflexione kelletvén magamat tartanom, nemany-
nyira már az offensiva operatiókban, mint hogy az kétfell
(rál) ellenség hirtelenkedése valami confusiókban ne hozzon,

vigyáznom kívántatik. Reménlem Isten kegyelmessége által

mindezen két corpiis között is confusio nélkül lehet meg-
maradásomat, st operatióimnak kívánatos folyamatját.

Nem is tartok mástul semmitül, mint ha valamimódon az

Hajszter is Komáromnál általvetvén magát, háromfell
impetáltatnám. In eo casu, megvallom, nem kevés változása

következnék dolgaink mivoltának; mindazáltal jól constál-

ván igaz ügyünk az Isten és világ eltt, ha szintén súj-

toltatván is, desperatióra sem fakadunk, inkább mi innét

valamit közjavunk elmenetelire s Excellentiád akaratjá-

nak segétésére munkálkodni tudhatunk, utolsó csöpp vérünk
kiontása megbizonításával is elkövetnünk készek lévén ezen

földdel

(A többi hiánj-zik
; egész lap üres. Aug-. 15—20-clika táján kelt.)

131.

Dunán innét lév egész Nemes VármegyékneJi szl Jerél.

Praemissis praemittendis. Elhitettem magammal, míg-
len ezen levelem éri is a Tekéntetes Nemes Vármegyét, az

ellenségnek szokott dölfössége elbb elhíresétette a mostani
trencsényi harcznak nagy veszedelmét. Mindazonáltal, hogy
az gyenge elmék az olyatén zrzavaros balhírek által meg
ne botránkoztassanak : kívántam eleve, mint Felséges Vezérl
Fejedelem kegyelmes Urunk és Méltóságos Magyarországi
Locumtenens s Fgenerális Uram Excellentiája magok sze-

mélyjek szerint (a harcton) jelenlévk hiteles írások által
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intorniatiis, a Tekéiitetes Nemes Yárinegyének tudtára adnom,

hojíy azon harcz alkalmatosságával lett dolgainknak mostan

fennforgó kevés confusióját nemannyira az veszedelemnek,

mint az hadak az után történt szokott eloszlásának lennyi

Ítélje. Kihez képest, minthogy óránként már most is gyülekt-

zik az had és naponként Isten kegyelmébl teljes csoportozását

reménlvén, semmit el nem millatnak i'elséges és Méltóságos

Principálisink, mely által az ellenségnek továbbvaló igye-

kezetét meggátolhassák és édes nemzetünknek boldogulását

elmozdíthassák: akartam requirálnom a Tekéntetes Xenies

Vármegyét, hogy azon harcznak mivoltárul valóságossan így

informáltatván, nemcsak elhitesse grémiumában lév sze-

génységgel, hanem egyszersmind hazájához való buzg() köte-

lességétl viseltetvén, most egyszer, tapasztalt széj) dexteri-

tássa által oly serénséggel és keményen viselje magát az

Nemes Confoederatio álUiatatosságában,^ togy azzal örök

emlékezetet hagyhasson posteritássinak. És mivel az mostani

harcznak alkalmatosságával annyira megmozdult az ellen-

ség, hogy felszedvén az föld népét, úgy igyekezik bennünket

minden erejével persequálni, és valamint az elmúlt közelebb-

való esztendkben, a midn tudniillik nemzetünket Isten

szent Felsége hazánk szabadságának helybenállítására fegy-

verre indította, miném kegyetlenséget követett el nemze-

tünkön, elannyira, hogy gyermekének, feleségének eladásjíval

(minekutánna a szegény lakosokat midenekbül kifosztotta

)

magok keserves életeket kíntelenítettenek az hóhériástul meg-
váltani, — most is nem régiben konkolt hintegetni igyekezvén

az haza lakossal között, mézes beszédekkel concinnált protec-

tionális-leveleit bocsátotta ki az föld népei közé, hogy azután

álnoksággal horgára akasztván, bitinek megszegésével hasonh't

fájdalmas sorsban szándékoskodik édes hazánkat hozni és az

újjabb ])()rti(')zásnak slyja alatt keserves szenvedésünket, sok-

féle szinek által feltanáló módok alatt való siralmas kínoz-

tatásunkat és csaknem majd kétségbenesésünkkel min-

den javainktul való megfosztatásunkat reiterálni. Hogy azért

ezen Tekéntetes Nemes Vármegyének hajdani szabadsággal

tündökl lakossai mindezeket s mindezeknél tílbb. elszám-
lálhatatlan, német nemzetnek sanyargatta tása által szenve-

dett nyomorúságát tovább is keserves szí\Tel ne érezze: az

ellenség hamis hitegetésének csak gondolattal is szivében

helyt nem adván. Istennek kegyelmébl kezünkben adott

fegyverünket personalis insurgálás.-íval velünk egyenl köz-

akarattal tehetsége szerént mimladtlig segéteni ne terhel-

tessék, míglen azon Isten, ki eddigis fegyverünket segétette,

szabadságunknak visszahozására és helvbcnállítására bol-
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dogul vezérli. Egyébaránt valaki ebben contráriuskodni fog,

st az ellenségnek mézzel hiteget édesgetésének és ártal-

munkra czélzó igyekezetének legkissebb czikkelyében tanács-

adásával, írásával, annuentiájával, annyival is inkább elle-

nünk való fegyverkezésével avagy egyébb oly móddal, mely

titkon vagy nyilván édes hazánk veszedelmét most vagy

jövendben okozhatná, assentiálni tapasztaltatik : tehát az

olyant, mint vérünk árulóját, mindenném jószágitul hadaink

által megfosztatván és küls-bels értékét praedára hányat-

ván, feleségét s gyermekeit elfelejthetetlen számkivetésre

Ítéltetvén, magát személyje szerént másoknak példájokra

hazánk törvénye szerént elkerülhetetlen kemény sententia

fogja követni; kinek eltávoztatására, megemlékezvén a Tekén-

tetes Nemes Vármegye az Nemes Confoederatióhoz hittel

kötelezett devotiójárul, reménlem, az praemissákat omni pos-

sibili modo hazájához tartozó igaz vérsége szerént effec-

tuálni nem terheltetik. Servet Deus in reliquis, etc.

Dátum ex castris ad Dobroka positis, die 24. Augusti

anno 1708.

132.

Onlet: Nemzetes Viterdö BaJof/Ji Ferenci gyalofj fo-colonellus

uramnál- praesenflhus intimáltatik

.

Mivel ex certis relationibus constál elttem, hogy az

Pécs tájékán lév ráczság az árkok és falak alá recipiál-

ván magát, lehetetlen accessussa légyen az lovas hadnak

gyalogság nélkül hozzája : azért, hogy azon ellenség az gya-

logság által infestáltassék és az mostani sánczábul per

omnia adhibenda média dissipáltassék, azon operatiónak

dicsíretessen való végbenvitelére tetszett emiétett f-colo-

nellus uramat maga gyalog-ezerével és Nemes Szála vár-

megyébül exsurgált Nemzetes Vitézl Bessenyei László uram-

mal lév fegyveressebb földnépével oda deputálnom, olyan

conditiókkal, hogy ezen orderemnek vételével öszveszedvén

maga gyalogságát is, az kegyelme directiója alá concredált

munitióval, úgymint az itt lév két mozsárral, bum bakkal,

és ottan ezen annectált levelemmel insinuálván magát Nem-
zetes Vitézl Grajner Antal urammal, az ott lév két réz-

taraczkot vegye kezéhez, és minthogy brigadéros Béri Balog
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Adáni s úgyszintén Somogyi Ádám uraimék, nékik adott

kemény í)rderemnek hátravetésiért és az tisztek között nem
tudatik miném okbiil származott competentiákért árestom

alá vettetének : azért azon lovas,- úgymint Balog Ádám.
Somogyi Ádám és Szekeres István uraimék ezeréit univcr-

salis commandója alá vévén megnevezett gyalog-óbester

uram, — mindazokkal és az gyalogsággal azon sánczot aggre-

diálván, minden úton-módon azon igyekezzék óbester uram
légen tanult szép hadi ex])erientiájával, hogy az benne lév
ellenséget per fortia dissipálhassa és az megnevezett sáncz-

nak dissipatiója után, Isten segétt kegyelme által Pécset

is obsidiálni és bombákkal infestálni, egy szóval mindenném
hostilitással incommodálni igyekezzen. Melyet hogy annyival

is bátorságosabban véghezvihessen colonellus uram: méltó

lészen ö kegyelmének mindenfelé, de legfképpen Szigetvár.

Eszék, Buda tájékára vigyáztatni az lovas-seregek által,

hogy azon fortalitiuraokból történhet jövése alkalmatossá-

gával az ellenségnek, mature tudhassa magát salválui. az

hadaknak eloszlása nélkül Simontornya felé. Hogy peniglen

subsistentia dolgábul ne légyen valamely notabilis fogyat-

kozás aaz hadaknak : tehát vagyon intimatiójában Xemzetes
Vitézl Palkovics Ferencz provinciális commissárius uram-
nak, hogy azon alkalmatosságra mindenném szükséges sult-

sistent iákról in antecessum provideáljon ; azért, hogy sokszor

megnevezett óbester uram emiétett commissárius urammal
ebben az czikkelyben corresj^oudenter légyen, igen szüksé-

ges. De caetero, valamit ártalmasabbnak itél lenni az ellen-

ségnek, minden úton-módon, maga jövendbéli nagyobb
promotiójáért, híriért s neviért dicséretessen elkövetni, és

engemet mindenném occurrentiákrul, leveleit csak Deve-

cserl)en inviálván, szüntelenül tud(')síttani ne terheltessék, én

is hasonl()t observálván. Tn reliquo. hogy Isten szent Fel-

sége ezen mostani expeditiójában minden jóra czélozó dol-

gokban szerencséssen segélyje, — szívem szerént kívánom.

In castris ad Dobroka ])ositis. die 27. Augusti. 1708.

Generális-Mezei-Marschall

:

Es.cterhátii Anfn! m. k.



LEVELEK ÉS ÜGYIRATOK 170*1 1 7U9. 23 7

133.

Fölséges Urunlcnak ikervári táborrul die 1. Septemhris

szólló levél emanáltatott. anno 1708.

Alázatossan, tartozó engedelmességgel és külömb-kü-

lömbféle nyughatatlanságokban habzó elmémnek ugyan nieg-

vidulásával, Szécsénybül és Egerbül emanáltatott két rendbéli

Fölséged leveleit vévén, örömmel értem hadaknak notabiliter

való recollectióját s hazánkhoz és édes, árva nemzetünkhöz
atyai buzgó szeretetibül bven kifolyó kegyelmességét; és

hogy bölcsen elrendöltetett dispositiójával minket, fölséges

szárnyai alá borult alázatos híveit megtartani s gondviselé-

sünket continuálni igyekezik, kimagyarázhatatlan hálaadá-

sokra obligáltatva vagyunk Fölségedhez. De. Kegyelmes Uram.
igaz kötelességem megvallani kínszerít azon túlsó (trencsényi)

csekély szerencsétlenségnek sokaktul, de kiváltképpen az

kevélyen fölfuvalkodott ellenségtül, valóságnak lineáján kívül

hintegetett és promulgált descriptiójára nézve oly kimond-
hatatlan confusiók ezen földre férkeztenek vala, hogy ha
a Nemes Vármegyékre korán exmittált adhortáló leveleim-

mel (melyeket in paribus íme Fölségednek alázatossan trans-

mittáltam), nem animáltam volna a statusokat, — nehezen

helreállítható változásokat köllött volna tapasztalnom, ki-ki

ftisztek közül, értékek s cselédjeik securitásának föltalálá-

sára nézve, protectiót keresni szándékoskodván, st innotescál

elttem ennyihánynak már kezénél létele ; annyival is inkái)!),

miólta Nyitra várának föladása vagyon értésekre és Hajsz-

ternek bizonyossan általjövetele kinyilatkozott : többen czé-

loznak hasonlót követni, discursussokbul is kinézem. Mely
által a Confoederatiónak sérelmét impediálnom kívánván, jól-

lehet az mellettem lév corpussal brigadéros Bezerédi uram
hadához, az Rábán innens félre vettem magamat, eléggé

placidioris módis akarnám kinek-kinek igyekezetit evin-

cálnom, keménkedésnek útját pedig nem tanácsos elvennem

;

azonkívül is látom, még az haeroica operatióktul is irtóznak

valamellyek : netalántán azon okbul Hajsztert cselédjeikre

való nagyobb crudelitásra irritálják. Vannak, az kik tud-

ván, hogy nincs, hadi kormányozásim segéttésére kicsoda

concurrálhasson, ügy elbízták magokot. haza szolgálatinak

folamotját hosszas reménkedésekkel kíilletik kedvekben intru-

dálnom és instantiákkal ajánlanom. Passusinknak is elfo-

gása nem kevéssé deserviál ezen cavillatióknak, mivel a cor-
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rospoiidcns coiiiininiicatióknak promovoálását nem remélhetni.

Eszéktül fo^va Bii(l:íig siirüii föl-alíí járó sok sajkák vijiváz-

nak, s föltett intenti<')ja az ellenségnek mindenütt a JJuna

mellett lineákot egész Gyrig hányatni, s annak mentiben

sánczokat erigálni. Actualiter is nagy költséggel, mester-

séggel és nehéz munkával s veszedelemmel lehet által iktatni

a leveleket, elhittem, (ínnyihány intercipiáltatott is. Melyekhez

képest ezen fölzürzavarodott, ellenséggel körhen vétetett, sok

veszélekkel, teli vizekkel és egyébb fortélyokkal megtöltetett

földön annyira jutottam, az jó Isten tudja : magam (drfujc-

7iy/oíí;-regementemben lehet bizodalmom, az ki ekkoráig

is leginkább ellenségnek tartózkodására volt, sok megbizo-

nyítható hasznos szolgálatokat tett, de már a strapaczéroz-

tatás úgy megrongáltatta, ellenség fegyverével, hogy négy-

százig valóra alig extendáltathatik száma, azok közt is

találkoznak lovatlanok. Fodor uram gyalogságában is nagy

reménséget helyheztettem, mert méltó minden dicséretekre

:

többi peniglen, Kegyelmes, Fölséges Uram, nem sok consola-

tiót nyújt e mostani constitutióban. Bár csak ad minimum
dunántúli két regement hadd volna mellettem : mégis kedve

szerént nem gázolódnék az ellenség : s ha szintén azt nem
obtineálhatom, hogy azon följebb deciaráit Ízetlen, vagy

inkább is magahitt, s talán országos conceptusinkat vexálni

kívánó tiszteknek kiüthetném elméjekbül, az haza reájok

szorulását is megismertethetném vélek : annyit végezhet

más subjectnmok is találtatnak. Brigadéros Babócsay Ferencz

uramat (melyért én Fölségednél ennyihányszor instáltam

szokott alázatossággal), most is reiterálván. kérem: méltóz-

tassék Fölséged mellém általjövetelét iiululgeálni. Mind-
azonáltal, ha ily trésben kölletik is megmaradnom: azon

két regementtel, — magam tudniillik és Fodor uram rege-

mentjével — kívánom magamat forgatnom hol offensive,

hol defensive, néha pedig bujdosással, st életem letételének

megpíicsétlésével is. a mint az alkalmatosságok hozandják s

elménknek vezére, tehetségem, erm s egészségem engedi

Fölségedhez kötelességemet, nemzetünkhez született igaz vér-

ségemet contestálnom és consecrálnom. — Most egyébb

progressusokrul való tudósításommal nem udvarolhatok Föl-

ségednok, mert az ellenség niotussátul várván, nyugosztalom

az corpusomat, féltvén : netalán idnek eltte megerltes-

sem s kifáraszszam, az ellenség pedig notabiliter történne

vadászatunkra mozdulni. — akkoron nagy kárommais kisebb-

ségemmel csüggedez hátramaradiísunkat köllene szemlél-

nem. Noha egyébanínt Balog Ádám colonellus uramat cir-

citer ötezer lovas és gyalog haddal ráczok ellen Pécs felé



LEVELEK ÉS ÜGYIRATOK 1706 1709. 239

oly kemény készülettel és elégséges instructióval expediál-

tam, hogy per absolutum offensive nyúlhasson, melyen —
gondolnám — ekkoráig által is eshetett. Én pedig teljes

igyekezettel azon vagyok : jó csoport ervel Styriában teend
irriiptiómmal gyümölcsössen operálódhassam ; kinek is mi-

ném kimenetelét érhetem, alázatossan Fölségednél udvarló

tudósításimmal magamat insinuálnom el nem múlatom. Eger-

bül 22. Augusti datált Fölséged kegyelmes intimatiója oly

consolatiót hozott, az melynél mostanság kevéssé szomorú

ábrázatban öltözött szívek így hirtelen vígabbat nem vár-

hattanak, midn a küls protentatorok közül legneveze-

tesebben muskva Czár küldött solennis legatiója által Föl-

ségeddel és a Nemes Ország Statiissival nyílván az hazánk
boldogulását közelét dolgokhoz, magát interponálni (hiván-

vdn), ímhol az hatalmas és állhatatosságunkat próbáló Úr egy-

fell mihelt megkeserétett bennünket : legottan alig várja,

enyhétsen és örömet nyújtson. Melyek hogy minekeltte in

publico proponáltassanak, szükséges consultatiót pro die 5ta

praesentis Egerben termináltatott, és engemet is, maga mél-

tatlan, alázatos szolgáját s hazánk egyik tagját, akkorra

jelen lennyi méltóztatott parancsolni. Fölséges, Kegyelmes
Uram ! tartozó engedelmességgel kívánnék udvarolnom ; az

ellenséges constitutiókra nézve ha mostanság itt is, tudja

Fölséged és az közügyünk szolgalatja promoveálásában

megtartózkodom, — nem reménlem megitéltetésemet. Föl-

séged a méltóságokkal és több senator urakkal valamit

concludáland : távul légyen, legkissebb czikkelyét controver-

táljam, st alázatossan, tartozó kötelességem szerént omni
inviolabiliter observálnom és observáltatnom kívánom, azalatt

pedig fegyverkezésben mentül gyümölcsössebb szolgálatot

tehessek, — igyekezem. Ezek után Fölséged experiált atyai

kegyelmességében magamat alázatossan ajánlván, maradok,
die et anno ut supra.

Fölségednek

alázatos, engedelmes szolgája, igaz híve

Eszterliázy Antal m. k.
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134.

Jjoitioit /,(>< Súhiiicl n ra III Ildi: x.^ólló len'K ili; iJnló Ikrrn'n.

4. Septanihris 170^.

Nékem iiutt kegyelmed levelét az küldött rabokkal

együtt vettem : melybül collimálliatom, hogy kegyelmetek

szokás szei'iiit maga magát réméti. alig hallja az ellenség-

nek híiit : luiír is az nem szemmel látott dolgokrul tészen

valóságos judiciumot. így szokott a mi mostani magyar
nemzetünk édes hazája szabadsága mellett fegyverkezni, a

ki az árnyékátúl is megijed az ellenségnek. Úgy veszem

észre, hogy a midn német hírt nem érzünk : Palotán is

praesidiumot erigálni kívánunk, a midn pedig csak hírit

halljuk az ellenség motussának : az szelétl megijedvén, bz
benne megmaradnunk. Azért nyugodt elmével lehet kegyel-

med, hogy Isten kegyelme által az ellenségnek mostani fel-

fuvalkodott, ellenünk igyekez rossz igyekezetét szerencsésen

meggátolván, soha többé Palota nem fog maradni lábán, hanem
meg nem nyugszom, míglen funditus nem demoliáltatom

:

kinek demolitiójával kegyelmed commendánssága is füstben

megyén. Hogy azondjan az két taraczkot, két pattantyúst, úgy
az i)uskaport az hegyek alatt conserválta : igen jól csele-

kedte kegyelmed ; s azért, hogy tovább az hegyek alatt ne

periclitáltassék azon munitió : az emiétett puskaport ige-

nessen Simontornyára, az két taraczkot és pattantyúsokot

pedig Sümegre, ezen levelem vételével expediálni el ne

múlassa. E mellett, nem kétlem, miném szép diadalmas

triumphussal áldott meg Isten szent Felsége bennünket

az mostani i)écsi operatiónak alkalmatosságával, tudhatja,

azért arról bvebben írnom nem is kívánok kegyelmednek ;

a kibl veheti észre minden keresztény lélek, hogy azon

Isten, a mely nemzetséges bneinkért meg szokott láto-

gatni mindnyájunkat: a midn látja benne vetett állhatatos

reménségünket, — a midn ingyen sem vélné az ember, egy-

szersmind önti ki atyai szeret(>tit reánk
;
azért bízzunk tovább

is Isten kegyelmességében, — megszégyenéti ellenségünket

!
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135.

MeJtsáfjos Majijjarországi Locumteneiis é.^ Fögenerálix ke-

tjjjchne.'^ aramnál: síóUé. iif sequitur:

Jóllehet Excellentiád ijnéltóságához tartozó szolgai

kötelességemtül viseltetvén, két rendbeli, alázatossan udvarló

levelem által is voltaképpen informáltam vala Excellentiád

méltóságát ezen darab földnek mostani constitutiójárul és

circumstantiáirul, — mindazonáltal az karvai passusnak
az ellenség által lett elfoglaltatása szolgálván nagy impedi-

mentumára az kívántató commimicatióknak folytatásokban

:

azon okbul nem remélhetem, hogy leveleim Excellentiádhoz

penetráltanak légyen, noha alázatossan meg kölletik vallanom,

hogy a mely parasztok hozták Excellentiád méltóságos

leveleit kezemhez, ugyanazok által kívántam mindenkor
replicálnom s leveleimet által szállíttatnom. Soha oly im-

patientiával és consternatióval nem bírtam gyermekségemtül
fogvást, mint a minémííben mostanában kölletik magamat
tapasztalnom, értvén, hogy semminémö particularis infor-

matiómat nem vehette Excellentiád, holott én genuine

tudósítottam Excellentiádot mindenekrül ; a minthogy nyug-
hatatlan elmélkedéssel lévén, harmadszor is kívántam, leve-

leimnek tenorát újobban reiterálván, alázatossan repraesen-

tálnom Excellentiád méltóságának : miném nagy confusióban

és kimondhatatlan extremitásban hozatódott légyen ezen

Dunán innét lév darab föld Haiszternek általjve telivel.

Meg sem írhatom, micsoda sok rettenetesképpen kezdetiének

némely Tekéntetes Nemes Vármegyék és regementbéli tiszt

uraimék az Tekéntetes Nemes Confoederatio állhatatosságá-

ban cavillálni, protectionálisokat váltván széltében az ellen-

ségtül ; kiknek az igaz útrul deviált elméjeket sok rendbeli

adhortatióm után csak alig tudhattam az labyrinthusbul

az egyenes ösvényre visszavezérlenem, vagy csak azért is,

hogy. négy részrül lévén környülvétetve az ellenségtül, (úgy-
mint a Duna melll Haiszter által effectíve háromezerrel egy
fell, Graics íKrentz) nev. nímet tiszt óberst-vachtmajszter

Fiukkal háromezerig való ráczsággal és horvátsággal Pécs
táíkárul másfell; Draskovics János hasonlóképpen annyi-

számú horvátsággal és ráczsággal Légrádtul harmadik fell

;

nemkülömben Nádasdy Ferencz, per se, maga corpussával

Soprony táíkárul, negyedik fell), rettenetesképpen megré-
mült vala a földnépe, ell tííz s hátul víz között lévén.

THALY KÁLJIÁN : ESZTERHÁZY A. TÁI!( IRI KÖNYVE. Ifi
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Azért azon állüpothaii, hosszas consultatióiii után deliheráltam,

hogy azon négy részrül reánk jöv eUenségnek egyik fele-

kezetit, — a kivel tudniillik könnyebben bírhatnék, — meg-
íízöni ; a minthogy niindjiíiást adtani kí^nény orderemet

Nemzetes Vitézl Béri Balog Ádám lovas-fcolonellus uram-
nak, (kinek nincsen mássá activitássára nézve ezen darab
földön, Bezerédin kívül), hogy melléje vévén Nemzetes Vitézl
Somogyi Ádám regulárisforma regementjét, n('mkül<>nd)en

Nemzetes Vitézl Szekeres Istvány lovas-fcolondlus uram
ezerit, úgyszintén Nemzetes Vitézl Balog Ferencz uram

(ff!/a(o(/-Jezarit és Tekéntetes Nemes Szála vármegyébül exur-

gált, Nemzetes Vitézl Bessenyei László uram directiója^alatt

lév földnépét, adjungálván említett colonellus Balog Ádám
úrhoz két taraczkot. ahoz kívántató munitióval, — menjen
egyenessen a Pécs táíkán lév ellenségnek töviben, és ottan,

vagy nyer szerencséssen, vagy veszít reméntelen, aggrediál-

ván, funditus dissipálja. Megértvén azért Hajszter is föltett

igyekezetünket : nyakra-fre sietett a Duna melll Fejérvár

felé, onnét Simontornyáig penetrálván. Vévén azomban észre

megnevezett Balog Ádám uram Heiszternek elérkezésit

:

mint ha országos harcznak köllene menni, rendelt seregek-

ben vévén magát, sok biztatásom után resolválta az rácz-

tágnak megcsapását, a minthogy assecuráltatott is általam,

hogy, ha azon operátión szerencséssen általesik, jövend-
béli promotióját fogom sollicitálnom Fölséges és Méltóságos

Principálisimnál : azért mint régi, tanult, szép hadi experien-

tiával biró férfiú, eltte viselvén, hogy inter duo mala miuus
esset eligendum : (Küleníhirl) egy szívvel-lélekkel nékimenvén
az ellenségnek, sok canonérozások és puskázások után Isten

kegyelme által annyira dissipálta az ellenséget, hogy abbul
alig mehetett el talám harminczig való a lovassábul, az

infanteri:íja mind ott veszett a ki véle volt. Craics név
német tiszt nem lévén akkor jelen azon actuson. Szigetvár-

ban salválta életit ; de óberst-vochtmajszter Fiuk és az

réczságnak egy fkapitányja elevenen elfogat tattanak, feles

zászlókat és dobokat is nyervén, kiket kész lettem volna

Fölséges Urunknak ;íltalküldenem : de nem levén securitás

az általjárásban, tartottam attul, hogy a mit nyertünk az

harminezadon, el ne veszétsük az vámon, — míglen bátor-

siígossabb módom adatik az általküldésben. magam mellett

tartom meg. A mi részünkrül mennyi sel)esseink maradta-
nak s helybi'U mennyien holtának meg : az minapi levelem-

ben megküldöttem speeiíicatióját Excellentiád méltóságának.

Haiszter is látván, hogy Balog xÁ.dám uram szerencséssen

általesett az ráczságon, Simoutoruyátul Csesznek felé vette
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Útját, remélvén, hogy valamint Nyitrát, egy lövés nélkül kézi-

hez vehetné, — de megcsalatott reménségében : mivel én is

észrevévén ravaszságát Haiszternek, elre tettem disposi-

tiókat szép adhortatoria levelem által, hogy az Duna mellé

rendeltetett hajdúságot odarendelvén, menjenek bé defen-

siójára azon praesidiumnak ; kit is dicséretessen elkövetett,

mert odaérkezvén Haiszter, feles németje hagyta alatta

fogát, Considerálván annakokáért, hogy több veszedelmét

okozná népének ott maradásával, mint hogy nyereséget remíl-

hetne, — mintha megütötték volna Haiszternek az orrát.

Pápára recipiálta magát, s ott maradott harmad napig, osz-

togatván protectionális leveleit a föld lakossai között. Én
peniglen a mellettem lév corpusommal vettem utamat,

hogy ott is a fölháborodott és könnyen az ellenségnek haj-

landó gyönge elméjeket lecsöndesíttessem és az igaz útra

vihessem, kinek alkalmatosságával a midn Excellentiád

méltóságos levelit vettem, már annakeltte csak magam
instinctussábul újobban hittel köteleztem, midn a Tekén-

tetes Nemes Vármegyéket s úgy az egész regementeket az

Tekéntetes Nemes Confoederatio állhatatosságára, egymás
kézire esküdvén publice, magam itt a seregek eltt. S ebbül

következett újobban nagyobb confusiója ezen darab földnek

:

mert nem tudom, miném ambitiótul viseltetvén, micsoda

ördögi dispositiótul s practicátul ösztönöztetvén, a ki sok

rendbéli grátiáját experiálta Fölséges Urunknak s úgy-
szintén Excellentiád méltóságának, és per consequens

nékem is vette sok rendbéli jóakaratomat, conspirálván

Bezerédi maga regementjebéli vice-colonellussával Botka
Ádámmal, fstrázsamesterrel Szegedi Ignáczczal s IJjkéri

János kapitányával, azon igyekeztek minden tehetségekkel,

hogy az császár hívséget amplectálván, mindnyájunkat egy

halomban vágasson az ellenség által ; a mint volt is ter-

minussok ez elmúlt csütörtökre, id est pro 6. praesentis,

a melyen jelen volt nyolczszáz német Kszögnél, kikkel

elsbben is maga regementjén akart általesni Bezerédi,

azután magam corpussának kívánt fordulni, hogy egészlen

dissipáljon bennünket ; mely igen könnyen meg is történt

volna, nem tudván semmit a dologban. De Isten szent

Fölsége szánakodván a sok ártatlan vérnek kiontásán, meg-
boszulván gonosz igyekezeteket, mivel egy regementjebeli

zászlótartó, kit hasonlóképpen magok hívségekre esküdtet-

tek és két étszaka magok mellett halottak, maga lölkiesmé-

retiben szállván, jelentette meg a dunántúli compániáknak.
Megfogván mindeniket, árestomban vettettem a praesi-

diumokban, serio megparancsolván commendáns uraimék-
16*
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iiak, hogy éidcnilctt vjisakut láljaikra viírjf'nek. így tehát a
iiiinriiiö nagy consolatiút okozott Balog Adáui uram pécsi

actnssával a lakosoknak : cllonljen oly nagy confusió s/ár-

mozott Bezerédinek ezen cselekedetivel. Azért velem együtt

alázatossan instál ezen darab föld Excellentiád méltósága

eltt, hogy Bezerédinek itten légyen halála in exemplum
alionim. Miném halállal afticiáltossék? elvárom pedig Excel-

lentiád méltóságos levelit s parancsolatját. Feleségével (a ki

egyik oka ezen mostani consternatiónak i s gyermekivel nnt

tév legyek? függ Excellentiád méltóságos rendelésitül.

E mellett, minthogy Botka Ádámra nem annyi comperiníl-

tatik világosson mint másokra, — pro poena temporali

megérdemlett bneiért, ha Excellentiád kegyelmes grátiája

accedál, ad perpetuos carceres condemáltassék : mindazon-
által ójon Isten, hogy ebben praescril)áljak Excellentiád

méltóságának. Azon i)articnlaris informatio mellett kív;ín-

tam alázatossan értésére adnom Excellentiádnak, hogy ezen

factiót egy kevéssé subeálván, az üd alatt akarván továbbá

is distractiót okoznom az ellenségnek : az elmúlt vasárnap,

úgymint 6^'' (?i mensis Septembris. mintegy ezerkétszázad

magammal az légrádi szlhegyeken inuend lest hányván,

hogy kicsalhassam az ellenséget Muraköz bül, — a minthogy
nagy szerencsémre jött által az Murán lovas és gyalog

ráczság töl)l) (itszáznál, de semmikéi)pen lesre nem vehettem,

mert mindjárt a Mura-parton lév sáucz mellé retirálta

magát : hanem lévén velem egy batalion gyalogság is Fodor
László uram ezerébül : azokkal együtt a lovas is gyalog

szálván, véres ostrommal, aperto marté azon sánczát csak-

hamar megvettem. Az általjött ellenségben csak három
sem maradott hír mondani, — ki a vízben, ki a sánczban

veszett egészlen ; a többi között Jelasits Gábor név óberst-

lajdinont, horvátországi vice-bánnak a fia, ki is azon hada-

kat commendérozta, maga is vélek együtt elesett. Elnyer-

vén a passust tülök : némely részét általköltöztetvén

hadaimnak, a táborát is széjjelvertem és egészlen dissi-

])áltam, úgyannyira megrémülvén azon ellenség, hogy neki-

usztatván a Murának, azok közül is felessen vesztek a

Mura vizében, Horvátországban is nem utolsó félelmet

incuti.-íltam, st a ki nagyobb: Légrád is kezdett velem

caintul.ilni ; de láttam, hogy öt vagy hat sajka segítsége

érkezik, tartóztattam operatióim folytatását s visszatértem

hadaimmal, feles szarvasmarhákot és míneseket hajtottam,

a mellett egy pár taraczkot, dobokat és zászlókat nyertünk,

kiket is j)roxime általküldenem igyekezem. Az Kotori nev
helységet is megvettem szerencséssen. Engedje Isten szent
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Fölsége, mindezeknél is nagyobb triumpliusok tudósításával

udvarolhassak Excellentiád méltóságának ! De, Méltóságos

Uram, Hejszternek is elmenetele után öt ers regement

maradott itten, kik ellen — megvallom — in aperto campo
nem progrediálhatok offensíve ; mindazonáltal, ha valami

formán módját ejthetem, minden igyekezetemmel azon vagyok,

hogy azoknak is eszeket veszthessem, vagy csak azon okbul

is, hogy az ellenségnek operatióit distrahálhossam. Ezek
után penig miném operatiókat köllessík inchoálnom, offen-

síve legyek-e, vagy defensíve maradjak ? elvárom Excellen-

tiád méltóságos parancsolatját. Azalatt is peniglen, hogy
annyival is inkább distraháltossék az ellenség : valamit elkö-

vethetek, nem leszek elmulatója ; a minthogy teljes szán-

dékom az, hogy Komárom felé tévén valamely diversiót.

Tatát tollálom láb ell, kinek miném effectussa következik.

Excellentiádnak tudtára adnom el nem mulatom : csak azon

kérem Excellentiádat alázatossan : az communicatiók folyta-

tásában módot mutatni és két vagy három regementbéli

segítséggel lenni méltóztassék, adjungálván mellíek Tekén-
tetes Nemzetes Vitézl Babócsai Ferencz brigadéros és lovas-

fcolonellus uramat ; ha kegyelme lehet velem, nem tar-

tok semmit az ellenségtül. — Bezerédinek megfogattatásá-

val hogy regementje el ne oszoljon : Excellentiád méltóságos

dispositiójáig vettem magam nevezetem alá, constituálván

abban Nemzetes Vitézl Horvát István uramat, — az ki által

történt Bezerédi factiójának kinyilatkoztatása, — vice-colo-

nellusnak érdemesnek Ítéltem lenni ; reméllem. Excellentiád

méltósága sem fogja controvertálni, hogy tovább is neveze-

tem alatt maradhasson, kegyelmessen ratificálván. Ajánlván
ezzel magamat Excellentiád sokszor tapasztalt úri grátiá-

jában, maradok, sub dato in Castris ad Szent-Grótt positis,

die 7. mensis Septembris, anno 1708.

Nagy jó uramnak
Excellentiád méltóságának

alázatos köteles szolgája

Oróf Eszterházy Antal m. k.
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136.

Vera relatio hisifjiiis ricforiac dtc Martts noná Octohrü;

anno 1708. Sua Majedas Czariana Mnsicoriae relataf. ad
Lezno a propos dnobasmillianhns didante oppido, uhi copiae

Sreciae .^id) comniundo Durnini Goierali.s Lerenhanpf tota-

Idrr profiifjata fneranf.

Sua Majestas rex Sveciae post iiifortimatum succcs-

sum ad Zariiapata et alterum ad Kudzincum, Dominó
Genorali-Vigiliarum-Praefecto Micho. vigesima Septembris
infeliícm coiiííressum duabiis diebus consequentem iter

contr.nium ad partém dexteram summere coactus est. ut

íluviiim 8ocs transíre posset, revera transivit penes Rikowo,
penetravitque in Ucraniam usque Pochlop ; verum multis

continuisque laboribus regis miles fatigatiis. omnibusque
vivendi mediis dtstitutus, ultra ingredi non jmtcrat. sed

expectare debuerant castra, Dominum (lenoralem Leven-

haupt praestolantes, qui 8000 millia curruum omnis generis

victualibus et munitionibus oneratorum, ex Lingvurnia et

Curlaudia distinctis copiis eommittabatur. Igitur Generális

Levenhaupt omni quo potuit modo. regis mandata exe([ui

conabatui', et exercitus necessitati quam celerrime succur-

rere volens, Boriszthenem Huvium penes Skloa transivit.

Sua Majestas Czariana nihil neglexit, sed omni exactitu-

dine adhibita, omnes cxquisivit módos, ([uibus regis Sveciae

rumperet intentiones; ideoípie mandavit Campi-]Marsc-hallo

Scheremet et ejusdem locumtenenti Baroni de Goltz. ut

castra regis infestaret. Dum interim Sua !^^ajestas modum
(piaereret Levenhaui)t Generalem ingrediendi. ad hunc in tinem

10 legiones ('(piitum et 6 cohortes pedites secum sumpsit,

8. ergo Oetoltris Sua Majestas venit in conspectum inimici.

ad rippam tíuvii Pronga, videbaturque. quod adversarii se

transitui o])])onerenostro velint, sed non, nam tunc tantum ex

tormentis nos inii)eterecoeperunt, dum iter suum versus Lezno
coutinuare coe])issent. Igitur eirea vesjM'rum Sua Majestas

mandavit exercitui suo, ut in promptu i)arati(iue essent, die

sequenti inimicum infallibiliter aggressuri. Itatpie hóra 4 matu-
tina seípientis diei moverunt eastra. et adversarios eirea horam
9. ])i(>pe Le/no suut assecuti, ([ui obvii nobis missi fuerant.

rt |)rimuni resti vit Dominus Generális Levenhaupt
nos sibi esse pro})in(iuas. exereitum suum in acies et con-

riictus ordinem disposuit. intre])ide nos expeetans, praemisit-

(pie 2 cohortes. vulgo b;ittalionem. (|ui uibis disputerent
;
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iiniiis paliidis non magnae, qua nos separabat, mox Sua
Majestas Czariana imperavit Principi a Menchikow, ut

mandaret colonello Cambel, praevigilias protunc commen-
danti, ut légioné sua ex equis deposita, duas inimicorum
coliortes aggrederetur ; vix autem tempus liabebant nostri

se in ordinem redigendi : jam ab adversariis scloporum igno

impetebantur. Colonellus visa activitatem inimicorum, quin-

que equitum coliortes admovit, ut eo facilius pedestre suum
régimen in ordinem disponere posset, et post aliquot tem-
poris intervallum, Suecorum ignem ferens, pro juvamine
aquisivit duos coliortes custodiae corporis et duas Dinge-
montarum, (így.) His itaqiie dispositis, prima explosione

nostri medietatem inimicorum prostraverunt et liberum
transitum obtinuerunt, omnemque libertatém exercituum in

aciem disponendi. Dum vidisset Generális Levenhaujit duas
phalanxes suas esse caesas : praevenire voluit aggressum
nostrum et obvius venit ; tunc videns Sua Majestas lineam
liostis, suam esse multo longiorem mandavit Principi Men-
cliikow, et 4 legiones dragoneriorum pedites facérét, et cum
duabus equitum legionibus lineam prolongaret, tegeretque

superíiciem sinistri cornatus, procurat G-eneralis Fiuk, dex-

trum porro cornus duxit per Principem Graliczín et Princi-

pem Darmstat. His ita dispositis, liora undecima signum
dátum est compressu(?) omnium tormentorum explosione; ini-

micus audax et intrepidus obviam movit et undequaque
consitis manibus dimicatum est, et constante utrinque
resistentia, victoria média secunda liora anceps et dubia
erat ; non obstante terribili undequaque igne, Sua Majestas
in omnibus periculis praesentia sua officiales et milites

animabat, vidensque cornu sinistrum aliquantulum debili-

tatum, légioné custodiae corporis Principis Menchikow subo-
ravit. Sic videns inimicus constantiam nostram, Augustis-
simique Monarcliae intrepiditatem, récédére coepit, attamen
in bono ordine. Nostri, liac occasione animati, animum cum
rubore duplicarunt, recedentemque inimicum iisque ad
currus sünt insecuti. Aliquo tempore cessatum est a piigna

;

tandem admotis tormentis, hóra 3 inceptum ; inaudivitque
Sua Majestas Generalem Baur saltem niedio milliari cum
4000 millibus adesse, bonumque fre judicavit, ut junge-
rentur. Circa horam quartam Generális Baur venit, et

priusquam se exercitui conjunxisset, omnium tormentorum
impetum páti debuit, duo siquidem regimina ex uno cornu
ad aliud transire debuerunt. His ita dispositis, Sua Maje-
stas de bono successu augurabatur, imperavitque, ut unum
cornu sine altero congrederetur ; cum autem sinistrum cornu
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satis dili motu substitisset, impatientia officialiiim et mili-

tum inaiidata nova provenit, dextrum cornu extrema viva-

citate inimicos est aggressus movitque loco adversarios

;

(]ii<)d videiis Generális Levenhaupt, duas e(iuituni et decera

])editum cohoites ex reseivatis advocavit copiis. sed tam
feliciter est repulsus, ut ex equitum ])lialanxil)us duabiis

vix septuaginta manserunt superstites ; cornu nostrum sini-

struni dextri snccessum videns, ad victoriam conourrunt. ut

unaniniiter inimicoruni currus invasiiuus. Adversarionuni

auteni cornu sinistruni nostris restitit, tantoque tormentK-

runi iaculü infestabamur. ut currus deserere cogeremus.

Interim ver cornu nostrum sinistruin propriis est aggres-

sus, eosqiie ad seniiniotum versus dextera adegit. cuni undi-

que du])licab;itur resistantia, ignisque undi([ue concertal)at,

et res sola noctis obscuritate finivit, neque enim hostem
potuit amicus distingvere. Hac dificultate aborta, Majestas

Czariana imperavit officialibus sul) amissione lionoris. gre-

gariis sub periculo vitae prostratorum spolium ; unde totus

exercitus mansit sub arniis. — Interea Suae Majestatis

trophea victoriae siint allata : vexilla quadragintasepteni.

labara decem, tormenta sedecim. Nocte transacta, diluculo

niulti circa inimicorum currus videbantur ignes, quia prop-

ter et 8ua Majestas ignibus mandavit illuminandam. volu-

itque, ut sumnio mane paratissimi essent ad proficiscendum,

neque esse arbitrabantur minorem resistentiam, se ex parte

inimici reperturum. Cognovimus aiitem brevi stratagema
fuisse palliandi fugám adinveniendum, et enim 8000 millia

curriium 8vecis, tam necessaria, ciim omnibus caesis praede-

cesserunt. Dominus Greneralis Fiuk mox fit denominatus
ad persequendos fugitivos cum pirobolariis equitibus et

duabus Icgiouibus dragonerorum. qui vix nu'dio praedecessit

milliari, statim dejjrelicndit in (juaedam sylva inimici frag-

menta, qiiorum magnani partém medio 2-do millia rii hinc-

inde prostravit et in pago Praepoisse (így) 3000 in cemeterio

indusa est aggressus; petierunt siquidem accordam seu

])lacabilem modum, quod Dominus Generális Fiuk non
recusavit, imo vice-colonellum cum sex gregariis immisit

:

ast ebrius miles ofíicialium consilio parere nolens, igne

missos repiilit
;
quod videns vice-colonellus, reditui vitae con-

suluit. Hanc audiens temeritatem Douiiuus Generális Fiuk.

étin negotio ])rocessit feliciter; nam (juid<|uid Moscae militi

se opposuit, morte temeritatem solvit. aliqui quidem saluti

consuleruut. et versus fluvium Szocs currebant, (]uos Gene-
rális Miko\V(> insecutus est ])rope duobus milliaribus. et

ibi Generáléul Tievenliau|)t rcperit transferitantem. Mikowo
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fuga stiniulatus inimici, movendo (?) insequi decrevit fugi-

entem, oftícialil)us clementiam implorantilius veniam dedit.

gregarios omnes mactavit, tandem ad Greneralem Fiuk est

reversus cum captivis, qui profecto asserunt mortuum esse

Levenhaupt, duol)us ictibus transverberatum.

Die sequenti Sua Majestas, Divinae Majestati pro tam
insigni victoria liumilis égit gratias ; nam Sveco illic pere-

unt viginti regimina, 6000 homini millibus constantia maiisit

in loco, Supremus Generális Vigiliarum-Praefectus Stachel-

berg, cum omnil)us ofíicialibus, qui capti non sünt ; captivos

habemus 2673; ofciales 103, vexilla 47, labara decem,

tormenta 16, curruum 8000, arma omnia et commeatum,
vulgo bagazsiam. Ex nostra parte periere tam laesi quam
mortui, ofíiciales 70, gregarii 1277 omnes occisi, 2734 laesi,

inter hos est Princeps Darmstat, Generális Baur, Colonellus

Veiden et duo Colonelli Muscovitae. Itaque rex Sveciae tot

adversis circumdatus omnique spe necessaria vitae interte-

nenda, suorum privatus, sola desperatione semanente inge-

miseit et temeritatem Generális sui (qui se protectorem

Lingvurniae et Curlandiae nominare non est veritus) deílet,

conliteturque ingenue coram omnibus fortunam esse con-

statem, amasiamque cum nausca concepisset de indifíierentia

Sveci, transiit ad Moscae Majestatem melioris spe favoris,

nec licet amplius regi suae lierbicam Suae Czarianae Majes-
tatis in dubium revocare alacritatem.

Cathalogus legionum equestrium, 12000 li()minil)us

compositorum

:

Legio Eossen Colonelli

Brissen-Hosen Colonelli

Dencbise Colonelli Legio Dragonalis

Supremus Vigiliarum Generális Slipenpach

Derenvestrees Colonelli

Scliidler Colonelli

Adlertauch Colonelli Brand.
Eegimina 60 hominum.
Colonellus Hechlen
Colonellus de Zgen
Generális Levenbaupt
Supremus Vigiliarum Generális Stalielberg

Colonellus Herban
Colonellus Freanges de Cohaudi
De Baries Colonellus

Filingost 3 cohortes

Tradensfelt Colonellus de Lévén
Colonellus de Sachen.
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137.

Doyrio/ios Sihnuel yahkicserélú hiztoiimfia.

CommendaiitihiishHruin paitiiuii in praesidiis Caesareis

constitutis iiotiíicatuiii est Domiiiuui Samucleni Domokos
pro cartelae coumiissario a parte Confoedeiatiíjiiis consti-

tutuiii esse, sequenti tenoré

:

Salutem, etc. Quandoquidem Sua Serenitas Princi-

pális ac Ducalis inter caeteras Refini Hungáriáé ciiras,

liuic (inoque afHictae terrae Cis-Danubianae ex innata sua

l)('iii<initate paterne prospicei'e intendens, mihi clementer

committere dignata esset, quatenus ob avertendas ulteriores

confusiones et sopiendas ex privata quadam passione subor-

tas interessentiales tricas, de certo (juodam subjecto in

temj)ore ex parte nostra providere satagerem. qui in com-

mutandis captivis (quod Cliristianae cliaritatis beneficium

esset), vigore cartelae inter Augustissimum Il<jmanorum

Imperatorem, necnon Inclytam dicti Regni Hungáriáé
Confoederationem initae et hactenus inviolate ab utraque

parte oliservatae ac practicatae, die nocteque íidelissime

desudare neutiquam intermitteret ; cui debita mei cuni sub-

missione, vi etiam liomagialis obligationis meae luimillime

morém gerere cupiens, — praetitulatae Dominationi Ves-

trae N. N. bonorifice notiticandum liabeo eum in tinem ex

parte nostra hisce in partil)us Cis-Danubianis Generosum
Dominum Samuelem Domokos pro cartelae commissario

constitutum esse, qui aeque in comniutatione captivorum,

juxta cartelae tenorem, de et super elil)eratione eorundem
mutuo ex consensu concinnntum. semet onniiniode pro con-

tento partis utriusque accomodare et functionem suam rite

continuare sciet ; ac proinde antetitulata Dominatio Vestra

N. eundem Dominum Samuelem Domokos cartelarem com-
missarium, dominó cartelae eommissario a parte Caesarea

denominato debito ordine notiticando. a modo iuquísterum

commutationem captivorum, si (|uae expost occurreret,

medio ejusdem tam per se, quain ]>('i- dictum cartelarem

commissiirium Caesareum institucre ac statis suis tempori-

bus continuari lacere haud gravatim velit ; (juem ordinem

me quoí^ue simili observantia manutenturum polliceor, ma-
nens in reliquo, sub dato in castris ad (lencs positis, die

24. mensis Octobris. anno 1708., etc.
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138.

RáJcóczihoz.

Literae Excellentissimi Domini, Domini Supremi Gene-

rális Comitis Antonii Eszterházy etc, ad Serenissimiini

Ducem Hungáriáé et Transylvaniae Principem Franciscum

Rákóczi sonantes, ex castris ad Nímet-Gencs positis datae,

die qninta Novembris, 1708.

Fölséges Magyarországi Vezérl és Erdélyi Fejedelem,

Kegyelmes Uram

!

Szatmárrul vigesimaprima proxime praeteriti mensis

Octobris csak sub duplicatis emanált Fölséged kegyelmes

levelit alázatos szolagi engedelmességgel vettem quarta prae-

sentis. Jóllehet elöbbeni kegyelmes parancsolatjához is tar-

tozó kötelességem szerént annyival is inkább kívántam volna

magamat alkalmaztatnom, mennyivel elbb Fölséged kegyel-

mes tetszíse nálom engedelmes szolgájánál nyilvánságossan

tétetdött volna ; — noha ugyan semmi kétségem nincsen,

hogy kegyelmes levelivel értetni méltóztatott légyen : de

hihet, szokás szerént, több leveleimmel együtt az ellenség

által intercipiáltatott. Mindazonáltal, értvén ebbül is alá-

zatossan Fölséged kegyelmes parancsolatját, — mely által

az ellenségnek általam distractiót okoztatni kegyeimessen

méltóztatik parancsolni, — azért én is igaz hazafiúi köteles-

ségemtül viseltetvén, Fölségedhez és a Tekéntetes Nemes
Magyar Confoederatióhoz hittel obiigált devotiómtul indíttat-

ván : valamit édes hazámért és kedves nemzetemért az ellen-

ség kárával tovább is liasznossabbat elkövethetek, valamint

alázatossal! praemittált leveleimben is (kinek reiteratiójával

országos fogialatossági között nem kívánván Fölségednek

unalmat okoznom) megírtam Fölséged Fejedelemségének,

úgy ennekutánna is kegyelmes píirancsolatja szerént az

austriai excursiónak elkövetése nem marad nálam fogyat-

kozásban. Jóllehet ugyan, az muraközi operatiómat is actu-

aliter foltatom hadaimnak némely részeivel : mindazonáltal,

hogy el)ben is Fölségedhez megmutatandó igaz fidelitásomat

illend szokott állandósággal alázatossan contestálhossam,

non obstante eo, hogy az mostani téli idnek mostoha, alkal-

matlan voltára nézve, melyek miatt mintegy lehetetlen

embernek az nagy hónak hirtelen lett megszaporodása és

aljbul következett vizek nagy áradása miatt szobájábul is

kilépni : de mihelyt az üdnek mostan folyó keménsége (mely

nem tudom, úgy uralkodik-e az Dunán túl lév földön, mint
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innét) óli.'ijtvíi várt lá;íyul.ísr;i kezd foidnlni. azonnal lucjíént

találok módot, ho<íy hadaimnak n'siduit;ísát az austriai

operatiónak folytatására conveitálván, Fölséj^ed ke«i;yelmes

intcntnmának édfs nemzetük dicsérettel recofínoseálható és

telietsé<íem szerént tülem kitelliet f;írodsá<;os munkiíimnak

sr <íyara])ításával alázatossal! eoni]»lac(';ílli(issak : kinek is

miném kimenetelit enjíedi Isten szent Fölsége érnem,

arrul fejedelmi Fölségedet kötelessen, tartozó oblifíatióm

szerént infoiinálni ifívekezem. Ho<íy azonhan az Erdélyben

útját venni szándékoz(') ellenséjíünk miképpen revocáltatott

léjíyen, így mélt('>ztassék Fölséjíed általam alázatossan infoi-

máltatni, hogy Báron Tiss (Tú/e) kétezer recrutábul álló néj)-

pel és ezer remunda-lóval lévén commendéroztatva Erdély

felé, Fölséged motussjíra nézve medio tempore contraordei't

ol)tineálván az bellicumtul, hogy tov;íbb útját nem eontinn-

álván, torj)adjon meg Eszék és Péter-Várodja tájékán, ottan

Nemes Tolna és Boronya vármegyéket és Somogyságnak is

egy részét egész Szigetvárig pro sui intertentione appli-

cíílhossa ; — de Szeged t;íjékáii érkezvén ezen contraordere

kézihez, most is ottan tart(')zkodik ; hallván, hogy Fölséged

is egy kevés üdvontatással méltóztatik útját Erdélynek

közelíteni : azon okbul igyekezik, hogy Fölségedet praeveniál-

hossa. Mindazonííltal, a mint is fölebi) alázatossan ir;ím.

hogy per omnia média distractiót néki eaus.-tlván. mostani

statiójárul is avocálhassam ; minden igyekezetemmel azon

vagyok : Fölséged kegyelmes parancsolatjához képest az aus-

triai operati()kat infallibiliter rövidnaj) attentiílván. annak
alkalmatossí'igával engedje Isten ö szent Fölsége. azokriak sze-

rencsés kimenetelekrül való jövend tudósítiíssal alázatossan

udvarolhassak Fölségednek. Szintén amidn Fölségednek ezen

alázatossan írott levelemet kívántam conclu(hílnom, érkezik

brigadéros Kisfaludi Lászl('» uram levele, kiben miném sze-

rencsés progressus;»rul emlíkezik. ezen aliízatossan Fölséged-

nek includ;tlt originális levelibül megérti'ni mélt('»ztassék Fíil-

séged
;
melyet hogy tovább is continu;íljon. kenu''nyen nu'g-

parancsoltam kegyelmének : ri'uiénlem, ahoz alkalmaztatvjín

magát, rövid üdn (Irvendeteseb]) híickkel udvarolhatok Fíil-

ségednek az muraközi lakosok constituti(M fell. Aj;ínlv;ín

ezzel magamat szokott atyai kegyelmes gondviselésében és ter-

niíszet szerént veleszületett fej(>delmi ])rotectiójiíban, maradok
érdemem fölíitt kiv;íltkép|ien vah'i kegyelmes uramnak

Fölségednek

ahízatos engedehues szolgája

idem (jui supra.

((fi: EsiferJiúz}/ AnfaL)
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139.

Bercsényihe.i;.

Literae Exeellentissimo DominOj Dominó Su])i'emo

Generalissimo, Regni Hungáriáé Locumtenenti, Nicolao Ber-

csény Comiti de Székes, sub dato ex castris ad Német-Grencs

die 5. Novemberis, anno 1708. scriptae.

Excellentiád szécséni táborbnl 19. Octobris, item Let-

knél (?) lév táborbul 24. ejusdem emanáltkét rendbeli mél-

tóságos levelit vettem szokott alázatos kötelességgel, —
melyekbül az Dunán túl lév ellenségnek rettenetes csavar-

gását és föltett conceptussának változó szándékát nagy
örömmel értem, s reménlem is Isten után, hogy ámb;ir öt-

hat felé szakadozzon is, az mostani kemény üdnek beállá-

sával kevesebb operatiókat folytathat, mintsem még az jobb

üdk szolgáltának. Én is igaz hazaíiságos kötelességemtül

viseltetvén és a Tekéntetes Nemes Confoederatióhoz hittel

obligált kötelességemtül s devotiómtul indíttatv;ín. valamit

édes hazámért és nemzetemért az ellenség kárával hasznos-

sabbat elkövethetek, valamint sokszor megírtam Excellen-

tiád méltóságának, úgy ennekutánna is nem leszek semmi-
nek elmulatója. A minthogy közönséges hír futamodott
vala az elmúlt napokban, hogy az ellenség Esztergomnál
hidat erigálván, által szándékoskodik nyomulni : kire nézve

annak elleneállítására mindjárt rendeltem vala Tekén-
tetes Nemzetes és Vitézl Telekessi Török István senator

és Kisfaludy György brigadéros, nemkülömben Somogyi
Ádám uraimék regementjeit, olyan reflexióval, hogy, ha tör-

ténet szerént verificáltotnék általjövetele, magam is sze-

mélyem szerént közikben rándulván, minden úton-módon
impediálom föltett gonosz intentióját ; de mivel sok helek-

rül confirmáltatik, hogy immutálódván, magánál jobban
eonstálható consideratióira nézve általköltözésinek szán-

déka, — azon hidat Komáromhoz hordatta, s azért retar-

dáltam eddig is Esztergomhoz való menetelemet, lévén olyan

observatióval, hogy, ha az ellenség valamely fell irrum-

p;ilna : azonnal jó készülettel obviálhassak néki. Az Sopronnál
lév ellenséget issr portázásim által annyira compescáltam,
hogy kénszeríttetett maga hadait Sopronyban be és az

lineán által való quártélyokban szállíttatni. E mellett

IVÍuraközben is beérkezvén hadaim, praeoccupálták az földet

;

tovább Isten után mit vihessek véghez ? tartozó kötelesséííem
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szeróiit azt is P^xccllciitiádnak alázatosan repraesent.ílni el

nem múlatom. Írhatom Exeellentiád méltóságának, hogy briga-

déros Kisfaludi (Lásíló) uramnak az hadakkal Muraközben
lett érkezése annyira commoveálta a sopronyi ellenséget, hogy

ilyen derék télnek idein is, az nagy hónak miatta követ-

kezhet lovaik veszedelmekkel, Styria felé az nagy hegyek

között kénszeríttetik nyomásokat készíttetni, mely által az

Muraközt segíthesse. Látván azonban az alkalmatlan idre
nézve, hogy az ellenség is praesidiumokhoz dislocálta magát

:

mostani csöndességünk alkalmatossjígával. hogy én is az egész

nyáron megfáradott hadaimnak pihenésére való kevés idt
nyújthassak, — Excellentiád módja szerint továbbvaht

méltóságos disposítióihoz corpusokat subdividálván quártélok-

ban és postérungokban, az Excellentiádnak transmittált

seriessihez képest kívántam dislocálni ; olyan considerati«'»val

mindazáltal, hogy, ha az ellenségnek vagy egy, vagy más
felöl hirtelen motussa történnék, in omni intervenienti

necessitate huszonnégy órának elfolyása alatt együvé con-

trahálhassam hadaimat és irruptióját meggátolhassam az

ellenségnek. Bárcsak munitió dolg.íbul segítdhetném Excel-

lentiád méltóságos parancsolatja által mentülhamarébb

:

többet vihettem volna végben az elmúlt campániában is, ha

azok nélkül nem szíikölködtem volna. Kérem azért Excellen-

tiádat alázatossan, valahonnét nmnitió dolg;íbul providciílni

méltóztassék; remélem. Ersek-Üjvárbul is su])peditálhatna

Excellentiád méltósága, mivel dissolváltatott obsidiója :
—

mely iránt várom alázatossan Excellentiád méltóságos dis-

positióit. — Feleségem egészsége fell vah) Excellentiád mél-

tóságos tudósítását nagy alázatossan köszönöm, s tovább is

recommeudálom kegyes protectiójában Excellenti;ídnak; kinek

is két rendbeli levelit vettem utólb Excellentiád levelénél,

hihet, Kalocsa felé voltak inviálva s azon okon érkeztének

kezemhez ily késn; elhiszem, ezután szaporábban jöhetnek

levelei kezemhez, az nógrádi és alm;ísi kelkre dirigálván.

Örvendezíssel kölletik értenem Excellentiád méltóságos úri

levelibül, hogy Bezerédi szabadulása felöl contrariumot

tapasztalhatok: itt val('>ban nagy híre futamodott vala. hogy
az egri ])iispök úr kív;ínna f:írodni szabadukisában : kinek

inciuisitiója iránt most veszem kegyelmes levelét Fölséges

Lrunknak, kiben méltóztatik menti<')t tenni. Nékem úgy
jut eszemben, hogy azon inquisitióknak valóságos mássokat

sub vidimatis jjaribus Exeellentiád kézihez dirigáltam : az

origiiiíilisokat penig pro futura mei eautela. hogyha sz:í-

moilásra kelne az dolog, tartom magam archivumomban.
Mindazonáltal, ha Excellentiád parancsolja, kész vagyok
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azokat is általküldenem. — Ez mellett emlékezik még
praetitulált Fölséges Urunk nekem irott kegyelmes levelei-

ben, hogy kegyelmességét akarván hozzám mutatni : a miném
alsó-lendvai és balatinczi dominiumokat méltóztatott nekem
conferálni, azokrul emanált donationalis leveleket az Tekén-

tetes Oeconomicalis Administratióra inviáltotta légyen ; me-
lyek minthogy még nem jöttének kezemhez, reménlem iíátki

Dániel uramnál (lenni), oly condítióval, hogy azokat általjöv

alkalmatossággal magával elhozza ; ki úgy van-e, vagy nin-

csen ? várom alázatossan az iránt is Excellentiád méltóságos

tudósíttását. Recommendálván ezzel tovább is magamat
Excellentiád szokott atyai kegyelmességében és sok ízben

hozzám megmutatott protectionális affectiójában, maradok, etc.

Idem, qui supra

(Gr. Eszterhá^y Antal.)

140.

Heister brutális levele Bottyánlioz.

Notitia Bottyánio perferenda.

Postquam Illustrissimus etc. D. D. S. R. L Comes
Sybertus ab Haiszter, Sacratissimae Oaesareae Regiaeque
Majestatis Consiliarius Intimus, Camerarius, Campi-Mar-
schallus, necnon Supremus Greneralis Commendans, Conli-

niorum Jauriensium Supremus, — unius regiminis pedestris

Colonellus, ac pro tempore Greneralis Commendans Armadáé
Caesareae in Ungaria. Dum alias post partam prope Thren-
csénium famosam victoriam, expugnatam Nitriam, dum vei

maximé in expugnatione Ujvariensi serio admonuisset Sacra-

tissimae Caesareae Regiaeque Majestatis toties laesae rheos

et Dominó Clementissimo rebelles subditos, ut sese ad fide-

litatem proprii ac naturális Domini sui conferrent et oblatam
benignissimamamystiamacceptarent, et distincte praedas agere.

rapinas exercere, pátriám ruinare prohibuisset : i)raesidiarii

ver Ujvarienses, unacum aliis in pertinatia sua hodiedum
persistunt, omnil)us ibidem et in viciiiia tota constitutis, iis

potissimum, qui Vagum etiam transire et pagos, nomiiie-

tenus Gralántham expilare, incendereque praesumpserunt, inti-

mari rursus cupit, prout et antehac intimari iani facérét,

quod si quis deinceps excurrere, praedas agere spoliareque

deprehensus fuerit, — suspendendus aut vivus impalandus
omnino sit. Atque, ut serio agi credant, 4 de ejusdem fari-
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iiac iiiipcr c.-iptos, (jui hovcs cuni jiulicc loci íil)diict're e

p.'íjío Cicroiifsr'r ot imjx'diiiiciit;! caesarei rxercitiis, seu j)a{;a-

siam, ag^iedi suiit au^i, taiiictsi sentcntiae supra latae oiii-

nino reos iiiitif^ata, tamcii pro hocvico, sententia vita doiiatos,

nasibus et auribus niutillari mandavit, coripheo Bottyáiii,

ísi d('])reb('nsus fuciit, rogiiiii ct tlaniiiias cxecrandas certo

cortius illaturus. Hacc peiíidis in borroreni cedere vult et

()l)tatain duduni rcsiijisccntiuiii atíiuc caesareae gratiae

afíiiitiuneiu, praeseiitibus ver in poena debitiim consinnma-

tum est. Dátum Nitriae, . Novemhris, I7()l^.

Ad inandatuiii Sacratissiniae Caesareae Re*íiaeque

Majestatis >Sni)i-enii (jieneraliís-]\rarschalli 8yl)erti ab Haiszter

et arniacbte ejusdem Sui)remi Commendantis i)r()|)riinn.

141.

Szlulin Ferenc c ráJasrui uf//ji(iierre.

Notitia Haisztero responsi locu perferenda.

Postíiuaiu Haiszterus, Caesareus Generális Connnen-

dans et IMenipotentiariiis, variis actibus ac etiam patentibus

suis mediantibus suo in gentem Hungaram innato sibi ex-

jK'ctorato odio, ijlenijmtentia Caesarea pro sua irrefraenata

libidine* in manifestam tjrannidem detorsa, in gentis Hun-
garae exterminium abominal)ili inter Christianos modo,

nullo amplius ut bactenus jure belli servato contemptuose

ageret, ac non modo despectuosis et inter hostes inconsvetis

scommatibus et api)ellationil)Us des])ectaret. sed et eartellae.

(juae autboritate mediatricium i)()tentiarium omni solemni-

tate íirmata et usu roborata esset, per contemptum derogas-

set, gloriosamque Uyvariensium martialem fortitudinem (ut

suo dedecori pareret, depravando, virtutem et inter hostes

laudandaiii. in vitiuni aut facinus prius vertere, ac eosdem

ex cartella excludere, si (juasi suae id foret potestatis) prae-

summeret, rebellium ac incendiariorum. aliorumque damna-
torum facinorosonim notam, suoruni oblitus tyrannicorum

actunm et incendionini, [)('r attactas patentes suas perspe-

ram ac injuriose incurreic i-onando. nonnullos ex nostris sub

commando Generalis-Vigiliaruni-Pi-aefecti Domini Joannis

Bottyán mutillatos, et ijjsum corifaeum injuriose nominando,

rogo ef ílammis committendiim pertinacitei- temerarieque

minetur; hinc ita repraessaliuiii pei' praedictuni actuni, C'on-

t'oederatis nobis (pKxjue Hungaris ob id provocatis vice-versa

omni jure et facto licitata. sic advcrsa coiitriiijita cartda
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tot itidem Caesareani in eodeni actu capti pariter miitillati

dimittuntur ; et si ulterius continuata ab adverso tyrannide

tractati iiostri mutillati, siispensi aut impallati fiierint : idein

ex hinc quoque duplicatis, triplicatisve similibus et quidem
in majoris conditionis viris et officialibus reciprocatiim iri.

Porro eidem Haisztero, (qui in fúria sua tyrannica praetactum

Dominuni Greneralem Bottyán titulo et inter hustes quoque
indecenti coriphaeum appellaret, eundemque liberum ac suae

nondum subjectum potestati, tíanimis, rogoque damnaret),

fratruelis suus Hannibál Comes ab Haiszter apud nos captivus

in memóriám revocatur, eundeni Deo nobis favente jamdum
nostrae subesse potestati et ductu suo tyrannico, ini(piam,

indecentem et rabiosam in Generalem et ofíiciales nostros

latam carniíicinae sententiam in fratruelem et sangvinem
suum pioprium protulisse se sciat ; nec ipse Haiszterus

habét, unde sic superbiat, ut ex Caesaero Plenipotentiario

Caesareum tyrannum se actis glorietur ; maxima quandoque
bellua minimorum vermium esca fit

;
justorum armorum

infausti casus, non exitus sünt fatales ; irritatur ignis, ut

altius ílammet ; nondum omnium dierum sol occidit
;
justo

Dei judicio videmus tot Generalium elatos spiritus in ma-
nibus nostris degressos, credatque posse adbuc ipsum Haisz-

terum fratrem Hannibalem hic se visitaturum, ac in manusque
praefati Generális Bottyán, cui praemissa minatur, incidere,

ac eannpie latam suam sententiam aut sufferre, aut sustinere.

Dátum Újvár, die 20. Novembris, anno Domini 1709.*)

Ad mandátum Domini Domini Supremi per Confoede-

ratos Generális ac Locumtenentis per Hungáriám, Comitis

ísTicolai Bercsényi de Székes, etc. etc.

142.

A rciMicserdvd alapszerzöaé^ (cartehi) eíjijJxorá másolata.

Norma et regula

Secundum quani in servitio Suae Majestatis Caesareae

ac E-egiae bellico constituti ofíiciales ac gregarii diversa

belli fortuna in captivitatem apud malecontentos Ungaros

*) Nyilván a másoló tollhibájából el vaíi tévesztve ^Anno Do-
mini 1708*: helyett, mivel — minden egyébtl eltekintve, — 1709.

novemberében Bottyán már nem is élt. — L. Szluha Fei-encz érsek-

újvári pvaefectus és cartellae commissárius e nyiltlevelének ismerte-

tését stb. Tlialy : »Bottyán tbk. élete* s szövegét »Archivum Rákóczia-
num« IX. köt. 551— 554. 11.

THALY KÁLMÁN I ESZTERHÁZY A TÁBORI KÖNYVE. 17
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illapsi aiit adliuc dniii incidcntes, ct honiiii vicissiui adhac-

ix'ntes aj)iid Caesarcos incaptivati, iKTinutandi atí^ue in

libertatém restituendi deinceps erunt.
jmo Porrautciitur jiixta morém inter Christianos

ubique rec('])tiim atijuc usitatum capti utriusque partis

ofíiciales majores ac minores a siipremis ducibus. jíencralibus

et praefectis usque ad infimae sortis gradum inclusivi* <'t

sine ulla exceptione, quivis erga paris gradus ex ordinis

officialinm, siiuiliter et gregarii erga parem gregariorniii

numerum. absque uUo litro jani ii, qui pronunc in ciq)ti-

vitate retinentur, qiiam qui inposterum totó durantis belli

Ungarici tempore, varia armorum sorté in eandem incidere

possent, nec donec commutationis copia et modus superest

pecuniariae redeniptioni locus detur. praeterque partibus in

id eonsentientibus.
2'^'* Quodsi ver ab una parte plures aut diversi

ordinis ofíiciales aut gregarii in captivitate forent, ita, ut

aequalis et mutua utriusque perniutatio succedere non pos-

set : tuni aut erga unius menstrui stipendii, cpiod cuivis

secundum niilitiae suae genus aut gradum ol)tingit, aut erga

obligatorias et interpositam publicam partis debitricis

fidem, quod nimirum suo tempore ubi aequalis officialinm

aut gregariorum ab adversa parte numerus in suaiii

potestatem devenerit, congruam et justam satisfactionem

impendere, totidemque captivos parti creditrici vicissim

extradare velit, pariter liberi dimittantur illi, qui permu-
tari cum aliis antefato modo ob defectum aequalis nu-

meri neijueunt.

S"° Si ver deticiente, ut dictum, i)ari numero officia-

lium, gregarios ab una parte erga officiales alterius i)artis

permutare visum fuerit: tunc proportio a numero portionum

oralium illis offirialibus com])etentium desumniatur. et (piot

portiouibus urali))us permutandus ofticialis gaudet. tot vicissim

numero gregarii alterius partis erga eundem liljerantur;

ubi autem nnum ex parte salarium ofticialis menstruum
vei ;iiiiiiniiii iion ex portionibus constans, sed in certa

pecuniae summa pendi soleret : tum in ordine ad supra-

fatos casus distributo. in ratas tertias. (piartas aut alias

partes dicto salario menstrua et aequalis cum alterius par-

tis ])ortionibus tam oralibus, quam e(]uilibus eruatur jiro-

portio, et jiixta eandem jjrocedatur.

4*" Numerus iH)rr() ])()rti()num ac (piantitas stipenibi

menstrui cuivis officiali aut gregario ai)ud partém suam
assignati doceatur medio tabrllae authenticae abutrinque

tideliter communicnndac.
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5*° Comprehendantiir itidem in hoc respective per-

miitationis ac eliberationis pacto praeter cujuscunque ordi-

nis aut nationis in genere praefectüs et milites etiam rerum
tormentariae ofticiales, pixidarii, commissarii majores et mino-

res bellici, item et camerales, annonarii et quicqiiid ejus-

modi officiorum pu])licam caiisam sive in castris, sive in

praesidiis quoquomodo habentium militiae adliaeret atque

annexum est, ita, iit eorundem qiioque permutatio erga paris

sortis homines, aut erga menstrui stipendii depositionem

simili modo utriusque concedatur. Voluntarii castra sponte

aut suis sumptibus sequentes, si qui de nobili stirpe aut

prosapia oriundi capti fuerint, quoad permutationem aut

lytrum vexilliferorum loco censeantur, ignobiles autem gre-

gariis aequiparentur.
gto

í«^obiles quoque sub signis comitatuum constituti

in rationem seu ofíicialium, — si ofticia gerant, — seu

gregariorum, si officiis careant, repetuntur, atque pari cuin

iis modo eliberationem consequantur. Servorum seu famu-

lorum, domesticoruni, sine dominis suis in captivitatem inci-

dentium ea sit utriusque ratio. Rustici ver, extra locum
praesidii et sine gestatione armorum reperti ac oeconomicis

duntaxat servitiis domi, forisque applicati, incaptivationis

sorti haud subsint.
7'"*^ Uti et foeniinae, qua sexus armorum incapax,

ab incaptivationibus tantoque magis, ne cibus immunes ac

liberae habeantur atque intra vei extra contíictum capian-

tur, aut captae, deinceps sine mora ad suae partis nóta

lóca cum securitate dimittantur.
8^° Et haec supradicta puncta per commendantes

de praesenti aut futuro supremus armorum Caesareo-

rum in Hungária Generales ex una, — et maleconten-

torum Ungarorum Duces ab altéra partibus hincinde

subscripta, sigillataque, accedentibus etiam officiis recep-

tae mediationis. ejusque dominorum ablegatorum hic infra

subscriptionibus formata atque roborata per ^deputatos

certos ab utriusque hinc Komáromium, illinc Ujvárinum
commissarios sancte, religiose atque inviolabiliter obser-

ventur ac in solatium miserorum captivorum quam citis-

sime effectui mancipentur. Dátum Viennae, die 20. mensis

Julii anno 1705;

Le Conte HerbeviUe. m. p.

Nos infrascripti, nomine Serenissimae Regináé Angliáé

ac Praepotentium Foederati Belgii Dominorum Ordinum,
pro facultate nostra mediatoria super punctis in hoc

17*
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norma ct regula jx'iiiiutaiKlonini ac cliltciandoruni cajjti-

voi'uiii coiitcntis, Hdciii nusti-aiii intcrpoiiiniiis.^ Vicnnae

20. .Julii 1705.

Stepucij. 111. 1). (^Au^íjI követ).

J. I. Híimel-Brupiinx, m. p. íHolland követ ».

Praesentem cojnain suo vcro ori^inali jier oniiiia coii-

formem esse testr, l'jváriiii. 15. Noveiiibris anno 1708.

8uae Serenitatis Ducalis et Inclyti Ilejíni Huiifiariae

Coiifoederatoriim Statimm i)ro ])ei-nnitan(lis ca])tivis deputatn^

comniissarius

Franciscuíi S^hiJm ni.
i».

143.

Faria literanini JJumini Francisci Szliiha, commendantí
Coináromiensi (h. Salzer) scrijdanim.

Exccllentissinie ac lllustrissiine Domine Generális,

mihi colendissime

!

Cum vei maximé gratnlarer negotium captivorum a

quadriennio a me sancte, syncere et i)ro puliliea cartellae

fide, etiam i)r() contento ambarum partium tractatum ad

eum felicitatis scopum deducere. ut universos et singnlos

utriusque partis captivos nonmodo euiiitam. ciuandoque vita

cariorem libertatém ])roxime eonsecuturos arbitraret. veium
etiam in accelerandaExcellentisimorum Domin()nim Comitiim

et Generalium Caesareae Majestatis captivorum anhelata

libertate a longo satis tem])ore in sumpta fatigia desidera-

tiim fineni obtentum iri.

Ita felieissime deeurreiite miserorum eai)tivoriim met-
hodo. tum vesano quoriindam erga eosdeni att'eetus j)rodit

snb noniine Excellentissimi ac Illustrissirai Comitis Supremi
Cam])i-Marsehall: Caesaréi hic copialiter annexum jiessimat'

cons('(iuentiae scriptum, a styloet sensu tanti Plenipoti'iitiaiii

noniini ineongriuim, a taeto ver eorum orl)e pleiiis bueeis

et ex })roí'esso dejjraedicatae Austriaeorum clementiae ex

diametio ojijiositum, in ([no veluti in praedam malesanorum
aft'eetunmet (rium])luim eampagniae Caesareaiionim. (luatnor

Hnngari milites in cajjtivitate barbáré mutillati ad publicum
])rodiU'nntur. famosam jjrofeeto victoriam, (pia Caesareani

tidem nomiiie 8erenissiniae ac Praei)()tentium Principalium
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suorum carthelae autlioritati per excelsam mediationem inter-

positam, in seipsum criideli sententia captivarunt, et qiiod

siib lenitatis palliolo fovebiint, integre dominationis deside-

rium ostendunt palám angvem in herba, ac tam diu sub
cinere latitantem scintillam in magnum non exercere incen-

dium, qiiemque veterani in gentem Hiingaram odii vesano-

nmi affectuum occasio tandem non suftiaminaverit. — Ex-
ci'evit profecto in qnatuor his mutillatis captivis in illum

incendiiim depraedicative partém, melius dixero amissam
victoriam praesidii hujus oppiignationi concremavit, et nisi

sistatiir, augeri alieno Caesareanorum captivorum sangvine
extingvendum.

Et sciat Excellentissimus ac Illustrissimus Dominiis
Greneralis factum hoc non ex eo capite^ me augere, quasi

metuerem per id bene strenuos milites Újvárienses (inten-

tionem Caesareorum) ab ofíicio siio deferendos, — sed qiiod

trini eam ab rbe reprobandam sententiam maioribus malis

et in Caesareanos provocatis despectibiis aperire viam et

Inclytos Hungáriáé Status iirgere ad repressalia.

Sed demus, mutillentur aliquot Hungarorum ; verum
quid consolationis habitum est? Augusta Aula Caesarea supre-

mae nobilitatis homines, hic et trans Danubium constituti

viri graves et magnae experientiae milites vicissimdespecten-
tur et in sangvinem proprium latam fuisse, postea obstu-

l^escant illi, qui superioi'is belli Ungarici tempore vini simi-

lium repressalium tradiderunt oblivionis.

Agressi sünt nostrates res Caesareas in Hungáriám
non inductas, sed hic portás sub oppugnatione Ujváriensi
serio per Caesareanos admonebantur, ast hoc et id citra

belli consilium factum non fuisse pluchre rogatos ; excurrunt
Újvárienses milites, faciunt ofíicium suiim

;
persequuntur, se

persequentes : ergo propterea nasibus et auribus mutillandi ?

Sed Excelsus Caesareae Majestatis Generalatus praecepit

Ujváriensi])us fidelitatem erga Caesarem et quam a triennio

parturiendam praessidii hujus expugnationem affectuosissimo

desiderio intra spatium trium dierum emitti non potuerat,
túlit post trés septimanas in eos vigintiquatuor horarum
sententiam

;
procul dubio summi illi affectus indignatio et

ambitus in luctum commissi, cum semet extendere nolu-
erint, semen in herba extinxerant, hoc habere proprium etiam
residuos humores, sí simul et semel commoti fuerint, extin-

guere potius corpus, quam humectare
; et quum crudelis medi-

cus festinate medicina restituere sanitatem desiderat, perdit.

Verum in quos et in qualem túlit sententiam? In
milites strenuos a jurisdictione sua non pendentes, et
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quos fiini annis siil)jii<íai(' non jHttciat. vcibis et aspcro

stylo anhclatae doniinatiouis tituluin pracfcicntc suos facere

voliieiunt : quil)us j)ro legiila fit scire in l)ello non noniini-

bus et manibus opus esse, arma verborum esse, exilia et

illud (luntaxat certare verbis, cui ad vindictum cultellus non
superfueiit : condeinnantnr itacjuc niilites non victi, sed vic-

tores, et (|ui inter piivatos condeninantiuni congressus, laudaii-

tur in publico citra militarem regulám facili genio carjjuntur

et dignani viitute sua merueriint glóriám, quam Nitrienses

vei sub hostili aspectu amiserunt ; sed levium est moveri

virgaruni tlecti l)('ne solidatos colosses, vei nunquam, vei

solo fato frangi.

Újvárienses a Caesareanis ab illis actibus prohibentur^

(juae et ipsi contra Hungaros faciunt gratuiti sui amatores

(lesistant ; itaque necesse est ipsi, nisi velint sibi a nobis

])ro])rium attribui in omnibus esse illos licentiores.

Kei sünt Ungari milites, quia ea a Caesareanis abe-

gerunt pecora, quae illegitime et ab alio acceperunt, fustus

vére sui talis titulis.

lílustrissimus Doniinus Generális-Vigiliarum-Prafec-

tus Bottyán (miles titulo dignus meliorej coriphaeus ai)])el-

latur, tlammis et rogo cremandus, Galántham comburentes,

Vagum transeuntes impalandi designantur ; sed quis bona

Caunitziana? (juis Eszterbáziorum? quis Archiejuscopalia com-

bussit y Deceptus servitia armadáé Caesareae adamussim
praestantes miseros incolas quasi inverso stylo nigrato contiixit,

ad nuditatem exuit et omnibus privatos redegit ad mendici-

tatem ; is quaestioni huic resi)ondeat, qui fecit et sibi omnia

debere autumat, negat alteri. Ai)ud moderatiores genios et

verl)a et giadii modeiaiitur ; furentis Herculis est gloriari.

reprimi nequit stricti ensis ira. Econtra ver justorum Unga-
riae armorum dncum regula est compendere (?) patriae, est par-

cere afíiieti, saeva eaede abstinere. tenq)us attjue viadare regno

quietem. Necsemper, nec intra ([ucinlibi't stetit foi'tuna : nihil

esse adeo stabilé, quod tempus non niinuat. nee ullum adeo

felicem, qui adversa non gustasset ; magnó et superbo alveo

discurrentia íiuniino (juandoqne sicco ])ede trMnsi])antur. et

fortunae esse ])ropriuni, ut enni ab initio adversa fuerit,

tineni felicem babiturani. Sed bene, sed haberet negotiuni

quijjpe, qui citra menteni liorum omnium ex puro ranci)re

prius demissi, (piam capti i)raesidii Ujvárieusis processit.

Et asseeuro Excellentissimum ae lllustrissimum Dominum
Generáléul praestare nobis ea in publicuni argumenta, (lui-

bus ante omnia laudabilis mediatio ejusdem Serenissimi ac

Praepotentes Principales ac i})sa Sacra Augusta Caesarea
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Aula non sine fundamento et cum resensu interpellabun-
tur. Speroque Confoederatos Inclytae Hungáriáé Status
factores palám quasi Caesareani eorum faciant tidem, quanti
in cartella interpretitam authoritatem, quarum ope et quasi
unico belli suffragio pugnant alibi, hic ver potioribus et

multis Caesareanorum magnatibus procuravere vita chario-
rein libertatém.

Et sciat Excellentissimus G-eneralis ista me non ex

l)rivato Hungáriáé zelo scribere, quia scio et publica magni
facere, et Ungariae Inclytos Confoederatos Status boc bello

magnós sustinuisse exercitus et habere sibi potentias magnas
et graves injustas, aliasque non posse modo, sed propediem
conjungendas expectari, bello huic non tam cito finem dan-
dum, imo in eo cardine esse, quasi primo invalesceret ac
longe plura machinari, quam ab adverso omittarentur ; sed
hoc unice studio feci, ut aequi et recti regulám miseris

captivis vei a natura ac fide interposita indultam manu-
teneam, et non nostrates apud Caesareanos, (quia jam mu-
tillatos), sed hos, qui apud nos existunt, salvos cupio, dolor-

que vehementer aperiri per similes inordinatos casus viam,
et Caesareanos hactenus sancte . .

.

(Tovább nincsen beiktatva.)

144.

Téli hadszáUásol- rendi Dunántúl.

Az Dunán innét lév Tekéntetes Nemes lovas és gyalog
Regimentek s úgy praesidiumokbéli commendáns uraiméknak
singillatim sequenti tenoré intimáltatott az inquartirizatio
végett, hogy noha a már belépett kedvetlen téli üdnek
keménységével, sok mezei nyughatatlan fáradságos szenvedési
után inter reliqua a Nemes Regementnek is egy kevés pihe-
nésnek és kívántató nyugodalmának kedviért minapiban
mind tlem, mind penig a Tekéntetes Hadi Commissariatustól:
melyik Nemes Vármegyében inquartirizáltotván, lehessen
heles s illend téli subsistentiája ? az iránt ment vala már
annakeltte is intimatiómmal együtt assignatiója ; mindazon-
által az ellenség legközelebb elmúlt napokban lett excur-
siója s motussával azon pihenésre rendeltetett, az ellenség
körül kívántatott nyughatatlan kemény szolgálót miatt meg-
gátoltatván : most a Tekéntetes Hadi Commissariatus üjobban
tett heles dispositióbul a több Nemes Regementek között
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N. N. dexteritássának concredált corpussa, specialiter peiiig

maga Tekéntetes Xemes Regeiiientjc is. tudniillik mellik

Nemes Vármegyében veszi mostani és ezután f()ly<3 téli hol-

napokra orális és ecjuilis (^ffectiva portiói szerént naponként

szükséges alimentatióját ? ezen accludált originális, Tekéntetes

Hadi Commissariátustul emanált assignatio tenorából bveb-
ben tessék sokszor eudített N. N. uramnak megérteni

;

nH^llycl oly (|ualificntus tisztek küldessenek azon vármegyék
grémiumában mindjárt nomine unius cujuscunque regiminis,

a kiknek jelenlétekben maga commendoja alatt lév rege-

mentek resolvált portiói szerént repartiáltatván. mindenütt
ez alább megírt ukuI szerént dislocáltassanak és interteneál-

tassanak, a szegénység tehetsége szerént.

Elsben is azért assignatiója szerént j)ro quarterict

rendelt maga Nemes Vármegyéjében indulván mindenik ezer.

beérkezésekkel úgy intéztessék, a Nemes Vármegye tisztjei

akaratjával is, hogy pro qualitate locorum et possessionum

mentül csojjortosabban, a jobb disciplína tartása kedveért

és az ellenséges, hamar történhet motusokra nézve is lehes-

sen dislocál tatása a compániáknak, hogy a midn úgy kíván-

ván a szükség, in omni ingruenti easu et necessitate szol-

gálatra oda, a hová parancsolatjok lészen, készen lehessen

a corpus és regementek.

Másodszor pedig az assignatióban föltett els napjá-

tul fogva inchoáltatván ezen dislocatio és téli sustentatio,

minden közszenu'ly gazdája által illend mód szerént napon-

ként készéthet hauzmund-kosztjával, a lovára kívántató,

nem válogatva, hanem a szegénségtül kitelhet akármi szer-

bül álló, regulamentaliter, annak 4-ik részének 3-dik és

4-ik punctumiban leírt, vagy ad summum három pozsonyi

szapu abrakkal, csapva, contentáltassék, és ha széna ahol

nem volna, szalmát is elvenni tartozzék. Ne merészel-

jen senki akármi szolgálatra vagy commendérozva, annyival

is inkább maga és tiszti privatumában expediáltatv;ín.

szénája helett és abrakjáért készpénzt, vagy másféle taxát

húzni gazdáján és akárhol másutt is. hanem a ki midn
maga eledelire való alimentatióját el nem vihetne szol-

gálni kívántató helére : 15 — öt — pénzt vehessen napon-
ként járó egy-egy orálissáért ; abrakját penig, de nem
szénáját vagy szalmáját, forsponton elvigye, szénáját azomban
és szalmáját ott keresse industriájábul. ahol szolgálatját

teszi, és men s visszatér útjában (juártélyátul szedend
l)énzin éljen ; semmi gazdálkodásra, szénán vagy szalmán
s szálláson kívül, megszállása alkalmatosságával is a hely-

ségeket és lakosokat erltetni, annyival is inkább forspont-
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adásra, se tisztek, se közszemélyeknek ingyen meg nem fog

engedtetni. Annak fölötte N. N. több commandója alatt

lév f és siibordinatus akármely rend és hivatalbéli tisztei

portiójükat az Eegulamentum 4-ik része és punctumi tenorá-

hoz képpest és nem más methodiis szerént vehetik magok-
nak. Ha kik quártélyokkal s tractamentumokkal az sub-

ordinatus tisztek közül is nem contentáltatnának : secundum
tabellám regnlamentaliter praescriptam készpénzi vévén

meg, az oly készpénzeken, s nem a parte való húzással-vonyás-
sál éljenek ; legkisebb extorsiókkal, erszakos discretiókkal,

inconveniens helytelen kívánságokkal quártélyokra rendelt

más helységeket, bírákat, lakosokat senki ne terhelje közü-

lök, mert az ily, szegénség pusztítására czélozó insolentiák

repraesentáltatván elttem : nemcsak portióibul leszen az

excessusok mivoltának compensatiója, hanem az olyak sze-

mélyekben is, st a regementnek commendánsi magok fog-

nak büntetést szenvedni. Hogy penig

Harmadszor, az ilyen excessusok eltávoztattassanak,

rendeltetve lészen mindenik Nemes Regementhez pro invigi-

landis rebus et investigatione administrandae intertentionis

egy-egy commissárius, ki is illend respectussal, mind tiszt

és köz, úgy a több rend által convenienter, minden Nemes
Vármegye tisztjei böcsületben tartassanak és protegáltassa-

nak ; a ki által minden holnap utolján ineáltatván a Nemes
Vármegye és Kegement között a computus, repraesentáltat-

hassanak az excessusok, hogy osztán érdeme szerént ki-ki

afíéle excessívus tiszt vagy közszemélyek közül megbünte-
tdhessék. Nem szabad lészen azomban

Negyedszel', senkinek instantiájára hirem nélkül pro-

tectiókat vagy magok akaratjábul akárhova menni akaró
személyeknek avagy tiszteknek szabados menetelekre, legf-
képpen a mostani quártélozás alkalmatosságával, kivált némely
tisztek által eddig magok privatumában s oeconomiájok
folytatásában regementbéli, küldöz személyeknek abusive
eddig practicált mód szerént oly passusokat osztogatni, hogy
azok erejével minden gazdálkodás, étel, ital, forspontadás
exigáltassék, — hacsak nagy közjót nem illet dolog nem
lészen ; st a melly tiszt vagy közvitéz bachtra (örm/) vagy
más szolgálatra expediáltatik : N. N. vagy keze alatt lév rege-

mentek commendánsitul, vice és fstrázsamester uraktul út-

jokra passusok cum tali declaratione és ne alábbvaló tiszttül

emanáltassék, megírván nevét : melyik regement s compá-
niábul való légyen ; forspontadás, abrakja vitelén kívül s

gazdálkodás és más extorsio ne légyen, stinkább hogy
készpénzin tartoznék élni, az oly passusban mindenikének



26f) EBZTERHÁZY A. TÁBORI KÜNYVe.

l)er oxpressuin, az szegénség consolatiiíjára s conservatiííjáru

iiózve insi'iáltassL'k : niáskóiit akár bent quártélyokban, akár

másutt valami alkalmatlanság történvén, att'éle tilalmas

I)rivátiimokban is oxpcdiált passiis hozatván élmben, —
mind a ki jiassusával jár s annak szine alatt a szegénség

zaklattatik, mind a vele jár<'». erszényekben szenvedni fog-

nak. (,)bligáltatik e mellett

Ötödször. Sokszor denotált N. uram, hogy regementje

eftectívus mostani statussát, s úgy a több commendáns tisz-

tek is fölírván recrutáik restantiáját. repraesent;ílják nieu-

tülelöbb elttem, s a kív:ínt;ttó regrut;iz:ísl);in qiiártélyjuk

alkalmatosságával magok districtussában illendképpen szor-

galmatoskodni ne sajnáljanak regulamentali modalitate a

tisztek, s nemkülömben afféle compániáktul s regementek-

töl szökve elidegenedett, szélledett személyeket, i)rofiízaikat

suo modo fülkerestetésekre kiküldvén, a regementhez redu-

cálni igyekezzék ket ; kiket hogy annyival is jobban ki-ki

kézhez kérethessen : adatik hatalom praesentibus. st ugyan
committáltatik. akármely regementbéli. })assus nélkül (járót)

maga N. uram, vagy regementbéli disinteressatus tisztek s

compániák találván, megkaphatnak, megfogják és árestomban
tétetvén a staab strázsáján, regementjeik commandójoknak
megárestáltatásokat az oly csavargóknak, szép correspon-

dentiával hirekre tegyék : kikért a midn tiszteik szép m(')(l-

jával küldvén, regementekhez kívánni fogj;ík, minden fegy-

verekkel, lovaikkal, legkisebb kár, sértdés és tartóztatás

nélkül invieem restituálni, s akképpen a szegénséget pusz-

tít/) kóborlókat persequálni és irtani tartozzanak a tisztek.

Hatodszor. ^Minthogy penig speciális reflexióval kíván-

tam az voluntérekhez is lennem : mind magam, s mind a

Nemes Regementek mellett szolgálatot ekkoráig tév sze-

mélyeknek quártély resolváltatott. úgy mindazáltal, hogy
ennekutíínna akármikor szolgálatok kívántatik, oly ]ileno

nimiero, mint a (luártélyban hevernek, compareáljanak : más-
ként, ha úgy mint eddig némelyik közlök csak idvesztéssel

vonyogatná a szolgálat eltt magát: az id kinyílásával

lészen hatalmában mindenik szolgálatot tév tiszt vagy köz-

személynek akárki t'zerébül, hogy az olynak mindenit prae-

dára hiínyják és személyét Sümeg várában fölküldjék ked-

vezés nélkül ; és a mely possesionatus nemes személyek
zsoldosaikat nem })rai'stálták volna, vagy azok helyett más-
ként is absolute satisfaciálni eddig nem kívántak : X. uram
serio, együtt parochialis vice-is}iány urammal investig;ílják

keze alatt lév maga regementihez tartozó, nem statuált

zsoldosok defectusát, és specifice azok nevei elttem mentül-
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elbb repraesentáltassanak ; melyek végett akkor, a midn
affélék repraesentáltatnak, illend ratiókkal kiadom ellenek

determinált statútumokat.

Hetedszer és utolszor. Megparancsoltassék minden com-

pániabéli tiszteknek specialiter, hogy companiáját, mint eddig

széledve lenni ne engedje ; lovaikat gregáriusoknak, bogy

abban való strapáczával, részeges nyargalódzásokkal a kik

penig lovaikat rontanák, azokat keményen megbüntessék, és

a szegénység insinuálandó instantiájára teljes igazságos

satisfactio impendáltassék, hogy tovább is mind a vitézl

rend, s mind a lakos fogyatkozás nélkül hazánk hasznos

szolgalatjára subsistálhasson. Minekokáért, mind a több rege-

mentbéli tisztek, s mind a közszemélyek, hogy annyival is

jobb móddal ezen transmittált orderem declarátiójálioz tud-

hassák in omnibus alkalmaztatni magokat : gyakran említett

N. N. uram compániánként kinek-kinek hirévé tétetni inti-

mált akaratomat gyakran el ne múlassa, hogy annakutánna

is mind tiszt és közszemély az elkövethet excessusokért

a praemissák nem tudásával teljességgel magát ne ment-

hesse ; a minthogy senki külömbet se cselekedjék. Dátum
Sümeg, die prima Decembris, anno 1708.

145.

TJgyanarc, résdeteihen. (Kivetésed.)

Anno 1708. die ver 1^ mensis Decembris Sümegini,

secundum facultates sive portás Inclytorum Comitatuum
pro hybernali inquartirizatione portionum tam equilium

quam oralium universae militiae Cis-Danubianae per Incly-

tum Commissariatum facta repartitio.

Orales Equiles

Inclyto Comitatui Soproniensi. Erga
176 portás obvenerunt \.. 2200 1804

Assignatae Brigadae Balogh 1762^/2 1445V2
Domini Stephano Török, Rábaköz 437i/2 SSS^/o

Surffit summa '. 22ÖÖ 1804.

Comitatui Castriferreo erga 390,

portiones 4875 3997^/s
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Orales E<iuile.s

Hí 91/2 702V.
863 935
553 68

1102 114

172 144Í 2

86 93
140 142

<; 9

456 ',0 ]105»

862 6U()

4440 39 131,.

A.s'.<ifjnftfae

Dominó Adamo Balojjli

Dominó Geor<íi() Kisfaludy ..

Dominó Franrisco J^cnkö

J3omino L;i(lisl;i(» Fodor
Leib^vardiac

Dominó Stephano Kiss

Inclyto CVnumissariatui

Tribus j)ostarum iiuiííistris ..

Dominó Stepliano Tíiríik

lii'iíimini draiíoneriano

Reservatae portiones ad lóca Er-
séfí, Szombathel, Kszög, Szcse, Szent-

Jakabfa 80 84V,
Surgit summa (Üres hely.)

Inclyto Comitatui Yesspreniiensi.

Erga portás 85 1062V, 871'/,

Assifjnatac :

Dominó Adamo Somodv ct Dominó
Bolfortli 480 458V2

Kcgimini Domini Francisci Domokos 612' o 383
Postarum magistris 20 30

Surgit summa .7~~ 1062»/o 87T»7.

Inclyto Comitatui Szaladiensi, erga

IM.rtas 150 1875 1537

Rcgimini Domini Francisci Domon-
kt)s ct Simontornycnsi pracsidio 542 —

Gvardizon Csobánczicnsi ct Dominó
Districtuali Oommissario 53 14

iSümcgicnsi gvardizon. Dominó Bri-

gadero. ('artcUac Comiuissario 253 66

Sex postaiMim magistris 7 8

Generál-stáb 281 403
Brigadac Domini l^adislai Kis-

faludy 739 663
luclyto regimini dragoneriano — 393

Surgit sumuia 1875 1537

Inclyto Comitatui Somogyiensi. ci-ga

portás 108 ' 1475 1209^
'2
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Assignatae portiones:
Orales Equiles

Dominó Adamo Somody et Bolfort 420 630^/2

Brigadae Domini Laclislai Kisfaludy 1055 579

Surgit summa '.. 1475 1209^2^

Inclytis Comitatibus Jaurinensis, Ko-
máromiensisetStrigoniensis,erga portás 104 1300 1066.

Assignatae portiones

:

Dominis Stepliano Török et Szekeres 925 558
Dominis postarum magistris 4 6

Dominis Adamo Somogyi et Bolfort 341 502

Surgit summa 1300 1066

Inclyto Comitatui Albensi, erga

portiones 80 provenerunt 1000 820

Assignatae regiminibus Dominorum
Adami Somody et Bolfort in totó 1000 820

Inclyto Comitatui Pest-Pilis, erga

portás 6 75 61 V/g

Assignatae Dominis Somody et

Bolfort in totó 75 61V'2

Inclyto Comitatui Tolnensi, erga
portás 15 187 '/„ 153

Praesidio Simontornyensi 187 ^/s —
BrigadérosKisfaludy László uramnak — 153.

In Inclyto Comitatui Baranyiensi
Dominó Francisco Balogh 355 —

Surgit summa 730 153.

Summa universalis proveniens erga
portás .... 1124 emergit 14050 11520

Hepartita quoque summa ad Inclyta

Regimina surgit 14050 11520.

146.

A duniuitúli vánnegiiékliez.

Inclytis Comitatibus liarum partium Cis-Danubiana-
rum actualiter sub Contoederatione existentibus, ut sequitur

:

Illustrissimi, etc. Jóllehet már ennekeltte Tekéntetes
Hadi Commissariatus dispositióibul emanált assignatiók
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szi'iviit r('ii(lclt(.'t('tt v.ila Ufíyaii \)V(> liybf-niali intci-tcntioiH'

bizonyos militia a ^>emes Váriiu'^yébi'ii : iiiiiidazonúltal exc('j)tis

iisque legalibus considerationibus azon dispositiók meffvál-

tozván. — minóniö újabb. íírcniiuinában in([uart irizálandó

niilitiiínalv iiK'Hiiyi szrtim'i iiitcrtrntií'tja vé<í('tt cijiaii.íltatott,

a iSeuios Várnicjíyc'rc szíjIIí) ezen accliubílt ]);íibúl bövcbbfn

megértheti a Nemes Vármegye; mely militia siio modo
repartiáltotván a végre a Nemes Vármegyében küldend
tiszt jelenlítiben. a T"° pracsentis számláltotván liyber-

nalis intert('nti()jának ideje, kív;íntat('> orális és «'(|uilis eftec-

tíva portiéi szerént úgy igyekezzék a Nemes Vármegye
regiilamentalis alimentaticjját administráltatni, hogy a tör-

ténhet fogyatkozás miatt valami excessiisok ne suboriál-

tothassanak. lévén azon vitézl rendnek is speciális intima-

ti(')jában, hogy minden excessus nélkül a köz vitézl rend

a szegénységtül kitelhet hanszmunt-kosztjával és lovára

illendképpen elégséges szénával vagy szalmával s három
pozsoni szapii abrakkal holnapszám szerént légyen con-

tentus. A midn pedig valahová sz()lgál()tl)an az oly köz-

személy expediííltatik : tizenöt pénzt na})<)nként maga sze-

mélyje intertentiójára vehessen gazdájátul. abrakját penig

in natnra tartozik válogatás nélkül elvennyi ; nemkülömben
a f és subordinatus tisztek magok regulamentaliter orális

és ('(inilis poiti()it ne másképjx'n kívánhossák j)raetensi('»j(»-

kat, melyek, úgy a több szükséges dolgok végett miném
ordere ment a Nemes Vármegyében leend militiának. —
annak párját commendójátul kivévén pro siii directione a

Nemes ^'ármegye. in omnibus alkalmaztathatja magát.
]\Iintliogy jx'nig a nyári mezei szolgálotnak alkalmatos-

s:íg;íval aj)r() miindérjokbul jjraestált zsoldossi a Nemes
Vármegyének igen megfogyatkoztak, úgy hogy csaknem
mezítelen szolg.-Uni kénszeríttetnek : portiíu szerént a Nemes
\ .irniegyéni'k gremiiim;U)ul exsurgjílt zsíddosinak penig erga

N. N. p:ír eziznia, N. N. fekete süveg. N. N. pár fejér-

ruha, neudvülömben portális gyalogságiinak száma szerént

N. N. téli pár czizma, N. N. fekete süveg, N. N. |)ár fejér-

ruha sz.ínia erga faetani Inclyti (^)mmissariatus Bellici

i(|»ar(ítioneni obveni;ilv;ín. .'(zitn sj)eciticált kív;intat(') apn')

mundéiok felit a jíiv 1709. folyó februilr havjinak els
na|)jára elkészíttetni, sine defectu praestiilni. az nuisik resi-

duitássát ])enig azonban ad i)rimam May okvetetlen a Nemes
(\tniiiiissaiiatus kézihez assign;ílni a Nemes V:irmegye szor-

galmatossággal tartozik, l'gy szintén hasonh) repartitiója

szerént gyakian endített Commissariatnsságnak minden
két i)ortára egy-egy i-eniunda-b't esv(''n, a Nemes Viírmegyé-
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nek maga portái szerént mivel N. N. lovak száma obve-

niált, — azon lovakat ad primam diem futuri mensis May
anni supradenotati kezemhez küldeni a Nemes Vármegye
igyekezzék. — Panaszképen detegáltatván annak ' fölötte,

hogy némely Nemes Vármegyékben lév possessionatus

nemesek mindekkoráig zsoldosokat az regementekben sta-

tuálni elmúlatták, sem peniglen máskép suo modo zsoldosok

végett contentatiót nem tettek, melyek a közjóban kívántat(')

szolgálót hátromaradásával nem kevés rövidséget tettének

;

minekokáért szükség, hogy a Nemes Vármegye vice-ispánja

afféléket serio investigálván, az kik olyak találtatnának,

neveket specialiter repraesentálni el ne múlassák, hogy azok

ellen statuált száz forint poena desummáltossék ; kit ha vice-

ispány uram praetereálni láttatnék, causálható interessen-

tiájáért hasonló büntetéssel fog mulctáltatni. E mellett

mindenfell gyakortasággal ezen téli üdvel is az ellenség

történhet excursiója, melynek alkalmatosságával a vitézl

rend hadi, mezei szolgálatokra ottan-ottan compelláltatni

kénszeríttetik ; kinek is ekkoráig oly formán sokszor pro-

visiójában történt rövidsége és subsistentiája fogyatkozásával a

militiának eloszlása (hogy) ezután mint eddig, ne okoztassék

:

szükség, hogy a Nemes Vármegye minden halladék nélkül

másfél holnapi impositáját anticipato ad primam diem futuri

mensis Februarii a Tekéntetes Hadi Commissariatusság
dispositiója szerént oda, az hova kívántatik, administrálja

;

másként egyébiránt tudva légyen a Nemes Vármegyénél,

hogy, ha a praemissák effectuatiójábanremissusnak comj^eriál-

tatik lenni, — következhet kemény számodásával, ha mi
non putaram a Nemes Vármegye tiszteit utol fogja érni,

magok supina negligentiájának tulajdonítsák. — Caeterum
a jó proportio megtartására, mivel az üdnek mostani vál-

tozása is úgy kívánja, a Nemes Vármegyékben az heles

conscriptio mindeddig véghez nem mehetett, — méltó,

effectuáltossék, hogy az szerént a militiának számos voltá-

hoz képest egy helségbéli szegénység a másiknál jobban
ne praegraváltossék, hanem a közterh egyaránt minden
renden való lakosok által supportáltassék, ezt hozván magá-
val kinek-kinek igaz, maga hazájához való szereteti és a

közigazság. Caeterum servet, etc.

Dátum Sümeg, die prima mensis Decembris, anno
Domini 1708.
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148.

Hadi szemlemester esTcüje.

Juráméntimi dominonim liistrae magistrorum.

En N. X. esküszöm az él, mindenliat(3 Istenre, ki atya,

fiú, szentlélek, hogy én az Nemes Ország Eegiilamentumában
letett mód és regula szerént az mustramesterségbéli hivatalban

híven és szorgalmatossan eljárok, és minden névvel nevezend
respectust, adománt, ajándékot, atyafiságot, félelmet, gylöl-
séget, kedvezést és szégyent félretévén, — se tisztnek, se

közszemélynek nem kedvezek ; ha mi defectusokat és rövid-

ségeket magam meg nem orvosolhatnék és vagy regementhen,

vagy személy szerént valami olyat tapasztalhatnék, azt

fölöttem lév commendérozó generálisságnak kötelességem

szerént hejelenteni tartozom. ^ Isten engem úgy segélyjen

!

149.

Syherto ah Heiszter scriptae per ExccUeiitiHsimani Dominum
(Jeneralem Supremiuii Partis Cis-Danuhianae. Anfoniiim

Escterhácij.

Clravi cum quaerela et exacerbatione mihi a Dominis
(3ffiicir.libus commendantibus regiminum Cis-Danubianorum
Inclytorum Regni Hungáriáé Statuum repraesentatum est

Excellentiam Vestram ad ea jam evectam fre, ut immemor
publicorum Augustissimorum Imperatorum üomanorum et

mediatricum potentiarum cum nobis, Confoederatis Hungaris
intercessorum actorum, jam tóti orbi Christiano ahunde noto-

rum, ubi condecenti Confoederatorum Hungarorum titulo nos

nostrosque conservare, jureque l)elli et gentium nobiscum agere

velle affidavere, contra mutum Principális sui, in suo de

dato Ovárini, die noná Novembris anno modo currenti

emanato suo patentali lil)ello detestabilia scommata, robra et

dira maledicta suo in gentem Hungaram innato sibi expec-

torato dicta Excellentia Vestra denunciare, varia eaque
non legitimis hostibus et per cartellam vére agnitis paritate

armorum gaudentibus potentiis, verum latronibus convenien-

tibus poenis et minis territare ac constantiam militum nost-

rorum vario ausu iniuriose attentare conatur; quam quidem

THALY Kálmán: eszterházy a. tábori könyve. 18
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iniuiiani, t;m(|u;mi intcr liostos indccontom furi(»s:ím vani-

tatciii lulx'iitci' tacituiiíitatc practcrix issemus, ciiiii jani

et Exccllcntissimi I)(»iiiiiii Ijocuiutciiciiti ac (Joiifocdcrati

Rcgni Suprcini (iciu'ralis nostii niaiiitVstum declaratoiiuin,

Újvárino, die 20. Novenibris emanatum eam scommaticam
dclationom ExccUcntiac Vcstrao abundo r('S|M)nd<'rit. contcm-

jttivc supfrassct, iiisi Exccllentia Vestra minas suas in ettrc-

tniii (Icduri curassct <'t (luatuor niilitcs Inclvti rejíimiiiis Pnil-

lustris Doniini Senatoris et CíjIoucUí Stophani Török, in

insula Szijíctköz captos, qui aliíxiuin per Dominum Colo-

nclluni particularitoi' (•oninicndanti, non tan(|nani |)rofu;íi

('() ('X|)t'(liti fucrant. infanii suspciidii neci tradi (k'iuandasset

:

(|U()d factnin inandituni c converso ita omnes praereccnsitos

DominosOfíicialesad vini rcprcssaliuni conimovit. ut grejíatini

ad nie contíuendo, satisfactionem siniili infaini morte e medio
tollfndornm octo niilitnm Caesareíírnm t*x j)iiniariis adui-

scrint : nisi satisfactio iusta ipsis impendatur ct exi)()st

Exccllentia Vcstra atlictioni])us tyrannicis desistere velit.

imiMtstcruni nnlli militi Caesareano gratiam daturus, vei

al» illis candcm acceptaturus, verum extreraitates quasvis

attcntaturns. (^uornni ardorcm et justum dolorem dnni

lenire, siniul(|uc cartellani intcr nos qua justus vigentcm

licet per Caesareanos variis sub praetextihus laesam in

suG vigore et ro])ore conservaie niterer, — non aliud

inveni Christianitati magis accomodum médium, quam hoc.

nt Exccllentia Yestrn infanii ncci traditos eosdem niili-

tes honeste sepulturae coniniitterc dignetur. et siquidcni cuin

morte aliorum Caesareanorum illi patria demortui suscitari

ncíjucant : in numero dujilicato alios octo captivos nostros

sine onini temporis dispendio. intra (luindcnuni dici datarnni

praeseiitiuni diniitti faciendo. niortcni ipsorum conipensare

studeat ; alias pcrsvasum sine duhio Exccllentia Vcstra silii

habeat octo selectos milites ex diversis regiminibus. nisi mors
(Hirum modo ])raescri])to antevertatur, sine ulla miscricordia

et i'xcusatiftnc iam esse pari ncci destinatos eftnga <niindcnae

afticiendds fre. Siniililms cnini tyrannicis actihus restantiani

hujus Confocch'rati líegni inscripti valerc minus opinanduni

:

expost captivos nostros ea qua par est inter hostes. data

niodestia et cartellae conveiiicnti sorté tractandos esscílcman-

<lar»> etiani snis subordinatis liaud gravabitur sua Exccl-

lentia : (|n.ini reciprocationein in (Uiini intervcnienti siniili

occasionc ;u' aliis (|Uoi|ue licitis rcbn>^ hh' •>b<^l'l•vat^l•Mnl

(|noquc duni offcrrcm. inancd

Ex pi'acsidio Siinieiíicnsi. die 3-t la nieii>is Dcct'minis.

amin 1708.
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150.

Hevenyessy Jdnosné asszonyomnah,

Nemzetes Vitézl Hevenyessy István uram, kegyelmed
édes fia, jvén hozzám, panaszképpen keserves szívvel dete-

gálta elttem, hogy noha mindekkoráig gyermekségétül

fogva mint engedelmes fiú mindenekben kegyelmed akarat-

jához alkalmaztatván magát, már most, midn kegyelmed
hozzá ennekeltte mutatott anyai jóakaratját inkább remél-

hette volna s remélleni nem adatik, miném, édes anyához
nemhogy, vagy mostohához : de még idegenhez sem illend
keménységektül viseltetvén, mind magához, úgy kegyelmed
engedelmivel st akaratjával elvett böcsületes házastársá-

val. Isten és a világi törvények ellen postponálván minden
hozzájok tartozó igaz anyai indulatját, szegény édes atyja

néhai Hevenyessy János, ámbár kegyelmeddel együtt keresett

örökségébül in publicum scandalum s maga kegyelmednek
böcsületi mások eltt is balitéletre méltó sértdésire és

rövidségire excludálni szándékozó igyekezetivei ket minden
igaz ok nélkül oly rendetlenül kiküldötte, hogy, ha a Tekén-
tetes Oeconomialis Administratio reflexióval nem lett volna

irántok : teljességgel néhai Hevenyessy János uram másoknál
ekkoráig böcsületben maradott emlíkezete kegyelmed oly

hirtelenked s megholt ura böcsületit eltte nem viselni

láttató praecipitantiával ezekkel prostituáltatván, nem sulísis-

tálhattak volna, keresvén kegyelmed ezernyiszer fondorlásokat,

a mint informáltatom, nyavalyások becstelenítésil)en, tle
mint lehet elidegenítísekben, st a mi több, maga cselédin s

vagy vele egysorsúak ellen megszokott hamis, istentelen

s nem nemesi vérhez férkezhet zabolátlan nyelveskedíse

szerént nevemet is mocskosságban elegyítvén, reputatiómnak
propedicálni kegyelmed tapasztaltatott ; kiért (ámbár nyelvet

kegyelmeddel mérni. Isten ne adja, kívánjak) számot adni

az idejében tartozni fog. — Minthogy penig magam látom
s nyilvánsággal experiálom minden ok nélkül maga kegyel-

med fiának ugyan kegyelmed által causált nem kevés rövid-

ségét, tartozván elttem tett keserves instantiájára nézve,

mint most pro hic ezen földnek közelebbvaló justitiáriussa,

obligatióm szerént valóságos jussában mint megsértdött fél-

nek igazsága kiszolgáltatására assistálnom : kegyelmednek
mint kegyelmes bíró ezen levelem által intimálnom, szük-

ségesképpen inteni kegj^elmedet akartam, hogy félretévén

18*
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iiiíi^.i tiálio/ cddifí licltclcniil mutatott liidcjísi'fírt és haszon-

talan, iiyclvcskcdö iiici íszs(''jí(''t, másoknak is j<'» j)él(la adás.-íra

('s ('k(''i)|»('n mind Isten, Inánd) világi trtivényt'k kíváns;t<fok

s/rrént édes anyai aftt'ctiójának me^íhizonyítására oly nniddal

consolálja liát és menyét, nielylyel igazságossan contentáltot-

liassanak ;
mert l)izonyos lehet abban kejryelmed : hivatalom

szerént és ejíyszei'smiud anthoritásom mejíbizonyítás;íra jure

convenienti via et ordine judicialiter is cum se(|uestratione

bonornm divisioni siibjacentium teljes satisfactié)t balladás

nélkül imjx'ndá Itatok igazságos piaetensiójában, kegyehned

által cddiu megfosztódott sokszoi- endített tiának.

151.

ÍHsfriictio pro Gfiuerosu Sfejj/iaiio S.í'filift/. ssccretario. nd

jlhisfrissüii luii Doniinufn Generálén Ca)npi-Mar{<ch(illii

m

Comitem Antonium Eszterházy de GalántJtn. Trans-Dann-
hinnum expedito. (Bercsényi ufásítása.)

|mo. ^y armistitiumnak ])unctnmi sub authentico kül-

dettek ö kegyelme által ^lélt(')s;'igos Generális-Marsehallus

és Dunán túlsó Fögeneiális Galánthai Gróff Eszterházy

Antal uram ö kegyelnie kezéhez, (melynek valóságos mása
Tolvaj Gábor uram által Bécsben kiUdettetett),*) oly véggel,

hogy. ha in siniili expedijílva a bécsi udvar ae(|ue sub

authentico kiküldi. transmittálja endi'tett Méltóságos

Generális-Marsehallus uram.
^do. ^/('i-t küldettetnek ])edig ezen i)unetumok felöl

nevezett ]\Iélt(')ságos (Trenerális uram kezéhez, hogy az Dun;in

tls(') dolgoknak constitntiója (/Yfjcireumstantialiter és valós;i-

gossan nem eonstálván, (jóllehet ugyan az mostani concursusra

a túls('» nemes vármegyék, úgy hadi rendek is invitáltattak,

reménlet te vala is Felségi's Fejedelem jöveteleket. - mind-

azoniiltal ob brevitatem tempoiis reáérki'Z(''sek azon túls(>

Nemes Statusoknak nem lehetvén, — nem eom|)areálhattak •.

hogy legkivált az méták erecti<)jában és elrendelésébi-n

confusi('> vagyis \aLinii kára az haziínak ne kíivetkezzék :

bízattatik emiétett Méltósjígos (lener.ílis uram ö kegyelme

úri dexteritíisiíra.
3tio.

^j,,,jj armistitiumnak 5-dik jiunctumjihoz képest

concinnálván azért az utolsó dolgok iránt való ])unctumokat,

ajipiicálván maga mellé megirt Mélt(')s;ígos Generális uram

*) B. Tülvay (iúbor, a kurnc/ok fogságába esett kir. ítélöniester.
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tani ex statii militari, qiiam et politico bizonyos értelmes

subjectumokat, legkiváltképpen való consideratiója és refle-

xiója légyen kegyelmének az határok elrendelésében és

igazításában ; melyet iigy igyekezzen alkalmaztatni és elin-

tézni, hogy az hazánk praejiidiciumára ne legyen ; mind-
azáltal praetitulált Méltóságos Generális uram holmi apró-

lékos difficultásokon és praetensiókon fölöttébb ne köte-

kedjen, hogy az által az armistitiumnak conclusiója ne
akadáloztassék.

4*"- Hogy pedig tudhassák a túlsó nemes státusok is,

micsoda oklnil nem köll sine notabili damno et praejudicio

regni impediálni ezen mostani armistitiumot, (ha abbul
következend békességnek valósága nem succedálna is), azt

fölöttébb szükséges persvadeálni, hogy itt elsben is az

senatusban rumin áltatott, az után in publico az öszvegylt
Nemes Ország státusi eleiben adattatott, s találtattak bizonyos

és nagy ratiók, melyekre nézve jónak és szükségesnek Ítél-

tetett annak acceptálása, sub spe felicis successus ulterioris

tractatus pacis.

5*°- Eo non obstante, mivel békességnek valósága

bizontalan, hogy oly hosszas armistitium interveniál, megírt

Méltóságos Generális uram semmit az hadi dispositióknak

és készületeknek elrendelésében el ne múlassOn, hanem oly

reflexióval intézze el kegyelme minden dolgait, kivált

postérungok és rálló hadak állapotját : azok punctualiter

az hadi tisztek által observáltassanak, st mindenkor ad
omnes nefors emergentes occasiones et necessitates teljes

készülettel legyenek. Mely armistitiumnak alkalmatosságával

módja s alkalmatossága lészen az ide által való jövetelre

emiétett Méltóságos Generális uramnak is.

6*°- Azon dispositiók elrendelésével oly orderrel intézze

el s hadja az hadakat, kivált commendérozó tiszteket medio
tempore, hogy, ha észrevennék : ab adverso valami notabilis

okot adnának, non expectatis etiam ulterioribus ordinibus,

nobis ab longinquo existentibus, mindjárást resistálhassanak.
ymo. Hogy penig azon resistentiának praetextussá-

val valami rendetlen és illetlen hostilitásra ne fakadjanak

:

kemény ordereket adjon nevezett Méltóságos Generális uram
az hadi tiszteknek ; és hacsak formális aggressiót nem atten-

tálnak az ellenség részérül, okot ne adjanak holmi tolvaj-

lások repraessiójával, hanem requirálják azon ex adverso
lév commendérozó tisztet, az hol tudniillik valamely ren-

detlenség exoriálna, satisfactiót urgeálják : ha elmulatná,
vagy Fölséges Fejedelemnek avagy elttem annak valóságos
mivoltát repraesentálják.
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8^" Mintln»^'\ l)i/(»iital;in ezen aniii^titiuin ideje alatt

követk('z<'n<lö hókcssó^ínck val<')sájía. oly <lisj)(»siti(it tegven

felök'iulétett Méltóságos Generális uram, hogy, ha ruinpál-

tatiiék arinistitiuin. nemcsak toviíhhi j)rogressiissát conti-

nuálhassa, hanem oly praí'paratoriumokat és hadi készü-

Ictí'ket ])iovide;tltasson : keménycbli móddal aggrediálha^sa

toviíhbi oj)eiati('>knak folytatását ; mely iránt, a mcnnyihcn
lehet s magátiil is kitelhetik, nevezett Generális uram ren-

delje el a dispositiókat ; a mennyiben peniglen netalántán

valami diíticnlt.'tst látna, — készéttesse el ó kegyelme az

iránt val(') ])roj('ctinnokat.

9""- Hogy penig annál alkalmatusabban lehessen neve-

zett Méltóságos Generális uramnak általjövetele, praevie

elviírom o])inióját ö kegyelmének : kit kellessék ö kegyelme

belében ad iiiterim :íltal az Dunán substituáhii ? hogy

absentiiíjában ö kegyehnének az tíirténhetö confusiók távoz-

tassanak s consequenter mind hadi rendtartások, úgy egyébb

dispositiók sine intermissione aut dispendio observáltassanak.

1 ()"'"• Postérungban Dunán innen lév commendérozó
generálisoknak, brigadérosoknak, nevezet szerént i)enig gene-

rális Bottyán János, generális Andrási Pál és generális

Gyürki Pál uraiméknak, nemküh'imben brigadéros és újvári

commendáns Bertóti István, brigadéros Bab(>csai Ferenez.

és brigadéros Szemere László urainjéknak olyformán ada-

tott ki orderek. hogy mihelest veszik sokszor megnevezett

]V[élt(')ságos Generális uram kegyelme tudósítását az armis-

titiumnak ratificatiójárul, — azonnal, további intimatió és

order nélkül dobszóval ])ublicáltassák : mire nézve incum-
bálni fog emiétett gener;ílis és brigadéros uraiméknak
kinek-kinek s})eeialis intimati(')ja :íltal értésére adni expies-

sus curír által, oly sietséggel penig, hogy sub decursu

l. dierum Érdélig jjcnetnílhasson curíi'ja az armistitium

|>ublieati('>j;íval.

11'"" Pro eoronide miesoda jirojettunKtk vannak innen

az hadak subsistenti;íjiirul, inf(»rni;íltatv;in magjít föllíil

titulált Méltóságos Generális uram nevezett secretáriusom

ö kegyehne által. — ahoz képest igyekezzék Generális uram
is eoneentr:ílni és alkalmaztatni az túls('> líllapotokat is. eon-

sider;ílv;ín mindaziíltal az tiscalitiísokat. úgy más egyébb

kiti'lhetö és subsidiumra rendelhet jövedelmeket, melyekkel

lehet az haza közügyét és szolgálatját elösegétteni, hogy
ahoz kéi)est, a mennyire lehetséges, innéd is segéthessük az

túlsi) dolgok tov;ibbi |)r(>sc(nti('»j:it és folytat;isiit. Aetum
Sáros-Patak, il-ta Dceembiis. 1 TOS.
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152.

Rákóczi utasítása Tolvaj) Gábor számára.

Perillustri ac GeHeroso Dominó Grabiieli Tolvaj, ad
propositionem de modalitate armistitii nomine Sacrae Cae-
sareae Regiaeque Majestatis factani, pro iiberiori notitia

signilicaiidum. Haud posse equidem diffiteri, quin ratio

status belli cum adjuncturis siiis confrontata, ad resolu-

tionem armistitii graves considerationes promanantiaqiie

abinde obstacula subministraverit ; omni tamen actione prop-

ter íinem suum considerata, cum et finem armistitii ad
ulteriorem tractatum spem almae pacis ancillantem tendere

procognoscatur ad remonstrandam synceritatem, syncerum-
que tractandi desiderium, quae et quam iusta convenientia ac

practicabilia armistitii puncta sünt ex parte Confoederationis

concinnata, bisce in annexis praecognitionis copialiter trans-

mittuntur, simulque ad uberionem directionem subnectitur,

Quod nomine siquidem ante transmutationem instru-

menti armistitialis stationes in partil)us Trans-Danubianas
per generales commandantes abutrinque praevie deíiniendas

ordo rei suaderet pro lucrando tempore, eo fine puncta
authentica per expressos ad Dominum Generalem Comitem
Antonium Eszterházy transmitti, ut tandem peracta prius

stationum mutua ordinatione, commodius cum formalitate

transmutari queant noscendum. Deinde
Summe necessariiim videri, ut pro avertendis ex causa

insufficienti nefors abutrinque nascituris inconvenientiis

sive Dominis Commendantil)us Comaromiensi, sive Ujvári-

ensi, sive (prout placitum fuerit) Generalibus Auditoribus
ibidem commoraturis ab utraque parte ea attribuatur

facultas, ut occurrentes quaerelas ad normám punctorum
et communis justitiae tramitem componere, aut si rei exi-

gentia tulerit, instantiis suis repraesentare (ne re ex parva
ruptura oriatur) tempestivo i-emedio valeant. Ad boc ref-

lexione ac scopum tractatus habita

Ante omnia prospiciendum esse de loco congressus

utrique partium ex aequo commodo, ut sic modus convo-

cationis tam ad íiniendum tempus certior, quam et occasio

ac procurandam provisionem et alia praeparatoria accomo-
dando, magis opportuna esse quaeat

;
porro

Ad praecludendam in synceritatis suspitionem, ampli-

andam quorumvis de realitate tractatus sequentis opinionem
disponendum, ut securitas futuri congressus tanto sit ürmior,
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quo majíis iiiodMlitiitciii sccmit.itis l.-ipidciii litiuiii syncíM'i-

tatis esse cicdit.

l't |)( rmutatio iiicrt-iiiiii taiito ((miiiiodiiis peraííi

(juacaiit, (•oid'usi()iiil)us(|U(' ncíors jtaitc ah altcrutra cxoritiuis

iiiodus ]}«)natiir: consultuiii vidcri. ut jK)ri(» sccuritate cui'sus

(inacstuiíH' ad pracscindciidas cjusiiiodi coiihovcisias dijudi-

CMiidas ([uasvis diftciciitias iiKKlciatorrs constituaiitui-. cuitjui-

dcni rei (si ita placcati iidíin inacHciaiitui-. de (|uibiis nuuíciíi

y'" siijjra actum est. Hinc iii paiticulaii comuiodt' occunit

lit certo iTs morcaiitialcs t*t íjhariiiacopeae app<Mti-

iK'iilcs Schciiiiiiczii dcpositaí'. (|iia<' iiccdum t'xsolutar vei alt

cxtcris m('i( atoiilms ifccptac t'sscnt. intacte rfliiniuautiii-

ct ad (jiios iH'itim't, rcstituantur. secuiitati' (iuaesturaf id-

i])suiii siiiniiic exijícntc. (^uod rcliíiuum est,

('iiiii ct liosti de jurc <í('ntiiini siius liai)eatur Imnos,

ratio lioncstatis svadét, ut seiij)ta et actiones pliis tyraniii-

cae ut Christianus affectus dí'siret : hactenus ah alteia

paite ignouiiuiose passim spartae et practicatae severe inlii-

heautui-. ne ahliinc aversio «rentis ad desperationeni et

re|)iaessalia provocatae '([uid eiiim si haec suh armis ex-

pust sul» reííiniine s])eran(hiui) exticiuuni causct (»diuni rt

pacis praescindat uiedia. Sed nec permit tenchun,

Ut ad íiiinius rohur punctorum armistitii ratiticatio

ahutiin(|ue suhse([uatur fornialitia jani ante usurjtata.

Diituin ex Senatus-( 'onsilio in Sáros-Patak. <lie 8. nu-nsis

l)ecem])iis anno 1 708.

Ad mandátum Scicnissimi Dueis projirium :

SfcpJifniiis Sctntffrt/ n\. p.

153.

CundifioHcs Aríiiisfifii inte.r tSacnifissitiHun Caesaream Bci/t-

ani(/i(e Mitjesfítteni uh u)ia, — nemn Confocderatos Üei/ni

Huni/ariae Stdtiis jmrtibux ah tilfeni. jxr sitprenios nhiif-

rnujiie c.rercitnnm íjonernle!' conchtal, annc ''"' -' '"<(>

(jnihuK infift.

í'rlmo. Kxtcndat iir hoc .iniiist it iiuii uni\('i"sale ad

jtartis utriusijue adhaerentes. tam in Huniraria. (juam in

^Piansylvania. eujusvis status, jíra(his t-t otticii ineolas, ac .id

prühan(him ahutiiíKjue syneeritati'm, (hiret ad festum pen-

tt'costes in Huni;aii.i ch'cem dií'ltus. in Tiansylvania autem
intra (juindenani post coiu lusionmi puhlitamhnn. ea suh
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cautela, ut si cui ]iartium armistitium hoc post praeíixiiiu

pentecostes terminum rumpendi vei prolongandi animiis

fuerit, praecise sex liebdomadis ante, tempestiva insinuatio

per autlienticos ordines passim manifestetur.

á'^^'Et cum scopus armistity ad successum ulterius

tractatus colimet, decurrente post publicationem armistitii

legali sex septimanarum termino, Generális Conventus (Jon-

foederationis imperturbate initia summát.
^f^tio.

^(^1 praeliminaria ver eo fine commodius insti-

tuenda, montanae civitates (usu fodinarum apud partéra

Caesaream relicto) milite Caesareo evacuentur, signanterque

pro commissariis partis illius Schemnicium, pro altéra ver
Neozolium designata sunto

;
prouti

:

4'"- Ad avertendas quasvis confusiones, stativa et limi-

tes eo modo destinata observentur, ut in Transylvania

copiae Caesareae (exceptis locis praesidiatis) trans Maru-

sium dislocentur, plaga autem inter eundem fluvium et

Szamosium adjacens, modalitate proximi armistitii iam ante

practicata, pro mutua utriusque partis alimentatione com-

munis maneat; tractu Cis-Szamosiano et aliis oris quaqua-

versum pro possessore milite Confoederationis cedent. In

Hungária ver Cis-Danubium comitatus Thurócziensis et

Zoliensis cum intermedio a Sancta-Cruce ad Granum usque

ad Sanctum-Benedictum sese exposigente, comitatus Bar-

siensis districtu pro communi commissariorum utriusque

partis intertentione et cultura fodinarum ex aequo relin-

quatur, et signanter Schemniczium circumjacens et Üuvium
Ipolly respiciens terrae ad distantiam duorum milliarium

ab actuali quartirio, (pro i)arte tamen Confoederatorum

usuanda) evacuetur. Linea ver a Sancto-Benedicto, Kis-

Tapolcsány et Nitria, Sentaviam usque pro Caesareis maneat

relicta, denique plaga et comitatibus hincinde residuis

apud ])artem possidentem imperturbate persistentibus, secun-

dum dictum possideatis.

Qiiinto. Siquidem ver status negotiorum Trans-

Danubianorum hic et nunc exacte minus constaret : remit-

titur ex parte Confoederationis ad partium illarum Gene-

ráléra coramendantera Coraiteni Antoniura Eszterházy, eo

niodo componendus, ut habito cum Generálé commendante
alicujus alterius partis tractatu, prout optimura videbitur

stativa et linea, abutrinque limitent et designentur. Nihi-

lominus

Sexto. Cura natura armistitii oranes de nova extru-

endas fortificationes excludat, ne exemplo primaevi armis-

titii ulla disceptationi et insynceritati superat occasio

:
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cxpic'ssí' (•.'lutuiii csto, ut ciusiiKxli fortitic.itioncs fundare

vi'l novas liiicas ducfie iic iitri })aitiiiiii sit licituni.

7'"" Hostilitci- ct arctius hactenus acclusa lóca statini

|)()st publicatioiicm arinistitii ab aiiííustiori acclusiono libe-

rciitur, icdcaiitíiuc obsidciitiuui copiac ab hiijusnujdi teni-

toriis libcrc, juxta sikjs antiquos liniitcs per ea i)ossid<'ndis

ct nsuandis ; (juin ct ad bujusuiodi ])iaesidia salvus p<*r

stativa unius et alteriiis partis ciim observanda apud com-
niondantes insinuationc sit aditiis. ([uibus ad normám in

jam niciiiorato arnüstitio anno 1706. fuissc cxprcssam ac

])racticatani, detinita ibidem alimentatio. itcuniuc vcstcs

ct mcdicamenta, necnon pecuniac ad stijjcndiiim tcmporis

armistitialis se extendentia administrcntur, rcliquis etiam

circumstantiis hanc rcni tan<ícntibus, iuxta tenoréra ejusdcm

arinistitii exacte o])servandis.

Octavo. Comninnieatio correspondcntiac Trans-Danu-
bium. ])rout et transitus cursorum in Transylvaniam nul-

latenus impediatur, quin et trajectus, ut eonfoederati comi-

tatns Trans-Dannbiani libere ad fut uram diaetani transire

jjossint, salvus ])cinianeat.

Nono. Pro permutatione conimerciorum Újvár et raon-

tanac civitates sub salvo hominum utrius(|ue partis mijí-

lantiuni eonductu destinata sunto
;
personae tamen militari

ex unius in alterius partis stativa siiu' authcntico superio-

rum passu ti-ansire, ad j)raej)cdicuda (|uaevis niala haud
sit integrum, aliter facientibus pro juacdonibus habendis.

justae(|ue pocna subjiciendis.

Decimo. Nemo. sive militaris. sive alterius cujusvis

status ct líiadus, sibi ullouiodo ad defectionem sollicitcntui'

vei sedueantur.

Undecimo. Agri non minus et vinaei culturam, j)aseu-

orum usuni et quodvis o])us rusticum oeeonomiae neet's-

sai'iuni, ([uivis posscssoi- in stativis suae ])artis libere et

inpcrturbatc utrimiue exerceat. in Transylvania aeque in

l ngaria.

Diiodecinto. De rcstanti abutrinque eaj)tivorum numero
])lene satisíiat ; euni((uc in tineni obscrvatis cartcllac eondi-

tionibus futura ([uoíiue eorundcni pciiuutatio partim l'jva-

rini. |)artini Agriae per dcputandos abutrin(|ue ad id

bomines inct»nfuse exereeatur, quaui in Transylvania quo-
qnc (Jenerales commandantes abutrinque peragant.

J)a(iini Sáros-Patak, dic 8. I )cccuibris, 1708.
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154.

A sáros-patahi országgylés végzeményei. (1708. dec. 18.)

STATUTA

Confoecleratoriim Regiii Hungáriáé Statuiim et Ordi-

num in Generáli Congregatione eoriindem pro die 22. mensis

Novembris anno 1708. in oppido Tállya per Serenissimum

Ducem indicto et abinde Sáros-Patakiniim translato conclusa.

Statútum 1.

De repartitione síibsidii pecuniarii et victualium.

In bivio pacis et belli subsistentibus regni rebus et

ulterius qiioque inilitaribus necessitatibiis subveniatiir, sta-

tiitum est : ne tameii misera plebs redigatur ad incitas,

subsidium pecimiariae summae secundum universalem tabel-

lám ciim defalcatione dicariim per Serenissimum Ducem
facta, in conventu hocce generáli productam, cunctis comi-

tatibus, regiis liberisque civitatibus notificandum obveniet,

secundum quod frumenti pabulique et carnis praestatio

justo calculo limitata pariter iisdem notificabitur et ad
normám hanc militaris quoque hac hyeme intertentio ex

contingenti naturalium ut defalcetur ac obserbiatur, deter-

minatum est.

Statútum 2.

De insurrectione.

Ut ver continuatus noster in armorum libertatis et

patriae zelus indefessus esse noscatur ac manifestetur : quam-
vis de modo insurgendi sufficientes liabeantur in legibus

articuli, 11. quoque et robore nationalis Confoederationis

nostrae firmati ; declaratum tamen ac firmiter propositum
est, ut si judiciis propositis ac tractatu almae pacis ulterius

quoque defraudati fuerimus : illico ad repellendum ex vicinia

hostem et ardens Ucalegon extingvendum, dum Serenissimo

Duci visum fuerit, viritim quoque insurgamus. Ac jDroinde

quis publicata per Serenissimum Ducem liacce insurectio-

iiis modalitate ad statútum tempus et praefixum locum
sub vexillum commitatus compariturus non esset: eo facto

tanquam notae Confoederationis subjectus, ingruentem damni-
iicationem sibi imputabit.
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Sfdfiifimi ').

De rcductifiiic .iiiici ct .•ir<;('iit»'i iiioiictac ;m1 piimum
valoiciii.

Cimi ])ci- clcvatioiiciii aiirci ct ar^entei nioiu'tac ad
scciiii<laM(liiiii cuprcac cuisum institiitum. fo jani sprcto

ettcctii fiustiati cxistciitc, pltis favori piivatoruiu <iu(iniii-

dam (iiiaestorum. (inam pnblico rcgni hono accessisse com-
pcrtum est oxistcre: dccernitnr, nt a modo imposternni pri-

niat'vns ejnsdem ntrinsqne spéciéi nionetae cnrsus. secnndimi

liííae, jnstitiaeíjue ])onderis ct ([uantitatis intrinseca<' exis-

tentiani intia anibitinn rcf^ni jx'r onines et siniinlos, sen

indifíenas, seii cxteros, observetiif at<|n(' iiianiitcncatur.

Sfdt'ifinii f.

Aiticulu 12. cunventus Unudiensis tabnlae jndiciariae

continuationem in liberis regiisque civitatibus Carponensi et

Eperjesiensi alternatini dictante. ad persecutionem cansarnni

d('bituiii(|U(' jui'is et justitiae cursuni determinatnr, qnatenus

eadem tabula re^nii judiciai'ia, decurrente per deterniinatio-

nes consultationis Agriensis statnto tempore, in praeattacta

civitate Eperjesiense restanretnr, atqne si Georgius Matya-
sovszky eo non comparnerit : alius idoneus nótárius ibidrni

denominetur ; neve causantes ob nniiis vei alterius ex 12

assessoribus absentiam inanes expensas facerent et teniporis

jacturani páti neccessitentur : in lociim demortuorum et

nationalis Confoederationis desertorum, idoneis jurisperitis

et justitiaee aniantibns assessoribus per eoniitatus denti-

minatis statuitur. ut quicunque eorundeni sub deeursu teni-

poris artieulariter praescripti ejusmodi assessione judiciaria

sese sine legitima Iratione ahsentnt), et sufíicientuni tiort-no-

iiuii |)rn particulari tabnlae interessé ])er ]»raesidem ipso

facti* (Icsunniicndaiii iiicniissibiliter luat at(|Uc incuri'at.

Stittnt 11)11 ">.

De (tppidis iiajdoiiic alibus.

üppiila et quaevis alia lóca liajdnnicalia. in Aba-
Ujvái'icnsi Ijjraetcr (líinex^ et Zeniplinicusi. Horsodiensi et

(le Szabolcs. ])raetci- jaui ab anti(iuü privilegiata ita deno-

niinatis coniitatibus adjaccntia. ])raet(>r militaria. in onnii-

bus secunduui Icguui patiiaruui dictanien et observatam
pi'axini consvctudinariani ut disjxtsitinnibus coniitatnum

subsint. dctcnuinatuni est.
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Statnfnni I).

De contentandis creditionibiis victualium pro necessi-

tatibus militiae datorum.

Creditores praeterea naturaliiim pro exigentia necessi-

tatiim militiae per Generalem Commissarium sub spe infal-

libiliter subsecuturae refusionis acceptarum, ut de condigno

et justo contententur, statuimus ; cujus intuitu in omnibus
et Generáli Commissariatui ejusmodi credita, secundum
restantiaruni qnantitatem proportionate sul)dividere, comi-

tatibusqiie et civitatibus cum denominatione creditionis

mature insinuare; ejusmodi creditoribus solummodo intel-

lectus, qiii in Confoederatione constantes pertribuentur.

Statiituni 7.

De suspectae nobilitatis hominibus.

Suspectae nol)ilitatis homines, ut in comitatibus, in

quibus manent, ad literarum armalium authenticarum, unde
oriendi fuerint, illorum comitatuum testimonialium pro-

ductionem adigantur, et quicumque taliter natos et indu-

bitatos nobiles se esse tandem non comprobave'rint, rusti-

canis oneribus ferendis omnino subjiciantur obnoxii sunto

;

imo etiam nobiles in alieno praecise fundo rusticano resi-

dentes, onera ejusmodi fundi rusticani (salvo jure perso-

nali) ferre teneri communi consensu deliberatum est.

Stahdinn 8.

De modo supletatione militiae.

Ad evitandas in supletatione militiae difficultates, tam
in parte ejusdem, quam regnicolarum exoriri solitas. conclu-

ditur, ut habita reílexione ad subsidium pecuniarium post

quoslibet 50 florenos unus pedes, qui praevie nulli regimini

incorporatus existerit, cum debitis armis, flineta nempe et

framea, (alias si quo casu compariri nequirent, tlorenis septem
compensandis) coram ca])itaneis eatenus in comitatibus ordi-

nátis, secundum eorum instructionem, modalitatemque super-

inde concinnandam et comitatibus notiíicandas assentari

debeant
;
profugos ver, sive equestris, sive pedestris ordinis mi-

lites, ubicunque reperti fuerint, etiam ex servitiis, si ad requi-

sitionem non extradarentur iis, quorum interest, plenariam
habeant compreliendendi, ad eaque, unde profugerint, regi-
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uiiiiM r<'(lii(( lí- facultatciii ; vt ([IÚh contin<í<'iitiaiu pcdituin

assciitatiu iiitiiiti iicccssariaí' cxcrcitationis diutioiK-iii iiioram

niniis i)atiatur: aiiiícctiinus liiiic statuto, ut n-dcuntihus

deputatis contiu^cntcs jx'ditcs coniitatus, uti proiuissuiu

est, (|uant()tius sulidividant, Serenissimunique Ducfni usijuc

ad dicin 20. atíutuii iiicnsis Jamiarii 1709. inimcdiate

sul)si'(]iu'iitis siqx'r inodalitatc sulxlivisiijnis infonnciit, ln»c

ipsum observantes etiam regiariim libc'raruiu(|ut' civitatuui

»'t oppidoriim privilc^íiatonim civcs ; (|uoad peditum í'isdcui

ad iiicdictatciii rclaxatoiuiii sul»divisioiU'Ui et assentationciu

dcflaratur taiucii |)or cxpressum. (jiiod siíiuidfui Jasijíi ct

Cumani. Hajdolicaliaquc oppida abinde formata supplctare

tenentur icjíiiiiina, hocce statútum ad ista et illas minimé
extcnsivc iiitclliííonduin lialx'i'i.

Stahifion fi.

D<' imniunitatt' niilitaiiuni a jurisdictiom* dominorum
terrestrium.

Pro solamine militaiitiuni rusticana sorté, servitia regni

seu imposterum iní'untinni. seu uunc, statuitur et dctcrmi-

natur, ut omnes et siufíuli quicunque ad tinem praesentis

belli tideliter et constanter perseveraverint, propriis suis

necnon Hlioiuni suoi-um niiuorennium de fundo dominorum
terrestrium transmigrare volentium personis, a jurisdictione

ipsorum dominorum terrestrium emancipato, perpetuo liberi

et absoluti habeantur, quibus de locis quoque habitationis

ad instar Hajdouiealium op])idorum, specialibus privilef^iis

doiiaiidis. ulti se esse coram Sercnissimo Duee insinuaverint.

pidvidcbit.

Stattdnni J(K

De ('xemi)ti(»n(' militaiitium vt eorundmi rt'iietarum

viduarum a eommuuibus onrribus.

J)('t('iiniuatur jjorio (pioad militantes, unanimi nostro-

rum omuium eousensu. (|uatenus sive e numero nobilium

impossessionatorum. sive c rustieana sorté militaria servitia

seeuti fuerint. douec iis fun^'i eompei-ti extiteiint. intuiíu

exemptionis ab oneiibus communibus deelarata in Rí'gula-

mento nu)dalitate gaudere jjossint et valeant. hoc per expres-

sum babito, ut i-elietae eorum, militantium im])ossessorum

nemjn' nobilium se in bello oeeumiientium. seu natuiali

et oidinaria morte deeeib-ntiuní viduae. (|Uoad nonu-n ma-
ritíMum smtium líesserint. ab omnibus oneribus eouimuni-
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biis immunes et exemptae, viduae ver nobilium possessio-

natorum similiter militantium ab iisdeni per triennium

absolutae habeantur.

Statútum 11.

De dilucidatione prosecutionis apellationum.^

Advertitur articiilos 14 et 19 conventiis Onodiensis

quoad apellationem prosecutionis per disceptationes iionnul-

lorum procuratorum eo detortas fuisse, ut iiidifíidenter, nulla

habita causarum distinctione, appellationes earum intra

domínium debere admitti, veniat intelligendum ad toUendas

igitur mutuas partium collitigantium vexas ; idem ac articuli

hocmodo dilucidantur, quatenus universi ejusmodi processus

judiciarii, quos per judices comitatenses, servatis de jure

servandis discuti, executionique mancipari debere, positivae

regni leges et praxes consvetudinaria inuerent juxta prae-

scriptum earundem appellentur et per judices quoqiie trans-

mittantur.

Statútum 12.

De exactione rationum.

Quia publica regni negotia eo extensa eseiit, ut tem-

pore dilapso, exactione rationum in effectum summi minus
potuerunt : deputantur pro exactione earum al) Oeconomico
Consilio et Magniíico Barone Jonnae Godefrido ab Hellem-
pach, qua montanarum camerarum administratore et comer-

tii cum exteris mercatoribus inspectore, Illustrissimus Domi-
nus Comes Stephanus Csáky de Keresztszegli generális com-
missarius et senator pro praeside, ad latus autem ejusdem
Illustrissimus ac Reverendissimus Andreas Petes, Episcopus

Vaciensis, et Spectabilis Dominus Stephanus Kálmáncza}'
senatores

;
pro exigendis autem rationibus a provincialiljus

commisariis, cassae bellicae perceptoribus, iiecnon comita-

tuum, liberarum regiarumque civitatum eatenus cum sufíi-

cienti instructione exmitteiidis deputatis, aliisque universis

et singulis perceptoribus et erogationibus administratarum
impositionum interessatis ; Spectabilis ac Magniíicus Domi-
nus Franciscus Klobusiczky senator et oeconomici consilii

praeses, pro praeside liujusce deputationis rationum exactione,

ad latus denique Grenerosi Paulus Prileszky et Joannes
Kovács, ejusdem consilii praesides.*) Convocandi determinatum
est unanimi annuentia, ut omnibus iisdem superius speci-

*) így ; de hibásan, consiUarii helyett.
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íicMtis (laiidis lationihus olmoxiis. ad tciniimmi catciius jin-

(lictuiii piacsidcui in icjíiain lilx'raiininc civitatciii EjMTJesicii-

seiii (juaiitociiis jiracH^M'iidiini, cjusdciiujiR' matun' notitican-

duiii cüiiHueiitihus. piacattactae lationuiii exactiones eüusque

coiitinuanter (luoad dehitum foitunae sortitae, Serenissiniu

Duci iii'acscntaic ])(»tuciuiit.

^tatiititm l-i.

De militaiitiuni notificanduni, per piovinciales coniiiiis-

sarios cüiiiitatihns íiciida.

Ni' niilitares personae per diversas impositiones vexeii-

tiir, ut oinniuni per districtum conimissarios al)sentati>,

noniiiia et hal)itati()nis locum coniitatibus transniittantur,

eonnii([n(' pi-aessuni deltituni (luaiitiiin a comniissariatu in

coniputihiis pro rato acc«'i)tatur.

Statútum 14.

De publico jcjiuiio, ct l)laspheDiiae extirpatione.

Justam iiecessariis scelerum perpetrationibus i)rovo-

eatam Dei indijjnationem humili cordis poenitentia leniri

at({ue in i)aternam niiserationeni eonverti. sacro sanetuni

ejus verbum docere. ideo, ut inimensaruni ejus uiis^cricordi-

arum conipotes universi re<;niculae esse ])üssint, eoncluibnius

unaniniiter: sub decursu totius l)ellifíerationis nostrae feriani

sextani cujuslibeí hebdoniadae. seu ut vulgo dici sólet, dieni

\'eneris in onini pietatis ot'tieio buuiilis et eontriti cordis

poenitentiani sacraniento. abstinentia(|ue ab onini cujusvis

pütus et escae suniptione. (fUini niutuo cuusensu aliis(jue

delecto seniotis. a niane usque ad vesperum transigere univei-si

et singuli ol)liüati sünt. teneantui([ue tani roniano-catbolicae

sacerdotes, (juani et aliaruni reliirioiuun niinistri praespeci-

ticatuni dieni unacum auditoribus suis in celebratione sacio-

runi cuui onini cordis buniiliatione eonsunmiere. jíratianique

Dei nostri iniploraie : ac ut ad extrenunn omni scelere, in

iiuaiitnni S|)iritus Sancti iiiatia tieri jmtest. extirpari. ln»r-

renda i)iaepriniis aeteiiii noniinis ubivis tollatui' bjaspiieniia.

attendant diligenter offieiales niaiíistratuales ad eontliiinani

ejus punitioneni, (juin et alia ([uoque atrocia scelera eoni-

inuuibus inijuisitionibus exquirere. perpetratoresque dietan-

tibus in ipsuni legibu^ dcbilis pucui-^ aftici teneantur, nbstri-

cti([Ui' babeantur.
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155.

Méltóságos 2Ia(jyarországi Locumte^iens iiranmak ö Execl-

lentiájának szl levél.

Patakrul 3. praesentis datált s nékem irott Excellen-

tiád méltóságos úri levelét alázatos kötelességgel vévén,

continentiájálnil értem : az innencs földnek valóságos con-

stitutiójárul már alkalmas idtül fogvást alázatossan udvarló

tudósításomat nem vehetvén, melyet megvallok, ennyihány

ízben Excellentiád méltóságához szolgai tartozásom szerént

az innencs constitutiók tudósításával bocsátott alázatos

leveleimmel udvaroltam. Minthogy újonnan parancsolja Ex-
cellentiád ezen földnek particularis és circumstantialis mos-
tani státussában való leírását : in synceritate, hazámhoz,

Felséges és Méltóságos Principálisimhoz tartozó homagialis

obligatióm s teljes tehetségem valamire vezethetett, min-
deneknek elkövetje voltam s vagyok ; adhatom igaz lélek-

kel tudására Excellentiádnak, hogy valamint a Dunán túlsó

földön, a mint közhírül széltiben nálunk hirleltetik, már
az ellenség Nemes Nyitra, Bars, Hont, Turócz, Liptó és Árva
vármegyéknek elfoglalásával Szepes vármegyének is egy részit

magáévá tette, nemkülömben az innens földön conjecturál-

ható, st világos igyekezettel is némely nemes vármegyék-
nek elfoglalásában való munkálkodásával, Tatát circumcin-

gáltatván, Gryrben, Komáromban és Esztergámban ers
lovas postérungjait helheztette, hogy onnand síír kipor-

táztatásival hadainak subsistentiájára rendelt határoki )ul

a kívántató provisió-béhajtással inkál)b elszoríttathassanak,

magát állandóssabbá tehesse. Proportionaliter mennyi haddal
vagyok, mindenfelé duplicálnom kölletvén ellene : ítélje el

Excellentiád, hogy érjek reája ? Hadaink quártélyokbul kinyo-

másával maga hadát quasi ex hostico subsistáltatván, imme-
diate a jöv campániára onnéd kezdi hasznos operatióit ; a

mint túl a Dunán is, ha Szepes vármegyébííl inchoálja

mindjárt operatióját : a Tiszáig s talán bellebb is fog pene-

trálni, hogyha méltóságok más módot és médiumot ante-

versiójára nem gondolnak. Az innencs lakos szegénség

utolsó exhauriáltatásával az ispitálban lév koldusnál alább-

való
;
sok helekl)en egy falat kenyérre nem viradván, az mili-

tiátul koldulja csak egy darab kenyerét is. Nagy szívem fáj-

dalmával mindenfell a sr lamentatiót és keserves óhaj-

tásokat köll tapasztalnom ; a kívánatos jó békesség con-
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clusií'ijiíiiííl niiiwl lí.izd.i^', s/f^'(''iiy. hoMu^' s holdo^'tal.iii vs a

iiiilitia t'^'vclx't nem kívánnak. A hol a liadnak elkcdvetlcn-

k('d(''sc'V('l ('lis(''<í, íizetctlcnst'jí és a sz<'^'énsé;.'nek végs rui-

n:íja hatalmaskodnak: hölcscn niélt(>ztathatik azt is elitélni

ExctíUcntiád. niajíani személyem történhet vesz»*delnies i)ericli-

tati('i jávai a jöv tam))ániára. hacsak Exccllentiád uiélt<»sá<;a

idein Icítoisájío^lt seemit.-ísomiMil valamely hadhéli snecur-

snsnak és mellém |)i() adjntorio rendelend, dexter szo1;ísí-

iatot tehet ri emhernek általkiildésével nem provideál, —
a jó Isten tudja, hojíy szerejicséltessem inaííamat. Méltóságos

(Treneiális Eszteiházy Danid uramat továbbá is csak hagyja

bizvííst nyugítdni Excellent i.íd. Az innencs fíildbéliek

minthogy a túlsó földtül hallgatnak: Bezerédinek több com-
pli'x társaival koholt actiójára nézve a mely könnyen bcjtrán-

kozó és cavilláló személyek tétováztak, megárestáltatásokkal

is alig tudtam refivnálnom, — annyivalink;tbb a tiíls('i consti-

tutií'iknak károssan czélozó s tov.íbbjí kiadhat(') vahíságát

megtudván, magam lévén, a következhet veszedelmes confn-

siótnl meg nem tarthatom. Leginkább azon is cousternáb'*-

dik és nemkevéssé szomoríttatik ezen föld. hogy legkisebb

jiaiticulaiitások s az mostani tract;ínak mire czéloz<'» vt-gezése

senkivel nem közöltetnek : ha tíibbnek nem. csak magamnak
is méltí'tztatnék Excellentiád. vagy mások értésemre adni

:

ha oly titkos dolog volna : igaz lelkemre, senkinek meg nem
jelentvén, niagaml)an titkolnám; tudhatnánk már mi is

vígasztaltatni! Fodor L;íszl('M')bcster uram regementjét nagyobb
részént idegen nemzetbül állónak j(')l tudja Excellentiád:

félthet, úgy ne járjon, mint generális Andrási Pál uram
batalionja. hacsak vahnnely consolatif') nyújtásával meg
nem víg.-isztaltatik. - Ezeket lílvidnlen kötelességem sze-

rént Excellenti.íil mélt('»s;íg;ínak kíviintam a végre is alázatos-

san repraesenti'ilnom. hogy idvel, ha sz;hnban vétetilnék

tülem. lehessen abban helyesebb enodatióm. Az praemissákrul
directoi' Horváth Zsigmond uram és magam secretáriusom
rílvid idn !v\eell('nti;id nu''lt('»s;'igos személve udv;irlás;ira :iltal-

kiihh'sckkcl bvebben alázatos orális i-elatitU tehetnek Excel-

lenti;idnak. Ezzel, itc D.itniM S/i.niIiiilnlv
.

-j-j. l)(>cenibri>-.

1708.
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156.

Dominó Cpmmendanti Janriuensi Liberó Baroni a Pnj-
clientaUer. (Brucl-enthal.)

Salutem et licitorum servitiorum meorum commen-
dationem. Ex literis modotitiatae Dominationis Vestrae,

Perillustri Dominó Francisco Domokos, actiiali commen-
danti Sümegiensi intitulatis ac per eiindem mihi, tanqiiam

principali suo pro communicatione transmissis, qualificative

velle excusare Generalem suum Comitem ab Haiszter in passu

sublationis ex hac vita quatuor militum nostrorum sub-

intelligo, in quilnis pro fiilcimento eam conatiir dare ratio-

nem, quod illi nominati quatuor milites Hungarici, sine

vexillo ambulaiites, praedocinia, aliaque vetita latrocinia

exercuerint inter miseros incolas; cum ver ipsémet Heisz-

terus nos omnes Hungaros latrones et praedones in suis

patentalibus indifferenter publicaverit : adeoque his quatuor
militibus facile potuit nomeii latronum seu praedonum
appingere ; ac proinde rationem hanc in exculpationem Heisz-

teri non posse fundamentaliter sujffragari. Ideoque quoad
executos illos quatuor milites Hungaricos de praesenti

quoque peto dari satisfactionem
;

quia dato, non tamen
concesso, sine vexillis incedentes praedocinia et alias inso-

lentias perpetrassent, — observatis tamenmodo ordinibus mili-

taribus, qui ubique in totó rbe terrarum inter nionar-

chias practicantur, debeljant pro praemissis suo magistratui

pro inpendenda infallijjili satisfactione et recipienda irre-

missibili poéna restitui. Non enim est absolutus judex Hun-
garorum Sybertus Comes ab Haiszter, qui sine scitu Prin-

cipalium Hungarorum, quemque pro libitu possit morti

condemnare ; et quamvis scribat antetitulata Dominatio
Vestra, quod si in vindictam decisorum nostrorum 4 mili-

tum alios totidem Caesareos simili morte exequi curaveri-

mus : loco illorum eandem Dominationem Vestram centum
Hungaricos posse in instanti neci tradere, — de possibilitate

nullus dul)ito, neque disputare volo ; sed postquam sibi habeat

saepetitulata Dominatio Vestra iiolns quoque non deesse

modum, quo aliunde quamplurimos ex rusticana solum-
modo progenie ortis G-enerales Caesareos posse simili mortis

gerere, ad patres suos transmittere. Dabantur Sabariae, 23.

mensis Decembris anno 1708.

lO--*
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157.

Liferae ad insxfaitt Muraköz, patetitales.

Conies, etc. Minem szép clücsöséggel teljes, hajdani

vir.'ígzí) szabadsággal iiiiiidcn nemzetek fíilött tündíiklö,

kívánatos sorsát s állapotját látjuk eleitül fogva mind a

krónikák1)an, mind experiált dolgaiban ez mostan Isten

kegyelmes indításábul maga igaz ügye mellett fegyvert

fogott és ugyanazon közügyért hittel öszveszövetkezett

Nemes Magyar Hazáidc, úgy ezen hazához tartozó töbl)

tartományokban, ha szintén nem említeném is, jól constál

mindenek eltt. Mindazáltal ama magát meghitt Anstriai

Ház kegyetlenked, istentelen hadakozásának béférkezési-

vel azon dücsségt! annyira megvesztegettetett vala, hogy

szabadságunk fogságban, nemesi státusunk jobbágyságra,

immunitásunk keserves adózásra, portiózásra azon ide-

gen, nyakunkon uralkodni kívánó nemzet által fordíttatott,

úgy, hogy sok lielekensdistrictusokban szegény lakosok rettene-

tes, kül(inil)-kül(iml) szinek alatt kigondolt szüntelenvaló ad(í-

zások miatt feleségeik s édes gyermekeik eladásával, mindenek
elfogyása és fölpraedáltotása után kínteleníttettek életeket az

hóhérlástul megváltani. Mely súlyos adózásiján, jol)bágyságl)an,

nyomorgatásl)an és sokféte szorongatásl^an avagy nem volt-e

ekkoráig s nincsen-e actualiter is része a Tekéntetes Hor-
vátországnak s Nemes Vármegyéinek s azokl)an lév várok-

hoz tartozó vitézinek, uraknak, és más, nemtelen rend városi

s falusi lakossinak ? Tagadhatatlan valóság ; st ekkor;íig

azon idegen nemzet mellett elhordozliatatlan vasigáj.-ínak

tov;l])l) is nyakokon tartó megmaradásáért azon Nemes \';ír-

megyékbül fegyvert fogott horvát vitézek ez hségekért
annyira in contemptum nu'ntek eltte, hogy a nálunk rabos-

kodást szenvedket is semmi úttal váltani éppen nem akarja.

Mennyi sok szép Ígéretekkel s mennyi üdtül fogva csalja

már s terhelyi a Nemes Ország lakosit, s mennyi s li;íny-

féle contributióksexecutiókkal enerválja az országot, személy-

válosztás. i)iluMiís nílkül ! Meg kíiU engedni, szándálhotatlan

dologi, ({(Jij) : kiknek valann'g boszú:íll('tképi)en m-m resistálnok

a lakosok, vége nem lészen, st annak naponként kiivetkezhet

súlyosságát magára ki-ki nagyobb mértékben várhatja. Látván
azért és experiálvjín a Tekéntetes Ország Nemes Vármegyéi
s azok gremiumibau lév minden rendek és lakosok, mindent
Ígér és soha semmi jót nem teljesít azon kegyetlen Austriai
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Ház hívsége mellett ekkoráig szenvedett s mai napig is

meg nem szn keserves maga nyomorúságit, súlyos igája

alatt majd utolsó romlására és veszedelmihez jutni közelít

sorsát ; ellenben tapasztalja Istennek vezérl szent kegyelmit

s az által a mi édes magyar hazánk hajdani dücssséges sza-

badságaért lenyomattatott igazságunk virágzó helybenállítá-

sáért bsz út ellenségen állani indult fegyverünk szerencsés

progressusát, melynek él bizonysága csak minapi, Légrádnál
ellenünk jött felesszámú ellenségnek általam lett szerencsés

profiigáitatása és széljeloszlatása, kinek alkalmatosságával

ezer mód adta volt ell magát, hogy elkészült kemény hadi

praeparatoriumimmal és velem lév feles hadakkal az egész

Horvátországban is penetrálhatván, tzzel-vassal annak lakos-

sit persequálhottam volna ; mindazáltal viseltetvén a keresz-

tény szomszédságos kötelességtül, azon velem lév elkészült

fegyvert a további akkori hostilitás elkövetésétül megtartóz-

tattam, mivel a nélkül is hajdani szabadságunk jó karban
lítelivel, mint ezen Magyarországban incorporált tartomány,

azon, egy hasonló immunitásinkat és privilegiuminkat magok-
ban foglaló törvényink által egy dücsséges Nemes Vármegyéi-
vel regáltattunk : oly reménség alatt tartózkodtam meg, hogy az

idegen nemzet hizelkedése. mesterséges csalárdsága által ottan

is teljességgel letapodtatott, régi szent királyoktul adatott

szabadságának és immunitásinak megnyeréseért, látván Isten

által jó alkalmatosságát, velünk megegyezvén s ereit lassan-

lassan conjungálván, igaz szívvel hasznossan munkálkodni, az

idegen, megunt vasigát nyakárul levetni igyekezni kész lészen.

A minthogy intem is ezen patentalis insinuatióm által azon
Tekéntetes Nemes Horvátország vármegyéinek, helségeinek

akármi tekéntetben, kötelességben lév minden lakossit : ne

kívánják magok és maradékok elfelejthetétlen, siralmas károk-

kal régi szabadságokat, az ellenség által örökössen magokat
elveszteni, — hanem inkábl) helyreállításában velünk egyet-

érteni, annak elsegítésére Fölséges Vezérl Fejedelem
és a Nemes Magyar Haza confoederált státussi hívséget

bevévén, mentl nagyobb tehetséggel és számosabb ervel
unitis viribus fölkelni, s míglen virágzó állapotjában resti-

tuáltothatik, munkálódni velünk igyekezzík. Isten kivált-

képpen hozzánkvaló áldásábul az Érsek-Újvárt obsideáló

ellenséget most is annyira megszégyenítette, hogy megmond-
hatatlan kárával és confusiójával recedálni kölletett gya-

lázatossan néki. Tovább is, a mely Isten ezen ügyünk foly-

tatásában segéllette fegyverünket, bízunk szent Fölsége

segedelmiben, hogy boldog végre fölvett szándékunkat örven-

detes gyümölcscsel koronázza: melyben hogy a Tekéntetes
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Nemes (Jiszájj; lakossi is részeltessenek : a ])raeiiiittált uii'xl

szelént kérem, míg idejek vagyon, alkalmaztassiík magokat

;

assecurálom, hogy csak hozzánkval(') inelynatiégok experiiíl-

tassék : mindjárt fogyatkozás nélkül kívánom egész erm-
mel secinidálnom. Mert egyébaránt vagyon Fölséges és Mél-

tóságos Princijuílisimtnl oly kenu-ny orderem és intimati('»iii.

st oly készülettel és ervel tart('»zkodom, hogy valakik int('-s-

sem ellen megkeményítik magokat, mindjárt, minden ked-

vezés nélkül, ermmel, tzzel-vassal. mint ellenünk meges-

küdt ellenséget üldíiztessem, praedáltossam és fegyverrel

megemésztessem : kit is ne másnak, hanem magok átalkodá-

s;ínak tulajdonítsanak az oly contumaxok.

158.

Bercsényihez.

Méltóságos Magyarországi F-Generális. Locumtenens,

nagy jó uram I

8áros-Patakriil 6. Uecembris datált s nékem irott Exeel-

lentiád méltóságos líri levelét. Szálai István locumtenen-

tialis secretárius uramnak adott instrnctiójának párjával,

szokott alázatos ohligatióval vévén, értem, hogy megírt Szálai

uram, hozzám érkezésével, a kíivetkez armistitium megkül-

dött punctumi repraesentatiójával fogja magát insinuálni.

Ö kegyelme ugyan mind ez ideig elttem nem compareálván.

biz(myos hollétének hirét sem hallhatom. — megérkezvén mind-

azonáltal, s bécsi udvartnl a császár authentieált, állhatatos

(tartós) armistitiumbéli punctumit Tolvaj Gábor uram által

kezemhez vehetvén, nemes hazámhoz s confoederati('»nklioz

letett homagialis tartozásommal, tíibb ahoz ért úri emb(Mek

dexteritiissával úgy igyekezem teljes ermmel inchoálnt»m s

concludálnom. hogy mind a mélt('>s;igoknak, úgy ezen Dunán
innéd való meg])usztult tVildnek kívánatos!) consolatiójára

hasznossan czélozzon. EzenExcellenti;íd méltóságos parancso-

latja nem-vétele eltt, már alázatossan pr;iemitt:ílt levelemiu'n

is megegyeztem ebbt'-li mélt('>ságos igyekezt-tivel ; énreáni.

csekély szolgájára mélt('>ztatott Excellentiiíil dirigálni, bölcsen

általlátván, hogy ezen földnek vali)ságos, elttem constáló

constitutiójával kívántat(') munk:ílk(»dásában inkább progre-

diálhatok és helessebben adlaboniliiatok. Statu (pio pro

praesentium vagyon az ellenség: igen content;iltathatnék ezen

tVild azon formában v;il<'> inegmarad;i>-;í\;il : l»,íi(v.ik tixa
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inchoatiója ne késleltetnék : mert már is láttatik az ellenség

físzkalódni, s lassanként magát bellebb-bellebb sánczoltatá-

sával férkezteti, — a minthogy Tatát actualiter circumcingál-

tatván, Sopron elein is Német-Keresztúrt s más helyeket

kezdi bzölni ; félthet, hogy a pusztaságnak és Sopron eleje

egy darab részének következhet elfoglalásával bellebb ne

nyomjon bennünket. Én ugyan Isten segétt kegyelme által

azon leszek, hogy aperto pectore impediálván, visszanyomhas-

sam és az elbbeni {1706-iki) armistitium methodussában
hagyjam az ellenséget az concludálandó armistitium alatt

;

penighogy a kívánatos békesség akadáloztatván, nem accedál-

hatna. Miném hadi praeparatoriumokkal és szükséges appa-

rátusokkal köllessék tovább a közügyet folytatni : mostanság

nem enumerálhatom Excellentiád méltóságának, hanem a sok-

szor említett armistitium állhatatos conclusiójávai alázatos opi-

niómat általmenetelemmel, vagyis udvarló levelemmel, fogom
repraesentálni. Által kívánt menetelemet penig a mi illeti

:

én, igenis, alázatos, tartozó kötelességemmel kívánván min-

denekben eleget tennem, valahová a haza szolgalatjában

fordíttattatom, tudom, az Méltóságok s Excellentiád reputa-

tiómhoz képest fogja kívántató accomodatiómat rendelni.

Ne adja Isten, hogy abban renitenskedjem, vagy praescribál-

jak ; csak attul nagyon tartok : netalántán leend bagázsiás-

tul való általköltözésemmel ezen föld veszedelmessen pericli-

táltassék, — melyet, Istenemmel bizonyítok, eddigis mely
nehezen kormányoztam s tudtam megtartanom ; hacsak ezen

földnek hozzámszokott synceritássa, földségbéli született

vérségem nem accedált volna : sok ízben, ittlétemmel is,

periclitáló csüggedéssel, magam szerencséltetésem nem remén-

lésével általüzettettem volna. Nem dicsekedésbl irom alá-

zatossan Excellentiádnak, méltóztassék mások által bvebben
informáltatni : mennyire vezérlettem s mely státusban hoz-

tam ezem földet ; — más commandó változó általjöve-

telivel mindazok történhetképpen corruálhatnak, és az

egész föld veszedelmessen, utolsó confusiójában hozattat-

hatik ; — hanem bagázsiámat helben hagyván, két-három
hétnek folyása alatt való általrándulásommal s visszajíive-

tefemmel, tudom, ezen földet sem félthetni annyira ;
álljon

mindazonáltal Excellentiád méltóságos akaratján. — Azon-
ban ezeltt negyed-nappal történt néhai Tekéntetes Nemzetes
Vitézl Domonkos Eerencz brigadéros és sümegi commen-
dáns uram halálával Szekeres István, vagyis Fekete István

uraimék közül kit helheztessek bé commendánsságra ? és az

ezerét kinek conferáljam? Excelleiitiád méltóságos paran-

csolatját kívánnám ebben értenem. Én ugyan csekély opinióm
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szcréiit ól»('stcr Fodor László ur.im \i(('-kíij)it;ínyát, Ekst;iiii

János iK'VÖt itóltciii tanácsosnak azon ezer t'lcihen (íhestí'ii

tiszts('^l)('n licllicztctni. hacsak Exccllcntiádtul az német
nati<)ja c()nsi(l('iati(')l)an nom vétctödik. Jícííuláris enibcr

lévén. Fodor niani legenientjét is inkái) refíulálta ; ezon

rcíícnicntnck ]<') regulában hozásával is jold) lehet folya-

niottal korniányoztathatik ezen darab fíild közszoljíálatja

;

mindezek is álljanak í]xcellentiád méltí'tsá^os, hozzám bocsá-

tíind('> parancsolatján. E mellett két ízbeli leveleiben és

Szálai uramnak adott instructiójában is méltóztatik Excel-

lentiád oly endékezetet tenni : »hogy akármely csekély aka-

dáloztat.-íson mejí ne ütközzem* ; viláiíosabban kívánn;ím

ezen terminust dilucidáltatnom : mit kíván Excellentiád

méltósáííá rajta érteni? Mert ha casu quo az ellenség az

armistitium conclusiója eltt a Marczalig és a Rá])a vizéig

penetrálván, vehetné lineáit : ez nem csekél}'^ álla])ot volna,

mert még a hadaink se subsistálhatnának. Eo in casu

lehessen-e offensíve ágálnom ellene? és az armistitium mun-
kálkodásához hozzá kezdjek-e, vagy se? elvárom Excellentiád

nagyol)b dilucidatióval irott mélt(')ságos parancsolatját. Ajánl-
v;ín Eexcellentiád tapasztalt atyai szokott kegyességében és

mélt<')ságos grátiájál)an alázatossan mauamat. maiadok
Excellentiád méltóságának

Szómba tlielen.

29. Decembris 1708. (E.^^terJKÍjij Antul)

159.

Motira pacis fiewhn- Hi(ii(/((riae.

Pária niotivoium. 1""' i\ix ista facilitabit i)acem cum
Gallia.

2iiu Necesse est solidai' huic paci incumbere et accor-

dare omnia ])ossibilia ad reprimendas rerum confusiones.

evitandotiue disci'imina, (piae inde augeri possunt.
;}"" ilei)raesental)untur U'x lucro cessante et damno

emergente) (pialilíet 12(<(MI (ifin !) millií)nes in paratis solum.

(|uae Imperatoi' cogitur expendere pi'o i'am])aniis et opi'ra-

tionibus militaribus.
4*" ^íolo memoi'are ruinas, per ignem depo})ulationes,

caedes, strages tam in icgno. (|uam et in aliis jjrovinciis

tinitimis, — (piaruni daiiina iircparaltilia sünt in multos
annos.
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ö*^" Et si Imperátor valeat turbas hos extingvere per

fortia : certe alius non foret effectus, quam integra statuum

et subditoruni suorum eversio, et postea ciii usui regnum
desertum, depauperatum et ruinatum foret.

6*° Populus desperabundus faciendo comparationem

praesentis status ciim praecedenti, videns se subjectum et

siibjugatum, omnes arripiet occasiones, quae se offerent ad

commiscendum regnum, ac proinde Imperátor nunquam gau-

debit syncera tranquilitate.
rjmo

gg^i jj-^ casum, si fiet pax, aequa cum consensu

et inclinatione universali potest promitti securitas constans.

sicut etiam suljditi reconciliati per tractatus rationabiles

recognoscent sua discrimina et injúriam, quam halként,

rebellando contra suum Dominum, imo quando regentur,

imposterum securi, dum leges suas secundum capitulationes

et resoluta comitiorum, non praerumpent tam facile novas

seditiones.

S""'^ Apparet etiam, quam parvus effectus virium im-

pensarum omnes profectus annihilati, nec nulla est appa-

rentia Imperátori, ut felicior sit hoc campania ; fateor tot

millia hominum perdita, caeterum Sacra Caesarea Majestas

non potest ullum capere lucrum, quod posset saltem belli

expensas magnas compensare, multominus adigere Hunga-
ros ad obedientiam.

gno Yiclemus enim contrarium, (j[uomodo continuant,

sicut antea vastationes circa Danubium, in Styria, Croatia

et in multis aliis locis usque ad aliquot hinc milliaria, quo-

modo tumultuarie trucident tot millia hominum, quomodo
invaserunt villás et fortalitia et reliquum in cineres redi-

gerunt, (juomodo se praetenderunt usque ad Dravum et Savum.
10™° Bellum istud perniciosum potest adhuc durare

decem aut viginti annos, nunc ver conjuncturae mutantur.
11™° Turca et Svecus possunt seeidembello immiscere.
12™° Aliae provinciáé haereditariae aegre ferentes

grandes exactiones, quibus continuo affliguntur, conjungent

se per desperationem cum rebellibus, et sic malum vergetur

peius. Quapropter
13*^° Oportebit proficere ex praesenti facilitate Prin-

cipis Rákóczyus confoederatorum : ne in casu retardationis

aut melioris alicujus successus mutet resolutionem, eligatur-

que in majorem expectare extremitatem. Nam facile est

divinatum, (piod se videns e regno proscribi, privari suis

bonis omnil)us, honore et praestationil)us : movebit omnia
quae poterit ad subvertendum regnum et universali deso-

latione complendum.
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14*''^ Non oj)()i'tct cíjío coiisidcinic lunic jclx'llioiicin

sicut nascentom, (|ua<' possit sopiii juiiiitione itli(|U()t priu-

cipaliuiíi st'(liti()iiil)iis capituiii; sod vidiimis. quod assiiDi])serit

jam füimani iinius vcrao iTipublicac, íjuod confoederati

declaraveiint tlironuin vacantem, (juod ctiaiii multa prae-

textmn libcrtatis ])atiia(^ tam in ívhiis ccclesiasticis. <]iiam

saeciilaril)us imitaverint, snstinucrint potcntes cxciiitus. «'t

ptii- consequcns iuipossibile obtinere ali(|uid ab illis sine for-

mali tractatione, magis cum Francia et aliae potentiae nutriunt

ipsorum offensas. Oportet igitur remitteie de vindicta ac

se reíiectero supra mala et remedia iiecessaria, neque recor-

dari acceptae injiiriae, sed potius. quod est cum Portugália,

Sabaudia et provinciis confoederatis factum, quae secum
sünt accordatae et manutentae, pro salute universali constan-

tem amicitiam fieri convenit. Caeterum
15^° Poterit sperare, <[uod Princc^ps Rák('tczy, obtenta

satisfactione, exoperabitur ipsémet ad redigendos Ungaros
in íidelitatem et submissionem perpetuam.

160.

Ntjilt-levél Áudria litÁóiJio^.

Comes Antonius Eszterházy, etc. Universis et singulis

Inclyti Archiducatus Austriae íinealis et inhabitatoribus,

bonaque ibidem possidentibus praesentium per vigorem notum
faciendo. — Quando({uidem Excellentissimus Dominus
Syl)ertus, Sacri Koniani Jiui)erii Comes ab Haiszter, Suae
Oaesareae Majestatis Ueneralis-Campi-]Marscliallus et exer-

cituum ejusdem in Hungária Generális Commendans, pro

bibernali intertentione militiae Caesareae, occasione moder-
norum ([uarteriorum certa ([uaedam lóca et C\)mitatus in

ditionibus Inclytae Cont'oederationis actuali potestati sub-

jectis ad contril)uendum sub saeverissima comminatione
patentaliter ('omi)ellere intenderet ; ideo ob anteversionem
bujuscemodi repartitionis, nisi praelibatus ([Uo<]ue Dominus
Genei-alis-ÍJamjii-^Nraiscliallus Caesareus ad exactionem impo-

sitaium per cundcui ad pi-aescita lóca et C\)mitatus limita-

tarum simi)licit(M- supersedere vclit. necessum fre earundem
boniticationeni ('X]>artibus Aichiducatus Austriae incipiendo,

nimirum ab ojjpido Ivirscblag intra limites Austriacos

Neostadium versus. inde ab Ebenfurtb et Pruk, usque Haim-
burg sese extendentibus. a ])artc militiae alfctatae Suai'

I
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Serenitatis Ducalis et Principális irremissibiliter et sine

defectu siipleri debere. Ac proinde in Archiducatu Austriae

constitutis civitatum, oppidorum, pagorum judicilius, eoriin-

demque incolis seii inhabitatoribus íirmiter percipiendo serio

committendum et demandandiim esse duxi : quatenus pro

dicta militia Regni Confoederati in Comitatii Soproniensi

inquartirizatio et necessitabitur ejusdem suflicientia victualia,

carnes videlicet, panem, vinum et pabulum, ad stationes seu

quarteria administrare teneantur. Sin ver praedeclaratorum

natiiralium administratio ipsis molesta et incommoda esse

videretur : in aequivalenti praetio pro ratione cujiislibet

regiminis in assignatione Inclyti Commissariatus dicti liegni

Confoederati iiberiiis specificati, menstruatim, a prima
Decembris proxime praeterlapsi computando, ad ultimum
iisque venturi mensis Április mille imperiales, et quidem
erga debitas qiiietantias praerepetiti Inclyti Commissariatus

saepedictae Confoederationis tam acciirate et stricte per-

solvere, numerareqiie debeant ac noverint, ut absque vi

prorsus mora, renitentia seu tergiversatione ad finem liujus

mensis praemanibus liaberi valeant ; secus sciant sese obe-

dieritiae et fidelitati altememoratae Suae Serenitatis Ducalis

et Principális, consequenterque saepius praerepetitae Con-
foederationis debitae ulterius quoque contemptuose praeterve

ad liasce patentales adliortatorias et saepe-saepius emanatas
comminatorias subtraxerint, aiit etiam in hac illis impo-

sitae laevi praestandorum praestatione se morosos ac con-

tumaces demonstraverint, toties factae comminationis effectum

ferro et igne experturos. Dabantur Sal)ariae, die octava

January, 1709. —
• (In simili Ducatui Styriae, mutatis

mutandis.)

Ad quos per Inclytum Commissariatum talis facta

extitit assignatio, uti sequitur

:

Universis et singulis Inclyti Archiducatus Austriae

incolis et inhabitatoribus, praesentibus ratiíicandum duxi

;

quandoquidem in hisce partibus Cis-Danubianis nonnulla

Suae Serenitatis Ducalis et Principális, Confoederatorumque
Inclyti Regni Hungáriáé Statuum regimina in sua quar-

tiria hybernalia dislocata interteneri del)erent : ideo pro

intertentione, necessariaque subsistentia praefatorum Incly-

torum regiminum assignantur ex Inclyto Commissariatu
Cis-Danubiano universa dominia, civitates, oppida et pagi

in Archiducatu Austriae situata, incipiendo nimirum ab
oppido Kirschlag, intralimites Austriacos Neostadium versus,

inde al) Ebenfurt usque Hainburg sese extendentia, ita, ut
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qiiovis r('<;iiiiiiii piítctatüc J)iic;itus attacti <l(Jiiiiiiia. civitatcs.

üppida ct pajíi vittualia pro neccssitatilms ('oiundciu sufíi-

cieiitia ad statiom-s soii (piarteria Inchtormii rcjíiminuin.

in naturali videlict't carnes, vinum, paneiii, focnuin ac pabu-

lum administrare teiiwintur. Sin ver dictorum naturaliuni

adniiiiistratio i])sis mok'sta ct inconinioda foret : in acqui-

valciiti praetio pro ratione cujiislibct rcjíiniinis nicustruatim

niillc inijjoriales tam accurate et stricte jKTSolvere, numera-

rcíjiK' (k'boant ac noverint, ut si casinpio eadeni rejíiniina

detVctuni qnenipiam solutionis negligentia. aiit nefors rcni-

tentia dictorinn locoruni cxporiri coíícrentur, certo certius

in incolas loconiin animadversioneni et juxta patentiuni

literarum ad latus praesentium annexarum Excellentissinii

ac Ilhistrissimi Domini Generalis-Campi-Marschalli Comi-

tis Antonii EszterlKÍzy tenorem, per eadeui ipsa, (]uil)us prae-

missa assignata sünt reginiina. saeverissiniani comniinationis

ibidem ferro et igne intligendani poenani sese experturos

credant sibiqne íirmissime persvasuni habeant. Sabariae.

8. January 1709.

(In simili Ducatui Styriac. mutatis mutandis.)

161.

Coirta Jitemruni líliixtrissimi Genercis Domini Jaculn

Marchio Cuznni.

Illustrissinie Domine Comes! Domine mihi in liiiti'-

colendissime

!

Salutem, servitiorunique nieorum in licitis obligatio-

nem. Inexpectatam, minusí^ue speratam Yestrarum Domi-
nationum in Austriam hostilem eruptionem eiim dolore

intellexi. dum dnntaxat ex congregatione sua nuper diernm in

snperioiil)Us partii)iis Trans-Danul>ianibus celebrata, Domini
üngari ex parte llákoczy per Dominum Gabriek^n Tolvaj

petentes arniistitium, (luaedam pnncta ad Suam Majestatem

8acratissimam transmiserunt, et ad idem tractandum (uti

audio^ etiam e gremio sui praetitnkiti Domini Hungari dnos

deputatos expedivernnt, (pii actualiter l'jvarini pro secun»

ad lias partes transitu passum a Sua ^Majestate Sacratis-

sima praestolantur : inten(k'ntes ea. (piae pacis sünt, et nune
ver Vestrae Dominationes non ea. (|uae amicae compositio-

nis. sed (piae mak)ris bostilitatis t'uturae sünt. eaiisam

dánt ct incitamciita poniint ct stiiiiiilant nos ad similia
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et majora perpetranda in misera plel)e in partibus siiarum

Dominationiim existente, prouti Suae Dominationes fecerunt

recenter evolutis diebiis in Aiistria, diim depopnlantnr pagos,

vastant, et miseros in diiram abdiicunt captivitatem. Haec
et similia in miseris incolis et nos facere, et partes, in qui-

bus se Suae Dominationes continent, facile incinerare

possemus. Quia ver clementia Christiana cuni Suis Domi-
nationibus procedere intendimus et maliim in bono vincere

volumus, (sumus eiiim Christiani et non barbari aiit Tur-

cae), ex binc a similibus enormibus malis siipersedentes et

mala hactenus emanata Ijonis et placidis mediis volumus

complanare, nisi Suae Dominationes similibus suis excessi-

bus (uti istis diebus fecerunt) ad talia nos crudelitatis

facinora compuleiint perpetranda. Quare ex obligatione

ofticii niei milii incumbente, primum et ante omnia, prius-

quam armistitii tractatus inchoetur, statui mecum ad

Suain Illustrissimam Dominationem expediendum meum
officialem Dominum Pranciscum de Calvo, lajdinantium ex

regimine Haiszteriano, et capellanum meum patrem augu-

stissimum Terek Paulinum pro socio adjungendo cum prae-

fato ofüciali nieo, quatenus idem officialis agat et tractet

cum Sua Dominatione Illustrissima de eliberatione praeme-

moratorum, ex Austria a suis Dominationibus in captivita-

tem abductorum ; liinc Illustrissimam Dominationem Yestram
amice requirendam duxi, quatenus passum pro praedicto

ofíiciali et capellano meo milii transmitteret Illustrissimus

Dominus Comes, et certam militarem assistentiam illis ob-

viam ad certum locum a Suis Dominationibus denominandum
piaceret Illustrissimae Dominationi expedire, quatenus mei
praefati liomines incolumes, absqiie omni impetitione ad

Illustrissimam Dominationem Vestram ire, et rursus cum
ea aut simili militari Suarum Dominationum bona assisten-

tia ad me redire possint et valeant. Superque his quam
citissime ab Illustrissima Dominatione Vestra praestolatu-

rus responsum, maneo in licitis

Praetitulatae Illustrissimae Dominationis Yestrae

servus obligatissimus et in licitis amicus

Jacobus Marchio Cusani m. p.

Raptimin Ungris-Ottumburg,*) die 10. Januarii, 1709.

Ungarisch-Altenburg. (Magyar-Ovár).
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162.

Reíq)onyoriae <u1 pnionissfis Liferns CitsanicDins, Sahariav,

(lifí 1-). JioiiKiry non. fdlitcr fticfne:

Jjiteras piactitulatac Douiinatiijiiis X'cstiac. (Jvariiio

d(3 datu 10. ciincntis eniaiiatas, pari (|iiü decuit lionoiv pci-

cipiendo, vx contcxtu earundem incxpectataui, inimisque

speratam nostratium in Austriam hostilem eruptioneiu

factani eandcm praetitulatam Dominationem Yestram cuiii

suninio dolorc intullexisse pcrpendo. Quia vcro inchoatio

alk'gati in siiis litcris armistitii ct per conseqiu'ns tracta

pacis, in quo nani cardine versetur in partibus Trans-
Danul)ianis apud Principak's moos, mihi nondum constaret

:

idco donc'C uiilii cortitudu armistitii ('xiude(|uc' eni«_'rjí<'ndae

íinalis conclusiü pacis in rci veritato innotescat, a similibus

excursionibus et liostilitatil)us me desistere minimé posse,

siquidem ex parte quoque Sacratissimae Suae Majestatis

Caesareae similes irruptiones dietim perpetrare nianifestiini

esset ; uti recentissime etiani ex praesidiis Jaurinensihiis.

Comaroniiensibus et Strif^ouiensibiis ad circum-circa adja-

centia lóca milites Caesaréi eruptionem facientes, eorundem
judices vinctos abducentes, varias exorbitautias et graves

extorsiones exercere nil veriti fuissent. Ac proinde si ex

l)arte 8uae Serenitatis Principális et Dacalis a nostris

liostiles incomnioditates inferuntur Oaesareanis. sano judicio

a nemine culpari, tantominns dijudicari possum. His ita-

que taliter et non secus intellectis, passuales pro expediendu

ad me certo suo officiali, ex praedeclaratis considerationibus

transniittere non me resolvi, ex(|UO satis, abundecjue ex

literis saepetitulatae Dominationis Yestrae conjicere valeo,

in qualinam negotio velint mecum tractam inire ; verum
ul)i armistitium. indeiiue s[)eranda pax atfulserit. nun deerit

modalitás, (pio in siiis literis memorati. i'X Austria per

nostros incaptivati elibereri et dimitti ([neant. ^Nlaneo in

ri'li(|ii(i. ctc.
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163.

Literae Dominó Marchioni Jacobo Cuzani, in negotio

armistitii, Sahariae, die 18. Januarii 1709. emanatae.

Piaemissis i^raemittendis. — Litteris modotitulatae

Dominationis Vestrae, (3variiio, de dato 14:-ta Januarii anni

modo labentis emanatis, rite perceptis, desideratas passuaies

l^ro Dominis Gábrielé Tolvaj, ita et Inclyti regiminis Nehe-
niiani supremo-vigiliarum-praefecto Fluck, neonon Inclyti

regiminis Heiszteriani capitaneo Schüz, in negotio armistitii

ad partes nostras expediendis, bisce annexive transmittendas

praetitulati Dominationi Vestrae esse duxi. Qiiia ver ex

parte nostra quoque pro tractando armistitio Grenerosi Do-
mini Ladislaus Fodor, unius legionis pedestris ordinis colo-

nellus, neonon Josepbus Horvátb de Szent-György, Inclyti

Comitatus Castriferrei ordinarius vice-comes, et Franciscus

Palásti, Inclyti mei regiminis dragoneriani supremus-vigi-

liarum-praefectns per me subordinati existerent ; ac proinde

praetitulatam Dominationem Vestram praesentibiis peramice

requirendam bal)eo, quatenus pro dictis deputatis com-
missariis pro tracta armistitii delegandis, similes passuaies

ad manus meas quantotius transmittere haud gravatim
velit. Siquidem autem Domini per Principales meos depu-

tati commissarii Trans-Danubiani penes Strigonium transve-

niendi nondum comparuere: adeoque inchoationem tractae

armistitii pro 25. currentis in possessionem Pomogy, Comi-
tatuque Mosoniensi situatam terminati, ad quam Domini
Commissarii ex utraque parte denominati semet conferen-

tes, tractare potuerunt ; ego ver, ut mutuam communica-
tionem cum saepetitulata Dominatione Yestra continuare
valeam, me in possessionem Széplak dictam transferre solli-

citus sum, et inde facilis érit correspondentia per cam]Him
Hantságb (Hanság/ vulgo dictum : et quia ratione alicujus

intervenientis nefors irruptionis nullám in suis ad me
datis antelata Dominatio Yestra facérét mentionom : ideo

liac in parte etiam dum securitatem praestandam postula-

rem, maneo. etc.

(In simili, mutatis mutandis, Perillustri ac Generoso
Dominó Gábrielé Tolvaj, Ungarico idiomate.)
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164.

J^ftssiuilf's pro Doniíiiis CornmissariU C(ie.s(ir<'finix ml fnt-

ctdudiiin ((i-niisfilhnii ín jtossessioiiem Ponuti/i/ 'í~k .hnniinit

aitni 1 7'OÍ). conijHi rif ii ri^:

Coiiics, ctc. Qii;iii(l»»(|iii(l(iii in puncto ti'actatioiiis aiiiii-

stitii iiicdio Illiistrissiiiii Duniiiii ^larcliionis Jacohi a Cuzaiii

ad partes nostias, sip;iiaiiter veio j)Ossessionem Pomogy, Pei-

illiistrcs ac Genorosi JJoiiiini Galiricl Tolvai, necnon Inclyti

re^iniiiiis Xclieiiiiani Supicnius-Vigiliaruin-Piaofectiis Fluckli.

ae i)ariter Inclyti reginiinis Haisztfriani caj)itan('us a Si-liicz

expodiendi venirent ; liinc iniivcrsis et sinjíulisi, (juilius

supia, piaesenti])us autlioiitate Geneialis-Caifti)i-Marsclial-

latus soiio conimittitiir, qnateniisattactos Doiiiinos inneííotio

ainiistitii alilc.uatos Connnissarios aíj;noscentes, non sohnn

ubiqiic loconini pacice proticisci, müiari, redireque \h'i-

niittant et i)er suos, quorum interesset, permitti sinaiit :

verinn occasione ita exigeiite, etiam militarem assistentiam

piat'lx'rc, ncc, sccus judicos lücoiuin lionostani et condiiínani

hospitalitateni exliihei-e velint ac noverint-; seeciis non factu-

ros. Praesentil)us pcrlectis, exhilx'iiti restitiitis. Sabariac.

die 18. Jannarii. 1709.

(Melléklet gróf Eszterházy Antal hasonló kelet, Cuzani

Jakal) tiíhoinoklioz c/.ínizett f(>nt('l)l)i leveléhez.)

165.

Telekcs.^í Török Isfrá)inak.

J(')akaró Senator és lovas Föcolonellus Uramnak, aján-

lom szolgíilatomat Kegyelmednek

!

In negotio armistitii miném levelét vettem légyen

Méltóságos Generális Kuzani és Tolvaj Gábor nraiméknak.

imé, az annectált vah'iságos másokhnl nu'gérteni ne diflieul-

tálja kegyelmed ; kikre miném válaszomat adtam Kuzani
uramnak deákul, megírt Tolvai Gábor uramnak pedig in

siniili magyarul : ezen deák levélbl bvebben megérteni no

sajn;ílja. Mivel ])e(lig ezen nékcnn küldíitt levelekl)en con-

fuirozásrul is vagyon endékezet, — midn annakokáért ;iz

császár részérül küldend ablegatusok confui (convoi) iránt

fogjíík kegyelmednél magokat insinuálni : Kegyelmed nemcsak

conluíroztassa ket, haiu-m maga is pro praetixo loco et
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termino in literis Douiini Generális Kuzani sonantibus

annotato, jó dispositiókban hagyván az directiója alá con-

credáltatütt hadakat, personaliter az armistitium tractáján

jelen lennyi ne terheltessék. — E mellett adom azt is

értésére Kegyelmednek, hogy kívánsága szerént Nemzetes
Vitézl Fodor László uram regementjét már beindíttattam

Rábaközben, más egyébb ezerekkel együtt, megparancsolván
nékiek, hogy az ellenség motusi ellen nemcsak resistáljon,

st minden úton-módon ellene machinatiót indítván, hostili-

tást is mutasson, Observálván azért az armistitium trac-

tájának 25-ik napját, ez iránt több orderemtül ne vár-

jon, hanem az követekkel együtt Pomogyra compareálni el

ne múlassa. Maradok Sabariae, die 18. January 1709.

Kegyelmednek, etc.

166.

Egész Dmiáíi innens liadhéli hrigadéros s lovas és gyalog

colonellus tiszt uraimék ordine subseqnenti az inchocUand
armistitium tractájára invitcdtatnah.

Tekéntetes Nemzetes Vitézl N. N. uramnak praesenti-

bus adatik értésére. Minthogy Felséges és Méltóságos Princi-

pálisim annuáló parancsolatjokbul lévén intimatióm, hogy az

innens földön inchoálandó armistitium tractája mindakét
részrül belessen lehet folytatására alkalmatos helynek deno-

minálásával egy competens terminust praeíigáljak ; melynek
is tartozó homagialis obligatiómmal alázatossan kívánván

eleget tennem : delegált commissarius uraiméknak az tracta

munkálódására pro 25. praesentis anni modo labentis infra-

scripti Pomogyra, Nemes Mosón vármegyében terminálván,

több tiszt uraiméknak pedig s per consequens N. N. is

csak közel e diametro Széplakra, Nemes Sopron vármegyé-
ben lév helységre, die, mense et anno suprascriptis prae-

íigáltam ; a hová, Isten egészségben megtartván, a praetigált

napon és utóbb nevezett helen magam személyem szerént

is compareálok. Ezen orderem vételével azért N. N., hogy
annyival is nemzetséges fegyverkezésünk hasznos boldogu-

lására czélozt), elkezdend armistitiumbéli tractának folyta-

tása megegyezett tanácskodó akaratunkkal inkább secundál-

tathassék, hagyván regementjét postérungjában óbestlajdi-

nantjára, vagy annak absentiájával elsbb alkalmatosb tisz-

tire, kívánatos dispositióval, maga kegyelme személyje

szerént, két héti szükséges élést s csak könnyíí bagázsiáját

THALY KÁLMÁN : ESZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE. 20
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clliozván, í^mivííl uzdd lH'lys(''^MU'k meíipusztult csekélsége

számos con^rossusáia tiszt uraimókiiak elójíséjíessen nem
snftici.'ílliatvíín), a mcjíírt lu'lcn <^s na])()ii (•()m])ar<'iíliii iííjc-

kezzi''k ö kegyolmt" ; továl)l>i intorvcuiálliat*'* dispositióimat

assentált i)raes('ntÍHJával büvel)ben nie<f fogja N. N. uram
érteni. A praemissák ö kegyelme igaz liazafiilságos dex-

teritássának i-ecommendáltatnak. Dátum 8abaria<'. die 21.

.Jaiiuary. anno 1709.

Generális-Mezei-Marschall

:

Cl róff EszfcrJifíí'// AntnJ. m. k.

167.

Bercsényihez.

Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fgenerális I

Nagy jó uram

!

Megvallom. Méltóságos Uram, eddig szüntelen morti-

íiciil(')(ltam. nem tudván mire vélnem, hogy Exeellentiád

engemet ennekelötte gyakral)l)an tudósítani szokott mélt('»-

ságos ri levelét már nagy idtül fogvást nem pereipiál-

liattam ; de ellenben azoknak nem-vételekkel valamint meg-
szomoríttatám vala: úgy jol)l)an eonsolálódtam, érkezvén

kezendiez 22-a mensis nu)do labentis int'rascripti. sub dato

Sáros-Patakrul J9-a proxime praeteriti mensis Deeembris
emanált Excellentiád méltóságos úri levele. al)ban accludál-

ván feleségem de dato 10-a mensis ejusdem exarált levelét

is; melyi'k hol akadáloztatattanak meg ily sokáig? — nem
praeconeii)iálliat()m. ^Mindazonáltal, hogy e])ben is semmi-
ném occurrentiílkrul most nem méltóztatik Excellentiád

tudósítani, coliimáihatom, hogy Dunán túl lév liadaink az

ellenség bennünket itt rémít, fortélos kigondolt machinatiiu

ellen (melyekkel ezen darab fíiidet egészen eonfusi(')ban hozni

igyekez(>tt. hírlelvén teli torokkal szerteszéjjel az egész

itten lév traetusban, hogy Jlima-Szombatig ltt penetrálá-

sával annyira dissi])áltattanak hadaink, hogy már alig talál-

kozhatik egy kuruez Dunán tulsc) tVildíin) szereneséssen

progrediálnak ; ki ellen, hogy Isten ö szent Felsége ben-

nünket mindnyiíjunkat tov;íbb is vezérelji'U. — szívem sze-

rént kíviínom. Engedvén, engedelmes, homagialis obligatióm-

tul viseltetvén, adom tartozó kíiteles alázatossággal Excel-
lentiád uiélt(')ságának éi'tésér(\ hogy mi is itten, azon Isti'U

bennünket ingyen segétö malasztja által valamit édes ha-
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zánk szolgalatjára czélozó dolgokban leghasznossabbat vég-

hezvihetünk, kötelességünkhöz képest nem vagyunk elmúlatói

;

a minthogy csak most recentissime is, ezen új esztendnek
beállásával, egy hét elforgása alatt két rendbéli operatiókat

instituálván, azok szerencséssen succedáltanak : mert briga-

déros Balog Ádám uram kegyelme l)izonyos-számú ha-

dakkal általam Austriában expediáltatván, egész Bécsig

penetrált s nagyobb részit Austriának ügy-annyira föl-

lázította, hogy némely aprólékos praesidiumokbul kénszerít-

tettenek a lakosok várokban magokat recipiálni. Onnénd meg-
fordulván emiétett brigadéros uram a hadakkal, nemcsak
kevés nyereséget, st hacsírosokat (cs. arciére-testörök) is s

postamestereket hozott magával. Én azonban, hogy tovább is

Excellentiád parancsolatja szerént nagyobb distractiót okoz-

hassak és külömb-külömbféle metusokat incutiálhassak az

ellenség szívének : oldalam mellett lév kevésszámú hadaimat
egyben csoportoztatván, mentem igenessen a Nyúlásra, az hol

is Ballá név helységben, Pomogyhoz nem messze, egy duplán
kéretett sánczra akadtam, s azt személyem szerént, csak

magam hírével, — lévén benne háromszáz gyalogság, circiter

annyi lovasság, — die 14. January anni nunc curren-

tis attakérozni és canonérozni kezdvén, circa horam 5-tam
et 6-tam vespertínam, váratlan, reménségünkön kívííl Isten

szent Felsége foelicissime kezünkl)en adni méltóztatott

annak küls sánczát, a ki is nem alábljvaló ersséggel l)irt

az belsnél ; mert hadaink egy szívbül-lélekbül megegyezett

akarattal, a lovasság is az hajdúságot secundálni kíván-

ván, lovairul leszállott, és úgy egyszersmind (együttesen) a

küls sánczot véres ostrom után megvevén, abban lév ellen-

ség kínteleníttetett az feltámadott pórsággal együtt az l)els

sánczban magát recipiálni ; melyet az idnek alkalmatlan

voltára nézve, — a sáncznak is hányása megfagyván, —
(noha azt is attakéroztatni kívántam), az étczakai sötétségnek

förgeteggel ltt reánk következésével akaratom ellen is kín-

szeríttettem félbenhagyni. Mindazonáltal azon füst alatt,

a midn tudniillik nagy hirtelenséggel nem tudván az

ellenség : mihez köllessék kapni ? az küls sánczban hagyván
dragonyos-lovaikat fegyverestül és minden azokhoz tarto-

zandó fölkészült szerszámostul, — azokbul felesset hozott

ki az katonaság. E mellett maga mentségére praevie kiüt-

vén mintegy nyolczvanig való, Eugenius herczeg regementjebéli

vörös dragonyosság, elkapatván a mieinktül az Hanságon,
annyira megszorongattatott, hogy abl)ul nem reménlem, tíz

vagy tizenkett is salválhatta volna magát elvenen az ellen-

séghez
; kik közül némelyeket levágtak helyben, némelyeket

20*
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halálosíiii inc'ísi'hcsítcttck
;
csak clevciicii is rahúi tizeniiycjlcz-

iiiíl tíihlx't lioztuiik. j('»llcli('t iiia^'uiik ívsziiiil is ii)inte«ry százi;^

val(> ciiiher ki iiK-fíholt. ki )al)l)á esett, ki jx-di^'len iiíe<:íry('>-

gyiilliatú sebben iiiai'adott, a luiiithofíy csak F(j(lur László

gyalog colonellus uram ezerél)ül is granatérosokkal együtt

bariiiinczig vab) bajdú veszett. — Ügy tiuloiu. alkalmasint

meg (rinsztüffii/,) az ott kíii-üllx-löl fíitröngö ellenséget, semmi-
vel sem maradtunk adóssak. Másnapra viradóra újoldnin kíván-

ván elkezdett operatióimat continuálnom, noha étczakának

idején sürün lavéroztattam: mindazonáltal, veszem észre. boj:y

azon Ixdsö sánczát is az ellenség maga után, j)raeYÍe elb:i-

nyatván, üressen hagyta, nem securitáltatván ott való mara-
dását, üvárra egészlen transferálta magát még megmaradott
residuitássa. Hogy azért én is ott továbl)való maradásom-
mal mellettem lév hadaimat ne periclitáltassam : tanácso-

sal)bnak találtam ott történt kevés nyereséggel kit-kit az

regementek közül maga statiójára és obtingens quártélyára

expediálnom, tartván attul, hogy Generál Kuzáni öszveszed-

vén corpusát, vissza ne adja az kölcsönt. A midn annak-

okáért magam is puszta (ju.-'irtélomban jutottam volna : érke-

zeknek azoml)an csak most emiétett Cavalleriae Genei-ális Mar-
chio Kuzani és Tolvaj Gábor uraimék levelei, kikben requi-

ráltanak, hogy az armistitium tractájára a Felséges R()mai

Császár által küldend commissárius urak bátorságosabb secu-

ritással lehet hozz;ínkjüvetelére nézve })assualis levelemet

elargiáljam. a mint ezen annectált leveleknek valóságos m;i-

sokbul bvebben megérteni méltóztassék Excellcntiád. Kíván-
ván annakokáért én is tisztem s hivatalom szerént beles

reqnisiti('>iknak annuálnom : igenis, az kív;ínt ]>assnalis leve-

lemet mcgküldíittem emiétett Generális Kuzani uramnak,
olyan conditióval mindazonáltal, hogy kegyelme is a mi
részünkrl deputálandó commissárius uraiméknak hasonl<>

passualist küldjíin kezemhez. Az incho;íland() armistitium

tractájiínak terminussát ])ediglen ju'aetig.-íltam ez mostan
foly(') l^oldog-Asszony havának '2-'ik na])j;'ua, Nenu's ^losony

vármegyében situált Pomogy név helységre, ügy, hogy mind
az római császár s mind az mi részünkrül oda contiuáland(>

ablegatus commissárius urak annak álland('> modalitássiirul

pro sui comuioditate confei;ílhassanak ; kinek végbenvitelére

ex parte nostra az hadi rend kíizül subileleg.-iltam Nemzetes
^'itézlö Fodor Lászh) gyalog óbester és Palásti Ferencz
dragonyos regementem béli tstrázsa mester, nemkülöndien
ex statu politico, Tekéntetes Neuu's vármegyék részérül

SzíMit-Gyíirgyi Horvátb .lí'iscpb. Xeuu's Vass vármegye egyik

ordiniíriiis vice-isp;ínya urainu'kat : én pediirlen az commn-

I
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nicatióknak hasznossabban lehet folytatásának kedvéért

az nemes legementek részérül compareálandó tisztekkel,

közel, e diametro Széplak név faluban fogom magamat
transferálni, minthogy Kuzani uram is, reménlem, Óvárban
fog subsistálni, Széplak és Óvár között Pomogy in meditul-

lio maradván, és így gyakor communicatióknak folytatá-

sokat az Hanságon szaporábban lehet continuálni. Kinek
miném kívánatos végit engedi Isten érnünk, — igaz köte-

lességem szerént Excellentiádnak alázatossan értésére adni

szorgalmatoskodom. De megvallom, Méltóságos Uram, nem
kevéssé szepegünk és nem utolsó rettegéslien vagyunk, hogy,

ha (a mint közönségessen hírlelik) egész Rábáig fogja magát
az ellenség impatronálni : az armistitium conclusiójával nem-
hogy valamely consolatiója, só't nagyobb confusiója nyjtatik

ezen darab földnek, mivel az nemességbül álló frendek is,

kik inkább segéthetnék hadainknak subsistentiáját, — na-

gyobb része Rábán innénd comprehendáltatik s ottan bír-

ják jószágokot ; ha onnénd teljességgel excludátatunk : itt-

lév kevésszámú hadaink honnéd alimentáltassanak ezen

maroknyi districtusban ? Excellentiád bölcs Ítéletire támasz-

tom. — Nemzetes Vitézl Szalay István secretárius uramnak
adott s nékem in genuinis paribus transmittált Excellen-

tiád instructiójának egyik punctumában és más két rend-

béli, clavesekkel irott leveleiíjen olvasom, hogy az armistitum

tractájának alkalmatosságával holmi aprólékos difficultá-

sokon feletébb ne kötekedjem. Igenis, nemcsak ebben, st
más czikkelyekben is Excellentiád méltóságos parancso-

latjához képest akarván magamat szolgai alázatossággal con-

formálnom, Isten ójon, hogy Felséges és Méltóságos Princi-

pálisim dispositióit disputálni merészeljem. De kérem Excel-

lentiád méltóságát, ha ugyancsak — a mint hírlelik —

•

egész Rábáig az ellenségnek kölletik cedálnunk : váljon

kevés difficultás lészen-e az, megírt consideratiókra nézve ?

Azért minekeltte erre köllessék lépnünk, hogy magam cse-

kély voltomra Felséges és Méltóságos Principálisimtul nékem
kegyeimessen attribuált generálisi authoritásom vilipensiójá-

val nagyobb extremitásokra ne fakadjunk az ellenséggel

:

abban a punctumban denotált Excellentiád méltóságos inteii-

tióját, míglen az armistítiumnak tractája íinaliter conclu-

dáltatik, — világosabban expectorálni méltóztassék, hadd
tudhassam én is ahoz képest magamat Excellentiád paran-

csolatja szerént accomodálnom. Az ellenségnek mintsem oda-

engedjük az Rábán innénd való földet, az kibül mind az f-
rend s úgy az hadaknak számosabb volta exurgál, (az kik

per occupationem nemcsak disgustáltatnának, de netalántán
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az ni('<íli;i jl;ísi;t is kíiis/,('ríttctn(''iH'k.i un;miiiii consonsu fel-

tettük iiia^nnikWaii. IkjiíV apcito inarte készek leszünk niej;-

verekedni. liecomineii(hilviíii ezzel magamat szokott atyai

protecti(5jában, maradok, sul) dato iSabariae. 2;}. January 1 709.

Excellent iád mélt<')sá<íának

alázatos köteles szolgája

Gróff Eszterluuij Antal m. k.

168.

Project unt.

Dunán ítnn'f kirdiKitossdH fohitató liiuli operdtiókltoi i^zük-

s-i'f/c.s-krppen requiráltiitik :

Primo. Hogy annyival is inkái)!) az ellenség string;il-

tassék és diversi('>kkal maceráltassék, igen heles volna Hor-
vátországra jutni ; kiv;íltké])pen ezzel az fagyással minden
üdüzés nélkül jönne által három lovas — kik között csak

egy is lenne dragonyos — és három gyalog-regement Györki
Pál generális urammal, mivel generális sincsen, ki segít-

séggel volna; és ámbár betegeskedíse ö kegyelmének is,

mint ]\[éltós;ígos Generális Eszterházy Dániel uramnak lát-

tatnék impedimentumul lenni : de Gyerky Pál uram beteges-

kedíse nem szokott oly tartós lenni és continuuskodni,

azért ezen az fíildíin nagy hasznossan szolg:ílhotna. s igenis

szükséges. Ezen corpus úgy alkalmaztatnék, hogy cirum-circa

ellenség között lévén ezen föld, rajta lév militia mind ad

resistendum, mind pediglen Horvátország holdulására. ad
operandum azon tí ezerrel, elégséges lenne ; másként oly mesz-

szes operatióra hogy ezen itten lév kevés had érkezhessék.

—

lehetetlen, és így mihelt az Dunához közelítene azon cor-

pus: az fordíttathatnék ezen fíHd oltalmára, iulözés nélkül

Horvátországhoz közelebbvalö hadaink az irruptiót meg-
tenník, s nagy üdöt nyernínek. Ezen diversió az német er-
nek nagyobb részét, — mivel az ;íltal Styria is infestiíh'xl-

v;ln, ix'riclitálódnék, — ezen tVildre vonszaná, murakíizi

horvát haddal ernket szaporítaná, az Dunán túlsó földnek

respiriumot maga recollecti<)jára szerezne, s nagyobb hasz-

not tenne itt az 6 regement ])er diversiimem, mint túl per

tentatam et no)i eft'ectuatam resistentiam : nem is lenne az

Dunán túlsó hadban nagy csorba : mert mindegy, akár kevés,
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akár sok csipkedje az ellenséget, — az kevés is csoportban

tartja, s az sok sem resistál neki.

Secimdo. Régi lamentatiója az Dunán innénd való

militiának, s az haza szolgalatjának nagy hátramaradásával

volt eddig is, hogy semmi faltör-álgyúink nem lévén, —
ámbár sokszor megigértettenek is, — azért az ellenség

akármely gaz várossat s kastélyokat, st templumkerítíst

is praesidiálván, boszúnkra bírja. Azért szükség leginkább

két fél-quartán, két 18 fimtos és két tizenkét funtos álgy li-

kat általküldeni, ámbár ne legyenek is igen hossziík, csak

az legrövidebb-szerk, könnyebbségek voltáért, ezekhez kíván-

tató porral és golóbisokkal, úgy, hogy mostanában mindeni-

kéhez bár csak másfélszáz lövís lenne ; azután kellene, ha ez

hasznossan elkelne, többet hozni. Éhez köllene még jó két

hatvan funtos bombahányó mozsár, és kett harmincz fun-

tos, mivel az itt lév mozsár megrepedt. Kellene ezekhez

öreg bomba kétszáz, apró, harmincz funtos 300, mivel csak

egy bombánk sincsen. Éhez apró mozsaraink lévén, kíván-

totnék hozzájok való 6 funtos gránát is, az mennyi lehetne

;

kézi gránát is valamennyi, kit övegbl itten szaporítunk.

Ezekhez praesupponáltatik az szükséges por is, legalább két

jó bombardérossal, az kívántató pattyantósok (ff/y!) és

handlangerek, egy jó principális és más utánavaló ember
s nem egy els incseriéllel, (így !)

Tertio. Igen nagy fogyatkozás vagyon munitió dolgábul,

úgy, hogy minden várainkban alig vagyon in universum 55

mázsa porunk és félmázsa ólmunk ; azért ezt az nagy
defectust s abbul könnyen szármozható várainknak elveszté-

sit, úgy hadainknak munitió nélkül létét köllene praeveniálni

bár csak száz mázsa pornak s annyi ólomnak általküldésével,

kiket, úgy az hadakat is mostani fagygyal általküldeni igen

alkalmatos volna, úgy az horvátországi operatiót is végben-

vinni, kit ugyan szintín ha ezen fagy fölszakadna is, ugyan-
csak prosequálhatni, azért tartózkodások nem szükséges.

Securitássára azon munitió általhozásának azon had elíg

volna, s innét, ha kívántatnék, had mehetne eleiben. Attul
pedig semmit sem köll tartani, hogy az ellenség miatt

periclitáltotnék (itt) azon löv-szerszám : mert az széljel

tartatnék az várokban, s salvatiójokra lenne nagy vigyázás.

Ad extremum az sem lenne kárabb, mint Dunán innéd lév
sok vitézl rend. Más az, hogy egynehány romlott taraczkot azon

alkalmatlansággal által lehetne belekben mást, öntésre küldeni.

Qxarto. Mintegy szemérem (szrkjyen), annyi sóbányái

lévén az országnak szabad birtokában : mégis oly remissa occur-

rentiánk vagyon, hogy drága pénzen kénteleníttetik az Nemes



312 ESZTKKIIÁZY A. TÁHOKI KÖSVVK.

Comniissuriíitusság iiikáhh liorvátországi sót venni s azon
kevés, keze közíitt lév k(Jltsé}j;et, kit az hadakra köUene
Fordítani, ellenség kezeiben ejteni; mely hogy feles scmak

;í Ital küldésével reniedeáltassék, — szükség.

Qninto. Ezen föld az ónadi gyléskor is méltó res--

pectusban vitetvén : az ellenségnek sr excursi()i miatt lett.

naponként íiregljed pusztulására nézve az })énzbeli prae-

stati(')ktnl immunitáltatott ; a minthogy arra kényszeríteni

az lelietetlenség sem engedi, és l)ár csak az hadak aliiuen-

tati(')jára és apró mundér, remundalovak és recruta-haj-

duk praestatiójára légyen elégséges, az íiscalis jövedelmekkel

együtt, — kinek kisatolásában actu gyötrdnek. Ahoz képest

az regementek mundérozására szükség idein gondot viselni

az túlsó földrül, és ha posztó nem lehet : idein pénzt. —
hogy itt megszereztethessék, — küldeni ; másként ruhátolan

kölletik rongyossan az cam])ániára menni, s fél, hogy csak

ex hoc capite is elkedvetlenedvén az szegénylegény, hadaink-
nak nagy része el ne oszolnék. Az hogy ugyanezen okl)ul

Sextu. Az nyári havak kizetése iránt is {Jtoíji/} az

militia consolatiójára pénz jöhessen által : szükség tempestíve

fiindust csinálni; mely i'Cíjuisitumok nélkül hasznos folyamatját

hadako/.ísiinknak nem reméllietjük. Ezúttal, hogy vagy eddig-

való m()d szerént hadainkat mozdítván, lavierozással töltjük

üdnket, vagy az ellenség na])onként öregbedö ereitül a

mi naponként kissebed militiánk dissij)áltatik. félhetünk. —
Szükség tehát az eddigvahaiál jobb móddal lennünk, mivel

az ellenség is erösblx'n fog hozzá. Széplak, datae die

2.S. January. anno 1709.

169.

Copia literarum Dominó Generáli Jacoho Joanni Marchio
Knrani. de dafo in 'pos.^ei^sione S^e'plak. die 2ÍI. mciit^i^

lirncfcriti January Orárinum e.rarafanni>.

Hodierna die literas Ovárino 24. currentis ])raetitu-

latae Dominationis Vestrae datas, per Dominum Protliono-

tarium (Tal)rielem Tolvaj et Inclyti i'cgiminis Xehemiani
su|)remum-vigiliarnm-i)raefectum, Dominunj a Flugh hono-

riíice dum percepissem. seeiindumque tenorem illarum lite-

rarum de ])raeliminariis in negotio tractandi armistitii cum
iisdem Dominis dei)utatis syncere agere et convenire voluis-

sem: inter caetera summa et fundamentális haec primum
suborta est inter nos difticultas, quod siquidem a meis
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Domiilis Priiicipalil)us sub authenticatione ad me etiani

praevie Siiae Majestatis transmissae conditiones armistitii,

uti per Dominum Prothonotarium niilii relatiiiu foret, per

Siiam Sacratissimam Caesaream Majestatem et dispositionem

Aiilae alia formalitate, in fiuibusdam suis punctis modifica-

tae et declaratae haberentur ; de quibus ullam mihi scripto

informationem, vei sufcieiitem mandatariatum, seii pleni-

potentiam, aiit consensiim Aiigustae Aiilae, qualiternam

eaedem essent placidatae ? exhibere miniis potisset, neque a

medio Dominis Principalibus de modiíicatione praenotata-

rimi conditionum vei in minimo aliam quampiam intima-

tionem hactenus percepi ; imde ad praecliidendam insinceri-

tatis suspitionem, ampleandamque de realitate tractatus

sequentis opinionem securitas fundamentális iitriusque par-

tis manifestetur, praeallegataeque difficultates mediis necessa-

riis oportuno et debito modo prospici valeat : eatenus Domi-
nos antenominatos deputatos addendam tam Augiistae

Aulae, quam praetitulatae Dominationi Yestrae uberiorem

oralem informationem in seciiritati transmisi, requirendo in-

simul Illustrissimam Dominationem Vestram, ut Dominos
colonellnm Emericum Ilosvai et secretarium Stephanum
Szálai, adjunctos ad Dominos Principales meos etiam in hoc

negotio cum relatione transeuntes, libere et salvos cum
securitate permitti facere dignabitur. De reliquo qiiod atti-

net ulteriorem quoque reális tractatus armistitii continua-

tionemj me eatenus nullatenus alienum, imo sincerum dum
candide declararem, maneo

amicus et in licit is servire páratus

Comes Aiitoniits Eszterliázy m. p.

170.

Copia literarum lUustrissimi Generális Marcliioni a Ku-
zani, de dato 30. January Ovárino, lUustrissimo ac Excel

-

lentissimo Generalis-Campi-Marschallo Antonio Eszterliázy

etc. scriijtamm continentia sic se hahet

:

Illustrissimae Dominationis Vestrae 28^^'^ datas rite per-

cepi, ex earumque tenoré uti et relatione Dominorum a Flugli

et Tolvaj oretenus facta, motas praeter spem rationem tractandi

ai^mistitii difficultates intellexi, nescius: an illae fors non omitti

aut praevie rescindi potuissent, si iisdem, quorum ex adversa

parte interest, bonafide agendi sincera intentio, concluden-
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(lunKinoannistitiuiii (-ordi essct ; t'iiiittuntur idcircoa me ])iae-

fati iiostii (liio couiinissaiii ad Au^ustaiii Auláin, usque atta

ct non confccta sünt causas denionstrando referans; de perci-

piendo ulteriori mandato o^o diim me conforuiabo, ac ul}i

dietuni arniistitii nefíotinni iterato reassummeretur, ex parte

nica niiliil dcsidciari sinaiii. (jiiod sinccrani lioc in j)assn

voluntatem cüjínitani n-ddcie jxissim. Quae in libertatéin

asserendos captivos attinens in Rachenspuig detenti, prout

Dominus coloncllus a Moltenljerjí dispositionem fecisse mihi

sciiptis, in praesenti actualiter eliberati erunt, desuper ab

eodeni locunitenente, Dominó Comite Xiídasdy jjio ])ermutatis

subhabita antehac comnienda caj)tivis quietantias exj)ectans;

quod autem eliberationem certi alicujus religiosi, qui secun-

dum mentionom Domini Tolvaj in illis partibiis incaptivatus

esse fertui', notitiam ejus non liabens, a modo dicto Dominó
Comite Nádasdy informationcm mihi dari ciirabo ; in eujus

eliberatione ulla difücultas liaud érit. Ad haee Illustrissimam

Dominationem Vestram perlmmaniter requiro, ex Inclyto

Sabaudi«'nsi desultoriorum rejíimine incaptivatos 13 milites

perniutandos ])ropediem ad pagum Ballá, vei in Sama-
riam (?) transmittere velit ; ego vicissim ultimatim captivos

factos granadieros illuc eadem die missurus sum, diem ver
ac unum ex dictis dnobus qua proximis locis denominandum
mihi praevie notiíicare non gravetur, coníidens ratione hiijus

permutationis ocius ad effectiim deducendae nullám difíicnl-

tatem fre, et cum praelibata Dominatio Vestra Dominis
a Flugli et Tolvaj promiserit, se abductos ex hac districtu

pagorum aliquorum judices et rusticos unacum commissario

Francisco Vöríis libere dimissuros, brevem datae paroláé exe-

cutionem secuturam spero, demuni ad ea, quae saepedictus

Dominus Tolvaj in particulari proposuit, responsum expecto,

ac in ([uibus sin(^ laesione honoris possum. ])ermaneo, etc.

171.

.-1^/ i'cmJem immedinte seqituntur reiiponsoriae MarcJtioni

Kmani lufit iiJatnc, die H. FehriKtri) J7(f!K Sahtirin cnnmatuc.

Piaemissis prai'niittendis. — Ovárino 3u. i)raeterlapsi

mensis January modotitulatae Dominationis Vestrae exa-

ratas literas, eo quo par erat, rite )HMei])iendo. ea inten-

tione suspicari, ex (jua intelligo praefatam Dominationem
inchoatum arniistitii tractatum de ])raesenti termino (juasi

per me diftej-re et prolongare velle, sano judicio consultan-
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diim coinmitto : dijudicet hoc in passu delegatos Dominos
commissarios Caesareos sine instrumentis ratiíicatoriis, iisqiie

iiecessariis armistitialibus reqisitis comparentes, quibiis ab-

utrinque sincere et candide debuisset tractatus continiiari

;

causandiis quoque venit Excellentissimus Dominus Generalis-

Campi-Marschalliis ab Haiszter, qui siib colorato praetextii

suspeiisionis armorum ad partes Trans-Daniibianas, in jjrae-

sentiarum etiam suas politicas diffundit machinationes, non
alio intentu^ nisi ut per easdem semet extollendo ex parte

Caesarea et Confoederatorum Generales, aliosque beneme-
rentes officiales deprimat. Ego nihilominus advenientibiis

Doininis commissariis Caesareis officio meo satisfaciendo

quantociiis non intermittam, spero memoratam Doniina-

tionem Yestram quoque ea in parte non contrariandam.

De praemissis enim oralibus nunciis per Dominos Gábrielem
Tolvaj Protonotharium et Inclyti regiminis Nehmiani supre-

mum-vigiliarum-praefectum a Flugh plura committendo
referenda, iis relatis piacebit uberius informari. Quod autem
Regedino per Dominum colonellum Multumberg dimitten-

dos nostros captivos attinet : acceptis desuper ordinibus, in

commutationem Dominus cartellaris commissarius faciet dis-

positiones ; bonificandae tamen centum et aliquot restantia-

riim supernatantes portiones complanandae deberent, car-

tellaris et christianitatis laudabilis observatio etiam idipsum

exposueret, quas praedictus Dominus Multumberg bonificare

recusans : imo tantos captivos de novo a nobis restituendos

praetendit. Postulatos in captivitate nostra detentos Sabau-
dianos in restitutionem Fodoriano granateriorum dimitten-

dos censui, quatenus non gravabitur pro iisdem locum
denominare ; commissarius ver Franciscus Vörös, qui binis

vicibus homagialis Confoederationis immemor, in devotionem
Caesaream transmigrando, minimé permittendus censeretur

;

apud Caesareos quoque talis deprehensus patil)ulo suspendi

adjudicaretur. Nihilominus tamen, sine laesione honoris et

ofhcii, quibuscumque potero, in justis et licitis lubens ser-

viendi paratus maneo, etCc
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172.

Copiaíiteranfnidá (lafo Saharinc. -J. Fehrnuri) 170fJ. lllnstris-

sinri Cíinii)i-}í(trf!cliallo Alexandri) K'íroli cmitnntannii.

M(''lt(')s;í<:(ts Mniívarorszííjíi Lücuintcm'ns rs Föf^enerális

iiiaii) ö Excclk'iitiája uri levelét s jjaraiicsolatját veszem,

de dato Ungvárini 17. .Tanuary, a melyben méltóztatik paran-

csolni az kegyelmeddel kív;íntató communicatiók serény foly-

ta t;ísa végett, Éisek-ljvái' t;íj(''kiua commendé-rozván kegyel-

medet bizonyiísszáuiú hadakkal, az Vágón túl continuálaiid»'i

hasznos operatiók folytatására nézve. Kihez képest praevie

kívántam értésére adnom kegyelmednek: mihelen szerencsés

elküzelítésével szükséges insinuati()ját veendem, azonnal, min-

den hosszas késedelem nélkül kegyelmeddel mindenekheii

egyetértenem szorgalmatoskodom s a mennyire lehet, dicsé-

retessen inchoálandó. Vágón túli operatié)it teljes tehetségem-

mel ezen Dunán innens földön secundálnom, hogy annyival-

inkábl) retundáltathassék s confundíiltathassék ellenségünk

ellenünk elszánt gonosz igyekezet i ben. az ki még most is,

a kívílnt armistitium szine alatt nendiogy hazánk (óhajtott

békességére czélozna : de minden igyekezettel azon vagyon,

miképpen elkezdett mérges machinatióit sub exquisito tali

colore suo i)ropalato promove;ílhassa és titkos, megszokott

practicája iiltal emlékezetes rút siralmas gyahízatban hoz-

hasson; noha ugyan itt bizony kötve hiszünk kománknak.
s bár túl se könnyen adnának hitelt csalárd mézes szavai-

nak. Valé)ban van rajta innend is, miként hadainak költött

rettent temérdekségével elijesztvén hogy nuír bennünket,

hamar kívánsága uu'gadására hajthasson; de nendu)gy még-
eddig in puncto vei saltem in minimo accedáló akaratomat
vette A'olna : st mentül kenuMiyebb operatióimat experi;ílta

minduntalan, frissen s jól recrudescálván elttem, az elbbeni
esztendkben is mint serénkedett édes haziink békessége

nem-szerzésében. Xemkölömben ezután Isten jóvoltábul

(ha ugyancsak illetín dévajságban fog járni) még vastagab-

])an experi:ílja ft'gyverünk keménségét. egy igaz szívvel s

nu'gegyezett akarattal iiiunkíilkodván az haza hasznos szol-

gálatját kegyelmeddel s t(il)b. országunk szabads;íg;it igaziin

szeret s kíviínó haza fiaival, és nem fattyaival. Minek-
okáért, elkezdett armistitiumi tractánk nem succedálhatvitn.

hogy ezen. nemes haz:ínk jav;íra czélozó intentumokban

quo citius piogrediiílhassimk : az mutua communieatio foly-

tat;ísiíhoz kezdeni minden úttal siessünk; a mint is elv;írv;in

ki'gyelmed insinuati(')j;it, én semminek nem leszek elmúlatója.
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173.

Extractus literarum Dominó Generáli- Vigiliariim-Prafecto

Joanni de Bottyán, Saharia, 5^** Febntary sonantium, 1700.

Praemissis praemittendis. — Két rendbéli levelét vévén

egyszersmind kegyelmednek, örvendezéssel tapasztalom, hogy

az régi communicatióknak velem való folytatását iljobban

kívánja reiterálni. Megvallom, mindekkoráig sem tudhattam

mire vélnem, hogy oly elfelejtett voltam kegyelmednél, holott

én gyakori tudósításommal alkalmatlankodtam kegyelmed-

nek. — A mi annakokáért maga kegyelmed levelének conti-

nentiáját és abban nékem transmittált Felséges Urunk
levelének tenorát concernálja : minthogy még ekkoráig Fel-

séges Urunknak semminém intimatiójáí, kiben méltóztatott

volna nékem kegyeimessen parancsolni, hogy az kegyelmed

által instituálandó operatióknak szerencsés végbenvitelében

a Dunán általmenetelemmel kegyelmedet secundálnám, nem
vettem, — hanem igenis vettem olyas levelét Méltóságos Ma-
gyarországi Locumtenens és Fogenerális uramnak, ki])en mél-

tóztatik parancsolni Excellentiája, hogy Méltóságos Generá-

lis-Campi-Marschallus Károli Sándor uramna kvagyon orde-

rében : midn a Duna felé közelít, híremmé adja, és én föltett

intentiójában secundálom kegyelmét ; mely parancsolatunk

íirmissime inhaereálván, által nem is kívánok recedálnom,

hanem a midn veszem insinuatióját emiétett Károli Sándor
uramnak : azonnal fogok sietnem az kegyelmével való conjunc-

tióra, és a mit mutuo consilio, megegyezett akarattal végl)en-

vihetünk, semminek nem leszünk elmulatói. Azért fönttitu-

lált Fölséges Urunk levelét nem lett volna szükség kegyel-

mednek in originalibus hozzámküldeni, mivel directe kegyel-

mednek szóló order, kirül jövendben is köllenék számot

adni kegyelmednek ; elég lett volna csak vidimatis paribus

is velem communicálni, — hihet, a kegyelmed deákjának

inammadvertentiájá1)ul történt hozzámküldése ; íme azért

kívántam kegyelmednek in inclusis visszaküldenem.
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174.

B(;irs(-ni/i/ie^.

M(lfmf/o,s Mar/ 1/(1 rors.s'áf/i Locnmtenens és Föf/enerális uram-
ii((/,- (") E.rccllentiájn)i<ik s,^ólló lerrl, de dato Sahiriae. díe

qnarta rnensis Február^, 1709.

Príieiuissis, etc. Ungvárrúl praeteriti inensis IT.Jaiiuaiy

(latált s iiékcni iiott Exccllentiád iiiéltósáííos úri levflrt

3. pracsentis alázatos, szokott kötck'ssr'fjf^el vévén, contincn-

tiájáhiil csudálkozással küUetik értencni, liojíy mind ez ideiéi

is az kezdett armistitiiun valósájíárul alázatossan irott s

praemittált levelembül nem infoniiáltathatott Excellentiád.

8zalai István locunitenentialis secretáiius uram clkésésével

csak 2(i. elapsi mensis Szépiákra, Xemes Sopron várme-
gyében lév helyséfíre, a hova praeíipUtam folytatását, com-
l)areált. Tolvaj Gábor uram is azeltt ej^y-két nappal elér-

kezvén, a midn az armisitium tractájálioz kezdettünk volna,

j(')l ruiiiin;ílv;ín Excellentiád Szálai István uramnak adott s

vi'lem közleni méltóztatc) instructi(')ját : megírt Tolvaj Gábor
uram sine ratiticatoriis armistitialibus nem compareálásával.

hogy jövend számodásomat eltávoztathassam, j('» fundamen-
tum nélkül bele sem kíviíntam ereszkednem ;

újabban sok-

szor nevezett Tolvaj uramnak bécsi udvarhoz küldésével

az egész Dunán innens föld protestálván, conclamált, hogy
ha cuni necessariis ratiticatoriis nem compareál, — bízvást

elmai-adjon; az Rál)áig vah) földnek cedálására egyátahín

véggel reá nem lépvén, készebbek egy híbig is érette exti'e-

mit;ísra fakadni. Tapasztalható dolog, hogy az ellenst'g azon

armistitium igyekez protrahálásával megszokott álnok c>a-

lárdságival hamissan szándékozott machinálódni : én mind-
azáltal a kíiiinyen occurr;í Iható emergentiákia nézvi' az id
alatt is magam keményen tartjísommal. sub(livid;ílv:in hadai-

luat, - egy részivel Tata viirossát infest;íltattam, más részit

muraközi operatit'tkra küldöttem, harmadik része penig Sop-
ron elein jó retlexi(')ban tartatik. Az minapi, recenter elmúlt

napokban brigadéros Kisfaludy György uiam ezeré is ^[ura-

kílzben maga dicséretes viselésével hatvanig való dragonyos
németnek és fegyverfoghat (') alkalmas jjurgerségnek lecsap-

doz;ís;íval egy nevezetes várost ostrommal megvett. Napon-
ként Isten engedelmébül ajjrólékos portjíztatásimmal sem
hagyom igen nyugodni az eilenst'-get. Kezdett vala Haiszter

az innens földön rémít hiiekkel bennünket ijeszgetni. de
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Istennek hála, még ezen földön a népnek legkisebb csüg-

gedezését sem tapasztaltam; adná bár Isten, hogy a túlsók

is oly állhatatos reménséggel tartanák meg hittel kötelezett

confoederatiójokat ! Csudálkozással értem Hévai Mihály
óberstlajdinantom hitetlen elpártolását, de volna legkeve-

sebb ; a mint informáltatom, többen is, inkább sajnálhatok,

állhatatlan deviálásokkal csorbították meg hitves (így,) köte-

lességeket. — Excellentiád méltósága a hadak közé men
kívánatos praesentiáján igen örvendek. Csak elhiszem, Isten

segétségével az ellenségnek nagyobb confiisiójával elment-
ségesb és gyümölcsösebb leszen hadi operatiónk folytatása

Méltóságos CTenerális-Marschallus Károli Sándor uram a

hadakkal a Duna felé közelítésével; csak vehessem kegyelme

tudósítását, megegyez akarattal azonnal én is keményebb
operatióimat fogom megindítanom. — Hosszasan nem kíván-

ván Excellentiádnak alkalmatlankodnom, mindezekrül már
praevie föllel)l)nevezett 8zalai István uram által bvebl)en

informáló alázatos levelemmel udvarlottam, recommendálván
transmittált projectumomat ; kiválképpen mundér és muni-
tió dolgábul méltóztassék ezen földet consolálni Excellen-

tiád. — Az innens Nemes Vármegyékre a personaliter

kívántató insurrectióra és kész apparátussal való lételére

miném adhortatoria intimatiómat Ijocsátottam, in genuinis

paribus tetszett Excellentiád méltóságának praesentibus

acclusive alázatossan transmittálnom.

175.

ModctUfas alinwntatioriis exnhinfiiu}).

Primo. Eximendi erunt ab alimentatione omnes illi,

qui licet residentias suas reliquerint, habent tamen adhuc
ex Dei benedictione in ditioni1)us Confoederationum alia

bona, de quibus si non ex totó, in parte solum alimentari

possunt ; in quantum tamen talia eorundem bona susten-

tationi ipsorum ex integro non suffecerant, in tantum. remon-
strato per testimonia authenticarum personarum defectum,

idem defectus, servatis, quae subnectantur conditionil)us.

supplendus veniet.
2do. Eximendi pariter venient ab alimentatione omnes

greges, equorum, boum, vaccarum, oviumque et porcorum,
exceptis solis jugalibus. quorum opera utuntur, et sine qui-

bus pro ratione sui status et conditionis abesse nequiti

;



3 20 ERZTERHÁZT A. TÁBOUI KÖNYVE.

liuc Ciliin vciiient intertciicinla. tociio dimtaxat sine avciia,

i('li([ua vcro jx/cora et pecudcs ad instar jK-corum et pecuduni

illius loci, vi'l in campis jjasciicnda ciiint. vei jht cosdcni

cxulantur, iisdcin alitcr crit jjnjspicicndimi.
•'»'*" (^uaiitmii ad alimentationeni oraliuni portionuin,

dcntnr cnililx't pio portiont' orali mcnstrnatini vijíinti lihrac

caniis, ct pro panc modius c-ul)ulus fiinncnti.

(^unifo. Fa siíjuidcni liacc piacscriiJta aliiin-iitio ad

porsonas lO-mum anniini ultra a^'cntes se cxtcndcivnt. ct

intellif^enda esset ínfra annuni ]^-niuni diiat' personae i)io

niia coniputandac sunto.

(Jiiuilo. J-*oftioiU'S tantuniiiiodo illat* eriint alinu-n-

tandai', quae fftective erunt piacscntcs in (|uarteliis ct non

vacantcs, tanto minus vafíabnndi intcrtcnendis.

Sextu. Eximendi quoquc illi siint a portionibus orali-

bus, tjuando solani iiiliiloniinus farnciu, — (juae sccuni ovcs,

porcos, vaccasíiuc sustciitatioiuini suorum sufticientcs t-opio-

sori numero circumducunt, tiuibus dcnejíata portioné car-

nium, panis duntaxat crit exhibcndus, vei loco panis pro

una portioné orali medius cubulus frumenti.

176.

A fi niici/ //(/,•Jici. Iidílál/ítás (loI;/(íbftn.

OJisvrvationcs de ntuddlifate snplcf((tw)iis- militine.

Primo. In casu necessitatis az nemes v;lrmeiíyfc''kiu'k

incuml)ál Cfíy bizonyos kapitánt denominálni ex potioribus,

a ki mind activus. mind autlioritativus legyen.
•/'" Mindeneknek i'lötte az vármegyék t>bveniens quan-

tumakat síibdividiíljiík adinveniálandt) proporti()k szertant

inter nobiles et ineolas eomitatus, t''s áztat minil in gene-

ráli, in ])aitieulari, denomÍH;iland('> kapit.-ínynak transnntt:íl-

j:ik. úgy hogy

Tcrfio. Az mely generálé (]uantuma ol)vcniált az v;ir-

megytíknek : minden IS forint után egy-egy hajdút com-
|)ut;ílván, az uiennyi számra exurgál, azont adinveniáland(')

mennél igazságossabb idea ;íltal, fegyveirel együtt. kiállits;ik.

és az idciít Felséges l'runknak cum lepartitione ])rt> 'JiK

Januai'y anni futuri (/7(fH.) íransmittiílja.

Qttarfo. Találtatnak tdyanok, a kik alkalmatos fegy-

vert vagy i)usk:ít s kardot nem adhatnak: azért egy hosszú

puskiiért, kardért tiorenos septem adjanak, melyrül ki-ki ma-
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gának specilicált kapitántul quietantiát vévén, azt is contra-

quietálja.

Quinto. Melynek hamarábl) val(3 végbenvitelére min-
den nemes vármegyékre az denominálandó kapitány mellé

minden processusra bizonyos regementbül egy-egy hadi tiszt

fog exmittáltatni, mely mellé nemes vármegyékben lév
katonák pro assistentia adjungáltatnak, hogy az praemittált

repartitio szerént kinek-kinek qnantuma ntán obveniálandc)

hajdúit falunként öszveszedhessék és azoknak való fegyvert.

/S'e.tío. Mely öszveszedett hajdúságnak is subsistentiájárul

az vármegyék regulamentaliter disponálván, valamit erigálnak,

obtingens naturaliájában imputáltatik per commissariatum.

Septimo. Ha mely excessusok azon öszveszedettek

vagy azoknak gyjti ellen occurrálnak, ad primam instan-

tiam az kapitányhoz (kinek is az adjunctus hadi tisztek is

alatta dependenter lesznek) super satisfactione impendenda
recurráljanakj a ki ha ki nem szolgáltatná : commendérozó
generálist informálják, külömben omissa prima instant ia,

újjobban oda relegáltatik.

Octavo. Minthogy pedig ezen fegyver kinek-kinek pénz-

béli obtingense és facultása után obveniáló : azért minden
vármegyékben lév facultássira és ol)tingensére fog az úri,

nemesi rendnek repartiáltatni, és nem csak azon vármegyé-
ben, az melybül personális insurrectióra köteles.

Nono. Ezen alkalmatossággal az nemes vármegyék
azoklml is, valakik azeltt fegyvert viseltének és most ma-
gokat elvonták vagy parasztok, vagy urak, vagy nemesek
háta megé: serio parancsoljanak, hogy ki-ki ezerére menjen,

másként valakik olyanok táláltatnak, megírt kapitány, instruc-

tiójában való facultássa szerént, praemissa requisitione

elvihesse mediante etiam assistentia.

Decimo. Nemkülömben vagy az hajdúknak s collec-

tált recrutáknak szökésekkel, visszaszállásokkal az deno-

minált kapitánynak az vármegyék lakossal indesinenter

assistálni tartozzanak.

TJltimo. Ha az vármegyék tisztei az mái- megmondott
kapitánynak negligentiáját, interessentiáját vagy insufficiens-

ségét advertálják, hogy magoknak ne imputáltassanak az

fogyatkozások — minden tartózkodás nélkül commendérozó
generálisnak hírré adják ; viszont ha mi difíiculíássai azon

tisztnek interveniálnak : a nemes vármegye tisztei orvosolják,

másként azoknak fog imputáltatni remorája a dolognak,

melyért magok fognak animadversiót szenvedni ; kiben való

directiójának okáért az vármegyéknek transmittáltatik az

kapitányok instructiója.

THALY Kálmán: eszterházy a. tábori könyve. 21
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177.

Seqnitnr infifrHcfio ejuadom cnpifanei

Pr'iiiio. Az Xt'UU'S (Jiszíigiiak detíTiniiiatiójíi szelént

;iz iiiidííii a iieiiifs vármefíyék obtingens generálé quan-
tuniokat suhclividálni és ix-pMi-tiálni fo<;ják. luajia is jelen

lé};yen, és az váimejívéktül annak egész subdivisióját inter

status et incolas. cuni speciticatione locoruni et nobiliuni

sub aiithenticu vegye kezéhez; úgy, hogy
,Srci(niI(j. Az vármegyékre obveniált egész pénzbéli

quantunia minden 50 f(jrint után egy-egy hajdú ol)veniálván.

a nemes vármegyék magok kíizött mind személyt, fegyvert

rejjartiálják, és az normáját a kapitány pro vigesima Ja-

nuary (1709.) Felséges Urunknak transmittálja.

Terfio. Hogy ha látná az vármegyék tiszteinek, vagy

magának az várniegyének ezen subdivisiójában és n'paríi-

tiójában való késedelmét, adurgeálja etíectuatióját. hogy

mennélhamarébb indulhasson el hivataljában.

Qiuirtü. Kiben hogy szorgalmatosabban procedálhasxtn.

commendérozó generálisoktul pro assistentia nnnden i)roce^-

susra egy-egy hadi tiszt fog expi-diáltatni. melyek dependeii-

ter fognak lennyi, s ha in casu valamely nem obtemper:Una :

in casibus minoribus corigálja, satisfactiót impendáljou. in

criminalibus sub aresto küldje kezében tisztinek, regementjére.

Qiiinfo. Azon hadi tisztek mellé a vármegyékben való

katonákat felosztván, minden processusnak nemes vármegyék
ri'partiti('tj;ít sub suo sigillo adja ki, sine diminutione. argu-

mentatione aut mutatione, azon tiszteknek, kemény orderrel

:

úgy. hogy
Se.rfo. Egyszersmind kibocsátván: liol. melyik helyre

mennyi pén/.béli <iuantum és az után eruálandó hajdii

esik. — azon helyben elmenvén, az lakosokat szándian vegyék

vármegye esküdtjével, s mindenekfíilött megvizsgálják; hogyha
j('»kedvébül vah't találkozik : az olyat inkább szí'djék mint

az erszakost, és az olyan helett mást ne kénteleníttessenek.

ScpfinhK Hogy jienig ebben is az népnek kedve indít-

tassék, mindenütt jjromulgáltassa : valakik ezen collectati<'»ban

praescripta modalitate fölszedettetvén. az szolgáh)tban állha-

tatossan megmaradnak, haisak magok szántszándékkal nem
akarnak menni elöbbeiii lak<'»helyekre. bizonyos falu ada-

tik letelejH-ílésekre, és min«len jobbjígy-szolgálattul. kíite-

lességtül maga személyekben é> maiadékiban fíilszabadít-

tatnak.
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Octavo. Az hol liázos, fias gazdák találkoznak, ketts
vagy hármas atyafiságok comperiáltotnak, — ha szintén kedve

sincs is reá, mindazonáltal en-olyanokbul állítsa ki. Ha nem
akarna : az falu assignatiója mellett, az kire mutat, vigye el.

Nono. Ha oly faluban az sem találkoznék, hanem
mind egyes gazdák vagy kettsök : tehát azokbul suppleál-

tossék az falutul.

Dechno. Ha lehet, lakos, bizonyos (hlztosj legényeket.

atyás, anyás vagy rokonságokat collectáljonak, nem gyerme-
keket, sem véneket, hanem 16 esztendsön fölül 30 eszten-

dös(-öJcig), jó ereiben való, ép, egészségesseket.

Undecimo. Egy faluban más faluért ne transmittál-

ják, hanem kire mennyi obveniált, azon helységekbül állít-

sák ki. Pénzért, vagy akármi szín alatt is az Idevett

hajdút sub poena articuli militaris el ne bocsássák, föl ne

szabadítsák.

Duodecimo. Valahol kit az repartitió szerint kifognak,

azonnal Confoederatihoz zászló alá megesküssík az esküdt

és bírák praesentiájában ; megesküdvén pedig, magokkal
fölszedjék, és a midn alkalmas számban lesznek : az kapi-

tány vármegye tiszteinek hírt adván, bizonyos statiól)an

accomodáltossa és regulamentalis intertentióját kiszolgál-

tossa, — mely hogy imputáltossék naturálék obtingensiben.

menstruatim az vármegyéket quietálja vagy quietáltassa.

Assentatión is

Decimo 5''°- Azon tisztek is sub gravi animadversione

minden alkuvásokat, discretiókat, excessusokat eltávoztassák,

semmi oeconomiát belle ne indítsanak. Hol mi panasz vár-

megye tisztei vagy lakossi által remonstráltottathatik, qua in

prima instantia : azt rigorose megzabolázza, másoknak rossz

példájok eltávoztatására; maga se kövesse, másként maga
annak ideiben notabilis büntetésit fogja commendója gene-

rálissátul elvenni.
2Qmo _po. JVIinclen vármegyében, bent lév helységben

az vármegye pecuniare quantumára obveniált hajdúk rul)-

ricája után harmadik rubricában föltétesse : ki neve ? ki fia

vagy rokonsága ? negyedik : hány esztends ? ötödikben : ki

jobbágya ? Extractussát az exmittált tisztektül minden holnap-

ban bevegye és commendérozó generálissának transmittálja.

hogy abbul constáljon munkájának sikere vagy késedelme.
2Qmo .^to. Hogy pedig azokban újjobb modalitással

indulhassanak meg alája adjungált tisztek : maga induljon

el az kapitány vélek, és normáját, formuláját nevezett hely-

ségben megmutatván, úgy expediálja per processus az alatta-

valóit, s arra is teljességgel ne bízza, hanem maga is egyik-

21*
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inií->ik i)i()(H's.s»sl)an iiic^'foitliilviín. iiiví'stijj;álja ; miként piocv-

(liílnok? és ha uiit advritál : váruu'jívék tisztei által onosolja.

kik lia n('jíli;;:ilj;ík. itcuiijíljoii iii teiiipore fífiHTálissához

•^(iiuiiia infoi'iiiatio iiital.

j(fm„ f^io.
_p]j,j.,, alkaliiiatossá^'jzal iiiiiul iiiajra, s mind

a/ alattavali) hadi tisztek által investijíáltos^a urak. neniess**k

háta me^'ctt és hclyséfíhen <'lvony<)d<jtt feííyverviselökíit.

ak;ír lovas s akái' liajdií, s ki hol találtatik: vi*«;y»' föl. úii.

nemesi ren<lektiil lepetálja. in easu non restitutionis v:ir-

nu'fíyék tiszteit requirálja, s ha ki nem adják s nem oiv(»sol-

ják : mint hadi í-mhert fojija ki, de azokat ezen számhan
iic ini[)iitálja. hanem efíyhenszedvén. külön ruhiicáhan te<:ye,

hoüv mustia alkalmato^sáfíával azok kinek-kinek re^ement-

jéheii, az hüvá val('> volt, restit iiiíltossék.

10'"" 7'"'"'- Hojívha casualiter valamely helységekben

szol^'ale^ények kívánnának az faluért beállani: ha odaval«'»

lokonysájíheliek. más end»ern«'k kiállításra és mundéira. fejíy-

verre adand(') húsz forint hüntctés alatt kezessek lennének, ha

annyival is inkái)!) h;ízossok-tüzessek, — beveheti, de ide-

^enyeket, szökevényeket s jövevényeket semmikéi)])en külöm-

ben ne coUectáltosson.
]ü""' (S""- Ezen ejiy alkalmatossá«í<:al az nemes vár-

me^^yéktiil fíiltalált modalitás szerint repartiált feiiyvert is

helsé^íekrül helségekre e^yszersmint az re^íistrum szerént

cüllectálják, és ha jó, alkalmatos dragonyos-puskák és Hinták

leiíyenek, observálják ; kit is az ka])itány kézihez vévén, az

víirmeiiyékben val('» városokon kitisztíttatván, és ha kinek mi
líéjja lenne. rej)aráltotván. az hajdúk bemonstrállásáif; ma-
jí:inál conserváljon.

10"'" í)"^- Az kik i)eni{í fefryvert nem adhatnak, vajiy

nem is szerezlu'tnek : az olyanokon egy j)uskáért és kardért

tioicnos se])tem acce])t;ilhossanak. melyet ineassálván, az ka])i-

t.iny igyekezzík azalatt is. az mennyint'k szerit teheti, véte-

liben munkiliódni ; ha nem kajjhatna penijr, az jvnzt eon-

serválja. hogy bemustrálás alkalmatosságával számban bead-

hassa és az mely regementre assignáltatik, erga quietantiam

annak az tisztnek exolviilhossi.

\'i(/<>.titii(i. Mindczekrül ])ro futura cautione et remon-
strationi'. az a<ljunetus hadi tisztekkel mindenekrül min-

deneket »iui»'tált«)sson. és azok is magokat (|uietáltossák, hogy
végezvén mnnk:iját és az (juietantiát bevévén és szedvén.

v:írnn'gyék tiszteivel eoiiiputiz.ílho-ison. magát quietáltossii

és az vármegyéket is (juietiilja. kit mustramest«'r eltt repiae-

sentiiljon és erga (juietantiam beadja: az hajdúsjígot penig-

len az praennttiílt rubrieák szerént. eum speciticationo, fegy-
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vérrel együtt beadjon erga quietantiam, az mely regement-

ben assignáltatik.

Ultinio. Hogy ezekl)en szorgalmatosb és serényebb

legyen : magára és facultássára obveniálandó pénzbéli onussa

az megírt kapitánynak condonáltatik ; az adjunctus hadi

tisztek penig azon vármegyékbéli qnártélosoklnil rendeltet-

vén, az helységekben regulamentalis intertentiójokon kívül

az szegénységet borral és egyébb naturálékkal ne terhely-

jék ; az hol mit költenek penig, arrul az szegénységet quie-

tálják, hogy az vármegyéknek natnráléjok])an imputáltossék.

Kinek nagyobb manutentiójára az mely regementbéli

hadi tisztek keze alatt lesznek : azoknak magok alkalmatos-

ságárul való testimoniálissát, a mint érdemlik, a nemes
vármegye gyléssé alkalmatosságával adja ki, az szerént,

hogy colonellussok eltt repraesentálhossák.

Az hét hajduvárosok cum Kalló, az Jászság, Tisza-

melléki exemptált helségek, és Fölséges Urunk Sajó-melléki

hajduvárossai quantumok után semmi hajdüt nem ol)ligál-

totnak praestálni, hanem magok regementjeknek complana-
tiójára hagyattatnak.

Ugyan, az királyi városokra obtingensek szerént az

mennyi hajdúk esnek, fele relaxáltatik.

178.

Az efjész Dunán innens TeJcéntetes Vármegyékre kiadatott

personalis insurrectióra való imrancxolat. ut sequitar.

Illustrissimi, etc. Praemissis praemittendis. Nem két-

lem, friss emlékezetíí reflexióban tarthatja a Tekéntetes
Nemes Vármegye N. N., hogy az legközelebb eltöltött cam-
pánia alkalmatosságával is, a midn az ellenség négy s öt

fell ellenünk károssan igyekez csalárd machinatióival

láttotott csavarogni s bennünket ijeszteni : az personaliter

köllö insurrectióra oly véggel bocsátottam hazaíiságos inti-

matoriámat, hogy in gremio sui a Nemes Vármegye a mezei
ezerek normájára praeficiált érdemes tisztek seriesse s ela-

borálandó tabellaris conscriptiójok hovahamarébb serénked
valóságos effectusokkal velem communicáltossanak. Csudál-
kozással kölletik s sajnálkozva is érzenem, hogy usque in

praesentiarum is, üdzéssel vontató, hosszassan hallogató

taciturnitássával a Nemes Vármegye procrastinálódik. Az
mostan kezdett armistitium tractája folytatásában sem vehet-
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v(''ii ;íllaii(li'ts rciii('ii>c^»'t : ;uiii\ ivaliiik;íl)l) a kívánt békos-

s('<ín('k iciiirllö val<')s;í<fa ezen aiiiiistitiiiiii ideje alatt könnyen
occuiiiílliotí) aka(l;il()s einei-^'enti.íkkal l»i/,(tntalansií<í«;á lehet.

Fölsúj^es és MéltcKságus l^iincipálisini ke^yessen annuálú s

velem közlött instinctiókkal specialiter intiniálván. paian-

csolják, hofíy a Nemes Váinie<:yék s iíf;y az militia iiiínt

oly kész appaiatnssal és hadi szüksé;íes disj)(»>itii'»kkal pm-
videáljak, hojív annak nu'^ nem léteiivei keményei)!) m«'»d-

dal a<í}^rediiílhossam további operatiíiim hasznos folytatásit.

Hojíylia azért a nímet ellenséfínek ujabb, elviselhetetlen

vasij^ája és tei'lies portiéizjis.ínak súlyja alatt keserves szen-

vedésünket, sokféle szinek által föltahíh't mt'xlok alatt vah)

siralmas thoatrumi kínoztatásinkat s majd ntolsíi kétséj;ben-

esésünkkel mind jovainktnl s kedves életünktül nie^foszta-

tiísinkat iiciii akarvjín magiunkon éreznünk s reiterálnunk

;

az Tekéntetes Nemes Viírmejíyének ré^i dücs»'ísé<íes szabad-

sájí};al tündtiklö lakossai mind ezeket s mind ezeknél több

siralmas, elölszáuüálhotatlan sanyarííattatása által szenve-

dett nyomorüsií^os, fölmészároltató tyrannismusit funtos ron-

siderálással elüttök for<íatván, — bizonyára, a kiben e>ak

ejíy csö])p maiíyar vér van is, föliiidiilhat vérünket szomjii-

hoz() s édes liazánkbul kiijeszteni kív;in('» erszakos ellensé-

gére, ki-ki fölgörjedvén, mostan virágjában fénl ideivel, régen

(')hajtozott szal)adságát personalis insurgálásával, egyenl
közakarattal, egy szívvel-lélekkel manuteneálvjín. munká-
h'xlni igyekezzik. .hit ugyan eszemben, hogy nitha az Tekén-

tetes Nemes Vármegyél)en lév taxata nemesség bizonyos

impositabéli contributiójával az hadak szükségét s hazánk
közjovíít segíttik: ha mely közlök vékony faeultásához kéj)-

pest lúra nem verdhetnék, — tenni diftieultííssát kívántatt't

fegyvere megszerzísiben, gyalog is, csak elhiszem, oly igaz.

vélek született hazatiúságoktnl viseltetvén, a praemissák

mélt() eonsideriílásiíval minden kedvetlenség nélkül, hogy

mind annak ])raestati('»jával, s úgy magok person.ílis insur-

g;íl('» készségekkel nemzetséges közügyünket együtt haszno-

san munk:íl(Mlv;in. kív;inj;ik folytatni. Minekokáért az

Tekéntetes Nemes \';irmegyét igaz hazatiüsjígára kénszerít-

vén, egyszersmind iteiatis vicibns adhoitjilom, hogy az prae-

mitt:ílt modalihís szerént. intia revolutionem tamen trium

sepf inianarum a die exhii)it ionis prai-sentium sz;ind:ilv:in. s

cnrrensei jiirtotásával is solemniter. sub nóta intidelitatis

publieáltotván, hogy kész fegyver és kív.-íntató reiiuisitumok

léteiivei, in gremio sui a praespeeiHe:iland(j tisztek praeti-

eiiíltotván, azoknak seriessit. nemkiil«ind»en elabor;íland(>

taltellaiis eonseripti('»j;ít szoi'galmat(»ssan perag:iltotv:in. men-
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tülelöbb az piaeiiisinuált terminus alatt kezemhez küldeni

ne terheltessék, hogy ad omnes nefors emergentes occasio-

nes et necessitates teljes készülettel lévén, tudhassam az

szerént az orderek expediáltotásával az Nemes Vármegye
insurgálandó népét oda, az hová az haza szükséges szol-

gálotja kívánja, — öszvecsoportoztatnom. Az. mely Isten

kezünkben adott fegyverünket eddig vezérletté : ingyenvaló

kegyelmibül, egy szíves lölköt kívánván, tovább is igéri bol-

dogulását. — Másként, ha valaki ezen hazaíiüságos adhor-

tatiómnak elsiketlésével magát abstrahálni, és a közjót

munkálódni nem kívánná : az olyan tapasztaltatik sub amis-

sione bonorum et capitis, törvény szerént büntettessík.

Caeterum, etc. 6-ta February 1709.

179.

Ái ojjész Dffiián innens Tekéfitetes Regementek hr'ujadé-

riiissi és colonellussinak szálló order, iit seqiiitur.

Praemissis praemittendis, etc. — Nyilván tudva vagyon
colonellus uram eltt az nímet nemzetnek eleitííl fogvást

ellenünk ezer mesterséggel practicáló s csalárdul agyarkodó
machinálódása, sokféle szinek alatt föltaláló módokkal való

siralmas theatrumi, édes nemzetünk siralmas, személy válo-

gatása nélkül szándékozó fölmészároltatási s majd utolsó

kétségben ejt, mind jovainktul s kedves életünktül álnokul

igyekez megfosztása, majd ezeknél több siralmas, ellszám-
lálhotatlan sanyargatása, keservessen czélozó tyrannismussa.

Nem kicsiny, zokogó szívem fájdalmával némely tiszt urai-

mék s közvitézl rend íizethetetlenségébül, mindjárt nem
accedáló promotiójokbul, kedvezéssel nem hirtelenkedhet com-
placentiábul szármozott disgustusokra nézve, noha fölindult

fegyverkezésünk ideiti fogvást sem nyújtatott quártélyokkal

nagyobb consolatiójok : mégis, vélek született s édes nemzet-
ségekhez tartozó vérséges kötellességek megvetett elfelejtésé-

vel s könnyen cavilláló tévölgésekkel tapasztalhatóképpen
láttotnak botránkozni s végs hazaíiúságokban csüggedezni.
— Ez illetín lejáró kétséges tévöldéssel deviált a Duna
túlsó földön Ocskay László és több hitek csorbító. Nemes
Confoederatiótul elszakadott hitetlen pártosok, melyek csa-

lárdsága által káros periclitálással forgolódik (a német.) Hogy
azért az innens föld következhet csüggedezése eltávoztatásá-

val és a túlsó földnek kívánatosb helyreállításával, mostan
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virájíj;íl);iii tiiiidíiklö üdiikkfl ré;írii ('diajtozott szahadsámiii-

kat iniiiik;íl(Mlvíín. iiiaiuitrncálnuiik kívánjuk. iuiii<k'ii bot-

nínko/.liati't i-avill;íl.ÍMiiik tVlictr-trlúvcl és hazaíiúságtalan-

sáfí, ItalvílcktMh's s/í\ rnikl)iil kiirtásával. t'<íy szíves lölkíit

kénén Isten által kezünkben vett nenizetséjícs feííyverünk

fíyiiinülcs()Zf)l)l> imiiikál('»(ló kornnínyozása; a Tekéntetes Nenie>

Vái iiic^^yéknck ÍMtiin;ílt peisonalis insurjíáló készséjíekhen

sem kételkedvén, oly ijíaz hazafiiísájíokat remélem, h(»jíy ad

onines nefors emer}j;entes occasiones et necessitates, kész

fejíyvericl s kívántató requisitumokkal, egyetért fölkelé>ek-

kel az haza szol^;ílatját fojíják folytatni. — MéltétsíuoN

Generális-Marschallus Károlly Sándor uiam az Duna-mel-

léki és Yií^foM túl val('i oi)erati(')kra ma^'a felesszámú eor-

])ussa rendelésével. Generális Bottyán János uram népe

liaiiKír üdön odaérkez conjunfíálásával indítják meg hasz-

nos operatiójokat kegyelmek. Colonellus uram azért <»ly

retlexi('»l»an tartsa maga ezerit. hogy az mozdítand('» tuls('i

operati(')khoz képest, dum et ([uando oda, az hová az haza

szolgálótja hozandja magával, megindulhasson, egy cori)Usra

verdvén, e diametro mi is, vérünket szomjúhozó s hazánk-

l)ul kiejeszteni kíván(') erszakos ellenségünkre megindulv.ín

egy szívvel lélekkel, hazánkért, nemzetünkért, hitves confoe-

deiatiónk megtartásával ne szánjuk életünket tViláldoznunk

és vérünket kiontanunk. — Praemissákot leginkábh azon

okl)ul kívántam exaggerálnom, hogy sokan tiszt uraimék közül

akármely heltelen szavok futtat.ísival nemhogy a kíizmili-

tiát és a lakos szegénységet magokhoz allieiálván. l>átorít«'>

sz('»val biztatnák: st megbotránkoztatviín. manoktul elidege-

in'tik. ete. 6. Februarv 1709.

180.

IJrcsi Ildi-. t(ii)(írsi irat, Bethlen Gáhor kornhól.

Superioiibus diebus elapsi anni. ])riust|uam Transyl-

vaniae Piinreps ))edem regno suo efterret. Austriae seria

eonsultatione (U'lilx'ratum est, qua nempe methodo íirma et

certa ])aeitíeatio ín omnibus regnis et provineiis impi'rio

SaeratissimaeC'aesareae Majestatis subjaeeiis eonstitui pos>it :

(juam exe(|uendum susceperunt nuneius apostolieus, legátus

Hyspanieus. legátus Fhtrentinus. lmi)eiat(uis Honumi poti'U-

tiarii Harraeh et Hoys. eardinalis Moravorum a Ditrichstein.

Vrinceps a Valstein. neiiion aliis ex praeeipuis oftieialibus

Imperatoie destinatis.
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Proposuit aiitem legátus Hyspaniciis ad seqiientem

formain : Qualibusiiam módis et mediis párat is in imperio

motibiis legnimi Hungáriáé cum annexa Transylvania in

devotione et íide Suae Majestatis Caesareae detineri possint ?

Qua praeparatione audita, prolatis in médium a tanto con-

sensu votis, ex quo unus tandem concordiae magis innitens,

in hunc effatus est modum : Hungaricam gentem regni sui

iura et móres rigide observare et seditiones hactenus con-

citatas nullo alio ex fonté emanasse, nisi ex causa violatorum

privilegiorum et libertatum. Quod si libertate pristina et

immunitatibus, quibus ab initio regni sui sine interruptione

gavisi sünt, iterum ornarentur et in pristinam vigorem

constituerentur : fre facillime, quod sine ulla difticultate

Domui Austriacae se denuo subjicerent et in üde pereniiali

perseverarent. — Ad quas legátus Hyspaniae interrogando

:

quantis copiis et quo sumptu durantibus bellis Turcicis

praedecessores Imperatores Romani, tam atroci et immani
hosti resistere potuissent? communi consensu, vei etiam exerci-

tuum Imperatoris, quoad Germanicum militem nunquam ex-

cessisse, summatim 34 millium, excepto levi exercitu. Ad quae

legátus Hispanicus, ejusdem Regiae Majestati : Dominus
meiis clementissimus 40 millia bonae et exquisitae arma-
torum militum hoc anno, quandocunque necessitates pos-

tulaverint, exhi))ere et concedere, ad 40 annos propriis

sumptibus sustinere statuit, cui exercitui si levis armatúra
Polonorum adjungatur, perfida haec gens, quae toties maje-

statem et autlioritatem Caesaream violavit, radicitus evelletur

et al) ipsorum tyraiínicis invasionibus vicina patria vindicabitur.

Huic sententiae a consiliariis Imperatoris oppositum

est. Hungaram gentem esse validissimam, levem armatúrám
asvetam, bellicis expeditionibus iiunc eo deductam, et vires

a Turcis semper reassummant, non tam facile eos opprimi

posse, nec invasionis tam graves subesse causas. Quod legá-

tus Hispániáé intelligens, hoc retulit : Ante omnia, Turca
est auro incitatus, omninos a Bethlenio est avertendus, et

totaliter eo deducendus, quibuscunque módis id fiat, ut

gens Hungara magis-magisque reddatur iiivisa, proditionis

arguatur, et pax perpetua cum Domo Austriaca stabilienda

similate strenue intendatur. Tnterea imitamini processum

invictissimi regis nostri, quilnis módis monarchiám ille suani

stabiliaverit. Constituantur barbaris istis gubernatores passim

absolutae potestatis quamprimum, quae authoritas inferendis

sententiis ponendis novis legibus sit íirmissima, ita, ut nullo-

modo allata gul)ernatoris sententia récédére, multominus apel-

lare liceat. Premantur millenis módis; conquerantur de illatis
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iiijuriis. (liiiiitt.iiit tir ;i(l .líiiIxTiiatoicin. t'iini acccssioiic Jmpc-
latoiiac Majcstati nihil coiistai'c de sacvitia ^'ubcí'iiatoris

sui, ct acínic fciciitcs ini(|iios siioniin proccssus : oiniii taiiicii

iicivo lal)()i'atur, ut ^'lavainina uníloíjuaqiie submoveantiir.

Sic hcstiac illac noiiadinochnn lato respicienteni culpain

Jinix-ratori nulla infcnc jxttiiciniit. ct sic scclus onmc in

^iihcrnatoics dcrivahitiir.

Xiliil tanicn ab iiifícnio rcccdant jíiihernatorcs. scd

([uihiis putiiciunt, tcchnis circnnivcniant, jmciíis excofiitatis

dcliníiuontcs afficiant, et inauditis niodis exajíitent ; sic liaec

pens JM;;i inijjaticntissinia de ncccssc scditioncm aliqnain

excofíitai-c dcl»cl)it ct cuntia ^uhcrnatorcs insurgfrc ; (|Uo

pactü inaudita caiisa, taníjuani inviolatores Majestatis prac-

cedendü, vicina inii)loral)nnt aiixilia, ex voto succedet ne,<;o-

tium vcstnim, compliccs liabebitis re*;nicolas, ad quos ruptoies

))rini() e niedio tollite, ct sic cos, qui hacteniis nionaicliiam

inipcdivcrc, a minimo ad niaxinnim cvellere, et din optatani

pacem eamqne íiiinani ac perennem constituere, collapsani-

que ex parte aniplitudine ct magnificentiam domus Austria-

cae gloriosae i-cstitucic poteritis: insuper si ex casn aliquo

excrcitiis pra(^dictus pcriclitarc dcbcat : istis 4(» niillibus 20
adhuc niillia supcraddcrc Doniinus mcus clementissimus deere-

vit. Quod responsum ab omnibiis ratificatum, íinita consiilta-

tione ad Imperatorem delatum est, qui consideratis rationibus

ct additisphiribus, huic scntentiac subscripsit. Cujus cxccutio

Yvhti\m\o.(WaJJ('usf('in) et comiti de Monté Xiirro (Sr/nnir-

.^enhcni) statini comniissa est, quibus incujnbcbat, ut cojjnito

proprio niotu mutationes in Hunííaria inauditae seditionis

acceptaoccasione ])racdictuin repnum invadcrcnt ct Scntaviae

ad Va«íuin incipiendo. onincs juiíularcnt.quod líMjucrctur Hun-
jíaricc, a 1 2 annos nunicrando, usque ad consununatani actaton
et exijíuuni lionestatis, quod <ícrerent, in frontis])iciisper cajul-

los dcnotatis, cvellerent funditus. Hanc auteni constantiani

continuantes, doncc Piin(i]»cni. seditionis autoreni aut rcirno

cxpcllcrcnt, aut vinctuin Iin])cratoii tradcrcnt
;
quod si bcl-

luni hoc ad tantuni tcnipus ])rolonj;aretur : posse interea

dcsolatas provincias cxtcris nationibus denno repleri ct

spatio tanto ab omni dcsolationc vindicar(>. l^ua intentionc

iani ctiani jiroi-rcssus fcccruut : cani auteni sentcntiani ca

protestál ionc legátus Hispániáé íinivit : Si non siniplici-

ter Caesarea Majestas secunduni hanc conlusioneni ncgo-

tiuni hoe cffcctui darc vclit : KcLiiain ^lajestatcni Hispániáé
oiniii opc ct auxiliit al) liiqu'ratorc icccssui'Uin. ct absoluto

felicitci- hoc opcic, cundcni ])roccssuni in ^foravia. l-?oheniia

et Sylesia cuni annexis piovim-iis institucnduni esse.
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181.

Generoso Dominó Francisco Palkovics, praesidii et plagae

SimontoTíiensi inspectori et plenipotentiario actucditer pro-

creato, praesens instriictio assignattír, ut infra.

Nemzetes Vitézl Palkovics Fereiicz uramnak per

praesentes intimáltatik. Minthogy ennekelötte is gyakran

kegyelme pro sui accomodatione insiniiálta nálom magát
hasznos, igaz hazaíiúi szolgálotiban kívántató forgiilódásinak

szorgalmatos ajánlására, s tehetségét mindenekben igéri^

készségéhez képest speciális reflexióban kívánván vennem

:

Nemzetes Vitézl Grayner Antal tábori fstrázsamester

uram, lígymint ekkoráig simontornyai praesidium és azon

az plágán praeíiciált plenipotentiáriusom, mostani functiójátul

lett revocatiójával s egyszersmind sümegi fcommendáiisi

hivatalra promotiójával tetszett Palkovics uram dexteritásá-

nak ugyanazon simontornyai praesidium és a táján való

plága mentül jobb conservatióját és manutentióját megírt

Grayner uram helett, hasonló obligatióval, cum infranotata

tamen speciali circumscriptione, mint substituált inspectorom-

nak concredálnom ; úgy, hogy ezen alább punctatim eleiben

adott instructiójátul semmi lett úttal extravaganter digre-

diálni, consequenter valamely machinatiók vagy újságok

kezdése által hazánk és praesidium s azon plágán lév
szegénség ruinájára, pusztulására vagyis periclitatiójára czé-

lozó dolgokat attentálni ne merészeljen, hanem mindeneket
cum praescripto ordine rendben venni és folytatni így

tartozzék

:

Elsben is azért, midn nevezett Palkovics Ferencz

uram a praesidiuml^an érkezni fog (ki fell egyébaránt

magának is intimatiója fog menni commendáns Horváth
Ferencz uramnak), minclenném ottan folytatni kívántató dol-

gokrul magát informáltatni s azok observatiójára, stabili-

mentumira nézve commendáns és a több praesidiarius tiszt

urakkal jó harmóniának, s kit-kit in convenienti suo honore

tartani kegyelmének szükséges lészen, úgy mindazáltal, hogy
a praesidiumnak kormányozását, nem obstálván Horváth
Ferencz ottvaló commendánssága, — mivel ennekelötte is, míg
hasonló caracterben embereim oda nem expediáltattak, igen

csekély gondviselés lévén azon végházra, — teljességgel reá

magára ne bízza : hanem minden intervenientiák alkalmatos-

ságával, praevia nihilominus communicatione ipso et cum
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(loiiiinis (>fti(i;ilil)iis piin-sidiaiii- lijiltciis. Ii;is/ii;ii:i j<'»ii;ik

liíttatíi piaoidimii dftlgait iiuaiuiii.ílja és folytatni a/ v\ü\t-

Ix'iii autcrcssoia s/orjíaliiiatossá^ával i^yi'kczzt'k. Kiválké|»-

pcii 1M'I1Í<Í

Másodszor. Lc^clsölih iiuuiiilx'Utiiíja lóvén fívanlizoiiiiak

naponkénti intntcntiéiji'ua kív;íntatr') provisió bcszcílése, htt'^y

al»l)iil a praisidium f<»iíyatk(>/;íst ne s/.mví-djí'n jmt incniiani

aiiíiuani : adlaltor.-íljon inspcctor niani ö kr^yj'lnu* uiindcn

úttal azon, lioiíy pro modcino hyhcrnali intcrtfntionc circa

dt'ltitaiu iniinartirizationcni gvardizonis Siniontornensis kés«'»n

érkezett assi<ínati('>ja miatt niind*'nna|)i sultsistentiájára ft-h-s

ííahona croííáltatvíín. étele sz;iin;ira az nientiillianiaréld> a

nia^azinnmban lefund.íltassék, söt ö kegyelme úgy pntvi-

deáljon. hogy in omni casu et necessitate mindenkor egy hol-

najiia ezer ember számára tartható magazinnmja lehessen

készen ö kegyelmének. És mivel a mostani jjékkenieneze

nem elégséges az otthenn lév jjraesidium t;iplál;ís;íra ma-
gában, s másként is alkalmatlan s rondástul félthet helyen

mondatik lennyi, — méltó mentülhamarébb ha többet nem is.

csak egy p;ír j()koros (jóhont) kemenczéket a v;iroson, vagy a

v:irban. a hol alkalmatossabbnak lennyi láttatik, kegycl-

ni(''ii«'k csiiKÍltatnyi, hogy valamint töiténvén obsidi('»ja a

véghííznak : egy helyen ha nmdása lenne a prófuntháznak.

niiís helyen csakugyan a sütés continuáltathassék. — Hogy
azonban

Haiinadszor. A |)ra('sidiunil);tn kívántatét jé» rendtart;W

in suo esse a militia directi('»i:ha is nu'gtartathassék : beme-
neteiivei már fíiljebbendített inspector uram meliori esse

méltó, antecessora által scrijjto kiadott instructi(»t mind a

haupt-bacht s mind m;ís sti:ízs;ik szolg:ílatjokban obsi-rvfil-

tassa, és a mikor auctic'iját. dui)la r:ítát is az itlnek szük-

sége s az alkalmatossíig úgy kívánja : kegyelme a pre-;i-

diuniban együtt lév hadi tiszt urakat isin tali casu consulál-

v.ín. mentül j(»b])nak ct>m])eriáltatik. az szerént disponéilhat ja.

A mi penig méír in jiertcctum statum akár a b;ísty;ik dolií;i-

ban. ak:'tr m.is kív;íntat('» épülcfekben az id ríividsége miatt

nem ett'ectu;iltathato(t. az id kinyiliísjival. st valamikor

kegyelme mt'idjiit liitja. icparáltatni semmi úttal el ne
múlassa

; mivel a pal.inkok is mind egészlen suo niodo úgy
nem renoviíltothattak. hogy a ic'-giek helyett mindenütt újak

:illítliatt;mak \olna. - annakok;íért azok szi'rzésében is azon
munkiiliidni kell inspector urammik, h«>gy praeter necessi-

tatem legalább ezer szál mindí-nkor a praesidiundian készen

lehessen. Tüzbíiul azonban ríividség nélkül oly hasznos

dispositit'ít kell tennyi. hogy se rövidség abbul is. se pazar-
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lás fölöttébbvaló ne következzék; melynek conservatiójára

és illend nujddal lehetu kiosztására erigáltaltassék oly ma-
gános kulcs alatt járó alkalmatosság, a honnét kinek-kinek

az piaesidium szolgálatjálían lévk közül convenienter osz-

tassék ki az olyan fa. Ezek fölött

Negyedszer. Igen nagy javunkra czélozó s majd leg-

inkább szükségesebb is mindenekfíilött a jó communicatiót

mindenfelé, passusokon lév tiszt uraimékkal tartani, nem-
külömben Dunán által, közel Dunához lév tiszttel gyakran
correspondeálni. Duna mellett lév falukon bizonyos, s hír

;

levélhordozó emberek constituáltassanak, úgy Dráva felé,

Péter-Váradig is egy bizonyos ember légyen, ki minden-
ném híreket és a táján lév ellenségnek constitutiójárul

legalább minden holnapban kétszer kitanuljon és relatiót

tegyen. Azon ember penig fizetésért tanál több társokat magá-
nak, kiket, — ha szükség úgy hozza magával, — sííríí rela-

tiókkal l)eküldhesse Simontornyára. — Nemkülömben Pécs,

Szigetvár és Horvátország felé ekképpen szükséges obser-

válni. Egy szóval, valahová szükségesnek Ítéltetik lennyi,

id és alkalmatosság és az ellenségnek conjuncturái fogják

mutatni.

Ötödször. Hogy a jó rendtartással mind a közigazság

és a kívántató subsistentiák praestáltatván, a jó egyesség

és szeretet minden privatum-keresés nélkül mind a tiszt

urakkal, úgy a szegénséggel, hogy ad ulteriora publica

Inclyti Pegni servitia huzás-vonyás nélkül megoltalmaztassék

és manuteneáltassék, magát szerettetvén mindenekkel, a kíván-

tató beneficiumi gyakran a praesidiumhoz rendeltetett helyek-

bül praestáltassanak : nemes vármegyei tiszt uraiméknál, kik-

nek maximé incumbál, requisitióit ottan-ottan temiyi, st
strictissime adurgeálni kölletik, s ha másképpen nem, etiam

executione az oly negligens tiszt uiaiméknál és lakosoknál

a requisitumok beszolgáltatását ; mely ha szintén egy kevéssé

slyossan esik is a szegénségnek : inkább apraesidium javát.

—

hogy történhet periclitatiója ne következzék, mint a lakosok

heltelen lamentatióját nagyobb consideratióban köll vennyi,

s némelyek eddig practicált szokások szerént, (mi)it) ezeltt

egy kevéssé följeb])emlétett inspector uram, difficultásokhoz

több difficultásokat szaporítani ne igyekezzék, hanem men-
tül jobban dexteritássátul kitellietik, az dolgok facilitati(')já-

ban mesterkedjék, és tempestíve nékem mindenném consti-

tutiókrul, szükségekrül s azok supplementumára kívántató

modalitásokrul informálni kegyelme ol)ligáltatik. Mely
praemissákban hogy fundamentumossabb lehessen : méltó sz()-

val is megírt Grajner Antal uramtul mindenekben teljes
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iiitoiiiiatiitt pro MII iliicct idiif vfiiiiv). a/.okho/ kt'|»l•^l a

init j(tl)l)iiíik itél, a szerént dolgait s iua;;;it alkalmaztatni.

liojíV szép dicséret t's nia^'avisclésével naííyt»l>lj-na;íy<»l)b ineri-

t uniókat szrrezvén ö kcgyclnit' nia;;ának, — kívánatos elö-

incnetclit édes hazánk közjovára czélozó hasznos szol^álat-

j:íl»aii nyerhessen.

Hatodszol-. Hojíy jkmiíjí tudhassa kegyehne nia;:a

intt'rtrntii'tjiit honnét és nii nu'xldal vennyi. — pra«'sentihiis

annL'ctjíltatik, tudniillik, hofív odaérkezésével Grajner uram
szállását a pracsidiumhan vefjye macának, és valamint

Grajner uram hol vette majía mennyi portiúit. — ö ke-iyelme

is a medio mensis Marty ott, onnénd s azonképpen tudhassa

percijjiálni. A maiíazinum penijí niint van ? mi kíilt helöle

s hová? arníl tudósítani s mentül johhan conserválni. és

ha mi oly szükség adná elöl majját valamely dolojíban, hogy

arrul in tempoiv succurr:ílhassak. s mindenekben a prae-

sidium conservati('>ja secundáltassék : mindenkor elttem jé)

idején repraesentáltassék, hogy valami mentsége inspector

uramnak egy vagy más interveniálható okhul és fogyatkozás

miatt ne lehessen.

Hetedszer. ]\rindeiintalan az vái- kíiiíil lév marasztot.

(tnovsár) az ellenség fortély;inak eltávoztatására nézve a mos-

tani téli alkalmatossággal jegeltesse, és valamint sokszor neve-

zett Grajner uram. az hajók dolgában ])ro debita communi-
catione cuui "J'rans-Danubianis habenda fjíradni kívánt. —
hasonló szorualmatossi'mgal mentül több haj('>kat szerezv«''n.

és az oly hajók reíjuisitumi iránt elégséges dispositiót tegyen,

kiket in eft'ectum deducálni is szükséges ; czaikházat, czaik-

vortert (lin(hzertár)iok) és ])attyantúsokat, (fi/f/'f nemkülíim-

i)en niiís. minden azon praesidiuudioz szükséges mestt'rembere-

ket conserválni. a hazának nu'utül nagyol)b eompi'udi urnával

láttat('» expensáival. — elhittem, kívánja ö kegyelme. Az
egresi révhez ha jó dispositiót teszen, industriája által haj«'»-

kat szerezvén oda. — abbul jíivö proventust ügy a ])rae-

sidium ])ul)li(a szükségére és mesteremberek íizetésére for-

díthatja ö kegyelme. — Oly oeeonomi:lkat exeree:ilni kív;in-

tatik. a kik sem a szegénség opressi(')j:ira, sem penig maiía

privát uiii:ira ö kegyelmének ne fordíttassanak ; kikrül, s ügy
miiulen dexteritáss.ínak bizott (hd-iokrul elégséges számot

adhasson, dum et íjuando eomi)ell:iltatni fog sokszor endé-

tett inspeetor uram; kidöuibet nem cselekedvén.

Dátum i'X castro Devecsi-r. die 2. Marty, anii«> l)«>iiiiiii

iiiillesinu) septingentesimo nono.
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182.

Nemzetes Vitézl Grayner Antal uram installáltotott sümegi

föcommendánsságra, sequenti tenoré adatott intimatiója

:

Minthogy az mostani ellenséges constitutióknak. con

jecturáknak alkalmatosságokkal némely praesidiumbéli, úgy
regementekbéli tiszteknek immutálásokkal interveniáltanak

légyen feles aperturák és bizonyos vacantiák ; kiket, tisztem

s hivatalom szerént ösztönöztetvén, propter avertendas ma-
jores coiifusiones in tempore remedeálnom kívántam: említett

Grrayner Antal uramnak értésére adnom, hogy adtam orde-

remet Nemzetes Vitézl Melsofczky Ferencz generál-adju-

tantomnak : Elsben is említett Benk Ferencz uram ezerihez

conferálván magát, ottan annak effectivus statussá tabellá-

ját more solito concinnáltotván, defectussát, subsistentiájá-

nak quidditását és az regementnek praetensióját eltte

remonstráltatni el ne múlassa. Mindezeknek végbenvite-

lekkel megírt Grrayner Antal uramat az ezer eltt debito

modo et ordiiie vice-colonellusi functióra solenniter instal-

lálni igyekezzen. Incumbálni fog azért neo vice-colonellus

uramnak, post peractam installationem azon regementet
Benk Ferencz uramtul apprehendálván, annak atyaiképpen

gondviselésit nemcsak acceptálni, st defectussát is minden
úton-módon remedeálni, és ha valamely praetensiója volna

az regementnek sokszor megírt Benk Ferencz avagy más
tiszt uraimék ellen : tartozik vice-colonellus uram annak boni-

ficatióját, etiam acceptis obligatoriis, suo tempore desum-
málni ; egy szóval, akarván hosszas írásomat compendiálni

:

relegálom vice-colonellus uramat generál-adjutantomnak
fusius deciaráit orderemnek continentiájára, egyetértvén

kegyelmivel, a szerént kormányozza kegyelme a regiment
dolgailmn occurrálható difíicultásokat. E mellett, experiálván

kegyelmire sok ízben bízott dolgoknak cum summa sedu-

litate, dicséretessen elkövetett activitássát : tetszett ezen

functió mellé Sümeg várának fcommendánsságát kegyel-

minek adjungálnom, expressa hac declaratione, hogy ott is

convocáltatván az ottlév vice-commendánst, pattyantúsokat,

(így!) mestereml)ereket, odarendelt commissáriusokat és prae-

sidiariusokat : azoknak jelenlítekben föllebb megnevezett
generál-adjutantom által magát rite azon functióra instal-

láltotván, — eleiljen adandó instructiója szerént az prae-
sidiumnak, hittel obligáló kötelessége szerént, szorgalmatos
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^íoiidjíít viselni ('-s ((|(li;f iil)l).iii ttiití'-iit <l«'tc(tMs<)kat. kiket

iiiíísok nciii «'iin'ii(l;'illi;ittiik va^y eiuciKliílni studio in'«;li<,';íl-

tak, — lu'lrclioziii cl ne iiiúlassíi; az instiu(ti<it i)«'ni«ílen,

és az jcickrül c()iuinn;ílt iiistiiiiiK'iituniot taitozik ö ke<;yi'liii<'

vice-C()iinii('ii(l;'ms iiiaiiitul ezen ordcrciii iiiclk-tt repctálni

;

lialiojív iiiindazoM.íltal az ö kc^velinc kézinél a megírt
iiistiiieti('> nem íahílna extálni : tehát praedecossora, néhai

'l'ekéntetes Xenizctos és Vitézl Domokos Fercncz árváiniíl,

si<ínantor ix'dig Nemzetes és Vitézl Domokos Sámuel cai-

tellaiis commissárius uramnál köll investigálni, ac hahita

eadem instructione. annak tenoiát adamussini observálni

szorgalmatoskodjon. Minthogy ezek mellett sokszor nu-g-

nevezett jonnan creált sümegi commendáns uramnak eddig

Simontornyán és azon plágán lév helségekben is. vi oftiey

volt inspeetiója, s onnét eltávozásával és elbbeni funeti<')ja

cessálásával annak kormányziísára szükségesképpen köUe-

tett Nemzetes Vitézl Palkovics Ferencz uramat nevem
alatt lév inspectornak suhstituálnom ; kihez képest méltó

lészen már egynehány ízben titulált commendáns uramnak. -

inspector uramat mindenekrül inform.ílvjín, — teljes dispo-

sitiókban liagyni. az üd alatt pediglen a megírt Palkovies

uiam jó lendben hagyására és bagázsiáinak elhozatásjua

(kit inkább jovallanám, hogy a sümegi praesidiumnak mos-

tani nagy szüksége miatt, ha lehetne, pénzzé fordítaná), tinita

installatione Simontornyára fog rándulni, sünu-gi viee-eom-

mendiins uramat is absenti;íjál)an j('» instruetió alatt marasz-

tani, hogy praesentiájának neui-lítelivel sokszor megírt

eommendánsnak, valamely reméntelen, de könnyen történ-

het confusió ne interveniáljon, meghagyván kegyelminek,

hogy az interveniáh) oceurrentiákrul srn tudósítsa eoni-

mendáns uramat, kihez tudhassa magát dirigálni. Az(miban,

hogy tját mentülliamarébb Sümegre bagázsiástul együtt

siettesse, reeonnnendáltatik, hogy annyival is inkább kegyel-

mének ('(mcredjílt funeti('»ját inehoálván, azt szerencséssen

rontinujílhassa ; kire hogy Isten szent Fölsége kegyel-

mit boldogul segílje, — szívessen kív;ínom. In eastro

Devecsei-, die .'?-tia Martv anno 1709.
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183.

Iiitimatlo Dominó Francisco Melsofszhy, Generáli-Adjit-

tcmtio, in nejjotio installatiofiis commendantis fortalitii Sü-
yneyiensis et síibdivisione Inclyti Regiminis Francisci Benk'i

in i^raesidia Sümegiensi, Simontorniensi, Csesznekiensí,

Fokiensi (Sió-Fok) collocando sonan.^; ut sequitu.r:

Nemzetes Vitézl Melsofszky Ferencz generál-adjutan-

tomnak praesentibus adatik értésére : Hogy mivel sok országos

foglalatosságimra és az mostani conjuiicturákra nézve ma-
gamnak innét kívántatóképpen az Rábán fölll, Szombat-
hely tájíkára kelletik mennem az hadak köziben

; hogy annak-
okáért itt is absentiámban dolgaimat folytathassam : ezen

orderem vítelivel említett generál-adjutant uram mindjárást

Sümeg felé vévén útját, azonnal ezen annectált ordereimnek

ereje mellett Nemzetes Vitézl Benk Ferencz gyalog-óbes-

ter nram regementjét rendben vitetni, és annak effectivus

statussának tabelláját debito modo concinnáltotván, defec-

tussát eltte és subsistentiájának mivoltát megírt gyalog-

óbester uram által remonstráltatni el ne múlassa. És mint-

hogy most titulált óbester uram mostani maga functióját

szándékozkodik megváltoztatni : arra nézve, hogy azon rege-

ment ne periclitáltassék elöljárójának nem-lítelivel, — tehát

kegyelme helett Nemzetes Vitézl Grayner Antal uramat
eleiben praeíiciálván, annak módja szerént az ezer eltt vice-

colonellusságra installáltatni szorgalmatoskodjon ; és mivel

Nemzetes Vitézl Dániel Ferencz uram is maga hivatalját

kívánja könnyebbíteni és (alezredesi) tisztét quietálni : azért

kegyelmit post peractam installationem óbester Benk Ferencz
czel együtt utánnam Szombathelyre dirigálni igyekezzen. Mivel
azonban vacans tisztség, de kiválképpen fstrázsamesterség

vagyon azon regementben : azért annak, úgymint fstrázsa-

mesterségnek elviselésére Galenius uramat inaugurálja az

regement eltt, reducálván másféle subjectumokat is Nem-
zetes Vitézl Fodor László gyalog-colonellus uram regement-

jébül, az kik hasonlóképpen qualitásokhoz képest applicál-

tassanak Benk uram regementjében tisztviselésre ; az

elbbeniek penig, a kik tudniillik extraneusok promotiójával

supereáltattanak s accomodatiójokat nem remélhetnék a
megnevezett ezerben, hozzám inviál fossanak Szombathelyre
Benk Ferencz és Dániel Ferencz uraimékkal együtt. E
mellett, minthogy szükségesképpen kívántatik a sokszor meg-

THALY KÁLMÁN : ESZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE. 22
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nevezett ivgemeiit mellé granatérosukat is adjuugálui

:

annakokáért Giayner Antal uram egyetértvén Galeniussal.

szorgalmatoskodjanak, hogy az regementl)ül száz válogatott

legényeket szedhessenek granatérosságra
;
kiknek raundérjok-

rul proxime teszek rendeléseket, melyeknek haupmann Kuszt

constituáltossék . kapitányul. — Mindezek meglévén, meg-
nevezett generál-adjiitantom az megírt száz granatéros mellé

ötven muskatéros hajdúságot rendelvén, küldje fíil a sümegi

praesidiunihan, és az most benn lév Fodor uram hajdúság;ít

fölváltotván, expediálja az ezeréhez ; és minthogy egy olyan

fortalitium, mint Sümeg, nem lehet jó gubernátor nélkül

:

azért de necesse kölletik olyan subjectumrul gondolkodni,

a ki tam in prosperis, (|uam in adversis ausibus tudhassa a

dolgokat dexteritásával kormányozni. Kire nézve ö kegyelme

elhivatván vice-commendáns és tiszt uraimékat, úgyszintén

a várban lév pattyantúsokat, mesterembereket és praesi-

diáriusokat, azoknak praesentiájokban installálja fcommen-
dánsságra tölebbnevezett Grayner Antal uramat, assignál-

tatván mindeneket az kegyelme kéziben s directiójában. - -

Az várban mindeneket jó rendben hagyásával lejövén gene-

rál-adjutantom. azonnal Galenius uramat, ezen annectált. ö

kegyelmének sonáló orderem szerént kétszáz hajdúsággal.

zászhJkkal. dobokkal és ahoz kívántató tisztekkel expediálja

Fokra és Hidvégre, hogy annyival is inkább absoluta coni-

mendánsságát manuteneálván Galenius uram, annak bene-

ficiumát is experiálhossa. Xemkülömben Simontornyára is

hasonló modalitással kétszáz hajdúságot küldeni el ne nul-

lássá, azonl)au cseszneki praesidiiimban is kétszázot collo-

cálni intendáljon, úgy mindazonáltal, — hogy, ha az rege-

mentnek effectivus statussá hetedfélszáz numerusra complete

nem extendáltatnék : tali in casu Simontornyára százötven.

Fokra és Hidvégre százötven hajdúságot impraesidiálni szor-

galmatoskodjon. Egyszóval, valamit az haza szolgálatj;íra

hasznossan czélozó dolgokban véghezvihet, ámbár propter

brevitatem temporis ezen orderemben nem inseráltotott

is, — elkövetni igyekezzen sokszor megírt generál-adjutan-

tom. Finitis sibi commissis elvárván kegyelmét Szombat-
helyre cum genuina totius negotii relatione. — Pro sui direc-

tione azt is kívántam generál-adjutautómnak értésére

adnom : olyan observatiót tartson, hogy. ha a sokszor

megírt regementnek effectivus statussá hetedfélszáz vagy

hatszáz személyre nem extendáltotnék, — úgy pruportionálja

az praesidiumokban való küldéseket, hogy az hol fölebb

százokat említettem, ottan nyolczvanra subtrahálja. és a

mely praesidiumban több kívántatik, oda többet limitáljon.



LEVELEK ÉS ÜGYIRATOK 1706 1709. 339

Ha azomban az fölll megírt két német tisztek azon func-

tiójokat acceptálni nem akarnák : tehát generál-adjutantom

egyetértvén Grayner urammal, minden utakat fölkeressen,

hogy azokra alkalmatos subjectumokrul idein provideálhos-

son. Ezen orderek oly véggel annectáltatnak kegyelmének,

hogy a midn a militiát a praesidiumokban szállítja, a tiszt-

nek assignálja, mely mellett magát praesentálhossa a várok-

ban lév commendánsoknak. Pro coronide obligáltotni fog

adjutánt uram az annectált juramentumnak formulája sze-

rént commeudáns uramat meghitezni. Dátum Devecser, die

3-tia Marty anno 1709.

Generális-Mezei-Marschall

:

O. Eszterházy Antal m. k.

184.

Bercsényihez.

Méltóságos MagyarországiLocumtenens és Fgenerális !

Nagy jó uram

!

Nem tudhatom mire vélnem : már nagy idtííl fogvást

semminém velem parancsoló levelét, st igazán írhatom,

Kassárúl 26. January datált parancsolatin kívíil legkissebb

intimátióját, mely szerént comportálhattam volna maga-
mat, — nem vehettem Excellentiádnak; noha ugyan az süríi

communicátiók elrekesztésének, de kiváltképpen Excellentiád

sok országos foglalatoskodásinak tulajdoníthatom : mindazon-
által, hogy tudhassa Excellentiád, az ittvaló dolgok is mi
karban legyenek? homagiális obligatiómhoz képpest kíván-

tam Excellentiád méltóságának alázatossan adnom értésére,

hogy itt még ekkoráig igen csekély nyugodalmat engedett

az ellenség, st most is naponként nyújt alkalmatosságokat

az gyakor velitátiókra, a mint mindezek kitetszenek ezen origi-

naliter alázatossan Excellentiádnak accludált levelekben elt-

tem tett relatióikbúl, az kemény télnek idejével miném
operatióit folytatta légyen csikvári sáncz ellen ? kinek meg-
vételével Fejérvártúl fogvást egész Simontornyáig kívánván
a Mezföldet hadaink nem utolsó ruinájával és subsisten-

tiájának nagy fogyatkozásával kezünkbíílkimosnyi, jóllehet —
Istennek szent neve dicsértessék, — még ezen föltett gonosz

22*
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sziiiulc'kát Ví'ghez iieiii vihette; liiszoni azon Jstcneinet, annak
kívánatüs végét sem engedi éinyi az ellenségnek : mivel vagyok

ollyan intcntióval, Logy az csikvári sáncznak szerencsétlen

casussát, tlünk lett elnyerésével eloszlott hadainkat öszve-

csoportüztatván, annak recnpcratiójjíra magam személyem

szerént actualiter compareálhassak ; melyek agressussával

minémö progressusom történhetik? arról is Excellentiád

nit'ltíjs.'ígát, szolgai kíitelességem szei'ént, alázatossan infor-

málni el nem múlatom.

Megvallom, Méltóságos Uram ! nem kevés rémülést és

terrort ineált némely helyeken az ellenség, csakhamar egy-

másután két Ízben történt szerencséjével, — mindazonáltal

sohult l('gkissel)l) cavillátióját sem vettem eszemben ezen

darai) tartománynak ; tovább is, tisztem s hivatalom szerént,

minden tehetségemet arra convertálom, hogy ennekutánna
is legkissebb oka ne lehessen az Tekéntetes Confoederátióhoz

hittel obligált állhatatosságátúl való tévelygésben: csak az

túlsó földrül is érthetném hadainknak szerencsés progres-

susit, mivel az ellenség teli torokkal hirleli szerte-széjjel az

Dunántúl történet szerént lett hadainknak eloszlásával esett

szerencséjét, — kinek egyébaránt itt mindeddig hitelt nem
adtunk s ezután sem adunk, annyival is inkább az méltó-

ságok ha bennünket is consideratióban vévén, valamely biz-

tatással consolálni méltóztatnak, mely iránt is alázatossan

instálok Excellentiád méltósága eltt : ne terheltessék vala-

mely consolatióra való matériát általírnyi, melylyel biztat-

hassam és conserválhassam ezen darab földet. Méltóságos

Generális Károlyi Siíndor uram Üjvárbúl 4:-ta January
datált levelét csak 5-ta currentis vévén, abban deciaráit

Excellentiád méltóságos parancsolatját, az kegyelme inten-

tiójáuak secundálásával és Csall(')közben való menetelemmel,

lévén post festum az id, nem eftectuálhattam. az havaknak
nagy voltok és az ellenséggel történt sok distractiók, nem
külömben az szénának, szalmának szki és az által következett

katonáknak lovatlansági impediálván utamat; mindazonáltal

az id alatt is valamit édes nemzetünkért és hazánk sza-

badsáuáért az ellenséi!, kfirával, kevésszámú hadainnual vég-

hezvihettem : semminek nem voltam elmulatója.

Az armistitium mi karban légyen ? nem tudhatom,
mert miólta általment secretárius Szálai István uram, bár

csak egy bíitüjét bíthattam volna kegyeluu'nek ; melyben
ha valanu'ly consol.itióra val('> okot mélt(')ztatuék Excellentiád

nyújtani : igen kedvessen venné ezen darab föld, csekély

személyemmel együtt. De caetero, kívánván hosszas írásomat

compendiálni és egyszersmind terhes gondjai között Excel-
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lentiádnak alkalmatosságomat (íjiy !) távoztatni : akartam ezen

acclusákat alázatossan transmittálnom, melyekbül az itt tör-

tént szerencsétlen casusokat jobban megérteni méltóztatik

Excellentiád méltósága. Engedje Isten, rövid id múlván
örvendetessebb hírek tudósításával udvarolhassak ; ajánlván

magamat szokott atyai kegyelmességében és sokszor érde-

mem kívííl tapasztalt protectiójában, és maradván, etc. Saba-
riae, die 15. Marty, 1709. •

185.

Elevatio pecuniae.

Aurei Hungarici, Transylvanici et Czikiniani currant

in íl. Rhen. nro. 6.

Aurei Electorum Ducum, Principum et rerum puldi-

carum, Imperii, necnon aliorum Principum Christianorum,

Hollandiéi item et reliqui communes iusti ponderis in flór.

B,hen. quinque, idest 5, grossis 10.

Aurei Gallici, siquidem inferioris ligae essent, in fl.

rhen. quatuor.

Talleri Caesaréi vulgo Graecenses, imperiales Gallici,

Hungarici, Transylvanici, Saxonici, Danici, Suecici, aliique

omnes, q'ui hactenus cursum duorum fl. Rhen. sive supera-

bant singillatim, sive in isto valore circulabantur, currant

expost in grossis quinquaginta, seu fl. 2, grossis 10.

Eorundem medii valoris moneta argentea, seu fl. in

grossis 25, seu Bhen. fl. uno grossis quinque.

Quartales, seu grossorum 10 valorem hahentes mone-
tae argenteae, in grossis 12 et medio.

Hispanici, Hollandiéi, ursini, leonini melioris ligae.

seu parvo leone insigniti, qui singillatim cursum 30, aut

ad minus 26 grossorum habuerant, — currant singillatim

in grossis 45, seu Rhen. fl. 2, grossis 5.

Horum médium valorem hal)entes monetae in grossis

viginti duobus et medio, singillatim, id est fl. Phen. uno et

grossis duobus et medio.

Quartales hujusmodi tallerorum, grossis undecim ; una
quarta leonini vilioris ligae, vulgo zolota nominati, qui

alias singillatim currebant in grossis viginti quinque, —
currant seorsim in grossis nro. 30, seu fl. uno, grossis 10.

Devalvati annis superioribus guldineri singillatim in

grossis nro. 20, fl. Phen. uno.
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Tinfa Pol(jinca et Pnissiaiia antehac in valore 6 gros-

sis ciiiivns, in giossis 7, seu cruciffiis vigintiuno.

Moneta XV cniciferis notata, alias in septemdecim

criu'ifcris cun-cntcs, ctiriant in giossis H, seu crnciferis

octodccini.

Moneta Bavaiiea et Biandenbuigica in grossis (juinque.

Moneta 7 eniciferonnn in jjoltuiis albis 5. id est

crnciferis 7 «'t medio.

8usták, seu (juaternarius Polonicus. in crnciferis 7.

Grossns duíiruni polturaruni albaruni in crnciferis

3-bus, seu denariis 6 ; ita, ut grossum unum in álba pecu-

nia dnae ])olturae, in cnprea trés. in niinuta auteni ct

Ungarica denarii 6 constituant.

Polturae all)ae in suo cnisu niancbunt. id est denariis

tribus.

Antiqui crucifcri et polturae cupreae singillatim in

denariis duobus.

186.

Eífész Dunán innens Telcéntetes Nemes Vármegi/e'kre inti-

miitorin. serjnenfi tenoré ut infra. Sjjmif/j'/. (Jh' "). Április.

Anno nOít.

8aluteni, etc. Xem kevés szívem fájdolnníval kölletik

exprobrálnoui ezen Tekéntetes Nemes Vármegyéknek iX. X.)

igaz liazatiúságoktl eltávozott vigvázotlanságát. mely által

annyira jutottanak gremiumiban lév helségek. hogy nem
kívánván conserválni az hadak alimcntatiójának nagy rövid-

ségével és az által mindnyájunknak utolsó veszedelmire czélozó,

szekér hátán, minden órán elfutó-félben lítelekkel extremi-

tásunkat prospeiálhotjuk ; st némelyek az erdt nyakokban
vévén, ottan lappanganak, st méltán tarthatok attúl. hogy

az erdnek megzöldülésével többeket is el ne nyeljen, —
melybííl nem egyebet, hanem utolsó romlásunkat remélhet-

jük, egész országosti í'lfutott vagy még elfutni kívánc)

szegénység által nem praestálható contrii)uti<'>knak defectussi

miatt, nem considerálván a szegény lakos, hogy az nímet

igája alá esett helségek in dnplo, triplo actualiter kénszerít-

tetnek az ellenségnek ad()zni. Világos példa lehet (^-/íc/) ebben

Xemes (jlyr, Ivonuírom. Esztergom v;íiniegyékben situált

nénu^ly helségek. a kik két-háromezei- forintokat is az

ellenségnek jjraestálni kénszeríttetnek : mely fíilöttébbvaléi.
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elviselhetetlen impositákkal még ekkoráig az magyarság által

nem aggraváltottanak, sötinkább az ellenségnek álnok

incselkedésétl, utánnok éjjel-nappal leselked elnyeléséti

hadaink által tehetségek szerént protegáltottanak, s ennek-

utánna is, bárcsak helekbl ki ne bontakoznának : minden-
felül reájuk rohanó ellenségnek kéziben eséstííl conservál-

totnának és per omnia média adhibenda manuteneáltot-

nának ; de nem tudom mitl viseltetvén, nemhogy az Tekén-
tetes Nemes Vármegyék tisztei szép biztató szókkal kívánnák
az helségeket consolálni, — st némelyek közlök hazug-

sággal költött híreknek könnyen hitelt adván, ex ignorantia

rei veritatis szántszándékkal rémíttik az lakosokat, és stú-

dió utat nyitnak az elszaladásra. Némelyek — csak elhitet-

tem magammal — az ellenség hízelked szavainak és színes

ajánlásának annuálván, hiteknek megszegésekkel az Tekén-
tetes Confoederatiótúl magokat segregáltotván, kívánnak
annak állhatatosságában cavillálni és azzal az ellenségnek

mintegy fejet hajtanak, meg nem gondolván azt, hogy az

ellenség szokott fortélyával revocálván az lakosokat, az által

portiózásnak újabb-újabb súlya alatt keserves szenvedésre és

sokféle föltalálható módok alatt lév siralmas kénzásokra,

avagy úgy mondván, csak majdnem kétségbenesésekkel minden
jovaiktúl megfosztásokra szándékoskodik naponként az lako-

soknak. Annakokáért, azért, hogy hajdani szabadsággal tün-

dökl édes hazánknak lakossi mindezeket s ezeknél több,

ellszámlálhotlan, nímet nemzetnek sanyargatása által követ-

kezhet Ínségeket eltávoztassuk : egy szívvel-lélekkel kíván-

tam ezen Tekéntetes Nemes Vármegyéket tisztem s hivatalom

szerént újobban requirálnom s egyszersmind is fgenerálisi

authoritásombúl peremptorie, serio insinuálnom, hogy in

gremiis sui comitatus olyan dispositiókat tenni, melyek által

az helségek lakossainak inhibeáltossék per absolutum helek-

bl kimozdulások, ne difíicultálják, ordinálván azokra az

Tekéntetes Nemes Vármegyék bizonyos tiszteket vigyázóúl,

megparancsoltatván keményen az helségek bíráinak és lakos-

sinak közönségessen, hogy senki ne meríszeljeii minden imez-

amaz futamodó balhírekre nézve lakóhelekbl kibontakozni,

annyival is inkább az hadak intertentiójának megszkéttésé-
vel az erdt nyakokban venni ; szorgalmatoskodjanak inkább
— a lakosokat sürgesse — már a praevie eltakarodott népséget

is visszahozni, az ki mind az házi s mind mezei munkáját
annak ideiben continuálni tartozik. Mert egyébiránt Isten s

világ eltt solenniter protestálván, hogy, ha az Tekéntetes Ne-
mes Vármegyék atyai indulatombúi procedáló adhortatiómnak
siketségre való vítelivel fogyatkozása következik az Nemes
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Haza szulííálotjáiiíik : jövciKlübcu is kciiiéiiy számodásra voiiyat-

tatváii, lu'in iiiásnok, hanem akkorbrii jíyalázat-vallással, inté-

sem megvet(''sének tulajdonítsák. Másként is. ha valamely

helséiíbéíi bírák és lakosíjk ezen parancsolatom ellen elme-

netelekkel capitositássokot eontinnálni eomperiáltotnak : az

olyatínokat militaris assistentiám által fölkerestetvén, azok-

nak minden jószágokat, úton-iítfélen, erdkön és egyéb tit-

kos helcken elröjtött keicsmínyeket, vermeket, ^ egyszóval

mindennémö értékeket minden könyörííletesség nélkül fölprae-

dáltotván, lakóheleket nemcsak tíízzel-vassal megemésztetem,

de annakfölötte személyekben is, földesuraknak nem kevés

károkkal, érdemek szerént való halálos sententiájokat ma-

gokon fogják experiálni. ^[elyre hogy in tali extremitate ne

fakadjak, az praemissákot elkövetni ne kénteleníttessem : remél-

lem, hogy inkább az helségeket conserválni (kívánják), mintsem

futásra az lakosoknak utat nyissanak az Tekéntetes Nemes
Vármegyék ; kinek recommendati(')jávdl kívántam az Tekén-

tetes Nemes vármegyéknek ex obligamine ofticii mei érté-

sekre adnom, hogy Isten bennünket segít kegyelme által

naponként immineálván a campérozásnak ideje: az árvizeknek

exundatiójával elrontott hidaknak reparati(')jában in gremiis

suis ezen levelem vítelivel tegyenek oly dispositit'ikat. hogy

azok sine ulla prorsus mora piaetieiáltotván mindenütt,

megindulásokkal az hadaknak lehessen mindenfell szabad

meatussok. — Az personális insurrectiórúl elbbeni prae-

mittált levelemben tettem volt endíkezetet. Sajnálkodván

köUetik experiálnom : nemhogy azt debito suo modo et

ordine intimatióm szerént kívánták volna az Tekéntetes

Nemes Vármegyék effectuálni, de még levelemre sem mél-

tóztattak váloszolni, noha ugyan két Nemes Vármegyék pro-

ducálviíii elttem metbodussát az meglehet persouiilis in^ni-

reeti(')nak, a többi suspcndálták intimatiómat. Kihezképpfst

iterato kívántam azon Tekéntetes Nemes Vármegyéket prae-

moneiilnom, hogy ell)beni levelemnek continentiája szerént

f- és alaesony tiszteket praeficiáltotván, dobokat, zászlókat

erig;íltotv;ín, az insurgiílandí'i személyeket minden nap s min-

den ('>rán készen eonserv;ílj;ík, hogy a midn a szükség hozza

magi'ival, azonnal mehessenek oda, az hová az haza szolgalatja

fogja kívánni. Hogy azoud)an az campérozásnak elérkezésével

ne distiaháltossanak az hadi tiszt uraimék a nu'zei, minden

('»r;in kívántat(') szolgálattól. minekeltte kiszállanak (|uár-

télyokbül : mélt(') lészen a Nenu's Vármegyéknek hadi tiszt

uraimékkal super praestitis praestandis íinalis computust

ini'álni, melyrül egyébiránt is adtam orderemet hadi tiszt

urainu'knak ; reméllem, ahhoz fogják magokat conformálni.
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A postamesterek intertentiójokrl is, az kik nem utolsó

szolgálotját teszik az országnak, mégis oly vékony emlékezet-

tel vadnak felölök az Nemes Vármegyék, meg nem gondolván

s elttök nem viselvén Sümegen tett egész Nemes Ország,

consequenter vármegyék determinatióját ; némelyeknek három
lóra rendeltetett portiójok, hoc fine : hogy csak íilialisták

s meg nem érdemlik fizetéseket, — egy equilis portióval tol-

ták ki szemeket. Ha az Nemes Vármegyében is úgy practicál-

totik, megemlíkezvén tett determinatiójokrúl : három equilis

portiójokat placidálni ne difficultálják, minthogy continuo

az stapheták és currensek sr hordozásokban fárodoznak,

és így egy lóval nem sufficiálhotnak. Anno et die ut supra.

187.

Az egész Dinián innens Tel'énteteo Regemeniel-re ernanál-

fatoff onler. sequenfi tenoré, SUmegrül, die 5. mensis Ápri-

lis, anno 1709.

Tekéntetes Nemzetes Vitézl N. N. praesentibus inti-

máltotik, hogy noha friss emlíkezetben légyen még mai
napig is. Felséges és Méltóságos Principálisink miném
nevezetes consolatióval kívánták ezen Dunán innéd lév
hadaikat tavali esztendben proseqiiálni, parancsolván az

Oeconomicális Administratiónak : az fiscalis jószágok pure

praecise csak hadi tiszt uraiméknak erga competentem
arendam való kiadássok végett, hogy csak az jövedelembiíl

is subleváltotnék a militia, fizetés, ruházot és egyéb requisi-

tumok dolgában. Mindazonáltal — az mint informáltatom —
némely f hadi és alacsony renden lév tiszt uraimék,

kik hasonlóképpen jószágokat subarendáltak az Tekéntetes

Administratiótúl, nem alkalmaztatván magokat az aren-

dált contractus tenorához, az két részben, Szent-Mihály.

Szent-Fülep és Szent-Jakab napi terminusokra letenni

tartozó arendatio summáját mind ez mai napiglan meg-
füzetni az Tekéntetes Administratiónak, nem kevés hát-

roinaradásával a Nemes Haza hasznos szolgálatinak, negli-

gálták, inkább magok privatumát, mint hogy a közönsé-

ges jónak elmozdítását munk;ílódni kívánván ; holott tudni-

való dolog: abbi'il köll szükségképpen kitelni ruházatjának,

a militia requisitumoknak, kikrül is nem ezután, campíro-

zásnak idejin, hanem most vagy még azeltt illett volna

gondolkodni ; mert, csak elhiszem, az ellenséges conjectúrák

ez idén korán kezdik hadainkat mezben szóllítani, s nem
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szenvedik illetíii oecoiioiiiicíilis ;íllai)ot()k körül ket (jccii-

j);íl('i<liii. Airavalí'i nézve ('(Instlajdinant uramnak serié kí-

v.íntani ])raesentil)ns intiniálnoni : iestanti;íriiis lévén niind-

etldi;^ is majia, ava^'V regenientbéli valamely tiszti, üdülial-

loííatás nélkül contentálni Szombathelen a Tekéntetes Admi-
nistratiót, vajry contentáltatni, qiiociinínie sub exquisito

colore el ne múlassa. Most egyébaránt emberei mellé a

Tekéntetes Administratié)nak kínteleníttettem militaris assis-

tentiámat pro desunimenda i'estantia adjunfíálni, mivel ií<;y

látom, a sok adli()rtatié)k nuír csak süketségre vitettek

;

reménlem mindazonáltal, sokszor írtt óbrstlajdinant uram
kész ijiaz liazaJis;í;i,ához kéjK'st sui)ernatálliat() maga vagy

legementjebeli tiszti restantiái végett eleget tennyi a Tekén-
tetes Administratiónak, — a mint esett is értésemre, hogy
fele részit az arendatiónak ugyan csak letették volna tiszt

uraimék, egyedül immár fele résziben volna az kérdés;

a/-ért ennek letételél)en se szenvedjen az haza szolgalatja.

Ámbár terminussá nem érkezett is el pro administratione

:

tanien boni publici sörénkedni semmi móddal ne sajnálja-

nak tiszt uraimék. Inimineálván pedig mind a campéroziís-

nak ideje, ezen intiínati<')m deserviálhat els orderem belett

;

melyre nézve oly ret1exi('»ban tartsa maga regem<'ntit, úgy
supleálja annak defectussit, hogy mindjárt második orderem
vítelivel indulhasson oda. a hová a haza hasznos szolga-

latja mutatni fogja. Medio tempore penig a Tekéntetes

Nemes Vármegyékkel szükséges lészen computust ineálni,

hogy osztán a campánia alkalmatosságával szokás szerént ne

infestáltassék érette óbrstlajdinant uram. A remundalovak
vási'nlását a mi illeti: (ad.' oly reflexióval kíill intézni, hogy

a rul)rikák alatt, concinnálván az ö idejében, sju'citice illus-

íi':ílhassa kegyelme: kitül és mikoi". minémö, hány forin-

tokon vétetödött valamely ló, regementjebéli maga katon;ija

számára? Mert vannak sokan tiszt uraimék közül, kik a
Tekéntetes ( 'ommissariátusság által egy-egy h'iért de])ut:tlt

Inísz tallérokat magok usussára inkább, mintsem a jyubli-

cumra kívánván convertálni, a szegénségnek erszakkéi)pen
elvonnyi szokott, nem kat(m:ínak való gaz lováért tiz-tizen-

kt't foiintocskával tolják ki a szemét, residuitássával penig

az egész summ.-ínak magok tíHtözkÍKlnek : melynek eltávoz-

tatására n(''zve illik ezen methodus szerint ;i siiecitieatio

annyiszor titul;ílt <'»brst-lajdinant uramnak: külömbet sem
cselekedvén. Datiim Siimeghini. dic S-ta mensis A])rilis.

anno 17(i9.

Cieneiiilis-Mezei-Marsihall

(rróff' Ksitcrhdíij Antul m. k.
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188.

Order Ecl-stchi János e.i'reíh'^re.

Nemzetes Vitézl Exstain János, ezeltt Memzetes
Vitézl Fodor László gyalog-óbrster uram regementjebeli

óbrstlajdinantj most peniglen Istenben üdvözült Balog Ferencz

uram *) regementje-féle gyalog-fcolonelliis uramnak praesen-

tibus intimáltotik

:

Hogy kegyelme ezen orderem vételivel késedelem nél-

kül elintézvén mindenném dolgait, elbbeni regementti
mit czah und poch vegye egyenest útját hozzám, valahol híre-

met hallja, kívánván teljes instructióval tülem elbocsátanom

föllül megírt mostani regementjéhez ; az hol is adjungálván

maga mellé Nemzetes Vitézl Torma István generál-adju-

tantomat, — kinek is intimatiójában vagyon, hogy valamikor

kegyelme requisitióját veendi : in statu, quo vagyon az rege-

ment, eltte fcolonellusi fímctióra installálja. Finita instal-

latione, már praelil)ált colonellus uramnak incumbálván
maga regementjének jó gondviselése és dolgainak kormá-
nyoztatása : legelsbben is kegyelme suo modo et ordine,

tanúit szép hadi experientiája szerént mostani statussát inves-

tigálja, kinek egyébaránt actualiter regement mellett lév vice-

colonellus Kajdi {István ?) uramtúl végére menvén, az egész

dolgairúl lument vehet és capacitáltothatja magát. Secundo.

Üdvözült Balog Ferencz uram halálával kinél legyenek az

actái ? — az Nemes Tolna s Boronya és Somogy vármegyékkel
annak idejében tett repartitiója szerént, inquartirizátiójá-

nak normája szerént az gyalogság ottan miképp intertene-

áltotott? azon Nemes Vármegyéktül mit, mikor s mennyit
percipiáltak ? annak erogatióirúl való documentumi és qiiie-

tantiái kinél legyenek ? és mivel maradtak a Nemes Vár-
megyék adóssá az regementnek, vagy peniglen az Nemes
Regement az Nemes Vármegyének restantiáriussa ? — hogy
mindezeknek complanátióját campérozásnak ideje eltt as-

sequálhossa kegyelme : ha még az computus meg nem
lett volna, mentülelbb computust ineálni szorgalmatos-

kodjék, communicálván és comportálván magát Kajdi
urammal, hogy annyival is rendessebben folyhasson kíván-

sága szerént mindenném opussá ; a mint is, ha némely
exoriálható difíicultásokban nem progrediálhotna ke-

gyelme : siet tudósításával assistálnom kész vagyok. Az

*) A csikvári sáncz visszafoglalásánál esett el, a rohamban.
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api(') ijiuiidéniak az Xt'uu's ^'álml'}i;yéktül piaestatióját szüii-

ti'lcii szükséges iirfíeiíllásával admaturálja, vagy ha — az

iránt adott parancsolatom szemit — már kéznrl volna in

aere : annak tehát csináltotását napníl napra ne halofiassa.

Tertio. Az pol^'íírdi aetus alkalmatossájíával lett azon rejje-

mentnek eiszélledésitül fojívást mennyi hajdú még nem jött

az regementhez, s azok hol legyenek? nem kítlem, vice-colo-

nellus uram tudhatja kinek-kinek azok közül nevezetit és

hollakó helyit, s mellyik vármcgyébül légyen? ö kegyel-

mivel adlaborálni el ne múlasson siet öszvecsoportozásáhan,

requirálván a Nemes Vármegyéket de])ito modo, hogy min-
denfell alkalmatossabl) egyhen-egybenhozásokra nézve kén-

szeríttessík regementekhez való meneteleket ; st, ha honis

módis eljönni nem akarnának: azokat kötözve hozattassa

kegyelme. Nemkülömben ugyanott Polgárdinál, az mint
informáltatom, hogy már post finitam actionem, az egész

lárma után, gondviseletlenségek miatt elhagyván némely
zászlókat azon regement zászhUartói, az ellenség által elnye-

rettík ; colonellus uram elállíttatván ket, jól vizsgálja meg.

és valaki legnagyobb oka lészen és vítkesnek comperiáltotik

:

in exemplum et exemplarem horrorem omnium aliorum

egyikét az regement szemelátt:íra lövöldílztesse meg, az többi-

nek penig hagyja meg kegyelme, hogy pro demerita poena.

taffotábül nyolcz zászlókat ex propriis sumptibus csináltos-

sanak, vagy ha nem akarnánok : azokat is cum poena cri-

miaali ejeszsze meg kegyelme ket, hogy hamarél)b arra

aecedáljanak. Az regement tiszteit is expiseálván colonellus

uram : ki mire érdemes lészen, s micsoda opinióval melyik

fell láttatik lenni ? adja tudtomra ; reméllem mindazonáltal,

vice-colonellus urammal contentus lészen, másként jó quali-

ficatus és expertusnak látom ; a f-strázsamester penig ha

amoveáltatik is. nem leszek contrarius, csak helire alkal-

matossal)]), azon functióra érdemessebb tisztet statuáljon

kegyehne ; kire. csak elhitettem magammal, dolgainak ren-

dessebb folyásra nézve és maga könnyebbségére ("is-y szorgalma-

tos gondja lészen. Azonban elbbi tisztinek valedicálv'iín.

a midn az mostani quártélyábúl kijön kegyelme, rege-

mentjéhez elérkezésével azonnal apprehendálni fogja üdvö-

zül colonellus uram quártélyát, és onnét obtingensit porti()ira

megveheti bizvást. l Itimo. l gy mindazonáltal, ha az actua-

lis quáitélyábúl praevie ki nem szedte obtingensit ; az kit

ha kivette: jövendl)eli (juártélyban proprio aere interte-

ne;ílja magát kegyelme. Et pro coronide. Gyakran írt colo-

nellus uramnak a midn szép generositássát s egyszersmind

azon regenu'utnek mau;thoz való hódítását és allici:il;ísát
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recommendálnám, — a ki is úgy lehet meg, hogy csöndessen

és naponként lassan az regulára taníttatni fognak az alatta-

valói, vehemens és hirtelen való regularitással nem disgus-

táltatnak, — kívánom, az Ur-Isten ezen új tisztiben

mindnyájunk vigasztalására s édes hazánk, régi eleinknek

negligentiája miatt elveszett, áhítatos óhajtással várt bol-

dogulásának elmozdítására naponként jó és szerencsés

progressusokkal áldja meg ; melyben vagyok oly reménség-

gel : valamint eddig oly dicséretes, maga igaz, hazánkhoz

hívséget prae caeteris omnibus megmutatni igyekezett, —
annyival is inkább ezután, hirének s nevinek nagyobbulására

és regementje böcsületi' elterjedésére iparkodni és szorgal-

matoskodni fog activitássinak exerceálásában mindenném
dexteritássával és föltalálható experimentumi által. Sabariae,

12. Április, 1709.

189.

Excellentissimo Dominó Comifi Supremo Generális Antonio

Eszterházy efc. sonantes. sub datis Comaromy, ah lllustris-

simo Comite Carolo de Liehenherg, Comniendante ut supra,

praesidii Caesareani — 19. Aprüis, 1709.

Exaratas praetitulati Domini Oomitis literas, de dato

14. praesentis, hodie accepi ; ad quas cum ad reliqua puncta

meum non sit respondere, solummodo notihco, Franciscum
Szabó cum aliis captivis Alba-B,egali hoc fuisse in captivi-

tatem et custodiam missum, ac a me, qua officialem, hone-

stissime habitum ; cum ver superiores mei (quorum ordi-

nibus contrariari nequeo) demandaverint, ut ille ex eo, quod
cum quibusdam secum abductis transfugisset, in arctiorem

custodiam, utpote transfuga mitteretur, executioni id man-
dare debui. In reliquo Praetitulatus Dominus Comes ea

poterit facere, quibus supersedere se non posse arbitratur.

190.

Commendanfi Comaromiensi.

Salutem, etc. Ex íidedigna nonnullorum lamentabili

repraesentatione maxima cum admiratione sane subintelli-

gere necessitor praetitulatam Dominationem Vestram non
tam Christiano more, quam crudeliter, et, ut verum fatear,
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tyianilicc Fianciscimi (iiU'iHlam .Szubó, alias i-questris unli-

nis refíimiiiis mei taiupestiis militiae ductorem, foetidissimo

cai'ct'ri (qui at't[uii)aiai('tur ainarissimi iicci) incipií'iulo

tiactaie ex ea duiitaxat íHcjímH ac niinus ai)prul)abili latioiu'.

({uod tcniporc quodam cujiisdaui coiuitatus fuiictioiicni (.uiu-

iiiissarialem in se assumendu gesserit, qua fiigitivo etiaiii

patibiilo minaii
;
qui inauditus tractandi modus ciim apud

nos nt'c piaxini, tantoniinus usum ol)tinu(*rit, per tjueni nos

onnu's ct singuli a sei'vitio Caesaivae Majcstatis avulsi ac

Inclyti (Jonfoederationi liegni Hungáriáé obligati delicic-

mus simili niortis genere afíici. Ac proinde dicti ductoris

nisi piaetitulata Dominatio Yestra diram hanc captivitatein

in niitioiem converteiit. nos quoque pari })assu captivos

Caesareos sciat tractatuios, ac si nefors praeter speni ])ati-

bulü adjudicaretur : íiiniissime persvadeat sibi Dominatio
Vestra, cum captivis Sabaudianis et Paiaithianis siniiliíer

piocessuros ac in vindictani rei)ressaliorum vigintiíjuatuor

ex iisdem proxime neci tiadituros, Hae etenini et his aequa-

les normae militari pláne lepugnantes exorbitantiae ac ad-

versus Divinas, humanasque leges perpetrati actus sugge-

rant inter nos tam diuturna bella et seditiones et tam
crebras Christiani sangvinis effusiones, per quam in sinu

sub secreto latentes fraudes ac subdolas intentiones in

lucem laborant producere, nisi in herba sufíucentur : opta-

tam in regno tranquillitatem tamdiu nemo sperare pote-

rit. Sub dato Symegy. die 20. niensis Április, anno 1709.

191.

Co))niicK<l(nitü- Alhae-Regaliensis liferae. de dato dic W.
Áprilist, Alhae emanatae.

Lliustrissinie Domine Comes. mihi in licitis observan-

dissinu'

!

Infundatam, die 5-ta modo labentis nu'nsis Április

mihi i'xaratani (juaerelam percepi, resigniticando, (^uod in

actione Polgíírdii-nsi neque excessum titni jusserim, nec

eidem i)raesens t'uerim : constat etiam vincendi hostem om-
nem liceri moduui ; scd (iu(»d hoc in contlictu unus alterve

rusticus sit mactatus. nemini ex nostris est a(lscril)enda

culpa, nam instantibus noctis tenebris insciebatur. (juis

hostis aut rusticus esset ? (^uid ver Praetitulata Domina-
tio Yestra Ulustrissima de connuendantibus Jaurinensis,



LEVELEK ÉS ÜGYIRATOK ITOti 1709. 351

Comaromiensis et Tatensis proponere voluit, non est ad
me, sed ii qiioque bene facere videntur, si denegata debita

contribiitione pagos inobedientes igni, ferroqiie devastari

minantiir. JSTegue sive regiilarem militem, sive civem pro lytro

liucusque commutavi, sed hoc per partém adversam fuisse

factam ; imo similem eliberationem inchoatam abunde notum
est, pro hiijus rei veritate iste Szekeres interrogetur : quale

lytrum a civibus Budae captis non perceperit, certo eos

nimis önerse taxavit. — Meus laidinantius in nuperrimo
aggressu Csykváriensi cum suis in turri laesus captus, jani

ver ante aliqnot dies cum tribus iterum eliberatus, jani

modo denuo loquendi potens, milii retulit : quod cum parte

adversa ante tiaditionem praefatae turris tali forma accor-

dasset, ut sibi cum suis omnibus absque impedimento in

vallum ejus ire liceret, quod etiam ei annuebatur ; sed

cum praedictus lajdinantius cum suis turrim deseruisset,

ille et sui contra omnem parolám firmiter datam, in cap-

tivitatem abducti sünt
;
quod procedere superilnis in locis

jam intimavi, nequaquam dubitans, quin hac quaerela mea
magis, quam Praetitulatae Dominationis Vestrae Illustris-

simae fundata érit. Quibus in licitis permaneo
Illustrissimae Dominationis Vestrae

servus paratissimus

G. P. GugJcel de VainibnicTi m. p.

192.

Spectabüi ac Magnifico Dominó Baroni et Commendanti
Albensis replica, de dafo Sahariae, 27. memis Április. 1709.

Salutem, etc. Literas Praetitulatae Dominationis Vestrae
subterfugitive et nullo prorsus in fundamento radicatas

responsoriarum loco exaratas, pari quo decuit honore per-

cipiendo, ex iisdem inveteratas ac adversus jura gentium.
observationesque monarchiales reclamantes exorbitantias ac
in praxim pridem sumptas insolentias, ita et occasione ex-

cursionis Polgárdiensis perpetratas qualiter palliare velit,

cum nimirum nec praesens fuerit, adeo neque excessum
fieri jusserit; intellexi quidem, ad quas vei ea solum ratione
reponere intermisi, quod manifestc advertam ex iisdem excu-
sationis ulterias quoque illicitas fraudes et subdolas inten-
tiones, regulaeque militari per absolutum adversantes sub
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coloic honac vicinitatis in sinu fovere, et nos, qui superio-

lihiis abhinc saeculis in servitiis Caesareis constituti eia-

niiis, (le praescnti Inclytaf Confocdciationi jiuanK-ntalitci-

ol)lij^atüs, in suani ])ott'stati'ni vi ct potontia ni<'(liant«' suni-

mere intenclentes, snbditos (juasi et vasallos tractaii sihi

inia^inantnr ; (juas conatus etiam si cclare vellcnt. snhtiecre

tanicn nouti([nani ])()ssunt. De Doniini'^ Conmu-ndantihus

Janrinensi. Comaioniiensi ct Tataicnsi non idco mentionéin

feci in piioiibus meis ad Piaetitulatam Doniinationem

Vestiani datis, quasivero praesupposuissem ipsos sub com-

niando ojnsdeni fuisse commissos : sed íJioptcr siniiles inan-

ditüs actns, nt innotescat eideni Doniinationi Vestiae. quod

si ex parte Kegni Confoedeiati in signuni repressalionim

propter spem et minus gratae incommoditates inferuntur,

nulli vitio veitatur; solent etenim Dominationes Vestiae

lóca talia Confoedeiationi suhjecta et annexa, quae ipsis in

contributione snccurreic cognntnr, enonniter devastare et

locorum incolas supia vires aggravare ; de qnil)us hic nbe-

i'ius discurrere ex praemissis lationibus vei ex eo non

intend, quod de liis et similil)iis fusius scripserim Praeti-

tulatae Doininationi Vestrae in praemissis literis meis;

iinice (luntaxat miror tam andacem ac infraenatam sni laj-

dinantii, nuperis diebus in concursn Csikváriensi capti, nnnc
denuini eliberati, loquendi licentiara, qni non est veritas,

effutire eundem cum capitulatione dimissum fnisse, quae

sermocinandi ratio? tantum distat a sémita veritatis. quan-

tum coelum a terra ; (^uia nostri irruentes turrim. snper (|ua

idem substitisset, ac intra portám ejusdem turris, ubi nimi-

rnm pulveres asservabat, ignem strnere volnere ; t.iceo

eundeni tunc temporis capitnlare: verum ultronee sibimet

gratiam inq)ertiri inductus est, et eundeni in captivitatein

abducendo ; non erat de tempore nostris sul) turri existen-

til)us capitnlare, tanto magis concludere, quem médium, cum
liene recordor, Generalem-C\inipi-^rarschallum Comitem Gui-

donem a Staremberg tempore occupationis a noltis valli ad

Nyerges-Újfalu constructi observasse, (J7(f(>.). adeoque nec nos

propterea culpi i)Osse, et conseqnenter inaelibatum laidinan-

tium in captivitatem abducendo, quemadmodum capitula-

tionem cum ipso initaiii fuisse minus probare valeret : ita

nos contra parolám nostram egisse nemo sibi persvasum

habeat, etc.

Comes Anto)i}uíi Eszterházy.
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193.

Commendanti Comaromiensi enianatae. Sahariae, die 2-da

mensis May, anno 1709.

Saliitem, etc. Ex iterata fidedigna noniiuUorum reprae-

sentatione rursus ciim summa admiratione et quasi summo
cordis dolore siibintelligere necessitor, eo non obstante,

quod nimirum proxime praeteritis diebiis ratione mitiga-

tionis captivitatis Francisci ciijiisdam Szabó, alias equestris

ordinis mei regiminis campestris militiae ductoris, Praeti-

tulatam Dominationem Vestram honoriíice requisiverim, —
nihilominus novas et novas sub tali-quali praetextu sul)-

dole praeconceptas exorbitantias et tyrannismos exercendo,

non ut captivos nostros honeste, iit Christianos deceret

:

verum foetidissimo carceri injiciendo, crudelissime tractare

in hodieruum etiamnum diem non desistere velle eandem
Praetitulatam Dominationem Yestram, imo eosdem acrius

asservando, colonellis et ductoribus nostris, signanter ver
Adamo Bolfort et praenöminato Szabó morte minari. Quia
ver ratio illa, quod videlicet tempore quodam in servitio

Caesareo constituti extiterint, et ibidem perseverare non
valentes, nobis adhaeserint, nulla esset fundamentális : siqui-

dem per eandem regulám nos quoque omnes et singulos, qui

quondam, ante inchoationem moderni belli in obligamine

Caesareo regebamiir, modo ver Inclytae Confoederationi

jurámén to sumus adstricti, pari passu prosequi debere, qui

tractandi modus, antequam nobis contingat ; sciat liunc

proi^ter actum inordinatum omnes captivos Caesareanos, in

actuali potestate nostra existentes, jam manicis ferreis et

compedibus, durissimisque carceribus injiciendos esse, et

nisi a caeptis desistat antetitulata Dominatio Vestra : nos

etiam in signum repressaliorum simili forma processuros

;

ac ut vindictam propterea ulcisci valeam, jam praemisi

literas meas trans Danubium ad Principales meas, ut ilji-

dem cum Hannibálé ab Haister simili modalitate agatur.

Spero desiderii mei optatam fiiiem me proxime assequi

posse. Bene etenim memorari poterit Dominatio Vestra,

quod tempore Principis Tököliano etiam similem cum Hun-
garis praecedendi normám caeperat instituere Generális a

Scliultz, qualem Praetitulat aDominatio Vestra intendit con-

tinuere
;
propter qiiam iratus Princeps Tökellius : per cen-

tenos curavit impallari captivos CaesareoSjí'iO'/ÍS'./; quem actum

THALY KÁLMÁN : ESZTEUHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE. 23
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(Jaesariaiii aegre fereiitcs : ultronee institenmt apud Suam
Majtístattíin Caesareaui, ut sopiatur ab utraque parte hic

inodus proccdendi. — alias parati ertint onines milites Cae-

saréi aniia depouere. Et nisi moderno quoque statu huic

inteiitioni praetitulatae Dominationis Yestrae taliter obvie-

tur: verendum est, ne id contiiigat iiiilitibus Caesareis capti-

vis ; mandato Domiiii Generalis-Cami)i-Marschalli ab Haisz-

ter, ad (juod se provocaret, iiiliil prorsus suffragare, etc.

Comes Antonivs Exzterházy.

194.

Pmictn Posouü conclusa.

1. Nisi rebelles intra quadraginta dies resipuerint.

proscribentiir, bonaque eorundem in perpetuum publica-

buiitur, nunquam ab ullo haeredum rebabenda.
'^: Nobilitaris praerogativa. qua fomes malórum, tollitur.

3. Quili])et Baronum, Magiiatum et Nobilium ex

minima etiam suspicione capi poterit et vinculis respoiisurus.

4. Mutua fratrum et aliorum successio redigitur ad

arbitrium regium.
.">. Hinc neque Praelati de haereditariis et acquisiti-

tiis poterunt jure testari.

6. Iliiiversi regnicolae bona, veluti armis acquisita,

redimant.

7. Tmi)ositiones solvere non valente rustico exolvet

duiniiHis : hoc non valente, bona aestimabuntur et pro quanto

divendentur.

Gloi^'sa praescriptoriim punctonim.

Ad l-mum. Est solummodo reciprocatio per Confoe-

deratos factae i)roscriptionis.

Ad '^-dn))>. Xihil nuvitatis, quia adliuc ipsa annihila-

tione Decreti Andreáé liegis ea opere inchoaruut, quae

scripto nunc declarant.

Ad '')-tini)i. Fit jani de ju-axi. quamvis carebat leges

criptae.

Ad 4-fitiiL Successio fit ad arbitrium tisci et came-
rae aulicae; quid refert mutare titulum arbitrii?

Ad -tiini. Poterant testari Praelati, et poterant non

observare camerae : binc satius est non posse testari, quam
posse fraudari refrigerio aninuirum.
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Ad 6-tum. Hoc siiie expressatioiie imiversi, j^er par-

ticularitates jam antehac ad universos progredi coeperat ; nil

refert scribere, qiiae aliunde actis probassent.

Ad 7-mif))i. Id legis portionariae et auctoritatis mili-

taris executionis dudum fuerat ; hinc nihil novitatis, sed

solummodo praeteritae consvetudinis declaratio est.

195.

Szemlemestereh íitasítám a pótlovakról, száUáspénzehröl.

A mustrát ingrediáló kérd-pímctumok ezek lehetnek

:

1. Mivel a múlt esztendben is bizonyos summa pénz

adattatott az renumda-lovakra az ezereknek: mindenik
ezer commandójátl s ftiszteitúl serio investigáltatni méltó,

hogy hány forintok adattanak abbúl az ezer számára?
azokon hány lovak vetettének ? mely compániának hány adat-

tatott ? kinek ? álléttassék ell az mustrán ; miném áron

melyik vétettetett : megkérdeztessék. Az mely lovak arra-

valók lesznek, azok akkor megbillegeztessenek.

2-do. Ügy hasonlóképpen az múlt szszel a Nemes
Országti resovált félhavi fizetését vette-é az ezer ? menn3'i

summa volt, mi formában, s ki által osztatott ki? S perso-

naliter mustrálván, minden személyti investigálni szükséges

egyszersmind, hogyha az téli quártélyjok megvolt-é ? in

natura interteneáltatott-e, vagy pénzi vette föl minden hol-

napra ?

3-tio. Minden ezer commandójátl meg köll tudni

:

hány portió assignáltatott a Tekéntetes Commissariatusság-
túl? azon portióra szolgáló személyek és tisztek jelen vol-

tak-é az ezernél continuo, vagy magok privatumiban for-

golódván, másutt töltötték idejeket? minden compánia oly

complete vagyon-é, az mint portióit szedte s beadta? de

persona ad personam meglátni ; s vacanter a commandó hány
1301'tiót szedett, mind az stáb, mind az compániák részérl?
és minden személynek osztotta-é az apró mundérungját az

kiadott assignátió szerént, és az két holnapi l^orpénzt be-

vétette-é ? — gymint minden portióra egy holnapra egy

tallért ; két holnapra értsen három forintot, s mindazokra
bevették-é tiszt uraimék? A mi pro vacanti voltak, hol

vagyon azon pénz egészlen? Actum Sabariae, die 13. May,
anno 1709.

Ex cancellaria Inclyti Commissariatus Cis-Danubiani.

23*
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196.

MeiJioiIit.^' (lantlannji nitionnm.

Szükse'fít's ex iirb.irio, vei cüiiscriptione, aut recognitione

.tiithcnticis a pioventus mejítudására nézve ez szerént kinek-

kinek számadását cünformálni

:

Melyik dominiumhoz hány és minémö faluk vannak ?

Azon faluk pénzt adnak-é s mennyit? va^y robotol-

nak, s (Jiiniij) napot esztendnként? s hová, mire, mikor

applicáltatni szoktak?

E mellett dézmát adnak-é mindenekbül, s minden esz-

tendnként mennyit adtak ? azt ex recognitione pagornm et

deciniatornm. minden helységet magán kíill demonstrálni.

Réteket, szántóföldeket az oly faluknak az uraság neve

alatt pénzért nem adtak-é ki, vagy más m(3ddal?

Puszták vannak-é azon dominiumban ? minémö bene-

íieiumú puszták legyenek, s melyik dominiumhoz?
Azoknak erdejek s nu^zejek, szántóföldek hoztak-é, s

melyik esztendben mi hasznot ?

Makkos erdejekrül vettek-é tized-marhát, vagy más
pénzbéli jövedelmet mennyit? azoktúl, akik usuálták. recogni-

tiót köll venni esztendnként, vagy a csszíiktül.

Az uraságnak minden esztendnként szllei. majorság-

béliek mennyit hoztak? hites fiizérl által recognitió kíván-

tatik hozzá, hogy mennyi szokott lennyi, se több, se kevesebb.

Dézsma-bor mennyi ? vám és más accidensek mennyi ?

etiaui vei ex url)ario, vei ex recognitione eonvenienti esz-

tenilnként azokat szedkti (i)ie(/f'((hii).

Hol azonban volt s van-é oeconomiája az uraságnak ?

uiibül állott s álljon minden esztendnként, s minek mi

haszna vagyon?
Ló, (Ikíii-. tehény. tin('». juh. b;ir;íny. salva vcnia : sörtés

hány szokott lennyi esztendnként ? azoknak száma szaporo-

dót t-é. vagy fogyott? mikor, mennyi minden idén egyik vagy

másik hasznábúl. vagy mennyiszámú eladásábúl mennyi
pi-oventus jíitt. vagy minéni k:íra következett az uraság-

nak? mi okbúl?
Malouíbéli jövedelem, nündenféle szem mennyi jött

esztendnként? i)er partes az a nuilnárok recogniti('>jával

deuumstrjiltassék. a rovás mellett.

Halász(') vízljül uu'nnyi haszon j«itt ? az halászok recogni-

tiójával.
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A korcsmák mely helyen, mikor miként folytak ? me-
lyik holnapban mit hoztak? minden esztendnként recogni-

tióval doceálni.

Mikor akármelyik tiszt a mely nap belépett köteles-

ségében, attl a naptúl lévén obnoxius dandis rationibus

:

akármi névvel nevezend szem, borbéli és más oeconomiál)iíl

való jövedelmet mennyit vett kezéhez ? arrúl attúl recogni-

tiót vegyen, a ki által kötelességben állottatott, hogy a

mint a mennyirl számot adni kíván, vett keze s gond-

viselése alá, s nem többet; vagy a ki már számadásban és

in ofíicio volt, attúl a naptúl fogvást való oeconomia s jöve-

delem és erogátiórúl, a meddig qiiietálva van, s mirl tar-

tozzék számot adni attúl fogva ; másként nem stál a szám-

adása.

Ha mit ki percipiált, mikor és mennyit erogált

vei ad conventionem ? azt conventiókkal vagy recognitiókkal,

vei ad commissionem, literális assignátióval ; nem is sufficiál-

nak az assignátiók is, hacsak arrúl elégséges quietantiák

nem lesznek, vagy doceálja ki-ki számadását.

A majorság szembéli és borbéli proventusokat a tized-

del és vámmal se in erogatione, se in perceptione nem lehet

commisceálni, hanem magán-magán.
Azonkívül minden helységek szem- és borbéli tizedjét

külöm-külöm.

Minden malom-vám magán, minden készpénzbéli és

más jövedelmeket, egyik dominiiimhoz tartozókat a másiká-
val per absoliitum nem lészen helyes eszveegyelíteni, s ne
is praesummálja senki confundálni oly formán ; a minthogy
sejunctis köll tennyi : mert könny annak a tisztnek, a ki

keze s inspectiója alatt való mely jószág, a szerént rendben
vennyi.

Accedál a praemissákhoz, hogy mindenik tiszt cum
convenientibus dociimentis, a mikor doceálni kívánja szá-

modását in praeíigendo vei praeíixo termino, azon szám-
adása mellé minden legkisebbik dologban való perceptiója és

erogátiója világosíttására a szükséges documentumokat. vei

siib literis, vei numerice notatis signis megjegyezvén, úgy
citálja, hogy a censoroknak s mind magoknak a számadó
tiszteknek facilitások lehessen, és ki-ki a maga ratióit tam
erga perceptionem, quam erogationem per se tisztán, sine

confnsione, maculis, aut correctione numerorum, neve sub-
scriptiója és pecsétje alatt, kitévén mind az honnénd való

perceptio, erogatio, restantia summáját. — úgy tartozzék

termino producálni számadását.
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197.

Eninnatííc Conuiienihnifi Jnnrini<'n.<tn a Pnilenfal nt

lufiíi, hl )irt/ofi() fíi.henifionis JJoniini CoIohiIH A'lumi

lío/fort, (Wolilfart.)

Ad praemissas literas nieas ejusdeni 7-iiia cuneiitis

extradatis rt-sponsoriis, in siii excusationem, vei scribain

inconstantiae accusationem ratione status male accomodato-
rinii oaptivornn). praecipue officialium nostroruni ibideiii

existcntiimi. declaralain Doiiiiiiationis Vestrae snbtilitatem

non sine corde intelligere coj^or ; iibi ea ambitiosa partis

adversae ratiotinatio, tanquam sine fundamento aedificata,

vi cartellae autenticae nobiscum initae janique a longo

tempoi-e per utiamipu' partém iisii reali roboratae, certo

certius praescissa et sopita baberetur ; ac eo eniiu íjjsu (piu-

dam recedenter aliquis eonim actualium caj)tivüruni pro

tempore stipendiarius in servitiis caesareis constitutus erat.

nunc autem de coiiscientia et ex oliligatione naturali ])atriae,

suaeque et síiccessoriun libertatis pro posse defensor factus,

ac ita nve, volente fortuna, in jiotestateni ipsoruni redactus.

extra consvetum uiodum arctiori et inhonesto aresto dari,

imo similes Christianitati penitiis inconvenientes processus,

de (pio 8iiai]i Doniinationeni mentioneni facere non jiiget,

contia chartellariter j)artis adversae datam íideni forniare

nianit'cstam vindictam et privátam passionem esse i)atet.

Si enim parte ab adversa allegata ex ratione contra capti-

vos nostros similes tyrannismos et formidabiles i)rocessus

indiiere liceret, vcluti ratione f'olonelli Adami Bolfortt et

Fiancisci Szabó ductoris Dominatio Vestra rescribit : nid-

lus Hungarorum (quod tamen toties fata cbartellae in mul-
tis exemplis praeclusit) hanc crudelitatem in captivitate

l>artis adversae existentium, cum totani banc rationem, antea

tidelitate Donmi Austriae addietam. effngere potuisset et

pusset. ( Vmstat autem plurimos jam in servitio antea cae-

sareo, tandem ad partes Confoederationis se resolventes, vi

cbartellae elil)eratos esse. cum in nullo casu cujuscuncjue

conditiouis (_'t ()l)ligatiünis nationales Hungaros eadem ab
elibeiatione convenieuti arceat. Huic igitur sequitur similes

nocivae subtilitates et vcxae non aliunde. (sine scitu Suae
Majestatis) nisi ex nuda privata Dominorum Commendan-
tum Geueralium et aliorum officialium ])assione, contra

suorum princiiialium ; sicuti in spicic Suae lnq)eratoriae
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Majestatis publica dátum cartellarem afüdationem esse et

íieri consveveriint, quam alioquin sancta observantia in om-
nibus punctis homagiali obligatione revereri Domini officia-

les, qiiorum interest, tenerentur et in comperto est. Hacte-

nus quoque non soliim Sua Majestas nostrae libertatis

immunitates depravavit : verum ii Domini officiales, eoriim-

que ambitio, qui apud Domum Austriacam columnae et

directores esse deberent, et tamen non ita publioi boni,

quam privati sui commodi, rationem etiamsi cum diminu-

tione authoritatis talis Supremae Majestatis fieri soleat,

habere volunt ; unde considerando, hanc privátam dominandi

libidinem, ex qua omne malum subsequi verum est, sano

omnium judicio committere volo, ad talem, totiesque demon-
stratam Domus Austriacae ac ejus sequatium inconstan-

tiae experientiam, quid jam ei ulterius fidendum esset ? ubi

nec illa unica cartellaris conclusio ex utraque parte, ut

praemissum foret, jam usu roborata, quae pro moderno
rationis tempore pro ipsa lege authentica censeretur, vei

solum in accomodatione captivorum, quoties per Suas Domi-
nationes violata esse sine reali fundamento comperiatur.

Ac proinde Dominó Commendanti iterato notiíicare prae-

sentibus volo, ut similibus solum ipsam superbiae notam
declarantibus inconvenientiis, sub commonatione contra eos-

dem aliquos formidabiles processus ferre Dominationes

Vestrae haud praesummant; secus enim, si aliquid infor-

tuni juxta tenorem literarum ejusdem uni vei alteri evenire

illorum quomodocunque contigerit : certo certius credat,

sicut tempore Tököliano multi ex adversa parte pro tiranni

nece nonnullorum Hungarorum impallati erant, de nunc
quoque non dissimili formalitate repressalia retalianda erunt.

Quod autem Dominus Commendans Bezerédianum casum pro

status similitudine modernorum captivorum indirecte addu-

cere videtur, pro exemplo huc minus quadrat ; clandestina

enim ejusdem factio pro subita sui demeriti poena, per

divinam clementiam in tempore, ante fugium ipsius etiam

in ea parte, ad causae nostrae justificationem manifestata

exstiterat ; coníidimus ulterius (|uoque, quod veluti a pri-

mordiis ad praesens nos, nostrumque progressum divina

benedicto felicitare dedignata est : ita ad optatum portum
causae nostrae statum secundare, vei econtra adversam, ob

suam tanquam justae causae nostrae naturalem hostem,

suo tempore mirabili modo punire non dedignabitur. Domi-
nationi Vestrae aliquantisper leniatas svadeo gratis

;
(?) cujus

honestiorem accomodationem ulteriusque eidem recommen-
dare volens, quibus permaneo Sabariae, die 14. May 1709.
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198.

Nemzetes Vite'zlö Somofjji'i Ádám commcndáns-cohndbis
uram ö hefiyelme refjenientjében az mai repart'if'ió szen'nt

esett voluntérségneh specificatiója :

Dávid Mártony,

Pap János,

8zal)(j György,
Kis György,

Molnár Gyíirgy,

Horvát Péter,

Juhász János,

Nitrai Lrincz,
Szombathely György.

Nemzetes Vitézl Kis Gergely colonellus uramnak
obveniált repartitió szerint jutott voluntérségnek specifi-

catiója

:

Horvát Thamás,
Halassy János,

Barna György,

Kurucz Istvány,

Szely Istvány,

Horváth ]\tihály.

Szabó János,

Fejérvári János,

Balog János,

Aremi)ruster Ferencz,

Faragó György,

Lakatos INIihály,

Bujdossó Mihály,

Becsey János.

Horviít György,

Besenyei István.

Nemzetes Vitézl Bolfort Ádám commendáns-colo-
nellus uram regementjére az voluntérok mostani repartitió-

jiíval jutott voluntérség specificatiója következik:

Kovács István,

Varga János,

Komáromi András,
Kis István,
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Szily György,

Káiióczi János,

Gyri István.

Berényi István,

Biizay András,
Körmendi János,

Szlssi Péter,

Kiirucz Ferencz,

Sinka Mihály,

Takács Istvány,

Banai György,
Bujdosó Mártony,
Nagy Mártony.

Tekéntetes Nemzetes Vitézl Kisfaludy György briga-
déros és lovas föcolonellus uram kegyelme regementjében
az mai repartitió szerént esett vohmtérségnek speciíicatiója

:

Miilei Boldizsár,

Farkas László,

Barics Mátyás,
Osváth Mátyás,
Magyar Mátyás,
Nagy Ferencz,

Váczi Pál,

Takács György,
Theresztén György,
Szabó János,

Horvát Mihály.

Horvát István,

Szakács László,

Kocsis András,
Siskó János,

Kis István,

Lendvai György,
Farkas András,
Kántor János,

Hegyi György,
Csukás István,

Biró István,

Flammi János,

Pap István,

Horváth György,
Bujdossó Mátyás,
Hajnal István,

Vékás Márton,
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Baluj^ István,

Rózsa Demeter.
Elek András,
Kis János.

Szabó András,

Kiirucz István.

Szily István.

Actum in Castris ad Péterfa positis. die 14. Juny,

anno 1709.

199.

Kisfaludy László hrifjadéros levele.

Kegyelmes nagy uram !

Péterfai tál)orrúl 15. praesentis datált Excellentiád

méltóságos parancsolatját alázatossággal vettem ; melynek
midn continentiáját megértettem volna, nemkevéssé conster-

náltattam, látván,^ liogv oly állapotra kíván Excellenti;íd

ai^plicálni. az ki elsben nem engem illet, másodszor, nem
lévén professióm, sohasem tanultam, se láttam, annyival

is inkább nem experiáltam ; mint kellessék tehát olyanra

magamot ajánlanom s vennem ily nagy pericnlumban? meg
nem foghatom, s nem is resolválhatom. Elhitettem, kegyelmes

nagy jó uram, magammal : valaki azt Excellentiádnak persva-

deálta, nem kívánta jómat, st elitííl fogvást keresett böcsü-

letemet, életemmel együtt akarja fogyatni ; hogy az én inha-

bilitásom által vesztessék el azon })raesidium (Sh)iO)iforui/a) :

magam holtig való gyalázatomra s familiámnak nagy prostitu-

tiójára fordulna az nemes magyar haza eltt. Azt tartván

azért elttem, hogy quam quis novit artes, in hac se exerceat

:

arra nézve, mint kegyelmes régi jó uramat, alázatossan kérem,

ezen szándékátiíl (lesist;ílni. s helyettem azon ]>raesidiumnak

defensiójára más. alkalmatossabb subjectumrúl disi)on;ilui

méltóztassék ; mert az mely okbiíl nem láttam, nem tanul-

tam s nem értem : semmiképen fel nem vállalhatom, oly jó

kegyelmes uramnak is ismervén Excellcntiád méltóságát,

hogy confusiómra nem igyekezik. — Ha Hellepront uram
benlegyen : senki lSinu»utornyán kegyehuével nem com-
petálhat, mert soha oly caracterrel, mint kegyelme,

egyik sem birt ; reménlem. magok sem birnak (tly pers-

vásióval, hogy öríimest fejeknek nem ismernék ; ke-
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gyeimé oly alkalmatos, ri siibjectum, kivel egészleii beéri

azon végház, nékem pedig elég dolgom lehet mezben is,

az kihez jobban értek. De mindezeken kívül is, kegyelmes
uram, csak az regementem fogyatkozását, kárát és confsió-

ját méltóztassék Excellentiád consideratióban venni : mennyi
dolgom vagyon ! Bizony, tíz annyit szolgálhatok ideki,

mint odabe, az kihez nem értek ; most ruináltatnék egyszer

ezerem, az ki nélkíll én azután semmi ember lennék. Most
is az egész Dunán innét való hadak között pro ludibrio

vagyon, mert respectu aliorum, nékünk usque in praesentia-

rum semmink sincsen. Mindezen ratiókra nézve azért tovább

is alázatossan kérem : más disposítiókat tenni méltóztassék

Excellentiád, mentségemet pedig fejességnek ne tulajdonítsa,

hanem inhabilitásomnak. Bizván Excellentiádnak ezaránt

való kegyelmességében, hogy meg nem itél, magamot ajánlván

megismert további kegyelmes grátiájában, az minthogy ma-
radok, míg élek

Excellentiádnak,

mint jó kegyelmes uramnak
igaz, alázatos szolgája

Kisfaludy László m. k.

Dátum in Castris ad
Teskánd positis, 17. Juny, 1709.

Külczím

:

Méltóságos Fgenerális Mezei-Marschallus, Fraknói
Gróff Eszterhás Antal nagy jó kegyelmes uramnak. Excel-
lentiádnak, alázatos kötelességgel iram.

Péterfa, vei ibi. (P. H.)

(Ei-edeti levél, sajátkez alán-ással, a naplóba belevarrva.)

200.

A simontuniyai várörség resolittiói.

E,esolutio praesidiariorum Simontornensium, respectu

punctorum ab Excellentissimo Dominó Supremo Generáli
Comite Antonio Esterházy de Galántha, per Dominum Peril-

lustrem ac Generosum Ladislaum Fodor, pedestris ordinis

Colonellum missorum, modo infrascripto.

Ad prinuim. Egyenl közakarattal praesidiumbeli tiszt

uraimék szegény hazánkhoz igaz hazaíiságokat, az köz-
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i-('ii(leii levö hívekkel együtt coutestálni kívánván : resolváltiík

magokat legutolsó csöpj) vérig azon i)raesidiiimot megoltal-

mazni és véreket kiontani.

Ad ^-(hwi. ^Nlintbog}- pcniglen, midn az történhet
o])sidió következnék, szükséges elre mind az húsrúl és kenyér-

rül provideálni. — kire egyébiránt már Tekéntctes Nem-
zetes Vitézl Szent-Györgyi Horvát Zsigmond director uram-
túl Nemzetes Vitézl Kraynai Mihály secretárius uram által

ötszáz forintok suppeditáltottanak, nemkülíimben az prae-

sidium fortificatió szükségére kétszáz forintok assignáltot-

tanak ; mindazonáltal már resolválván életeket azon praesi-

diuniért föláldozni : szabad közakaratbúi magokra proportio-

naliter ötszázhaniiinczöt kila gal^onát vetettek, melynek

beszedése incumbálni fog inspector, commcndáns, úgy ftiszt

uraiméknak, az árát pedig jövendben, egy kilát egy tallérra

számlálván, az ország fogja bonificálni : kiknek azért Kárlóczy

Imre simontornyai commissárius uram assecutoria quietantiát

adjon. Hasonlókéi)pen Nemzetes Vitézl Vlassich János,

Tekéntetes Nemes Tolna és Boronya vármegyéknek vice-

ispánja uram, azon Tekéntetes Nemes vármegyéknek tíibb

ftiszt uraimékkal együtt, Tekéntetes Nemzetes Vitézl
Szent-Györgyi Horvát Zsigmond hadi fdirector uram inti-

nuítiójábúl tartozik az magazinumhoz kétszáz kila búzát

hainiadnap múlva szerezni, erga propriam afíidationem.

valahol kaphat; melyet kegyelme ha elmúlat: megares-

táltotik, több tiszt uraimékkal. Azomban szükségnek idein

hogy fogyatkozást ne szenvedjen az praesidium : valahol

inspector és commendáns uramék gabonát tudni fognak,

mindeneket az magazinumhoz praestálni tartoznak.

Ad H-fht))t. A mi a sót illeti, az iránt is föntnevezett

director uram harmincz mázsárúl tétetett dispositicU.

Ad 4-ti(}>i. Az praesidiundioz, obsideálván az ellenség,

pro reserva ezer mázsa hús is kívántatik, mely adjustáltotik

most contrabandált negyvenöt abai és keresztúri marhabul

:

mivel az ellenségnek hirit be nem hozták, elfoglaltatott:

mely mai-h;ík assignáltottak K.-írh'tczy Imre commissárius

nram kezéhez. De coetero praesidiumbeli tiszt uraimék igaz

hazatiuságokat declarálni és megmutatni kévánván, obligálták

magokat, az szükség úgy hozv;ín magával, az magok saját

marhájoki)úl vág(')t atlni.

Ad o-fii})!. Simontornyai lakosok, valakik szénát kaszjíl-

tottak, tartoznak f^rír/) azonnal az szigetben harmadnaj) múlva
behordatni, másként inspector uram az Nemes Ország szá-

nuíra mind behoi'datja : ú'j.\ kíizel lév vármcgyékbül hajtassa-

nak tiszt urainu''k kaszásokat, az kik in instanti kaszáljanak.
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Ad 6-tnm. Az bor eráiit, mivel itt aiinyiravalót

nem kaphatni az praesidium számára, requiráltatik director

uram : méltóztassék ez eránt disposítiót tenni ; mindazon-

által Kárlóczy Imre commissárius nram Tekéntetes Nemes
Somogy vármegyére az eránt is, a mennyire lehet, fog tenni

limitátiót.

Ad 7-mum. Dalos árvái házok actualiter demoliálto-

tik. — Actum Simontornae, 18. Jiiny, 17(J9.

201.

BercsényíJiez.

Méltóságos Magyarországi Locumtenens és F-Generális !

Nagy jó Uram

!

Kassárúl decimaquarta modo labentis Excellentiád

velem parancsoló méltóságos úri levelit tandem aliquando

vettem nagy submissióval. Megvallom, Méltóságos Uram,
nem kevés impatientiával vártam Excellentiád tudósítását,

mely szerént eddig is accomodálhattam volna magamat

;

csaknem desperátióban estem, gondolván azt, hogy éppen

felejdékenségben vétetdött légyen ezen darab districtus, —
de valamint megszomoréttattam vala Excellentiád paran-

csolatjának nagy idtül fogvást való nem-vételivel : úgy
megvigasztaltattam, olvasván Excellentiád levelibül a Dunán
túlsó földön tett szép dispositiókat, melyek által nemcsak
én, de az egész Dunán innét lév Tekéntetes Nemes Vár-
megyék és azokban lakos úri és nemesi rendek megörven-

deztettünk, kívánván egy szívvel-lílekkel mindnyájon, hogy
azon posituráknak szerencsés effectussát is rövid üdn tapasz-

talhatóképpen, mindnyájunk consolatiójával assequálhossunk
;

melyre hogy Isten szent Fölsége boldogul vezérelje Excel-

lentiádot, szolgai demissióval alázatossan kívánom. Ittvaló

conjuncturákrúl alázatosson informálhotom Excellentiád

méltóságát, hogy mindenfell, mint egy kertben, be vagyunk
rekesztve az ellenségti ; kinek miném ereje legyen ? az itt

accludált nímet regimentek valóságos specificatiójábúl meg-
érteni méltóztassék Excellentiád ; mindazonáltal, valamint

eddig tehetségem szerént, ellenünk dühösköd incselkedéssé-

nek, az szegénység megmaradásával ellentállani igyekeztem

kevésszámú hadaimmal, — úgy ennekutánna is, valamit
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ijííiz iiiíiííyar liazatiiisííjíoni s/.eiéiit ha/.'uik s/olj^álatjiíuak

clöliJio/.dításával le^'lwc^ziiossabbat v»''^liozvilK.'t»ík, az ellenség

nevezetes kárával, — Excelleiitijídiiak kétsége ne legyer

benne: effectuálni el nemmúlatum; ha máskép nem is. pen

subdivisiones et varias excuisiones fogom tuibálni concep-

tussát az ellenségnek : mivel ilyen eiVí ellen formaliter nem
resistálhatok egész corpiisoiiimal. hanem apn'dékos puská-

zással kölletik machinatióinak obviálnom. A minthogy una-

nimi voto et consensu deliberáltuk hadi tiszt nraimékkal

most csakhamar üdn Horvátországban vah'i menetelünket.

és 0})('rati('»iiikat (ott) fogjuk folytatni : jóllehet ugyan Geneiál

Xehem is káil('»czi, kaprcjuezai, varasdi, kíirösdi és kosztámk-zi

generálisságokkal és földnépével Regedénél subsistál, oly

reflexióval, hogy Praynerrel és Nádasdyval conjungálhassa

magát ; de hiszem Istent, meg fogja szígyeníteni. Bárcsak

Excellentiádnak nem régen alázatossan transmitt;ílt piojec-

tumom szerént az hatezer gyalogság volna általküldve,

most alkalmas hasznát vehetnem s Horvátországot is elnyer-

hetném ; mindazonáltal, reméllem, úgy is distractiót okoz-

hatok az ellenségnek. — mert aperto marté nem agáihatok

ellene, ^fost fundamentumul veszem Excellent i:id amaz
rescriptumát. hogy in casu praevalescentiae inimici hol

együtt, hol másutt folytassam operátióimat, hogy csak j)ost

l)eractani actionem tanálhossa ki az ellenség: hol. mikor,

mit végbenvittem? kívánván defensive inkább, mint often-

sive tartanom magamat. — A Kál)án túl csojjortozván

öszve az német ereje az elmúlt napokban, kinek excursió-

játúl féltvén a helységek lakosait : ordereztem melléje briga-

déi'os Balogh Ádám uramat három regementtel. Eszrevévén-

otílételit ö kegyelmének az ellenség, {Körnieuthu'l) véletlen

néki csa])ott, és sok i)Uskáz;ísok után, több segétsége érkez-

vén az ellenségnek, dissipáltatott megírt Balogh Ádám uram
corpussa ; feles katonái is kegyelmének, circiter hetvenig

vagy sz.ízig val('>. ki ott elveszett s ki sebben esett : (h; az ellen-

ségnek ö kegyelme sem maradott adóssá. Egyébben sem
vallott ö kegyelme nagyobb k:'u-t, hanem abban, hogy szo-

kás szerént eloszlottak katonái ; kik új(d>ban (uánként kez-

denek gyülekezni, Excellenti;íd grátiájábúl az mnnitió béké-

vel általhozattatott, szintt'-n in tempore, kit alázatossan

köszönök Exeellentiiíd nu''ltt'ts;ig;inak ; volt igen nagy szük-

ségünk mind az praesidiumokbau s mind a regementekben
reá: kivel úgy igyekezem oeconomizálni, hogy mind az vég-

házak abbúl fogyatkozást ne szenvedjenek, s mind peniglen

az hadak is ne s/ídvtilkedjenek, vagy csak addig is. méglen
Excellentiiíd tíibb munitituiak ;iltalköldésirül méltóztatik
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dispositiókat tenni. Az Szondeczkitl (Luhomirshy híj.) német
részire általküldetett lengyeleknek elérkezéseket értettem

;

adná Isten, egész regementjei csak lengA'elljl állonának Hajsz-

ternek ! Én azon munkálkodom teljes tehetségemmel, hogy

azokat is mind szép szóval, s mind egyéb adhibeáló svasusok

által alliciálhassam magunk szolgalatjára ; reménlem, lészen

kívánatos effectussa. Veszprémi fortalitium felöl is igazán irha-

tóm Excellentiádnak : már is annyira reparáltotott, hogy
akármely ellenségnek resistálhat, (?) st a benne lév commen-
dáns, Exstain János uram is egész regementesti bent

lévén, mindenném defensióra deserviáló requisitumokkal és

elégséges magazinális provisióval, oly készülettel provisus,

hogy ámbár tizenkétezerbi álló ellenség alája szálljon is

:

nem félthetem hamar kézbenesístl. Mindezek fölött ezt is

Excellentiádnak értésére adom, hogy Haiszter — nem
tudom, quali fundamento? — rebesgeti az armistitiumnak

megleendségét, mely mivel énnékem in rei veritate nem
constál : könnyen annak hitelt sem lehet adnom ; mindazon-

által, mivel collimálhotom, hogy az mely conditiókkal az

elbbeni armistitiumnak constitutióját s effectuatióját Tolvay

Gál)or által végl)en nem vihette : most azon conditiókat

mediantibus armis kívánja secundálni ; mert minekeltte az

armistitiumnak valóságát publicáltossa : vi et potentia suffra-

gantibus az Rál)án fölll való földet, úgymint Soprony
és Yass vármegyéket munkálkodik praeoccupálni ; ki, ha

úgy találna lenni, nem kevés kárunkra volna, metropolissá

lévén legfképpen Xemes Vass vármegye az ittlév ne-

mes vármegyéknek, az honnét számossabb hadaink mind
exurgáltottanak, s mind actualiter s most is interte-

neáltotnak ; nem tudom, azokbl történhet kirekeszteté-

sünkkel hol subsistálhatunk ? Annakokáért eziránt való

parancsolatját : ha ugyancsak az armistitiumnak meg kell

lenni, vagy egy, vagy más praemittált consideráfiókban

most vagy ezután mitév legyek? várom alázatossan

Excellentiádnak. — A Soprony vármegyéijen situált, lineán

túl lév helységek ugyan megmaradhatnak in suo esse

:

de hogysemmint Nemes Vass és Soprony vármegyé-

ket Excellentiád méltóságos annuentiáján kivl cedáljam

az ellenségnek : inkább kész leszek véremnek kiontásáig

megtartásokért fáradoznom. Ezt, Méltóságos l ram, azért

kívántam Excellentiád eltt így repraesentálnom in tem-

pore, hogy a midn de nobis sine nobis in puncta armis-

titii valamely tracta interveniálna : méltóztassék az megírt

okokra nézve hozzánk kegyes reflexióval lenni és a nemes
vármegyék usussában manuteneálni. — Kegyes propensióját
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és szíves :ift(*cti('»j;ít Extellentiiíd iiiéltúságának alázatossan

veszem feleségem iránt, — továl)l> is alázatossan kérem

:

szokott kegyelmes gnítiiíját tüle meg ne vonja, mivel innét,

ha szintén kitelhetnék is, az commnnicátifinak mi'grekesz-

tésével nem lehet segíttenem. Keméllem, eddig híven tett

és ezután is egy csöpp vérem kiontásáig elkövet hasznos

mnnkálódásomért nem maradok feledékenységben Excellen-

tiád mélt('»s:íga eltt, considerálni méltóztatván, hogy a Nemes
( )rszág szolgálotjáért mind feleségemet, s mind gyermekei-

met, kit talám más nem cselekedne, már másfél esztendk-
nek elfolyása alatt mintegy árvoságra hadtam ; kit vagy csak

azon okbiíl is kívántam elkövetnem, hogy nénu'ly gonosz-

akaróim szabadon járó nyelveket. — melyekkel effoeminatus-

nak ai)pellálván, azt mertík ellenem költeni, hogy feleségem

lévén pro principaliori fundamento et impedimento : annak
elhagyásával az haza szolgálotját hasznossan nem folytat-

hatom, — megzabolázhossam. — 8zintín a midn ezen leve-

lemet kívántam volna conclndálnom. érkezik bizonyos hírem,

hogy az ellenség liáboközben Jend tájíkán. Tóközön bell
s innéd is sánczot vetett légyen ; kirl olyan vílekedéssel

vagyunk, hogy Kapuviírt is fogja miiniálni. lévén feles sze-

kerei, fortiticatióhoz való fákkal s pallez;ítákkal megrakva,

olyan okon, hogy az által Gyrbííl egész Sopronyig tart-

hasson communicatiókat. Én mindazonáltal az horvátországi

operati(')ktúl ugyan csak nem desistálok, hanem itt hagyván

bizonyossziimú hadakat az ellenség motussának vigyáz;ísára,

magam négy kíinnyü lovas, egy gyalog regementekkel kívánom

operatióinmt continuálnom ; az gyalogságot passusokra ren-

delvén, az lovassággal excursiót tétetek. Szintín most jó

ni('»dom esik az irruptióra, mivel Generál Nehem is Regedí-

néi, lévén az hadakkal, már conjungálta magát Haiszterrel

Sárvíírnál. Az horvátság fölöttébb disgustatus, mivel mint-

egy ervel adigáltotott a fölkelésre, s úgy álgyúkat is reájok

forgatta (lenerál Xehem, nem akarván ])arancsolatinak enge-

delmeskedni, li-ja Excellent iád, hogy Fíilséges l'runk maga
speciiUis corjíussíít méltóztatik rendelni az Duna-mellíkire;

ha Excellentiád grátiája accedálna: igen jó lenne azon alkal-

matossággal valamely sót és nehéz álgyúkat, nemkülömben
mnndérungnak való ])Osztót, 'minthogy rongyossok az itt-

való regementnek, az egy magam dragonyos-regementemen

kívül), vagy ezer Hintákat és másféle fegyvereket által sub-

iiiittálni, mivel ezek nélkül fölöttébb szükíilkíidUnk. Az fegy-

vernek az :liát inkább kész volnék — disi)t)n;ílván a nemes

várnu'gyéket — njegadatni. csak azokbúl segítdhessünk.

Svmigv. die 1-ma .Tiily. anno 17u9.
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202.

Nemes Vass es Sopron tj vármegyéhre s.cólló pátens.

Miném sok szín alatt kigondolt csalárdsággal szokta

hazánk szabadságának mostani fölvett közügyit, elkezdéséti

fogva, az idegen nemzet maga pártjára hitegetni édes föl-

dünknek akármely rendbéli lakosit, kik közül ha mikor

némelyek, az gyönge együgyüségtl viseltetvén, álnok hizel-

kedésének lett engedelmeskedésekkel, kivált valamely falusi

helységbeli lakos szegénység, ezeltt is hivén csalárd foga-

dásinak, miném keserves és elfelejthetetlen károkat, nyo-

morságokat szenvedtek hitegetése alá való magok nyaka-

adásokkal és koldulásokkal : az mindnyájunknál, de leginkább

azon ellenségnek irtóztató nyomorgattatását szenvedett sze-

gény lakosok eltt nyilvánvaló. Mely ellenségünk csalárd-

ságát — elhitettem magammal — ámbár akármely felé

történhet fordulásával és maga szokott, kevélyen dicseked
ereit hányásával s patentaliter, hizelkedést magában foglaló,

részére hívogató leveleivel is semmit nem gondolván, inkább

hazájához tartozó igaz állhatatosságában megmaradni kész,

— mint az ellenség mérges édesgetésére nézve valaki hazája,

nemzete ellen czílozó s hitit megszeg és jövendben is mind
maga és maradéka siralmas kárára következhet hitetlen-

ségre térni és elfajulni kívánna. Senki ne is adjon legkissebb

hitelt is az ellenség közelebb mostani, Körmendtíll kibocsát-

totott pátenseknek, kiben nyilvánságos hazugsággal, csak

egyedül a földnépe hitegetésére nem szégyenli föltenni, hogy
már hazánknak commendóm alatt Dunán innét lév szép szá-

mos fegyvere ezen tartományrül velem együtt eltávozott

volna ; st adhatom vígasztaláskíppen kinek-kinek értésére,

hogy oly corpussal, számossan és jó készülettel vagyok itt

a Rába-mellíkin, hogy Isten velünk lév kegyelmessége által

az ellenség motussának nemcsak resistálhossak, hanem túl

az Rábán is ellene hasznos operátiókat egész ervel folytat-

hassak ; a minthogy most ]'ón(-nel\/ actualiter tizenkét lovas és

gyalog regementek ezen föld succursussára, kiknek velem

együtt munkálkodó hasznos fáradságok által azon magának
hízelked ellenségnek fölfuvalkodott kevélységét megzaboláz-

zuk, minden kétség nélkíll reméljük. Minekokáért ezen

patentális levelem vítelível a ISTemes Vármegyében lév min-
den helységbeli, akármely rendbeli lakosoknak serio paran-

csolom, hogy eleitííl fogva tapasztalván keservessen a nímet

THALY Kálmán: eszterházy a. tábori könyve. 24
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nciii/ctnok ezen u Mcincs Hn/.n tiaiü t-lkövetett istentelen

iiyoiiioigatását s akííiniiiiéiiiö giiitiát igéj-ö hivogatásáV)an

megbizonyított állhatatlan, csalárd álnokságát : senki elpár-

tolásával azon ellensrg édesgetésére valamely líton s módon
és szin alatt, szeniélyéheiu maga vagy cselédi hozzá ne adhac-

rcáljnnak. se pcnig valamely helek elöljiín'ii az haza szoljzálot-

jában fegyverivel szolgjth) tisztek és közszemélyek elmaradott

házastársait és cselédeit megkárosítani, annyival is inkább
lakoshelekbííl kizni ne meríszeljék ; mert bizonyossak

legyenek abl)an : valakik, akár nemesi rend, akár a földnépe

közül, az ellenség akaratjának engedelmeskedvén, magokat
alioz való csatolással, hitek megcsorbulásával az Tekéntetes

Confoederatio és édes hazájok, nemzetek nyilvánságos ellen-

ségévé tetszik : az olyak helységei tíízzé s hamuvá tétettet-

nek és miudenekl)en praeda hányottatik. magok személye

j)enig minden személyválogatás nélkül és grátia adásán és

kedvezésen kívül, kinos halálos büntetéssel fognak megbün-
tettetni. In castris ad Dömök positis, die 1-ma July, anno
1709.

203.

Nemes TV/.n-a* c> Sopron// vármedyék re szóUú adJiorfaforia levél.

lUustrissimi, etc. Salutem, etc. Nem kítlem, friss emlé-

kezetiben tartja a Nemes Vármegye: tavaly, elmúlt esztend-
ben minéni(') szép adhoitatoria leveleimet expedi:tltam légyen,

hogy tudnyaillik az ellenség álnok hitegetésének és színes

igíretinek, kivel újabb labyrinthusban szokta vezetni az

bene hivket. — az Tekéntetes (_!oufoederátióhoz megdup-
lázott s triplázott ers hittel egybenlánczoltatott devu-

ti('ij;ínak megcsorl)ít;ís:íval helt nem admitt;ílv;ín. Nemes
INfagyar Hazánk hajdani szabadságának uemzetséges fegyver-

kezísünk által lev megn3'erésiben velünk együtt hasznossou

fáiodozván, állhotatossan ])erseYeráljon. Mégis, nem tudom
micsoda oktúl viseltetvén. Haiszternek hirére és pátenseire

nézve, melyekkel az gyíinge elmíket igyekezi confusi('>b.ui

és cavilláti(')ban hozni, melylyel láttotik a Tekéntetes l'on-

foederátióhoz hittel contirmált homagiális^obligatiójátúl abso-

luti' deviálni : holott brigadéros Balog Ad:ím uram vílctlen

tíirtént szerencsétlen casussával. — ki is csak ]>ortakéi)pen

bocsáttatott vala az ellenség történhet excursiójának meg-
határozására három könnvíí-l"v,is rciiementekkel — nem
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annyira vitte dolgát marschallus Haiszter uram, a mint

currentális leveleiben exponálja, s nem is annyira dissipál-

tottanak azon három regementek, mint a kenyér szke
miatt okoztatott eloszlások : de azok is már. Istennek hála,

számossabban jöttének csoportokra ; magam peniglen cor-

pusommal nemcsak intacte maradtam, st — Istennek szent

neve dicsértessék ! — hadaim is felessebb számmal csopor-

toztattanak és szaporodtanak meg, kikkel alkalmatossabb

operátiókat is vihetek véghez. — Intettetnek annakokáert

ez Tekéntetes Nemes Vármegye gremiumábúl lév líri fren-
dek, nemessek és közönséges lakossok, hogy a fölül megírt

okokra nézve, együgy gyarlóságtúl viseltetvén, az ellenség

álnok mesterséggel teljes, csalárdul kigondolt, csak színes

praetextusok alatt formált ártalmas hizelkedésének hitelt

nem adván, annak adhaereálni, annyival is inkább most
eleintén mézzel édesget, de azután méreggel folyó szovain

megindulni ne praesummálják ; mivel az hadakozásnak sok-

féle föltalálható variátiókkal lév kimenetele bizonytalan

lévén, hadaimnak egy fordulásával ha valamely rendetlen

kára okoztatik az illetín, intésemet megvet, megátalkodott

szív cavillatoroknak : senkinek ne másnak, hanem hite meg-
szegésének és a Tekéntetes Confoederátiótl elpártolt nem
igaz magyar hazaíiságának tulajdonítsa. Kinek investi-

gátiójára jobban expediáltam megnevezett brigadéros

Béri Balog Ádám uramat bizonyosszám regementekkel,

serio megparancsolván kegyelmének, hogy lavérozásának

alkalmatosságával az olyan hiteszegett személyeket necsak

persequálja, st jószágit praedára hányván, magokat kötözve

küldje hozzám. Kit in antecessum, pro sui eatenus directione

kívántam az Tekéntetes Nemes Vármegyének értésére adnom,
melyhez conformálván magát, az reákövetkezhet Ízetlen mé-
diumokat in tenipore tudhassa antevertálni ; st a minem új

tiszteket constituált említett Generális-Marschallus Haiszter

uram : azok is üdvel mutálódni fognak, a Rábán innét

lévén elbbeni tiszt uraimék, kik rövidnap functiójokbaii

lesznek installáltotva, s amazok, kik nem hasznára, hanem
kárára czéloznak az Nemes Haza szolgálotjának, mint a pün-
kösdi királyság, meg fognak változni. Hiszem az Istent,

bizonynyal el is követhetem, mivel bizonyossan Írhatom a

Tekéntetes Nemes Vármegyének : tízenkétezerbl álló lovas

és gyalog regementek érkeztének a Duna-mellíkire pro suc-

cursu, nehéz áldgykkal és másféle munitíókkal. kiket com-
mendóm alá méltóztatott ajánlani Fölséges Urunk. Már is

praemittáltam ordereimet, hogy mentlelbb siettessék

utánnam útjokat ; reméllem. megszégyeníti Istenünk az ellen-

24*
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ségnek ellenünk (lüliöskrKJö s bennünket elnyelni kíváu('> for-

' télyát, s iíjíyjinazun ;ilk;ilinatüss;igf;;al, a niinéniö praetensitjt

formált sokszor nie*i;nevezett Generális-Marschallus Haiszter

uram s arra ajánlást tettének az Tekéntetes Nemes Vár-
megye tisztei : én magam fogom azt exigálni. mert amaz
magyar közmondíls szerént : nem azé szokott lenni a madár
a ki líítja, lianeni a ki megfoghatja. Ezeket azért így s nem
másképpen értvén gyakran megint Nemes Vármegye : kírem,

az ellenség hiteget szavaira nézve meg ne tántorodjon

elbbeni állhatatos magyar (haza)-íiúi dicséretes hívségében,

st abban mindvégig megmaradni igyekezzen. Caeterum, etc.

Dátum in Castris ad Dömök positis, die l-ma Jnly. 17(i9.

204.

Palkorics Ferenci slniontorni/ai iiispector uramnál' szóUó.

7. Jnlj) 1709.

Kegyelmed nékem irott levelit, accludált processussal

és némely más dolgok instantiájokkal. vettem. A mi Nyers
György fogoly végett irt parancsolatomat illeti : csudálkozom,

annak tenorának investigatióját kérdésben láttatik lenni

Kegyelmedtl. Fa Jankó társainak adattathatott grátia

:

éntülem ne legyen valamely személynek meggrátiáztatása.

Ujobban azért serio iutimálom : rizet alatt azon Nyers
Györgyöt hozzámküldeui el ne mulassa ; hogy penig az

ellenség az iránt való animadversi(')j;ít allegálja. mert Kegyel-

med az ineált contractus tenorának manutentióján niílok

nem praemálja, mivel csak azt adják kézhez, a ki tetszik

nekik, s a kiket akarnak, a mellett magoknál detineálnak.

holott nniversaliter. in omnibus punctis kölletnék observiíl-

totni az eontraetusnak. Keres/tri és al»ai marhákat eolo-

nellus Helepront uram hogy parancsolatom ellen j)raesunuilta

megtartani, nemkevéssé sajnálom ; az ö kegyelme ratiója

azok megarestátiójára non est sufíiciens : mert egy-két falu

egy Nemes Vármegyéért meg nem nyomorít tathatik, — mely
fell írtam niag:inak is Helepront uramnak. Igazán kitet-

szik, hogy az. a mint azeltt praemittált levelemben is Ke-
gyelmetek személye s authoritása, talám inkább ambitiója

miatt, sok nyughatatlankodtató hrkáhísoival. insinuátiój;íval

n;ilam tett alkalniatlankod;isira nézve kénteleníttettem vala

magamot exiiector.-ílnom. hogy nem a publici commodi ratio

s annak a mostani üdhöz képest szükséges foganatos mind
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folytatásában s promotiójában : hanem a nagy titulus és ki-

ki maga kedve szerént való despotica dominátiójának autho-

ritássa s extensiójának sine fundamento mentül nagyobbra

lehet vágyódásában inkább szorgalmatoskodik. Ebbl kihoz-

hatom valóságossan, bogy noha mindenike kegyelmeteknek,

talám szolgálotja érdeme fölött is vette speciális jóakara-

tomat : mégsem contentus gradussa integritássával. Ne lígy

gondolkodjék Kegyelmed, hogy olyan elnuílhatatlan szük-

ségem légyen inkább villongást, botránkozást, mindenném
rövidséget Simontornyán lítivel okozó személyire és qua-

litássára, — inkább subsisteutia, honestaque accomodatione

kitudhatja magát Kegyelmed általam oda helheztetettnek

mostani hivataljában lenni. Se Kegyelmed, se Helepront uram
brigadérosi hivatalt s charactert magoknak nem vendicál-

hotnak, meg sem engedem, hogy vendicáljon ; elég pro nunc,

a mint világossan mind instructiója tartja s mind in-

timátióimban megírtam kegyelmednek, ha az praesidium

defectussit helyrehozza és jó oeconomus a commissa-

riális helyes rendelések effectuátióiban. Hellepront uramnak
legyen gondja maga regementje gondviselésére, s mikor

szükség kívánja, strenue defendálja a praesidiumot ; had-

jon békét a kegyelmed hivataljának. Szabad asztala meg
nem engedtetik kegyelmének különben : hanemha az

erszénye száját fölnyitja. Kegyelmed penig bujdosását Du-
nán innéd való fíildre, már azeltt bevett szokása szerént,

mindenkor a sok competentia miatt, a midn más hivataly-

ban volt volna is, gyakran emlegetvén, — azt énelttem ne

allegálja ; mert ha az Dunán túl keresett böcsületit az mos-

tani accomodátiójával egybenvetjük, könnyen kitetszik : hol

született s nevelkedett Kegyelmed szolgálotjának micsoda

jutalma ? Maga tudhatná Kegyelmetek penetrálni : nem csak

a Kegyelmetek galibája forog elttem, hanem az lévén leg-

kissebb : nagyobb, országos dolgokban kölletik foglalatoskod-

nom. Azt nyeri ennyi disgustusommal mind Kegyelmed, mind
Helepront uram, hogysem privatum commodum, occultum

ódium perdat praesidium : mindkettt Kegyelmeteket onnét

kihozom, s más dispositiót teszek annak kormányozására, a

mely miatt nem terheltetem enny ialkalmatlansággal, s azon

praesidiumban is nagyobb haszonnal, kevesel:)b gonddal foly-

nak édes hazánk szolgáloti. Sub dato Symigy. die et anno

ut supra.
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205.

Méltómfjos Maíjijaror.'tfáíji Locitmteni'us i's F(i-Ge)ie ralié'.

Kegyelmes: Uram ö Excellentiájának .-itallá.

Frissen emlékezhetik Excellentiííd méltósága, hogy
egyiiihány ízbeli ahizatossaii udvarló leveleim által, tartozi)

kötelességem szerént, repraesentáltam vala az ittvaló con-

stitúti('tkat Excellentiádnak, valamely friss hadheli segítsé-

get imjjlorálván ; mindazonáltal azt mindekkoráig sem implo-

r;ilh()tván, szüntelenül urgeálni sem igyekeztem, lévén olyan

bizodalommal, hogy sok alázatos instantiáim felejdékenség-

ben nem vítetdvén az Méltóságoknál, kérésemnek assequál-

hotom kívánatos foganatját. De mivel oly extrém itásra és

cavillátióra most kezd hajlani az ittvaló darab ország,

mely mindeddig hasonh) desperátióban — sokféle biztatá-

simnak hivén — nem forgott: in tali síibsequenda extre-

mitate kínteleníttetem expressus curérom által az itt folyó

conjnneturákrúl pro salutari remedio, homagiális oblig:íti('>m

hozván magával, cum summa subjectione detegálnom Exeel-

lentiád méltóságának, minthogy praestantius esset praeve-

nire, quam praeveniri. Primo, hogy Haiszter az egész Rábán
túlsó földet tülünk egészlen praeoccupálta, a hol is Szom-
bathelyt, Rohonczot, Küszögöt, Körmendet és más helysé-

geket fortilicáltatván, actualiter éjjel-nappal palezátakkal

mindegyre muniáltotja. Eábaközben is imjjlantálta mag:ít,

Jendnél sáuczot vetvén, az Tóközön is nem lehet resistál-

nom ; bennünket peniglen t()l)b hadaival háromfell kíván

aggrediálni, — kinek miképpen lehessen ittlevö kevésszámú
hadaimmal resistálnom? Excellentiád bölcs itíletire támosz-

tom, mivel Excellentiádnak nem régen küldött alázatos

levelem után újobban Horvátországbúi is érkezett bizonyos-

számú hada az ellenségnek. ]^izonyossan merem írnom

:

vagyon effectíve tízezer népjjcl Haiszter, kinek motussával

annyira megrémültek némely gyöngeszívü tiszteim, hogy
azokat seunuire sem ai)plic:ílhotom ; akármennyit orderez-

zem : de semmi hasznos gyümölcsét nem experi;ílhatom ke-

mény parancsolatimnak : generálisi authoritásomtúl nem
szorgalmatoskodnak függni, ki-ki inkább felesége s cselédei

mellé sziv(')dik, benn lévén már az aratás, kinek színe ,alatt

elvonja magát az haza szükséges szolgiilatjátúl. Balogh Ad;ím
uramra is nagy furiával reáütvén az ellenség. (Körmcnthn'l).

h.-írom regimentekkel lévén, — annyira dissipáltotott. lu'gy
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azokbl alig maradott százig való katonaság csoporton ; ki

a Rábán túl maradott, — mivel odavaló fiak, — ki más-
felé tartja az lova száját. Balogh Ádám uram regementjebéli

katonaságbi, nem hiszem, légyen negyvenig való csoporton

;

ide s tova eloszolván, felessen mentek által az Dunán, fele-

ségek és gyermekekhez. Brigadéros Kisfaludi György uram,
öreglegénységére nézve, beteges is lévén, nem valami mar-
tialitást, hanem inkább pusillanimitást demonstrál, meg-
unatkozván az hadi szolgálottul ; annak is katonái közül,

hasonlóképpen az aratás kedviért, házokhoz recipiálták ma-
gokat, — nemkülömben brigadéros Kisfaludi László uram
is miltátúl fogvást brigadérosi fuuctióval bír, mindinkább
betegeskedik, kire nézve kegyelmit is semmire sem appli-

cálhotom. Egy szóval : egy tisztem sincs, kire valamely neve-

zetes operátiónak folytatását bizodalmasson committálhos-

sam, az egy Horváth Zsigmond director uramon kívül, a

ki noha disgustatus volt némely gonosz delatori miatt

:

mindazonáltal most mutatja meg igaz hazafiúságát, a midn
mások kedvetlenségek miatt (nem) folytatják az haza szolgá-

lotját. Ezt nemcsak oeconomicális, de hadi dolgokban is adhi-

beálhatom ; noha ugyan az hideglölés uralkodik rajta, mégis
minduntalan körlöttem forgolódik ; ha kegyelme mel-

lettem nem volna, semmi dolgaimban nem progrediálhatnék,

s most is csak az kegyelme tanácsával élek. Magam
peniglen egyszersmind sokfelé nem érkezhetek ; csak az jó

Isten tudja, miként lehet megmaradásom, nem lévén sohol

semmi receptaculumom, az hová salválhossam magamat

;

úgy látom, hogy a szokatlan, erdkön való bujdosásomra
kénteleníttetem fejemet vetnem vagy csak addig is, míglen
azon fúriája az ellenségnek Excellentiád disposítiói által le

nem csillapodik. Bárcsak most hamarjában két friss regi-

menttel segítdhetnénk meg a túlsó földrül : úgy remélhet-

ném, hogy reconciliáltotnék ezen elméjében fölháborodott

darab föld ; mert már nincsen semmi haszna Excelleníiád

méltóságos levelibül tanúit szép biztatásimnak, minthogy
ezen Duna-mellíkire rendelend hadainknak, kik fell mél-
tóztatik Excellentiád emlékezni nékem irott leveliben, nin-

csem semmi hire ; a küls országokbúi jöv succursusoknak
már közelítése is megsznt, st abban fölöttébb is megüt-
köztek az ittvaló Tekéntetes Nemes Vármegyék, hogy Föl-
séges Vezérl Fejedelem Kegyelmes Urunknak hozzájok
való propensióját nem látják, kiért oly vílekedésben vannak,
hogy Fölsége sem igen bízik ezen darab földnek megtar-
tásában. Azért, hacsak a Méltóságok valamely succursus-

nak ideküldése fell nem méltóztatnak gondolkodni : eev
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holiia]) íilatt Ijúcsút vcbctüiik ittvaló liadukozásainktúl. —
Mindezeket még nem ex suprema despeiatione irom Excel-

leHti:í(lnak. de, hogy jíJvendben is riwnt lehessek mind Isten,

mind viliig eltt : kívántam alázatossan pro ejfticaci reme-

dio genuine repraesentálnom. Énbennem s tídelitásoml)an

semmi kétsége ne légyen Excellentiádnak : mert az Tekén-

zetes Coní'oedeiati(')hoz szántszándékkal dnplázott s triphl-

tott hitemmel obligált dovotiómtnl - - Isten látja lelke-

met ! — ellenségemnek, fejemnek föntállásáig abs(»lute nem
recedálok, ha szintén bujdosással kölletik is üdmet tölte-

nem. Az ittvaló frendek és nemessek közül is némelyek

láttotnak :iz Tekéntetes Oonfoederatió hívségétül deviálni.

noh.i ugyan még senki közülíik labonczczá nem lett. st
reméllem, tovább is manuteneáltotbatnak az állhatatosság-

ban, ha az kívántató két friss regementeknek általjövetelek-

kel szerencsés progressnsit értendik túlsó hadainknak. Ilyen

exagger:ítióval ne megyébért, hanem jövendbeli mentségem-

ért kívántam az ittvaló constittióknak mivoltát megírnom,

tartván attúl, hogy i'igy ne járjak, mint praedecessorim,

kiket az ilyetín defectnsok miatt subsequált szerencsétlen-

ségekért némely nemjóakarói árestumra és vasra condem-
náltak vala ; kitl magam is méltán tarthatnék, ha az

defectusokat in tempore nem adaperiálnám a Méltóságok

eltt, s másként is, félnék attl — az miném ellenséges s

csúfos világra jutottunk, — hogy ennekeltte dicséretes In'r-

rel s névvel szerzett böcsületemet. kik nem értik fundamen-
tumát az dolognak, degradátii'tninak procurálásával le ne

csöpüljék ; csak ezen okl)úl is kívántaju olyan expressus

curéromat expediálnom Excellentiádhoz, a ki az mostani

ellenséges C()nstitúti(')kat ab ovo tudván: valamelyeket cla-

vesekkel fel nem tettem, oretenus referálhossa. Az is nem
kevéssé rémíti ezen darab földet, hogy a mint közönségessen

hallatik, Delphinatusban bement volna Generál Taon (Daun)
bizonyosszámú haddal, nemkiilömben Eugenius berezeg is

penetrált volna Francziaoiszágban. — ki, ha így veiiticáltot-

nék. nem szerezne jó véi't bennünk; melynek val('»sága. tudón),

jobban constiíl Excellentiiíd méltóságánál, kiríil ha tudó-

sítani méltóztatnék, alázatossan fogom vennem. Az két rege-

menteknek .-íltaljövetelekkel ha Szent-Péteri Imre brigadé-

ros és Sthér Tamás uraiméknak parancsolni nem terhel-

tetnék, hogy kegyehnek is a Duna-mellíkire jíinnének

nagyobb ap])aratus l.íttotása kedviért : tal;im az ellenségnek

is nagyobb terrora incutiáltotnék. s — a mint fölebb is

iram — ezen darab föld reconeiliáltothatnék. — Hogy
hosszas iiásommal ne inconunodiiljak Excellentiád méltósá-
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gának : íme, propter compendium alázatossal! kívántain tiszt

uraimék magokat menteget leveleit vagy csak oly okon is

transmittálnom, hogy azokbúl megláthossa Excellentiád:

miném disposítiókat tettem légyen, s kegyelmek mikép
kívánják seciindáliii s az haza hívsége szolgálatját subter-

fugiálni. Hasonlóképpen némely desertérek fassióját is szor-

galmatossal!, pro distractione temporis, olvasás kedviért, szol-

gai suhmissióval alázatossal! accliidálom. Ajánlom ezzel

Éxcellentiád kegyes atyai gondviselísiben és sokszor tapasz-

talt úri protectiójában magamot. Maradok, etc. Sub dato

Symigy, die 12. July, anno 1709.

206.

Bercsényiliez.

Méltóságos F-Grenerális, Locumtenens. kiváltképpen való

nagy Uram

!

Sáros-Patakrúl 2-da praesentis (datált) Excellentiád

úri méltóságos levelét az hajdúk által, tartozó alázatossággal

ma vettem ; melynek az elein, azeló'tt is egynihány ízben irt

consolatióihoz képpest, síiccursussal biztató tenorát nagy
örömmel : de annakiitánna azon síiccursusnak a kecskeméti

és körösi helységekben pestisnek grassálásával felénk való

útja egészlen megakadáloztatott magában foglaló continen-

tiáját nagyobb szomoritsággal értem. Láttotván kívánni

Excellentíád méltósága valóságos genuina informátióját venni

az idevaló constitutióknak, hogy ahhozképest a túlsó dis-

positióit rendelhesse, — melyek iránt minthogy már az

ellenségnek alkalmas üdtl fogva ránk való felesedése kén-

szerít szüksége miatt ennekeltte is Excellentiád udvar-

lására küldött leveleimben, de legfképpen curérképpen expe-

diált Farkas István nev szolgám által bven mindenekrííl

igaz declaratiót kívántam tennem : most is az által mind
szóval, mind alázatos Írásomban repraesentálandó relatióimra

relegálom magamat : reméllem, de omni particularitate akkép-

pen informáltotván Excellentiád méltósága, hogy azok recapi-

tulátiójával ezen Írásom alkalmatosságával újobban alkal-

matlankodjam, szükségesnek nem látom ; hanem valamint

a megirt emberem által alázatosson izentem és írtam

:

hacsak síiccursnsrúl Felsége és Excellentiád méltósága

kegyes effectiva disposítiót nem tészen. melynek realitássában
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ezen föld liaiiiar részesülhessen, — bizonyossan az követ-

kezhet confusiótiíl ezen egész tartományt féltem. Azeltt
az ellenség négy s öt felé osztotta magát : lehetett mégis

tapasztalható csapást rajta tennünk együtt vagy másutt

;

ez {jenig níost, niiiu-lycn j('» positúrában veheti magát a Kíílcín

túl lév földnek manutcntiójában, — a mint már Excel-

lentiád méltóságának cnrrérom által repraesentáltam. —
azon Rába mellett elkezdett helységek megersítésével azon-

nal azon felesszámú ellenség — kinek specitic;íti()ja Excel-

lentiiidhoz általam transniittáltatott — két corpusban fogja

míigát venni, s úgy kíván persequálni. Mindkét corpussa

magán-míigán is oly ers lészen, hogy a mostani aratás

miatt eloszlott, igen kevésszámú hadaimmal egyiknek sem
vagyok cajjax resistálnom ; st naponként, meg nem írható

eloszlásával az vitézl rendnek, semmi consolátiót mivel ezen

nyomorult tartomány a túlsó részrül sem vehet, sem érthet,

s talán in effectii nem is remélhet : ut()lsó veszedelmes

confusiónkat s magam személyének is szerencsétlenségét vár-

hotoui. Ezt — Isten ne adja, — hogy extrema desperáti()búl

így exaggerálnám, mert senkinek benne més dexteritásomban

kétsége nem lehet ; valamit csak föltalálható, hasznunkra

czéloz(') médiumok által megcselekedhetem : mindeneket a j<'»

(lisi)osítiók tétclivel csekélységemti kitelhet szorgalmatossá-

gomnial elkövetnem igyekeztem; de ultra posse nem lehet,

mert ha mind egyig csoporton volna innét lév kevésszán»ú

hadam is, — tízezernél többszámú ellenségnek resistálni

nem volnék sufíiciens. Xe vétsek Felségének, se Excel-

lentiád méltóságiínak, ]\0'^\(-}ia) netaláni egy kevéssé, in pressis

terminis lévén sorsa ezen elhagyott földnek, tartozó hiva-

talom alázatossága gradussin kívül is digrediál Írásom.

Mindazáltal reméllem, meg nem Ítéltetem érette, ha ezen

fíild és vitézl rend opinióit és difticultásit, sentimentumit

insinuálni kénteleníttetem, mind azon okbúl, hogy ezen fíild

kormányozása directiómnak concredáltatott, s mind jjenig,

hogy az dolgok és interessentiák relátiói általam szoktak

ekkoráig is Exci'llentiád méltós.-ígának tudtára adatni. Xehéz
s/ívvel értettem, miiul a vitézl rend hire nélkül s mind az

innét való lakosok, hogy Hannibál Haiszter megszabadúhíst

nyert, megpozsdúlt rajta, — ha már megszabadult is, az

innens had activitássa által esvén kézhez : bárcsak valamely

Dunán innét való tiszt vagy közrabok, ha nem in totó, bár

csak in jjarte váltotta ttanak (rolna) érette. Annakfölíitte

gyakran távúidadon értik, hogy egy Xemes Orszjíg nevivel

gyakran conferentiák, concui-susok. s azok alkalmatosságá-

val determinátiók lesznek : kinek szabadulása, (vllen) az
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egész tartomány instálván : supplicált további arestumáért,

melyben assecuráltotott vala is, nem kevés szíve nyu-

godalmával, — de már ellenkezképpen következvén, etiam

contra affidationem a dolog, annak kiszabadulása is igen

rémíti a lakosokat. Elhiteti magával ezen föld, hogy ennek

szintén úgy, mint a túls(3 résznek jovára czéloznak mindazon

végezések és determinátiók, — mindazáltal semmi effectussa

in emolumentum harum partium alkalmas idtííl fogva nem
tapasztaltatván, st még csak a communicálható dolgokban

is semmi legkissebb nem constálván se az had és lakosok

eltt, melylyel változás nélkül szükséges állhotatossága annyi-

val is jobban stabiliáltothatnék és segíthet kegyelmességi-

ben mind Fölségének s mind Excellentiád kegyes patro-

ciniumjában cum reali fundamento bizakodhatnék; mert

ámbár mi, az kiknek legkissebb vélekedésünk és kétségünk

nincsen s nem is lehet Fölsége s Excellentiád kegyelmes,

reánk mindenkor készen lév atyai gondviselésiben, irántunk

midének jovára szolgáló hasznos fárodozásiban s annak

kedves gyümölcse általunk részesülésiben, — akárminém
intést tegyünk a lakosoknál, l)iztassuk is ket : de hosszas

várakozással, principálisinktúl nem jöv biztatással nauseál-

totván, teljes idegenséget mutatnak fegyverünkhöz, s ha

azoknak pártolások történni talál : a fegyver annakutánna

semmi úton-módon, mint most vagyunk, nem subsistál; s

már is így van dolga az Rábán túlsó földnek, noha szün-

telen portássim az ellenség körül mindenfell serénked-

nek, — melyrl most többet Excellent^iád méltósága ked-

vetlenítésére nem is akarok (írni.) — Én ugyan, valamint

föllebb iram, igaz hazafiúságom tartozó homagialis köteles-

sége is azt hozván magával, utolsó csöpp vérem kiontásáig,

igaz, hív szolgálotomban hátraállónak lennem nem tapasz-

taltatom, stinkább ezen igaz ügy munkájában mindene-

ket elkövetnem kész vagyok, csak de mediis ne legyen defec-

tus. Méltóztatik ugyan Excellentiád az Duna mellé jöhet
hadrúl emlíkezetet tenni, hogy kívánna odarendelni valamely

corpust, ha csak subsistálhatna. A szükség mivel most ide-

kívánja : meglehet olyformán, hogy a hol most éldik, szeke-

rekre rakván csak egy holnapi, ott található élést is, —
hozza a Duna mellé magával ; azalatt, ha által köll jni. in

totó vei parte, a mi általjön : el fog az itt élni, — a kivel

jó hadi praeparatoriumokvelküldessenek : bummák, mozsarak

és más tüzes-szerszámok. Noha mind az ellenség nagy darab

földet elvett, mind a nagy tél és víz, mind a kétrendbeli

kes annyira megrontotta, most j)edig a köd a vetéseket,

hogy régen nem volt olly fogyatkozása a Dunán innét való
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résznek mint ezen esztcudljen, — uiiudazáltal Deus piovi-

debit. — Dátum in castris ad Pölöske positis, die 17-nia

mensis July, anno 1 709.

(Ezen levél után két üres lap következik a könyvben.)

207.

Heister fenyer/ctö levele a síimegvári helyörséghez.

Sacratissimae Caesareae Regiaeque Majestatis Camera-
rius, Intimus Consiliaiius, Generalis-Campi-AIarschallus.

Confinioruni et Praesidy Jauriniensis Gubernátor, unins

regiminis pedestris Colonellus. et in Hungária Pleniputm-
tiarius Commendans Generális. 8il)ertus Sacri Romani Im-
perii Comes ab Heister.

Siquidem omnibus et singulis absque omni dubio con-

stare debet, quam illis. qui Eegiam obedientiam amplecti

anhelant, amnestiam, vitae quam Ixniorum gratiam im])ar-

tiare, eeoutra ver refractariis et renitentis ferro et igne

delére intendam

;

Idcirco hoc etiam rebelli commendanti et praesidiary

arcis tSümegiensis eum in íinem intimandum esse duxi. ut

obiigaminis sui et tidelitatis memores. receptis et publieandis

ipsis. legitimo suo Regi et naturális Dominó sese subdant
et dignos llegiae gratiae (quam etiam omnibus desertorilms

Gerraanicis et Hungaricis, vigore praesentium appromitto)

sese in opere exhil»eant : secus ver facturi. si apparatum
meum bellicum tormentarium. in propinquo et parato stau-

tem advehi necessitabor, eoque liabito : sine uUa spe gratiae

omnia susque-deque vertentui*. commendans ver ad sta-

tuendum exeuqilum certo certius impallabitur. reliqui prae-*

sidiary trueidal)untur, ncíjue mulieribus vei infanti in utero

matris parcetur. Cum aliunde nullum succursum exi)ectare

aut sperare possint : ideoque omnes pertiuatiae suae rebellis

in memóriám debitas liceat poenas. Actum in Castris Cae-
sareis an Gyíiríigh positis. die 20. July. anno 170i>.
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208.

Kisfaludy László hrifjadéros levele.

Kegyelmes jó uram

!

Minem rabjaink vannak Szigetvárban, könyörögnek
az nagy Istenért szabadulásokért, maga szigetvári commen-
dáns pedig specificátióját kiküldötte : melyik rabért minem
rabot kíván tlünk. Semmi híja nincs, csak Excellentiád

méltóztassék placidálni, hogy bebocsáthassuk az rabokat

;

mind megszabadulnak, személy személyért ; azonkívül is

maradnak rabjaink, kiket mostani portárúi Bakó Farkas
uram hozott. Alázatossan kérem azért Excellentiádat, mél-

tóztassék megengedni commutátiójokat, hadd szabaduljanak

szegények mindkét részríil. — Itt most semmi hireim nincse-

nek. Az németet bekésértem Sümeg alá, de semmit nem
vonyhattunk el közlök ; Rendekhez szállott. Egy katoná-

mat szintén a varason vágta le a rácz porta. Mazalin por-

táz ki az Hegyhátra, hárshágyi marhát elhajtotta. Szintén

most munkálódom, hogy valamint reáüthessem az napokban

;

valahol lesz, de próbálok. Egervári uramnak egy kazal ga-

bonáját találtam
;

parancsolatja szerént Excellentiádnak

elcsépletem és Bessenyei uram kezében adatom mind egy

szemig. Az nemességet, úgy az parasztságot épen nem vehetni

ell, mind az aratáson kapdoznak ; addig, a mint kitelhetik

tíílem, magam hadával forgódom, azután, tudom, jobban
ellvehetni. Tovább ajánlom Excellentiád grátiájában maga-
mot és maradok, csacsi réteken, 21. July, 1709.

Excellentiádnak

alázatos szolgája

Kisfaludy Lásd m. k.

KiÜccím : Méltóságos F-Grenerális, Mezei-Marsallus,

Fraknói Clróff Eszterházi Antal, nagy kegyelmes uramnak,
Excellentiádnak alázatossan iram. Ibi, ubi.

(P. H.)

(Eredeti, egészen sajátkezíí, Eszterházy Antal tábori könyvébe
belevarrva.)
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209.

Kisfahiíly László vjahh levele.

Méltóságos F-Generális, nagy kegyelmes uram I

Excellent iád luéltoságos levelét ezen szempillantásban

hozván Nemzetes Vitézl Krajczár Farkas kapitány uram.

kibl köllctik értenem, hogy semminem tudósításomat nem
vévén, hollétemet sem tudja; egyszersmind argujíltatom, hogy

csak egy katonám sem merte megmutatni magát, és semmi
lavérozást az ellenség körül nem tettem. Nemhogy nem
lavéroztam volna, de hitemre : fáradtig csavarogtam körüle

;

az minem ervel voltam, úgy köllött portáimat folytatnom

;

eleget zték, kergették szegényeket ; kitetszik abbúl, hogy

vagy tíz katonám elveszett. Hiszem bárcsak egy portában

akadtam volna más ezerbéli katonaságbúi : mégis könnyel >b

lett volna, — de mindenfelé csak magam nem érhettem ; a

mint tlem kitelhetett, bizony semmit el nem múlattam.
Hogy az katonám megszélyedt : nem csudálom, mert hazá-

jában levén az ellenség, mikor szomszédját égette, minden
órán magára is várta azon veszedelmet ; azért is feleségén,

gyermekén s kisded értékén kapdozott. írja Excellentiád,

hogy két-liárom rácz ott sétált a hol akarta az hegyekben.

Nem tudom, lionnand informáltatott Excellentiád ? mert meg-
bizonyítom, hogy nem kett-három, de tíz-húsz sem kóbor-

lott széltében. Hogy Horvát Ferencz lovait elkapta három
rácz : attúl esett, hogy az portát elszakasztotta az Szalántúl

(így), s az ellenség elbb érte mint az porta : maga is jelen

volt Horvát Ferencz, de nem tehetett róla. Abbúl is meg-
itílheti Excellentiád, hogy, ha mellette nem lavéroztam volna,

szintég úgy elégette volna az szent-gróti hídját, valamint

az türgyei ])inezéket. — de hogy elöl-utól mindenütt katonát

hított, azért nem kóborolliatott. Most actu is oda vannak
katonáim, de hol járnak? a jó Isten tudja. Parancsolatja

szerént Excellentiádnak (Jrajner urammal vah> communi-
cátiómat observálni fogom. Az ezerem Isten j('ivolt:íl)úl m:ír

öszvejön ; az csacsi réteken contraháltatik. s pro 26. prae-

sentis szent-gróthi réteken compareálok. Minden szándékom
az volt, hogy az körmendi ellenséget megpróbáljam, de gya-

log nélkül nehezen viszek valamit véghez; mihelen csak 100
li.íjdúm lessz valamely dobokkal : azonnal benu^gyek. Eleget

irk;ílok, de ha sohonnand sem jön senki is. Kaczérius uram-
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mai tegnap szólottam; kegyelme biztatott, hogy küld Tagy
száz hajdút. Az pénzt és az élést, mit parancsol Excellen-
tiád

: hova küldje Kaczérius uram? Már egyszer Apáthiig
hozták, de visszaküldöttem Lentiben, mert" szintég akkor
volt Sümeg alatt az ellenség. Várván tovább is Excellen-
tiád kegyelmes parancsolatjátúl magamat grátiájában aján-
lom és maradok, sub dato in Tárnok, 24. "july 1709.

Excellentiádnak

mint jó kegyelmes uramnak
alázatos szolgája

Kisfaludy László m. k.

Külccfm : Méltóságos F-Generális Mezei-Marschalliis
Fraknói Gróff Eszterhás Antal nagy kegyelmes uramnak,

Excellentiájának alázatossan iráni.

Sümeg.

(P. H.)

Szent-gróthi postamester feje vesztése alatt vigye ezen
leveleket Generális uramnak Excellentiájának Sümegre.

(Sajátkezleg írott eredeti levele Kisfaludy Lászlónak, szintén
a tábori könyvbe belevarrva.)

210.

Eijesz Dunán innens földön lalos hadi, úri, nemes és

nemtelen személleknek sz-óló páiens.

Praemissis praemittendis. Lakosoknak akarám emlé-
kezésekben hoznom, hogy mennyi megszámlálhatatlan sok-
féle hazudozó, csalogatásképpen hívogató, mocskos, kémén
büntetések formájával ejeszteget pátensivei kívánt mind-
nyájunkat fölvett mostani igaz igyunk folytatásában ezer-
képpen fundált mesterségeivel (mivel fegyverével semmi
progressusit nem reménlheti) trben ejteni ekkoráig az ide-
gen nemzetbül álló ellenség. Csak most legközelyebb. Ková-
csinál lév táljorábúl, die 10-ma mensis currentis July
minem, nemzetünk dicsséges fegyverét, igaz hazafiúságun-
kat gyalázó patentális Írását bocsátotta "némely lakosok
közzé, melyet nem méltó mind magál)an foglalt hazugságira.
s mind pedig édes nemzetünk jövend jovát C/'élozó szol-
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gálothaii íoigulikltj j<) vitézit scomnatice despectál(') toiio-

lára nézve senki is liojív mej^'olvasson, annyival is legkissehl)

hajl:in(l(')s;ígut az ellciiséjiliez a na egy vagy más okbúl mu-
tasson : meit bizonyos leliet ki-ki édes hazánktiai kíizül

abban, hogy valamint ez ideig szaljadságunkéit kezdett

ügyünk fegyverkezése jnstiíicátióján mindennem veszedel-

münket incselkedéssel forrabj gonosz szándéki s fegyvere s

kártétele ellen azon ellenségnek. Istennek velünk lev kegyel-

messége által mind mi s dolgaink fcdytatása szerencséssen

vezéreltettenek, — továl)b is fegyverünk progressusát secun-

dáltatni reménljük, s ahhozképest tapasztalva tapasztaljuk

is e napig, ak:írmint fegyverével rémíteni láttossék : mind-

aziíltal semmi legkissebb elmenetellel Isten azon ellenség

kevélségét nem segíti és keménykedését tartományunkban
el nem viszi. Minekokáért ki-ki meggondolván mind nem-
zetihez s hazájához tartozó igaz obligáti<')ját és esküvéssel

fogadott confoederationális hívséget, abban val(3, eddigis

dicséretessen mutatott állhotatosságának megbizonyítására

mind az ezekhez obiigatus személyek, mind pedig líri. nemes,

nemtelen rendek és lakosok, akármely helységben találtat-

nak, azon magát könnyen elhitt ellenség dölfös kevélségének

megzabolázására, valahol hiremet hallják, corpusomhoz ma-
gokat conferálni hovahamarébb siessenek. Már Isten jóvol-

tábúl alkalmas corpussal gyülekeztem ; azon szorgalmatos-

kodom, hogy az ellenség körül magam hirével káros csa-

pásokat teliessek, és minden úton-módon magában elvélt

gonosz excursióit impediálvjín, az egész erejét is megpr(')l)ál-

hossam. Értvén azért mindenek ily hazánk közjovára s

magunk, famíliánk s cselédink megmaradására czélozó igye-

kezetemet, mivel életem s vérem föhíldozásával édes szülét te-

fíildemnek manutentiójára magamat elszántam : valaki fegy-

verhez alkalmatos az lakosok közül és corpusomhoz nem
jíin ily praemittált szép intísemre, s maga jovának hasz-

nára vélem nem insinujílja magát, — fegyverre alkalmatos

volta kinyilatkozván, annakutiíuna is személyiekben az olya-

tínok hazaíiúságtalanságokért megfogattatnak és exequál-

tatni fognak, s jovaik jienig praedára hányotik, sokaknak

rettent példájára. Legkissebb nehéz szívet magának senki

ne tegyen, akármint fenyegetdjék az ellenség, égetésével;

valakik mellém jönnek : lészen sokkal jobb módjok benne,

hogy mind Styriában, (iiiinil Aiistrinhan) tízannyi károssabb

égetéseket tehessünk, és abban is az ellenségnek niegorvosol-

hatatlan kára következzík. Hazaíiüságokért a mellett az

lakosoknak az ideiben kíiszöuhet jutalmok fog adatni.

Dátum in castris ad Nyirád positis, die 24. July 1709.
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211.

Examen cnjnsciinque desertoris vei captivi*)

1. Wie lieist ilir, uiidt wie seidt ilir gefangen worclen?

2. Unter was für einen Regiment seidt ihr gewesen,

undt was für Comimgniej undt wie láng seidt ihr unter dem
Regiment ?

3.Wie stark ist die Gvarnizon zuN.,undt was für ein Re-
giment liegt darinnen, undt wie láng sclion das darinnen ist ?

4. Die vorige Grvarnizon wo ist sie zugemarschirt,

undt was vor ein Regiment sie gewesen?
5. Wie lange ist es, dass die Pruckli zu Baán (Banka ?)

verfertiget worden, undt wie stark die commandirten darbei

seiendt, undt von was Regiment selbige?

6. Zu der Pruckli wann seind Schiffe undt andere
requisiten hergeführt worden ?

7. Zu Baán ob nit in Willen sei Stuckh undt andere
Munition wo aus zuführen, oder ob sie nit von Orten etwas

erwarten, oder sclion angelangt ist ?

8. AVo stehet der General Heister mit seinen Laager ?

9. Was hört man von Pressburg: ob der Landtag
sollte gehalten werdeii, undt ob der Kayser angelangt ist?

10. Was liört man in Pergstádten, und wie stark

die Gvarnizon aldorten seie ?

11. Was hört man von deii Curutzen, wie stark dass

sie sicli lieuer ins Feldt rüsten werden, und wo sie jetz-

und stelien?

12. Ob keiiie Regimenter ins Reicli marschiret, undt
welche ?

13. Ob man niclits neues aus deii Reicli liöret?

212.

Specifícation, was in aWiiesifjen Zeugliaus undt Vöstnncj

Cseszneh vor StucJih undt Munition sich hefindet, wie fol-

fjet. Erstlich:

1. Ein eisernes Stuckh, so schiest in Eisen 7 Vierting.

2. Metallener Falkone, so hat 1 tt'

3. Metallene Falkonette, so hat ^3 ^'

4. Ein metallener Beller, so hat 6 ÍE

*) Az itt következ másolatok és clávisok a kötet legvégére
iktatvák, dátumok nélkül.

THALY Kálmán: eszterházy a. tábori könyve, 25
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5. Eiii Eisene klciii Stückhcn. so hat 1 Vierting

6. Nt'un, id est 9. Toppel-

hacken N« 9

7. Stiirm-Spiess achtzehen ... N° 18

8. Blasst'iie Uranaten *) N« 55

9. Eisene Handtgranaten ... N" 49

10. Eisene Kiiiíl, so haltén

7 Vierting, N° 42

11. Eisene Kuiil, so haltén

1 Pfunt,
' N° 17

12. Kleine eisene Kugl, so

haltén 1/2 « N° 70
13. Toppelhagen-Kugl N« 67

14. Kleine glasene Kugl N° 1050
15. Bleikiigí ]Sr« 145
16. Pulwer in allén N° S^/o Centner

17. Vier Orgeln, (seregbonto)

worbei 2 auf Reder ... N° 4
18. Lunten ein halben Centner,

numero ^/2 Centner

Brensier Jonas. Pixenmeister-CorporaJ.

213.

Spécification derer zur Veszprhn vorliandenen Stnckhen
unt Munition,

S t u c k h.

Calibsia P/o H-ig, eisernes 1

» ^/4 H'-ig. metallenes 1

iV. B. Olt ne Mouditr.

*l4,
. -ig, metallenes 1

22 löthig, metallenes 1

8 löthige eiserne scharf Dickhel. nach dem
Bley-Mastaab 1

Orgeln. untersehiedliche .">

Toppelhackel. ohne Kugl 11

*) Üvegbi lYijt gránátük.
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Stuckh-Kugl.

1^2 K-ig 37
1 U'-ige 42

22 löthig 100
Pulwer, Centner 4
Bláchene Kugl 700
Lunthen gegeii íS 23
Flintenstein 300
Eisene Handgranathen 250
Blásserne 50
Stiirmspiess 17
Sallitter <ÍÉ 20
Schwefel <B; 10
Katzen-Kopf, eisene 1.

214.

S'pecificafion was der Körösi János von Csobánca an Gewehr
aWiier (t. i. Sümegre) überliefert hat, als

:

2 eisene Stuckli mit Lafetten,

13 Toppelháckchen,

1 Orgel mit 5 Láiife,

9 Musqueten, 2 oline Floss,

1 Flinte ohne Floss,

9 Röhre,

130 % Pulwer,

830 Patronén,

10 Kartatschen,

42 Stuckh-Kugl,
600 Toppelháckel-Kugl,

1 Helleparthe,

6 Scliweins-Leder,

7 íe Luntlien.

25^



38ö E8ZTERHAZY A. TÁBORI KÖNYVE.

215.

Titkos jegyek kulcsai, L

A B C D E F G H I K L M N
10 40 80 100 120

330 00 20 30 50 60 70 90 110
000 400 340 350 420 410

P Q R S T u X Z J V Ö Ü
130 IGO 170 180

140 150 190 200 210 220 230 240 250
360 390 370 380

gy ly ny rt ly

2G0 270 280 290 300 310

sz

320

390

Ab 11

ac 12

ad 13

af 14

ag 15

ak 16

al 17

álla 18

am 19

ámbár 21

an 22

Angi 23

annyi 24

által 25

ap 26

applica 27

ar 28

Arad 29

Andrásy 31

Április 32

ármádia 33

artilléria 34

Augustus 35

Aastria 36

as 87
at 38
az 39

azért 41

azouual 42

Ba 43

be 44
bi 45

bo 46
bocsát 47
bu 48
bö 49
bü 51

bagázsia 52
Bakon 53
Balaton 54
Barkóczi 55
batalion 56
Bécs 57
Bercsényi 58
Bezerédi ... 59
Bottyán 61

Buda 62

Ca 63
ce 64
ci 65

CO 66
cu 67

canip 68

t'sáky 69
Csáktornya 71

Csallóköz 72
császár 73

Cassa 74
czár 75

Csikvár 76

csinál 77

Csorna 73

csudál 79

commend 81

commissari 82
conjun 83
corpus 84
corresponde 85

Da 86
de 87
di 88
do 89
du 91

dö 92
dü 93
derék 94
dragon 95

Dorff 96
Dan 97

December 98
dire 99
diver lOl

district 102
Dráva 103
drága 104
Duna 105

Eb 106
ed 107
ef 108
eg 109
eh 111

ek 112
el 113
em 114
en 115
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ennyi

ep
er

116

117

118
es 119

Esztergom
Eszék

121

122

Eger
er

123

124

értet 125

erre 126

ez 127

Érsek 128

Fa 129

fe 131

fi 132

fo 133
fu 134

fö 135

fü 136

fell 137

Februárius 138

Eejérvár .. 139
Fert 141

fizet 142

ford 143
Forgách .. 144
forma 145
fortis 146

Földvár .. 147

Ga 148

ge 149
gi 151

go
g^i

152

153

Gyr ... ..

Generális ..

154
155

Gothárd .. 156

Grécz 157

Ha 158
he 159
hi 161

ho 162

hu 163
hö 164
hü 165
hanem 166
harcz 167
herczeg .. 168

hirtelen .. 169
liogy

holott

171

172

Horvát 173

Holland .. 174

lg

gen

gy
k
mperium
n
nforma
ntent ..

nstru ..,

ránt

s

t

zen

Ka
Kalocsa
kapitány .,

Kapuvár .,

Károlyi .,

káros

Karva ... .,

ke
kegyelme

.

képest

ki

ko
kö
kü
király

kivált

Komárom
könny .,

követ ... .

Küszög
ku

La
le

Légrád
li

lo

lu

lö

lü

Lajta
lárma
Leopold('-iJárj

Léva

Ma
magyar
Május
Martius
marsch
me ... -

175

176

177

178

179

181

182

183
184
185

186

187

188

189
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MÁSODIK RÉSZ.

KIVONATOK.
1706-1709.





I.

Az ordereh és egyéb missilis leveleknek meritumi, sine copia.

Anno mülesimo seiingentesimo sexto, clie 28. Juny
Az egész Dunán innét való vármegyéknek ciim deliberatione

adatik értésekre Méltóságos Generális uram Nagysága
általjövetele a Dunán ; kik a mellett igaz hazafiúságokra,

magokra limitált munkások ellállítására és ekkoráig tör-

tént injuriájoknak repraesentatiójára adhortáltatnak

Die eadem. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel

uram, maga mihez való alkalmaztatásárul való order, de

kiváltképpen a földvári sáncz recommendáltatása.

Die eadem. Méltóságos Generális Commissárius Csáki

István uramnak hasonló maga alkalmaztatásárul való inti-

matio.

Die eadem. Csepeli István, Méltóságos Generális Gróff

Eszterházy Antal uram Nagysága lovásza passíroltatott

Veszprém felé.

Die eadem. Nemes Gyr és Esztergom vármegyék
vice-ispánjának. Komáromi István uramnak expediáltatott

levél, Nemzetes Vitézl Konkoly László vice-ispány uram
maga elszökött szolgája eránt.

Die eadem. Nemes Fejér vármegyében lév Mány nev
falura salagvárdia adatott.

Die eadem. Budai commendáns két rendbéli emberei

passíroltatnak Bécs felé.

Die eadem. Simon János veszprémi lakosnak ])assus

adatott szabadon való kereskedésre.

Die eadem.. Bottyán János Generális uramnak expe-

diáltatott egy levél, hogy csináltassa meg a toml)ászokat, és

a commissáriusoknak búzát adjon, a mint conveniált vélek.

Die eadem. Martonfalvi György uramnak adatott pro-

tectionalis, passussal együtt.

Die eadem. Méltóságos Generális Gymesi Forgách
Simon uramtul küldettetett levél Nyiíl János kapitány
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iiraiii dolga eránt, hoíív idoáltal iiifirmaradhasson MéltóScá-

jxos uram Nagysága mellett.

])ie ('(idnn. I\r<''lt(')ság()s Fö-( ícncrjílis, Székesi {jyúW

Bercsényi Miklós uramnak ü Excelleiitiájának idevaló con-

stitutiók voltakéjjpen megirattattanak.

Dic. eadem. Tekintetes Nagyságos Révai Gáspár és

Czirjáki László uraiméknak Nagyságoknak Íratott, hogy

Andrási István Generális uramtnl iiiiiidcnekben dependcn-

ter légyenek.

Die ^.9. Junij. Szent-endrei 8 rácz passíroltatott Bécs-

ben 3 mázsa viaszszal jiapok számára.

Die eadem. Barkóczi uram hadnagyának, Gyulai Zsig-

mond uramnak passus adatott Esztergoml)an való menetelre

fegyvere eránt.

Die eadem. Eábaközben kapitányoknak order, hogv

Andrási uramtul dejiendenter legyenek.

Die eadem. Kisfaludi György és Török István urai-

méktul order Csákvárhoz és onnét Soprony vármegyére

menetelekre, s ott ezereknek öszvegyüjtésére.

Die eadem. Az Dunán innét lev lovas és gyalog ezeres

kapitányoknak singillatim order. hogy Tekéntetes és Nagy-
ságos Szent-Király Andrási István Generális-Fstrázsamester

uramtul ó' Nagyságátul mindenekben dependenter legyenek.

Die eadem. Tekéntetes és Nagyságos Szentkirály'

Andrási István uramnak order. Rábaközre való menetelre.

Die eadem. Szke Mihály, Eszterházy Antal uram ü

Nagysága étekfogója passíroltatott Gyr felé.

Die eadem. Sibrik uram bátyjának adatott exemptio-

nális a personalis insurrectiótul, inhabilitássa miatt.

Die eadem. Légrádi uram passíroltatott Kassa felé.

Die eadem. Szke Mihály uram expediáltatott bizo-

nyos országos dolognak végbenvitelére Nemes Sopron és

Vas vármegyékre. Vitt magával Nemzetes Vitézl Horváth
Jóseph, Enyedi András és Nagy Mihály uraiméknak albát.

quietantiát, — nemes vármegyékre penig credentionalist.

Die eadem. Gellén Mihály passíroltatott Kisfaludi

György uram után.

Die eadem. Maga dolgában Méltóságos Generális uram
Nagysága devecserieknek. dézma eránt.

Item. Generális Eszterházi Dániel uramnak csákvári

helységre, protectiójára nézve.

Item. Szendi helységnek niakki puszta eránt. hogy ne

usuálják.

Die L Jidj/. Neszmélyieknek és almásiaknak salagvárdia

adatott.
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Díe 2. July. Nemes Esztergom vármegyében lév,

Bajna név falura adatott salagvárdia.

Die eadem. Nemes Esztergom vármegyéijen lév Bajót

nev falura adatott salagvárdia.

Die 3. July. Budai Pisztoly nev kereskednek passus

adatott szabadon való kereskedésre, hogy lehozhassa Pozson-

ból becsinált hat hordóját.

Die 4. July. Méltóságos Generális Levemburg felesége

két leányával és maga töl)b cselédjével, portékájával passí-

roltatott Bécs fellé, Fisser-Dorffer és Andrási István uram
Nagysága passusával.

Item. Két szent-endrei rácz passíroltattanak Bécsben,

bizonyos adósságának kikeresésére.

Item. Budai hajósmester egy hajóval passíroltatott

bizonyosszámú brekkel.
Item. Bajcsy György, Orbán Czelder uram óberst-

leitinantja passíroltatott Ersek-Uj várban.

Item. Bajcsy László, Andrássy György uram zászlótar-

tója passíroltatott Árvában, bizonyos katonáknak felszedísire.

Item. Bajóthi és bajnai lakosoknak adatott protec-

tionalis.

Item. Budai praesidiumbéli kapitány, Hoberlingh,

kétféle passussal Bécsijén.

Item. Jóna János óberst-leitinantnak, hogy a commis-

sariátusságnak assistáljon és vigyázassál légyen, hogy budai

commendáns valami hostilitást el ne kövessen.

Item. Horváth (Tmnás) uram ordereztetett, hogy min-

den hallogatás nélkül ide Karvához, mit Soch und Poch, mun-
dírunggal együtt siessen.

Item. Azon katonáknak, melyek Eszterházy Dániel

uramat késérték, két napra adatott commissio Bajót nev
falura, úgymint két tizedalljának.

Die o. July. Passíroltattak Palkovics Ferencz és

yiassics János uraimék Esztergom felé, bizonyos porté-

kájoknak kihozására.

Item. Passíroltatott két csalli asszony Zsámbék felé

10 szapu búzával.

Item. Passíroltatott Méltóságos Uram regementjébül

való furír harmad magával Selmecz felé, bizonyos dolgokl)an.

Item. Budai két trombitás passíroltatott vissza Budára,
melyek Méltóságos Uram trombitásait szabadították fel.

Item. Méltóságos Uram trombitássá Budára passí-

roltatott.

Item. Protectio adatott Pest vármegyében Boros nev
falura.
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Itetn. Piotectio adatott Pest vármegyében lévü Üröny
(Üröm) névü falura.

Item. Adatott saloiigvardia marczinházi lakosoknak.

Nemes Esztergom vármegyében.
Itcyii. Passíroltatott Aradbul szabadult Szent-Péteri

János Székes-Fejérvár felé.

Item. Labancz Tamás passíroltatott Tokodban.
Item. Dobay György fhadnagy passíroltatott Kör-

möndre, felesíginek temetésére,

Item. Szabó Ilona passíroltatott Szent-Endrében kevés

liszttel.

Item. Protegáltatott Fejér vármegyében lévü Bicske

névü falu.

Itam. Fekete György és Kemencze Péter uraimék
cum solenni recommendatione Suae Serenitati sonante, passí-

roltatnak Érsek-Újvárra.

DieO. Jiily. Saskó Erzsik passíroltatott Érsek-Újvárban.
Item. Boldogki kapitány uram passíroltatott Pápára

és Devecserben.

Item. Parancsolat adatott ácsi biróra, hogy Juhász
Istvánnénak elfoglalván Lamjjért István a búzáját, azt adassa

vissza.

Itcm. Komáromi harminczadosnak resolutio adatott.

Item. Bussai ember passíroltatott Nógrád vármegyében
egy szekérrel.

Item. Szent-eudrei ráczok és tömösvári két török passí-

roltatott Komárom felé, bizonyos portékájoknak elhozására.

Item. Heszlczi Susamia passíroltatott Losoncz felé.

Item. Mocsiak instantiája relegáltatott Eszterházi

Dániel uramra.

Item. Kaczérius Zsigmond passíroltatott Csejtére, maga
dolgainak végbenvitelére.

Item. Urunk ordereihez magamét conformálván. Méltó-

ságos Generális Eszterházi Dániel és Andrási István uraimék-

nak az commondójok alá bizott distriotusoknak kormányu-
zására, zsoldos hadaknak és portális hajdúknak fehíllítására.

rézpénznek folyamósságára és több más in particulari forma

ordinum teljes instructiót kiadtam.

Item. Publicatio armistitii intimatur Dominis Gene-
ralibus, úgymint INléltóságos Gróff Eszterh;ízy Dániel uram-

nak és Andrási István uramnak.
Ite)n. Diabolkó Mihály nev zászlótartó ötödmagával

passíroltatott a Eábaközre. Szinai uram ezeré után.

Item. Méltóságos Fejedelemnek expediáltatott egy levél,

melyben alázatossan inseráltatott, hogy Nemes Komárom v;ír-
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megye portalis hajdúk eráiit in natura hány ezer forintokat

praestált.

Item. Budai és esztergomi commendánsoknak missiliter

emanált az armistitium prolongatiója eránt való levelek.

Iteyn. Mányi bírák és lakosok instantiájokra resolutió

adatott, hogy refractáriuskodókat üldözzék, kötözve hozzák

s vigyék commendérozó tisztekhez.

Item. Nemzetes Vitézl Kaczérius uram passíroltatott

Nagy-Szombat felé.

Item. Nemzetes Vitézl Török István uram ezerének

lustralis listája Korvíni János által recommendáltatik Méltó-

ságos Fgenerális Grróff Bercsényi Miklós uramnak Nagy-
ságának.

Item. Szepesi János fpóstamester uramnak kegyel-

mének intimáltatott, ezen corpus mellé érdemes veredárius

eránt, nemkülömben kocsik eránt, hogy nagyol)b szorgalma-

tossággal expediáltassanak mindenféle expedítiók.

Die 7. July. Kenesey István secretáriusom passírolta-

tott Csikvár felé.

Item. Tarnóczi István relegáltatott Eszterhás Dániel

uramra, Nádasdi Ferencz elszökött katonái és ellopott lovai

végett.

Item. Sándor László uram expediáltatott Érsek-Ujvár

felé országos dolgokban.

Item. Kéri László residens passíroltatott Érsek-

Újvár felé.

Item. Nyarai uram instantiája recommendáltatik Mél-

tóságos Fejedelemnek.

Item. Almási postamesternek adatott speciális fiinc-

tiójához képest speciális protectio.

Item.. Tekintetes Nemzetes Vitézl Rótth János rege-

mentjebéli fulér, Elmever Mihály, másodmagával passírol-

tatott.

Item. Esztergomi páter jezsuita Földvári Mihály pas-

síroltatott Bécs felé, hogy onnét hozhasson a societásnak

való posztót.

Item. Nemes Komárom vármegyében lév Lábatlan

nev falura salagvárdia adatott.

Die S. July. Eszterházi Dániel uramnak Nagyságá-
nak expediáltatott levél, melyljen assecurálta Méltóságos

Generális uram Nagyságát, hogy Csíkvárhoz várja a

Méltóságos Urat ; de mivelhogy a Fejedelemasszony Cseh-

ország felé ment. Forgács uram penig el fogja késérnie

Nagyságát éppen Csehországig : se túlsó, se innens hadak-
nak commendójok nincsen.
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Ifeni. Csíkvárnál egy corpiisltan tartsa az hadakat
Eszterházy Dániel uram ö Nagysága, és hogy lézpénznek

folyaniatja legyen, és Bottyán nram ellen inquisitiót pera-

gáltasson.

Item. Kerkápoli Istvánnak, hogy Nemes Vas vár-

megyében lév tiscalis (lominiumhúl senki assignatiójára ne
merészeljen pénzt adni, hanem conserválja haza szükségére,

és tudja maga dependentiáját Méltóságos Uramtul ö Nagy-
ságátul.

Item. Tatai molnároknak, úgymint Szdi Mihály,

Molnár János. Molnár Mihály, Molnár (jryörgynek adatott

salagvárdia malmokra.
Item. Szálai Pál uramnak levél, hogy hozzá szökött

németeket mindjárt küldje ide
;
pro 2''^ pcnig tanulja meg,

miképj) kell ennekutánna Commendérozó Generálisokat

becsülni.

Item. Czirjáki László uramnak, hogy Soprombul Kapu-
várra szökött németeket küldje ide, és a verespénzt be-

csülje meg.
Item. Méltóságos Generális Károlyi Sándor uram gene-

rális adjutantja passíroltatott Kszeg és Szombathely tájé-

kára bizonyos dolgoknak végi )envitelére.

Item. Mez-rsieknek adatott protectionális Komárom
vármegyében.

Item. Hogy a Méltóságos Urat informálják com-
missariatusság dolgárul és a rézpénznek folyamatjárul.

Item. Nemzetes Vitézl Egervári uram expediáltatott

Nagy-Szombatban.
Item. Almási birónak commissió küldetett salagvárdia

behozására.

Item. Ezeltt tett eonventió nem fog stálni, mely

gyrieknek Íratott.

Item. Nemzetes Vitézl Egervári uramnak adatott cre-

dentionalis G róff Bercsényi ^Miklós uram Nagysága eleiben.

Item. Mecséri Ádám budai lakosnak passus adatott

ide ki való jövetelre.

Item. JBudára expedi;íltatott Méltóságos Uram Nagy-
sága számára^ való vásárlásra Hegeds Gyurka.

Item. 0-budai serföznek, Johannes Baptista, házára

protectio kiadatott.

Item. Generális Eszterházy Dániel uramnak Nagy-
ságának levél, hogy Dank'zi tatai commendánsnak ne enged-

tessék az aratás.

D'ie !). Juli). Sznyieknek salagvárdia adatott Komárom
vármegyében.
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Item. Commissió tíz öl fára, melyet visznek Esztergom-
ban Takács Andrásnak, ugyanoda való tiszttartónak.

Item. Bodoski János, Petrczi István Grenerális Uram
Nagysága (embere i passíroltatott Érsek-Ujvár felé.

Item. Ekker Obrstrvad (így) ministernek levél Íratott,

bizonyos mundérumi (?) puska eránt.

Item. Szálai Pál uramnak intimáltatott, hogy az armis-

titium (usque) 24. praesentis tart.

Item. Thót György gyri szolgal)írónak Íratott levél,

hogy munkásokat, portális szekereket és egyébb subsistentiát

praestálja harmadnapig hadak számára.

Item. Sallai János uramnak adatott exemptionalis,

hogy a privatis immúnis legyen.

Item.. Horváth János, Géczi Gábor uram had-

nagyja feleségének passus adatott, hogy bort hozhasson

Börsömbül.
Item. Király István gyri harminczadosnak passus

adatott, hogy Komáromban szabadon mehessen és onnét

Móricz Christina asszont leányostul vihesse ki Gyrré.
Item. Nyarai László uramnak passus adatott, hogy

sót hozhasson kegyelme.

Item. Jóna János kapitány uramnak, hogy budai

gvardizomban armistitium után Ijízvást csinálhat operatiót,

hogy kijöhessenek ; medio tempore durante a kik kijnek
is, assecuráltatnak vissza nem adatásra.

Item. Bene Pál fcommissárius uramnak. Nemes
Komárom vármegyei processusok súlyos voltainak alleviatiója.

Item. Andrási István uramnak Gyr és Sopron tájé-

kára való vigyázás az élésnek be nem vitele eránt és réz-

pénznek folytatása eránt iutimáltatik.

Item. Nyarai László uram lakzil)an men hajdúinak

passus adatott.

Item. Hanner Félix nev zászlótartónak passus ada-

tott Herénre való menetelre, bizonyos dolgainak végben-

vitelére, negyed magával.

Item ÍJ. July. Az acclusák Kuklánder uram leveleivel

commendáltattak.

Item. Csokor András, Nyarai uram hadnagya, ara-

tásra passíroltatott.

Die 10. July. Levél Íratott Jóna János kapitány

uramnak, hogy coutentáltassa Béri György kapitány által

Tót Mihály nevíí katonát, hogy lovát és fegyverét adja

vissza.

Item. Ada Jánosnak satisfactiót tegyen. Tabajd nev
falunak bikáját adja vissza.

THALY KÁLMÁN '. ESZTKBHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE. 26
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Ifcíh. Alxlai lakosok i)anasza Haiikóczi Fcrencz uram
elleu. Tett válasz, hogy ne oi)i)rimálja azon lakosokat, és a

rézpénzt jobban becsülje meg.

Item. Passus adatott Gyrré, száz gyri mér búzának
bevitelére, Eszterházi Jánosué asszonyomnak Nagyságának.

Item. Eszterházy Istvánné asszonyomnak o Nagyságá-
nak a szerint.

Item. Petnx'zi expediáltatott Ersek-Üjvárban, hogy
onnét egy hord(') bort hozzon.

Item. Nyári Lászh) uramnak ])assus adatott 200 ksó-
nak elhozására Kéméndrül.

Die 11. Jntij. Dup])enni nev kapitány Bonafus rege-

mentjébül passíroltatott Érsek-Újvár felé comjjániájához.

Item. Campion György esztergomi keresked Gyrré
passíroltatott bizonyos portékájának elhozására.

Item. Zámoly uramnak passus adatott Király István

gyri harminczadosnak, hogy mehessen Komáromban.
Item. Csiba Ferencz Esztergombul kiszalK^dulván.

Urunk hségére állott, passíroltatott Tokod nev faluban.

Ite7)i. Salagvárdia adatott Esztergom vármegyében lév
Tokod nev faluban.

Ite^n. Török István kapitány uramnak, hogy a minem
praetensiójok vagyon egy ló eránt bodokiak ellen. soi)i;íl-

tassék.

Item. Bonafus regementjébül Grober Gáspár érsek-

iljvári táborban passíroltatott bizonyos három arestansnak

kihozatására.

Item. Galgóczi apotekarius Nemeserics János passírol-

tatott Galgóczra.

Item. Lóczi András kapitány uram kegyelme három
hajdúja passíroltatott Ersek-Üjvárban bizonyos fegyverek-

nek kihozására.

Item. Friderik Miller pattantyús másod magával passí-

roltatott Ersek-Üjvárban Lamothoz, hogy más két pattan-

tyúst kihozhasson.

Item. Naszálly, Szny, Neszmélly, Mocsa. Szomikl.

Héreg, Tarján. Kánya (?) nev faluk assignáltattanak almási

])óst;'ihoz, és iutinulltatott nekiek, hogy kocsikat hétrül hétre

állítsanak ])ósta alá.

Item. Horvát Zsigmond fcommissárius uramnak Íratott

levél, hogy igen jól tette, hogy Gsikvánuil lev hadaknak
kenyérnek száz köböl gabonát aduiiuistrált : a mellett inti-

máltatott. hogy csikvári had mellé Helepront uram consti-

tuáltatott fcommissáriusul. Az mostani rézpénznek folyása

recommondáltatik. ne rcjiciálja senki.
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Item. Méltóságos Generális Eszterházi Dániel uramnak
Nagyságának, hogy adjon Horvát Zsigmond uram

kegyelme 200 ezüst-forintokat bizonyos investigátióra nézve

;

Kerkapoli Istvánt, perceptort, minden documentiimokkal

és nála való pénzzel ide küldje.

Die 12. Jnly. Csáki István uramnak Nagyságának
való levél, hogy micsodás operatiókat tett Nagysága Dunán
innét való nemes vármegyékben Méltóságos Uram Nagysága
assistentiájával. — 2. Csikvári corpus panaszolkodik, hogy
defectust szenved élés dolgábul. 3. Hogy valamint becsületit

szereti, úgy provideáljon azon csikvári corpusnak minden
provisióbul. — Pro 4*° Nemes Yas vármegye nem szükség,

hogy ide vecturiázzon, hanem csikvári corpushoz. — 5*° Mél-

tóságos Generális Eszterházi Dániel uramnak Nagysá-
gának küldjen vagy 300 forintot bizonyos investigatiókra

nézve. — 6*° Parancsolja meg Bene Pál és Bene András
commissárius uraiméknak, hogy a szécsényi és egyéb magazi-

nális házakbul administráljanak érsek-újvári magazinális

házhoz, és onnét intertentáltassék ez a corpus; hogy Gyr,
Komárom, Esztergom vármegyék is Csikvárhoz administrál-

janak subsistentiát.

Bem. Andrási István uramnak ö Nagyságának inti-

máltatott, hogy mely repartitiót tett Nagysága Nemes
Vas és Soprony vármegyékben az personalis insurrectio eránt.

hogy azon ezereket mezben szállíttassa, provisiójokrul és

egyéb intertentiójokról requirálja Csáki István uramat
Nagyságát, — meg van parancsolva Nagyságának, hogy
Czirjáki László és Szálai Pál uraimékat adjungálja

maga mellé pro auxilio, Czirjáki uramnak penig inti-

máljon Nagysága : mivelhogy Horváth Tamás ezeré

elérkezik, — ha nem leszen complete az ezeré : bizonyos

lehet benne, hogy nem óbester, hanem hadnagy leszen

Nagysága.
Item. Szekeres Istvánnak intimáltatott, hogy Balogh

Ádám urammal ne competáljon, hanem egyességben legyen,

és hogy valamely katonái volnának nála.

Balog Ádám uram instantiája és postulatuma 12. July :

Primo. Ttési hadnagy uramat compániástul. kik is

Méltóságos Bottyán János uram Nagysága keze alatt

vannak Torna vármegyebeliek.
odo Ugyan Ttési uram compániájához valók vadnak

egynehányan Gorup Ferencz uram zászlója alatt.

-5'"' Cseh János uram compániájában harmincz számú
lovas katonáim vannak, kik ha vissza nem adatnak, egész

compániám híjával leszek.

26*
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4^" Somogy Ádám uram ezerébül 15 l(n'as katonámat
repetálom.

.'V" Jóllehet simoiitoniyaiak is zászlóm alá, vagyis

ezeremhez valók volnának : de igaliak vannak helyeitek ren-

delve; ha ezek kezem alatt lesznek, contentus leszek.

6"'" Aminthogy énnékem vissza kellett adnom Nemes
Vas vármegyehéli, három hóra kifizetett katonáimat. —
circiter 70, — Kisfaliidi uramnak : tehát én is kívánom

Nemes Tolna és Baranya vármegyebéli katonáimat, a kik

hol legyenek, restituálni.
ymo ^2igy Péter vice-kapitány uram hat hóra kifizetett

compániáját, mely most Förds Mihály vice-kapitány uram
keze alatt vagyon.

Item. Csajági uram furérja. Kovács Mátyás nev,
negyed magával Vas vármegyében Megyerre passíroltatott.

Item. Szatthmári Miklós uram katonája. Kis Mihály,

harmad magával Nagy-Szombatban passíroltatott bizonyos

vásárlásért.

Item. kegyelme strázsamestere, Kocsvai. (?)

Item. Katona CTyíirgy és Torda György özvegye passí-

roltatott iiábaközre. Sárkány nev faluban, eddig Nógrád
vármegyében lévén quártélyban.

Item. Csajághi uram zászlótartója, Szendi Szabó Mihály

másod magával passíroltatott Szák nev faluban, bizonyos

hajdú elhozására.

Item. Cléczi Gábor uram volentér hadnagyja. Magyar
Mihály, passíroltatott Maros nev faluban cselédjéhez.

Item. Méltóságos Generális Károly Sándor és Orosz

Pál uraiméknak levél Íratott, hogy, ha találtatnak valahol

elszíikíitt dragunérosok : Thalaba kapitány kezében assignálni

méltóztassanak.

Item. Nyúzí) ka])itány nramnak, hogy az mely

100 aranyat elvitette volt Hunner hadnagyátul, adja vissza

ö kegyelme.

^Itrm. Passíroltatott Talaba Mihály kapitány Erdély-

ben l)agázsiástul, 2 dragonyosostul s luulnagyostl.

Item. Csajági kai)itány uram hadnagya, N. Bálint,

])assíroltatott Horváth György mustramester után listáért.

Item. Gyóri Mihály két katonája ))assíroltatott Ejier-

jesre egynehány ksóval.

Item. Lóczi András uram hajdúja, Petróczi György,

passíroltatott Léva felé, kardjának megcsináltatására.

Item. Méltóságos Fejedelemnek szóló levél, melyben

kérdés tétetett : ha lehetséges dolog-e Csikvárhoz menni

vagy sem Nagyságának ? Instálja ö Nagyságát : Rábaközre
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mehetne egész hagázsiával, itten penig mást substitiiálhatna

maga helyett. Az mint kitetszik (irenerális Eszterházi Dániel

uram Nagysága inclusájábul, ráczok felessen gyülekeznek.

Andrási István uram confirmálja. mely indusában írja is,

hogy igyekeznék Fejérvárat megpróbálni ; hogyha Méltó-

ságos Fejedelem consentiál: tehát Nagysága instrumen-

tumokat küldjön annak vívására, mivelhogy Méltóságos

Úrnak Nagyságának instructiójában volt committálva

:

míg Fejedelem orderét nem veszi, addig itten legyen, továbl>

való dispositióig. Vármegyék gylésére se ment ö Nagysága,
hanem Andrási István uramat küldte maga helyett, a ki

is mindenekben eljárt a dologban. Panaszolkodik Andrási
István uram Nagysága, hogy Rába-között noha legyenek

ezerek : de igen vékonyan vannak, mert Móré (Móry) uram
ezeré alig áll két compániál>ul, Ozirjáki uramé is igen kevésbül

áll ; Horváth Tamás ezerének is volt híre, hogy odamegyen,
de mivelhogy Méltóságos Fejedelem híre nélkül nem merte

oda commendérozni, azért ö Nagysága tegyen dispositiót az

eránt is. Azoml)an Rábaközben igen nagy fogyatkozás

vagyon a munkásokban, mert mostani aratás idején, ha ma
j, holnap elszökik ; hanem küldjön pénzt Méltóságos Feje-

delem, hogy hajdúkkal is dolgoztasson Nagysága. Nagyobi)
dolognak effectuátiójára kívánná Andrási István uram, hogy
ha lehetne, gyalog három companiát és 3 lovas compa-
niát regulare corpusbul Nagysága mellé applicálni. Maga
Méltóságos Generális applicált volna maga dragonéros rege-

mentjél)ül egy companiát : de mivelhogy itt is szüntelen

dolog vagyon, nem lehet.

Item. Generális Eszterházi Dániel, hogy a corpusál)an

lév ezerekl)en confusiót talált, és egyik ezeríjül a másikban
a katonákat ad pristinum statum reducálja. Puskapor és

ólom defectusát is declarálja, hogy Méltóságos Fejedelem
provisiót tenne az eránt is armistitium alatt, hogy, ha operá-

tiókhoz fognak, defectus ne legyen a dologlian. Mai napon fel-

mentem a (földrári) sánczhoz, incsinéri'el discurálván. panasz-

képpen jelentette : hogyha mindennap meg nem leszen tizen-

kétszáz ember, ad íinem Augusti el nem készül azon sáncz ; az

penig lehetetlen, mert ha ma j is valami munkás, holnap
mindjárt elszökik. Azomban egyél)!) eszközök híjával ('ts)

vagyon, melyekkel véghez vitetclnék a munka.
Item. Csajági uramnak, hogy a jó correspondentiát

ennekutánna is fentartsa, és mindenekrül tudósítsa Méltó-
ságos Generálist, jó vigyázassál lévén.

Item. Valosovits i)raefectus uramnak, hogy Fekete
Györgynek töbl) atyafiakkal együtt Soprony. Tolna, Veszprém,
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Fejérvár, Somofíy és Szaki vármeííyékheii lev jószáííok

restituáltassanak ad ulteriorem disjtositionem Suae Serenita-

tis Priiici])alis, és mivel csikvári iiiezohen rnindaddiíí con-

tinuuskodváii a hadak, sok kíírokíit tettek iiiiiid tavaszi s

mind szi vetéseklteii : azért méltónak Ítélte lenni Mélté)sáf;os

Generális, ha ex totó nem, l)árcsak ex parte contentálja

fenn nevezett Fekete Györiív nramat.

Itf^iii. Hirsdel Izsák bátyjával eííyütt passíroltattak

Gyr és Pozsony felé. bizonyos portékának lehozására.

ltom. Gönyüi András hadna^'ynak jjarancsoltatott,

hogy Gyr elein ugy vigyázzon, hogy senkit se bocsásson

bé, sem ki, hacsak Fejedelem vagy ^Méltóságos Generális

uram ö Nagysága speciális i)arancsolatja nem leszen.

Ifrm. Somogyi István cum sibi adjunctis Pápa felé

[)assíroltatott bizonyos marhának vásárlására.

Die IH. Jnly. Munitio mellett lév káplár Bartholpmeus
Fiitor expediáltatott pattyantúsok repraesentati('»jára Érsek-

Újvárban, Fejedí'lenihez a kik proxime kiszöktek.

Iti-m. Kaszap Ferencznek, császári ispánnak tatai kár-

vallott javai restitutiója eránt.

Item. Méltóságos Generális Eszterházi Dániel urammal
Bercsényi uram Excellentiája levele partim communic;il-

tatik, i)artim peniglen adhortáltatik, hogy Generális Butty;ín

uram ellen bizonyos imjuisitiót peragáitasson. Szekeres kajji-

tány uramat, Balog Ádám urammal lev controversiával

zabolázza meg, kinek is a lustralis lista transmittáltatik

olyan okbnl. hogy abban találand('» difticultásokat in bonum
ordiiiem rcducáltassa, és hogy a mellette lév ezerekben való

katonákat ad sua lóca debita dislocálja.

Ifcm. Hcimel János budai keresked megyén Gyrré,
hogy valami ])orték;íját kihozhassa, és visszajöhessen.

ltom. Darvas János, Szatthmári Mikh'is uram
kegyelme zászlótartója expediáltatott két ordinarius kato-

nával, Soproml)ul kiszökött granatérosokkal, hogy Kegyelmes
Urunknak repraesentálja ket.

llcni. S/inai uram kegyelme strázsanjestere passírol-

tatott, a mely Sopromlml szíikött németeket kísérte ide.

14. Jtilj). Dohai György fhadnagy íurírja másodmagá-
val, úgymint Kardos István és Juhá'sz János expediáltatott

Pápa felé, elszökött hajdúknak felkeresésére.

Ifcni. Biulai administrátiónak exi)edítora és consti-

tutus registratora. Krencsér Gábor, passíroltatott Budára,
Bécsbül jvén.

Ifrni. Esztergomi némely szegénységnek megengedte-

tett kijni aratásra, mivelhogy szk az aratt'i.
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Item. Tarnoczi Mihály hadnagy Géczi Gábor ezerébül
passiroltatott Néma fele, bizonyos dolgainak végbenvitelére

Item. Komáromi István vice-ispánnak levél hogy
vasárnapra a portális szekereket a t;íborra administrálja
repartítiót tévén nemes vármegye; mert ha hétfn itt nem'
leszen a szekér: bizonyossan várjon magára 100 dragonérost.

Item. Horváth Zsigmond uramnak, hogy verespénz
megvetése eránt iuquisitió peragáltassék ; hogyha nem
comperiáltatik, ment ember leszen. Kerkapoli Istvánt küldie
bé pénzestül. ^

i/f';;/. Tarnoczi Miklós fstrázsamester expediáltatott
iNagy-fezombatba, regement fizetésének kihozására.

liem. Eadován István, Géczi Gábor uram hadnagya
Csallóközre passíroltatott, bizonyos adósságának felvetésére.

Item. Méltóságos Uram regementjébül Kohonczi Györ-ry
dragonyos másodmagával passíroltatott Fejérvár felé, három
elszökött dragonyosoknak felkeresésére.

Item Somodi Ádám hadnagya, Molnár Ferencz passí-
roltatott Losoncz felé, cselédjének látogatására, 15 magával

iíf-w. Horváth Mihály nev hadnagy eránt ment
parancsolatja senator Török István uramnak, hogy fooassa
meg és az armistitiiim alatt ltt kóborlásáért via luris
procedaljon ellene, s hogy Kónyhoz mái- elmenjen.

Item. Kis Gergelynek, hogy vigyázzon Stiria felé, és
tudósítson a Méltóságos Generálisokat.

Item. Hgyészi András Dunántúl passíroltatott.
Item. Bezerédi Imre uram hivatik Méltóságos Generá-

lis uramhoz.

Item. Lóczi György passíroltatott Forgács uram után,
ki is ottan applicálni kívánja magát szolgálatra.

Item. Heves vármegyei vice-ispán uramnak az Dunán
mnet lev cselédnek provisiója eránt, hogy tovább is dcxteri-
tassa ala vegye a nemes vármegye, míg Isten boldogítja
országunkat. ^

Item. Parancsolat kiküldetett itten körülbell lév
tálukra kemény büntetés alatt, hogy híd-csin;ílásra fejszék-
kel, turukkal jöjjenek, mennél hamarébb lehet.

Item. Méltóságos Fejedelemnek levél, az melyben
hídnak megromlása alázatossan repraesentáltatik és insinuál-
tatik, és Bácskaságnál ráczok gyülekezeti Xagvsá<nlnak
tudtára adatik, és hogy Eszterházv D;iniel uran/ Xa-n-
sága corpusa igen vékonyodik.

" ^"^

Item. Budai commendánsnak, hogy az ott körülbell
való helysegekbül pénzért fát, szénát szabad leszen bevinni,
a mellett penes commissionem commissáriusok abban serén-
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kediii fognak. Két héti vásár inipediáltatik az praesidiuni-

hau. hizonyos ravaszságáért a coiiimeiidáiisnak,

Itcm. Szálai Pál uramnak az vorespéuznek folya-

niatja eránt, iiogy letractáriusoknak hondokában süttesse,

jószágokat contiscáltassa.

Item.^ J()na Jánosnak, hogy magát seregével együtt

Páttyra, 0-Budánál conferálja s budaiaknak excursiójára

szorgalmatossá]! vigyázzon, mely dispositiót Generális Esztei*-

házi Dániel uramnak adja hirére, úgy az budai commen-
dánsnak elveszett lovait kerestesse fel.

Itcm. Hajdíny páter szolgája. Farkas János ])assírolta-

tott Sondy<') felé. egy kevés ideig maga kevés portékájának

megnézésére.

Item. Esztergomi (-ommendánsnak, maróti ember lova

visszaadattatása eránt.

Itinn. Komárom vármegyében. Környe nev falura

adatott i)rotectionális.

16. Juli). Tárkány nev falura. Komárom vármegyében,

salvagvárdia adatott.

Iti^m. Leonard Ádám János nev hadi fcommissárius.

(Iróff Bercsényi Miklós uram Excellentiája passusával, vitt

lisztet Esztergomiján s Budában ; vissza i)assíroltatott egy-

nehány számú haj()kkal vízi alkalmatossággal Komáromban.
Item. Pattantyús Rhenn Lörincz Földvár felé passí-

roltatott l)izonyos instrumentumokkal.
Itcm. Nagy Mihály lovászmester uram passíroltatott

Balogban.

Item. Andrási István uramnak küldetett artolériai

lajdinand levele, hogy Nagysága Kapuvárhoz szolgáltassa.

Item. Nemes Szála vármegyének, hogy onnét })erso-

naliter insurgált hadi személyekhez condigna reflexióval

lévén, semminem illegális impositiókkal ne aggraválják ; a

mellett a mostani rézpénznek cursusa strictissime injun-

gáltatik.

Item. Kisfaludi László kapitány uramnak, hogy az

Horvátországon lev ellenségnek motusára bizonyos ember
által vigyáztasson, és mindenkor ö Excellentiáját tudósítsa.

2. Maga dolgaiban reputáltatik. 3. Kanizsai lal)anczos kato-

náiknak gabon;ít learattatni és behordatni ne engedje. 4. A réz-

})énzn('k cursusa reconnneud;íltaíik ö kegyehnének. 5. Nemes
Szála vármegyének helytelen im])osítiója ei'ánt.

Item. Franciscus Karolus Kberling passíroltatott

Budára, akarván felmenni Bécsben, de denegáltatott néki.

Item. Putonis J;ínos budai praepost passíroltatott

Budára.
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K). Jfy. Balogh Ádám uramnak, hogy affectióját,

annálinkábl) praesentiáját igen kedvessen veszi ; Isten elhoz-

ván kegyelmét, magát insinuálván Méltóságos Generális

Eszterházi Dániel uramnak.
Item. Eöcsedi vice-ispány uramnak, pástai mészárosok

panasza eránt, hogy verespénzért vágót nem találnak

;

arravaló nézve, hogy commissáriusság fejérpénzen vészen

marhát, intimáltatott kegyelmének, hogy valakik fejér-

pénzen vásárolnak, tehát confiscáltatik mindenek.

Ifpm. Nemes Veszprém vármegyének, a zsoldosoknak

és personalis hajdúságnak residuitássa végett, verespénz

folyamatja eránt, és operariusok fell.

Itein. Pápai Iványosi Miklós uramnak, hogy másfél-

száz darai) marhát, valahol tetszik, szabadon eladhassa.

Item. Missilis, három trombitának megszerzése és

kiküldése végett.

Item. Szálai Pál uramnak missilis emanált, az jól

continuálandó correspondentiának megtartása és rál)aközi

sánczok inspectiója eránt, és Mosony vármegye részérül

munkások és más kiállítható requisítumok kiállítása recom-

mendáltatik. Nemkülömben tóközi. Nemes Gyr vármegyé-
ben lév processusnak maga hada számára tulajdonítása,

melynek hogy supersedeáljon ; ha mi notabilis fogyatkozása

alimentátio eránt superveniálna : recurráljon Méltóságos

Generális Fcommissárius Csáki István uramhoz.
Item. Idslúk Galánthai Gróff Eszterházy Ferencz

uramnak Méltóságos Ür passusa mellett engedtetett 15

szekér fának és 15 szekér szénának Gyrben való bevitele.

Item. Quietantia 1511 Rhen. ti. rézpénzül és 76 ugyan
Rhen. fl. fejérpénzül devecseri tiszttartó feleségének, Szánthó-

házi Juliánná asszonynak. Kún János uramnak adatott.

Item. Kún János devecseri tiszttartó feleségének,

Szánthóházi Juliánná asszonynak, Sopromban való mene-
telre passus adatott gyermekének kihozására.

Item. Austriábul kiszökött, német rabságbul szaba-

dult két, Bolford uram ezerebéli katonának passus adatott.

Item. Budárul kijött négy asszony s egy német, fel

akarván menni Bécsben, de nem bocsáttattak, azért vissza

passéroltat ta k Budára.
Item. Bonafus uram regementjébül Fuler hadnagyával

és egy arestánssal passíroltattak Ujvárl)au. hogy két nap
visszajöjjön.

Item. Devecseri Ádám passíroltatott Kegyelmes Urunk
})arancsolatjábul, maga dolgainak végbenvitelére Érsek-

Újvárban.



410 ESZTEniIÁZY A. TÁIiOKI KÜNYVK.

Itc.in. Homiiier ]\leny]iáit dra^zonyos-regenieiitbéli kapi-

tány uram felcséfíc passíroltatott Fejérvár felé két dragu-

nyossal.

Item. Váczi Jáuus, Tekintetes és Nagyságos Sennyei

Pongrácz uram vice-hadnagyának authoritás adatott, bogy

ha Kegyelmes Tarunk i)arancsolatját,^ vagy Commendérozó
Generális, kiváltképi)en Méltóságos Ur parancsolatját nem
veszi : senkit Pestre s Budára bebocsátani ne merészeljen,

és a prófontházban pénzen is lisztet, fát és egyébb recjui-

situmokat bevinni kemény büntetés alatt meg ne engedjen.

Ifcm. Xeszmélyi lakosoknak i)arancsolat küldetett ki.

hogy hidhoz, hajókhoz hozzanak két szekér famohát.

Item. Devecseri birónak és lakosoknak dézma és ötöd-

napi szolgálat eránt parancsolat küldetett.

Item. Eszterházi Dániel uramnak hírivé adatott, hogy

Bercsényi uramnak ö Nagyságának elküldetett Nagysága
levele, hogy szigeti commendáns cartellát és armistitiumát

nem akarja turbálni.

Item. Bercsényi uramnak Excellentiájának, hogy

Eszterhá7á Dániel uram panaszolkodik : Szekeres István és

Balogh Ádám uraimék regementjek elvitelével igen meg-
vékonyodik a corpusa. 2. Hogy szigeti commendáns car-

tellát, armistitiumot nem akarja observálni. .3., Fejér-

várnak Eszterházi Dániel uram által való obsidiója eránt.

Item. Csáki István uramnak ö Nagyságának az

nyerges-ujfalusi hidak listrája megküldetett. 2. Kézpénznek

folyamatja jobban recommendáltatik. 3. Az mely corpusok-

nak assignált territóriumok naturaliter nem praestálják az

impositiókat : pénzzel tétessék oda provisio.

Item. Méltóságos Fejedelemnek karvai hídnak és sáncz-

nak alkalmas perfectiója megíratott, és vasmacskáknak kív;ínt

figurája is megküldetett.

17. Juli). Tekintetes Nemzetes és Vitézl Fels-Bikki

Nagy István uram kis-sitkei és felsö-bikki házaira, más ahoz

tartozó jószágira protcctionalis adatott.

Item. Nemzetes Szécsény Ilona, Nemzetes Vitézl Sankó
Miklós házastársa instantiájára emanált cessionalis Pór-

Magos, Nemes Vas v.-írniegyében. kemenyes-alljai districtus-

ban lev falu eránt.

lton. Pápai, szent-miklósi és igm:indi postamesterek-

nek, hogy az hírek communicátiói és leveleknek frissebben

folytatási eránt szoigalmatosabbak legyenek.

Item. Szent-miklósi falusi lakosoknak parancsolat bizo-

nyos elfoglalt földek remissiója enínt. úgy odavaló jjósta-

mesternek is.
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Item. Vékony János, Gönczi János uram katonája

passíroltatott Gömör vármegyéiben, Tapolcza nev falulian.

Item. Bercsényi uramnak, ha elél)bi dispositiója

Excellentiájának stáljon-e? vagy Urunké, hadi praeparatiók

eránt ?

Item. Begány László uramnak missilis, hogy szent-

mártoni apátiirnak victust ne engedjen l)évinni gyri
jószágibul.

Item. Takács György zászlótartímak, hogy a maga
kárvallásinak contentatiójára nem töl)bet, hanem a meny-
nyire azon kár extendáltatik, annyit vegyen, id est két

ökröt, négyét visszaadja.

Item. Rábaközijén Andrási István uramnak, hogy az

egész corpusljan egész kapitányságnak megparancsolja, hogy

24. July ottan compareáljanak.

Item. Méltóságos Fejedelemnek labancz levelek párját

küldött Méltóságos Ür indusában.

Item.. Bercsényi uramnak ö Nagyságának, hogy Eszter-

házi Dániel és Andrási István uraimék elöbbeni ordereknek

a mostani Fejedelem ordere, contrarietássa.

Item. Baranyai Ferencz colonellus uram Gyr tájé-

kára, maga jószági tekintésére passíroltatott.

Item. Pap Istvánnak eltévelyedett marhája eránt Ijajóti

birónak parancsolat emanált.

Item. Bottyán János uram katonája Esztergomban
passíroltatott.

Item. Veszprémi Nagy István maga atyjafia kárának

kikeresésére Bottyán János, Szekeres István és Bezerédi

Imre uraimék és más ezerek után, valahol kárait értendi,

passíroltatott.

Item. Fejérvári György dragonyos hadnagy Csíkvár

felé postai alkalmatossággal, siet dologban, passíroltatott.

Item. Eszterházi Dániel uramnak Nagyságának
Balog Ádám uram ezeré fell haszontalan praetensiója,

Förds Mihály compániáján kívíil.

Item. Domokos Ferencz gyalog colonellus 2 compániára

vévén ki a mundért és hópénzt, holott 3 compániája exstál-

ván, a quietantiát in loco del)ito producálja.

icS'. JiiJij. Eszterházi Dániel uramnak, hogy mellette

lév. Pápánál erigálandó corpushoz acceleráltassanak Andrási

István uram Nagysjíga Rjíbaközben lév corpusábul is.

Hová ordereztettek, ad lóca debita mature compareáljanak.

Item. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Török István

colonellus uram ezerének statusa reguláztassék, és Nemes
Soprony vármegyében lév taxatus nemességtl adandó
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száz katonán kívül 7 compánia ad formám recrutaí^ eri-

gál ta ss('k.

Itcm. (Jzirjáki László gyalog focolonellus uram Nagy-
sága ezerének csonkulását Méltóságos Fejedelem és Méltó-

ságos Generális Bercsényi Miklós uram ö Excellentiája nem
kevéssé csudálják; hogyha ad effectivum statum o Nagy-
sága által nem leducáltatik, tisztitül priváltatik.

Itewi. Szepesi János uramnak, hogy az újvári táborra

szólló ordereket colonellus uraiméknak kezekhez szolgáltassa.

Item, Mocsi és radványi lakosok instantiájára emanált
parancsolat, hogy Bakó Dániel prófontmester nála tartott

szekereiket ereszsze el.

Item. Hogy Kassán magazinális ház az Méltóságos

Asszony és cselédje subsistentiájára építtessék a számtartó

által. Az oeconomia folytatása is recommendáltatik.

Item. Méltóságos Fejedelemnek alázatossan repraesen-

táltatott nyolcz regementnek csekélysége, hogy a nyolczbul

alig leszen négy.

Item. Gyri nev hadnagynak esztergomi commendáns
Kuklánder lovai pénzért való visszaadások eránt Íratott.

Item. Mocsi és radványi falusiaknak protectionalis

adatott, hogy semminémíí impositiókkal ne aggraváltassanak.

item. A Dunán innét lév, Méltóságos Generális Uram
ö Nagysága commendója alatt lév generálisoknak, colonel-

lus iiraiméknak order, hogy, ha Méltóságos Fejedelemtül

intra 24. praesentis prolongatiójáriíl armistítiumnak nem érke-

zik : tehát ki-ki maga elrendelt passusára vigyázassál szor-

galmatos legyen és operátiókhoz kezdjenek.

V^A Jiily. Komáromi halászoknak protectionalis-levél

expediáltatott, hogy bízvást hal;íszhatnak a Dunán.
Item. Szent-Mártoni István uramnak, Gyr, Komárom

és Esztergom vármegyékben lév fiscalis jószágok tiscusának

parancsoltatott, hogy Méltóságos Gróff Eszterházi Ferencz

és Józsei)h jószágok proventusa az Nagysága számára con-

serváltassék.

Item. Zámoly György dragonyos zászlótartó Gyr tájé-

kára igen siet expedítióban ])assíroltatott.

Itcm. Generális Csjíki (Istrá)i) uramnak, hogy az Pápa
tájékán erigálódó hadi corpus számára, úgy Hábaközben lév
milítiának elégséges provisiókat sietséggel tétessen.

Iter)). Order Fekete László fhadnagy uramnak, hogy

két sereggel Generális Andrási Istvjín uramhoz siessen,

annak parancsolatjátul várjon.

Item. Méltóságos Fojedelenniek bizonyos két hadnagyok
instantiájok recommend;íltatik.



KIVONATOK 1706 1709. 413

Item. Méltóságos Fögenerális Bercsényi uramnak
Excellentiájának, togy Urunk más dispositiókat tett az

Dunán innét való hadak eránt, kiért opinióját várja : ha az

elbbi stál-e, vagy az ut()bbi?

21. July. Méltóságos Csáki Mihály uram Nagysága
bizonyos katonája, adósságának megvételére passíroltatott.

Item. Méltóságos Generális Eszterházi Dániel és Andrási

István Generális uraiméknak Méltóságos Fejedelem ordere

küldetett a hadi operátiókrul.

Item. Esztergami páter Franciscanus Újvárban passí-

roltatott.

Item. Maróthi páter Paulinus plébánusnak megenged-

tetett decimatiójának maga plébániájában való betakarít-

Item. Tanyi Imre, Nemes Komárom vármegye szolga-

bírája, elhajtott lovai és szarvasmarhái rehabítiójok eránt

parancsolat.

Die 22. July. Sibrik Istvány komornyikom passírolta-

tott Kemenyes-allja felé.

Item. Gazdag Jánosnénak egy mázsa fadgyú és öt

akó pályinkának Gyrben vitele megengedtetett.

Item. Francz Joseph, Bonefúz colonellus uram bor-

bélya Érsek-Újvárban passíroltatott bizonyos lovának reha-

bítiója eránt.

Item. Begány László hadnagy uramnak, hogy öszve

csoportoztatván seregét. Tata és Komáromban eleire szor-

galmatosan vigyázzon, hova is másfélszáz katona commen-
déroztatik pro correspondentia et onere supportandis.

Item. Standorf György gyri commendánsnak missilis,

hogy az minem ácscsát Méltóságos Generális Uramnak
megaristáltatta, bocsáttassa ki.

Item. Nemes Veszprém vármegyének, a parte megint

Somogy vármegyének egy stylussal, hogy az reájok limitált

quantumot praestálni és az földvári sánczhoz szükséges embe-

reket instrumentumokkal együtt ad praestandam gratuitum

laborem elküldeni nagy animadversio alatt el ne mulassák.

Item. Földvári sánczban lév incsinnérnek, hogy a

munkát és sánczot az odamenend hajdúsággal és paraszt-

sággal continuáltassa, deputálván pro fatigio kinek-kinek

denar. 25.

Item. Szekeres Mártony névü szegény ember passírol-

tatott Nagy-Szombat felé.

ItejH. Gyákfalvai és pócsfalvai, Nemes Vas vármegyé-

ben lév lakosok instantiájokra speciális protectió sub

autentico kiadatott.
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Iterii. Ekkcr föstrázsaiiiester uraninak legiiiient szám<ára

való muiidéiuiignak megküldése proinittáltatott, hasonló-

kéi)pen bizonyosszámú recruták transmittáltattak, a kinek

Hellem])ach uram levele originaliter communicáltatott.

lton. Horváth Zsigmoml fcommi.ssáriiis uramnak mis-

silis, hogy Kerkapoli perceptor uramat cum suis documen-
tis küldje Méltóságos Uram eleiben Pápához.

Ifem. Berthóti Zsigmond colonellus uramnak missilis.

hogy a mely hadnagy ad sinistram delationem nála áristom-

ban tartatik, usque ad ulteriorem rei eventum magánál
tartsa keményebb áristomban.

Item. Generális-Fstrázsamester Andrási István uram-
nak intimáltatott Bonefúz colonellus uram regimentjének

Földvárhoz való menetele.

Ifem. Az ott korlbell lév nemes vármegyéktül
manuális operariusokat adurgeálja a sáncz reparatiójára.

Item. Méltóságos Fejedelemnek megjelentetett Domokos
uramnak Csikvár s a tájékán lév passusokon való maradása.

Item. Méltóságos Gróff Csáki István uramnak missilis.

hogy mind az annou áriárul, s mind a pecuniáriárul. s az

hadaknak is nemes vármegyékben tett excessusirul Méltó-

ságos Urat tudósítsa.

26. Jnljj. Szálai Pál és Pápai János uramnak i)erem-

torie intimáltatott, hogy pro 27. praesentis Szenté névü

praediumra okvetetlen compareáljanak.
Item. Bezerédi uram bizonyos dolgoknak tractatiójára

Pápára citáltatott.

Item. Andrási István uramnak Nagyságának order,

hogy Gyr és Óvár tájékára szorgalmatos vigyázassál legyen.

Item. Kisfaludi György uramnak, hogy az jó con-

venientia folyjon Kisfaludi László urammal. Styria és

horvátoi'szági passusokra való vigyázás dexteritássában com-
mendáltatik.

Item. Xemkülömben Kisfaludi Ijászló uramnak az

jó correspondentia megtartására, és a fennirt mód szerint

azon passusokra vigyázzon.

Item. Szarka István és Palásti Ferencz uraiméknak
missilis, hogy az corpussal pro 27. praesentis ne tovább,

hanem csak Vaszar névü faluig menjenek.

27. Juli). Kenései István uramnak missilis, melyben
intimáltatott kegyehuének, hogy furérokkal, quártély-

mesterekkel menji'u Malom-Sokhoz, és a levélben includált

lista szerint szállítson oda tábort.

Item. Kisfaludi László uramnak missilis, melyben
recommendálja Méltóságos Uiam mindenekben való szorgal-
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matos vig3'ázást, és ha az ellenségnek valamely motusit

hallja, adja hírévé Méltóságos Uramnak sietve, Kisfaludi

György urammal correspondeálván, és a földnépét minden
lárma nélkül tarthassa.

Item. Sigrai vice-ispány uramnak missilis, melyben
recommendáltatik Lipit Sándor uram kegyelme ; mivel-

hogy Méltóságos Fejedelem mellett resideál Nemes ( Vas) vár-

megye javára : maga becsületire nézve valami intertentiona-

lis provisiót rendeltessen.

Ifem. Begány László uramnak recommendáltatik Gyr
elein való szorgalmatos vigyázás, a mellett applicáltatott

Bottyán János uram hadnagya, nagyobb könnyebbségére.

Item. Somogy Ferencz uramnak missilis, hogy az mely
marhát nyertek, nem egyébb helyre, hanem ország szüksé-

gére fordíttassék.

28. Juli). Tihanyi seregnek citatoria, cum omnibus
documentis et literalibus instrumentis : compareáljanak, és

minem vádlást tettek tihanyi apátur ellen, adják okát.

Item. Parafi István hadnagynak, hogy azon malefactor

katonákat kötözve hozza, a kik tihanyi clastromban lév
barátot vereséggel illették.

Item. Generális Andrási István uramnak, hogy Csorná-

rul az konyhakocsiját expediálja Kapuvárra jó provisióval.

Bezerédi Imre uramat tudósítsa, hogy sietséggel holnapi

napra conferálja magát, bizonyos szükséges dolgoknak com-
municatiójára.

Die ')(). Juli). Generális Andrási István uramnak
Nagyságának order, hogy kiadott instructiója szerint az

egész commendója alatt való gyalogságot contrahálván, jó

rendben vegye, ásókkal és kapákkal és más szükséges requi-

situmokkal is oda conferálja magát.
Die 28. July. Veres Jánosné asszonyom remittált

jószágábul kilenczed exactiójátul supersedeáljon, parancsolta-

tik palotai fiscalis tiszttartónak.

T)w~r)0. Jidy. Nemzetes Vitézl Szatthmári János,

colonellus Szálai Pál uram ezerebeli hadnagy expediáltatott

Nemes Vas vármegyére, mellé applicált 40 dragonyosokkal,

a magazinális házak üresedése eránt, parancsolat mellett

executióra.

Item. Andrási Istvány uramnak adatott értésére, hogy
utjábul visszatérjen az elrendelt hajdúsággal és munitióval,

s szokott helyére menjen.

Die SÍ. Juli). Generális-Fstrázsamester Bottyán
János uramnak : Dobrokánál lév hadainak vízbéli notabilis

defectusán sajnálkodván, az ellenséggel való conjunctiót
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(Pi(lffl/ li'ini'f/ ne engedvén, uiiiidcn kigundoUuitó ni<'»dd;il

üsse meg. vnlahol találandjíi.

Ifriii. Föcolonellus és brigadéros Kisfaludi György
uram conjuugálvíui magát Bottyán .János és Kisfaludi

L;'iszl('» uraimékkal, az ellenséget conjungálni semmiké-jtju-n

ne engedjék ; valahol érik, vereki'd jenek meg véle.

Itcm. Föeolonellus Kisfaludi László uram e<tnjun-

gfilván magát Bottyán János urammal és Kisfaludi György
brigadéros urammal, üssék meg az ellenséget; arrul teend
genuina informatió éjjel-napjjal folyjon.

IfcHt -tÜ. J/iljj. Andrási István uijininak ö Xagyság;í-

uak adatott értésére, liogy mostani útjiilnil térjen vissza az

elrendelt hajdúsággal és mnnitióval, s szokott helyire menjen.

Dle SÍ. Juli). Szálai Pál colonellus uram egyik strázsa-

mestere passíroltatott harmad magával ])agázsiáj;íhoz.

Jf('))i. Yeszjjrím vármegyéhül ])asséroltatott Méltt')s<ígos

Fejedelemhez rezidensül Nemzetes Vitézl Koboz István.

Eadem Balogh Ádám colonellus uram ezerebéli három
katona passéroltatott az ezerekhez. Fejérvár alá.

Eddem. Nemes Mosony vármegyében lév egész Nyulas-

mezei lakosoknak intimáltatott, hogy föeolonellus és briga-

déros Telekesi Tíirök István uram. vagy kegyelme arra

deputamlus embere által az ott lév hadnak említett Nyulas-

mezei lakosok által provisiót administráltasson.

Eiulcni. Nemes Vas, (»yr, Komárom. Esztergám,

Soprony, Szála, Somogy vármegyéknek expt-diiUtatott levél,

melynek meritumja megtaláltatik a fragmentákban, melyek

in congregatione generáli in oppido Papae celebrata, die

ii8. July. anni 1706.

E(((l(;ni. Bezerédi Imre l)rigadéros uramnak, hngy

peracta actione sibi commissa, Szekeres István uramat
küldje Dobroka felé, Mélt(')ságos Generális Uram után.

Eadon. Senator és colonellus l\irök István uramiuik

intiiiiáltatott, hogy az ikri'nyi földriil hordassa a gabonát

íiscalis tisztek által jó helyre, hoh>tt penig valamely véletlen

akadály miatt nem lehetne hordatni, égettesse fel. Tiszte-

lend Matusek ])raepost úi-nak egy szem életet se hagyjon

l)éviuni Gyrre.
JJii' ')/. .liilVj. A fejérpénz ir;int assecur;íltatott senator

uram, hogy csak kölcsön a mostani szükségre, magáébul,

refundjíltatik néki.

Itcni. Bogyai Miklós, Töríik István uram hadnagyának

szerencsés portilja megdicsírtetett ; úgy in casu necessitatis

gyri újvíiiosnak és az ikrínyi gabonáknak felégettetése néki

committáltatik.
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Item. Pápai embernek passus adatott, sóval való

szabad kereskedésre.

Item. Czyráki László uramnak intimáltatott, hogy az

odaküldeud beteg katonaságnak hs és kenyérbéli provi-

siót a commissariatustul administráltasson, egyszersmind a

labancz rabokra jól vigyáztasson.

Item. Andrásy István uramnak missilis, hogy némely
i'abok causájának revisiójára minden ezerbül egy vagy két

qualiticatus tisztet pro 7. Augusti küldjön Pápára.
Item. Acsádi Pál vice-ispány uramnak, hogy ugyan-

azon malefactorok causáját vegye seriesben pro cautela.

Item. Az elküldött 12 hajdúságra úgy viseltettessen

mind alimentatiójára s mind másképpen gondot, hogy dum
et {[uando kívántatnak, ellállíthassa.

Item. Bezerédi János készei commendáns uramnak,
hogy bizonyos rabok dolgának törvényessen való revisiójára

compareáljon pro 7. Augusti s praesideáljon.

Die 1. Atif/nsfi. Generális Bottyán Jánosnak, hogy az

ellenséggel, ha niíklját látja, verekedjék meg ; mindazonáltal
az ötszáz hajdúkkal, melyek kocsikon expeduiltattak, elöl)b

megegyezzék. Item hasonlót kapitány Bolford Ádám uramnak.
//fewí. Jobbaházi Horváth Jánosnak protcctionalis insur-

rectiótul eximáltatik.

^. Auf/Hsiti. Nemes Veszperín (így) vármegyében lév
Borsos-Gyr nev falura protectionalis adatott.

Eadem. Domonkos Ferencz uramnak szegénység nyo-

morgattatási iránt, és három-négyfelé való hadának csekély-

sége miatt nem vigyáztatását api)rob;llja.

Endcni. Szekeres István lovas kapitány uramnak serio

intimáltatott, hogy a jöv szeredára 11 órakor, véle lév
haddal rumi mezben okvetetlenül compareáljon.

Eadem. Bezerédi Imre brigadéros uramnak adatott

értésére, hogy az elbbeni helyben megmaradván kegyelme,

szorgalmatos jó vigyázását és aprólékos portázását is kiter-

jesztvén, continuálja; az feltett czélnak mindeddig inten-

tuma effectusban nem deducálván, Szekeres István colonellus

uram véle lév haddal együtt ott ne tartassék, st minden
lehet úttal-móddal Osepreg felé útját promoveálja.

Eadem.. Bezerédi uramnak. A jó coi-respondentiának

folytatása kegyelme dexteritássában recommemhíltatik.
Die :^S. JnJy. Devecseri Farkas Mih;llyra i)arancsolat

adatott, hogy Dezs Mártonnak mezrül elvitt lovairul con-

tentáltassa, rossz i)éldát nem mutatván másoknak.
Item. Szekeres István uramra i)arancsolat adatott,

hogy micsoda okbul cselekedte és ex quo motivo. Cseres

THALY Kálmán: eszteuházy a tábori könyve. 27
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Mihálynak adván comniissiót Csóton lakozó Pál Miklósra
és Rácz Istvánra, 37 forintnak felvitelire rajtok; azért

denominált csóti lakosokat contentáljon mindenekrl.
Die 29. Jidy. Indorsatio rsiek instantiájára, ho^íy

mely Tanyi Imre labancz korában marháját elhajtották,

most keresvén nálok, mivelhogy ottan comperiáltatik, de

usque ad ulterioi-em dispositionem és elucidationem csak

rsieknél légyen azon marha.
Eadem. Nemes Veszperín vármegyében Mez-Lak nev

falura salvagvardia adatott.

Eadem. Ugyan Yeszperím vármegyében Takácsi nev
falura salvagvardia adatott.

Eadem. Páter Blaskovics Imre passíroltatott Elephántra.
bizonyos dolgai végett.

Die SO. Jaly. Brigadéros Bezerédi uramnak erga ordi-

nes teljes instructio, hogy háromezered magával az ellenséget

attakírozván, jó próbát tegyen; melyre deputáltatott Gene-
rális Andrásy István uram Nagysága az egész comman-
dója alatt lév gyalogsággal, hogy cum instrumentis neces-

sariis sopronyi sánczokat irruálván, aperturát és ineaturt

az bemenend militiának csinálhassanak ; onnénd lészen reti-

rádájok, a mi si necessum fuerit, a Méltóságos Uram táborára.

Eadem. Szekeres István uramnak order, hogy két-

ezered magával siessen Bezerédi uramhoz, s együtt értvén

kegyelmével, az operatiókhoz kezdjenek.

Eadem. Bezerédi János colon ellus uramra patentalis

commissio, hogy némely labanczos emberek által elrejtett

bizonyos rézálgykat, több munitióval együtt, mediante
in(|uisitione keszi kastélyban bevitesse és ususunkra fordítsa.

Kis Gergely colonellus uramnak order, hogy Nemes-
Kérre mellette lév seregekkel pro 31. compareáljon, várván
Generális Andrásy István uram disposítiójátul.

Die S. A/t(/nsti. Ikrényi praediumbéli compossessorok
és más szegénységnek megengedtetett akárminém vetem in-

nék szabados continuatiója.

Ifnn. Radics András kassai commendáusnak a jó cor-

respondentiának continuatiója recommendtíltatik. nemkülöm-
ben kassai háznak valamely sz;í]l()ktul való inquietatiója.

Itejn. Antalovics Mártonnak intimáltatik az majornak
erectiója, szüretnek jó móddal folytatása, az boroknak hde-
lis conservatiója, és más gazdaságbéli oeconomiáknak conti-

nuatiója.

Ifem. Fái Istv;lnnak intimáltatott, hogy ácsi, naszályi.

és más circum-circa advicinált helységbéli bírákat bocsássa

Komáromban egyszer, az reportummal penig ide expediálja.
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Bem. Horváth Zsigmond uramnak adatott értésére,

hogy a fiscale dominiumoknak specificatiója extractusival

és proveniálandó pensa hovahamarébb idehozását adma-
t uralja; az övet, pár pistolyt és kardot is hozza el, Szath-
mári Jánost ne impediálja. A paripát Bottváni Ferencztül
soUicitálja, ki is hozassa ide.

Item. Balog István uramnak recommendáltatik a szor-

galmatos jó vigyázás, Bezerédi uram által attentált új hírei

egyszersmind adatván értésére.

Item. Bercsényi uram Excellentiájának az ellenség-

nek mi karban helyheztetett állapotja adatott értésére

;

Bezerédi Imre uramnak Bécsig való excursiói, Podon (Baden)
felégetése, dicséretes nyereséggel való visszatérése communi-
cáltatott.

Die 4. Augusti. Balog István uramnak intimáltatott

a jó vigyázás, és Turoczi regementjében egy oly dexter

embert subordináljon locumtenensnek, a ki tudhassa kormá-
nyozni a dolgokat. A generális porta kibocsátása is ada-
tott értésére.

Item. Csákány Mihály uramnak protectionalis adatott

Bucsín jószágára.

Item. Horváth Zsigmond uramnak, hogy prófontmes-
terek eránt jó disposítiót tévén, annakutánna ha prófont-

mesterekben fogyatkozás találtatik : bizonyosok lehetnek

benne, hogy felakadnak.

Die 10. Augusti. Korcsmáros Györgynek exemptionalisa

az personalis insurrectiótitl, inhabilitássára nézve engedtetett.

Item. Bezerédi Imre brigadéros uramnak missilis,

hogy Közép-üámóczon subsistálván, az ellenség motusira
vigyázzon.

Item. Szatthmári János uramnak, hogy a fiscalitások-

bul vágót és élést hajtasson a hadak sul)sistentiájára.

Item. Szatthmári uramnak missilis, hogy demoliáltassa

funditus Sigrai uram kastélyát Surányl)an.

Die 11. Augusti. Bezerédi uramnak missilis, hogy
Páván subsistálván, egy excursiót tegyen Austriában ; lineán

által insperate zze meg a ráczokat.

Item. Kis Gergelynek, hogy égesse Austriát kemé-
nyen, order.

Eadem. Protectiót girosi jószágaira Akayné asszo-

nyomnak.
Item. Passíroltatott Devecser felé Tarnóczi Miklós

óberstwachmeiszter.

Die 13. Gróff Turnóné (Tournon-né. gr. Thökölg Múriit)

asszonyom instantiájára Apáthira salvagvardia adatott.
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Eadom. Horvilth Jóse))li uramnak missilis, hogy az

lábon lévíi tiscális gabonákat, böcsületinek elvesztése alatt

arattassa le, és niilitia számára vágókat vegyen.

Endem. Order Threncsényi János uramnak, hogy con-

jungálván magát Bezerédi urammal, irruptiót és kenién

próbát tegyen az német lineán l)ell.

Eadem. Bezerédi uramnak, hogy commandó lévén, s

azon megnevezett irruptiót végben vivén, visszaküldje azon

seregeket.

Die 14. Bezerédi Imre brigadéros uramnak, hogy maga
ezerével szálljon Lósra, s ottan az ellenség mótusira orde-

remtül várjon.

Eadem. Somogyi Ádám uramnak, hogy ezer lóval

conjungálja magát Bezerédi urammal, Pereszteghre ad ulte-

riorem dispositioneiu szálljon.

Eddem. Grróff Thurnóné asszonyomnak missilis bizo-

nyos dolgokban.

Eadem. Lékai tiszttartónak, hogy Thurnóné asszonyom-

nak maga securitására szállást adjon, dum et quando re(|ui-

situs fuerit, Lékán.

Die 16. Prínyi Farkas uram ezerinek assignatio adatott,

hogy Mosonyi András adjon negyven pár csizmát számára.

Eadem. Hasonló assignati(')t Berthóti István uram
ezerinek.

Die Ki. Kis Gergely uramnak order, hogy Hannibál

Haiszter mótusira szorgalmatossan vigyázzon és Bezerédi

urammal in necessitate adjungálja magát.

Eadem. Újvári Ferencz provinciális commissárus uram-
nak, hogy provísiókat Fejértóhoz administráltasson hadak
számára.

Die 12. Aufjusti. Szécsényi Ilona asszonynak, Sankó
Miklós házastársának, cserpeszi és kapusi jószágira protectió

és passus adatott.

E((dí'7n. Gróf Thökoli Mária, Turnóné asszonyom ö

Nagyságának kétezer forintig való commissi(», az oeconomi-

cális deputatióra incluse küldetett.

Eadem. Az oeconomicalis deputátiónak Méltóságos

Gróff Tliököli Mária, Thurnóné asszonyom ö Nagysága
instantiája recomniend;'iltatott.

Eadem. Acsádi Pál, Nemes Veszperím vármegye vice-

ispánjának adatott értésére, hogy az regementek bagázsiái

actu maschérolnak. és etappalis intertenti('»t conscribiíltatván.

in refusionem tieiidae imjiositae fog acceptáltatni. Pro 2'^":

Tihani sereg és az tihani apátúr között ventilálódó causá-

nak újo1)ban quindenát praeíigálván, ha Icgitimus plenipo-
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tentiáriiissai lévén tihani seregeknek (üres hely)

és törvénynek rendi szerint.

Die 13. Kisfaludi György brigadéros uramnak recoin-

mendáltatott az frendnek Nemes Vas vármegyében való

personalis insurrectiójára executione mediante compulsiója

és ugyanazon vármegyél)en 35 ármányos katonának meg-
hagyása, az kóborlók nyákok szakasztásán.

Eadem. Balogfalvai Gyríi Boldizsár a personalis

insurrectióra való inhabilitását comprobálván, eximáltatott,

hanem más hadi szolgálatra, úgymint commissáriusi tiszt-

viselésre impositive parancsoltatott.

Eadem. Mankó-Büki Horváth Péter alsó-büki curiá-

jára protectionális emanáltatott.

Die 14. Augusti. Andrásy István uramnak adatott

értésére, hogy az tábor szent-miklósi rétekre szállott ; nem-
külömben, (hogy) Rábaközben, Németiben lakó Illyés Ferencz
házastársával minem illetlenül liánt légyen Bonefus, —
áttestálván, satisfactiót tegyen.

Eadem. Hozadinus Jánosnak engedtetett házához való

menetele, úgy, hogy rövid id alatt, mihelyen lovat és fegy-

vert szerezvén magának, azonnal való visszajövetele paran-
csoltatva.

Die 15. Újvári Ferencz provinciális commissáriusnak
intimáltatott, hogy 300 egynehány ksókat Nyerges-Ujfalu-
túl tábor szükségére hovahamarább hozatni el ne mulassa.

Eadem. Acsádi Pál vice-ispány uramnak adatott

értésére, hogy az minem két katona Somogyi Ádám uram
ezeribül raboskodnak, revideálván causájokat, absolválja.

Eadem. Sibrik Gábor, Kisfaludi László colonellus

uram vice-hadnagya, egészségtelenségére nézve passírolta-

tott Sümegre.
Eadem. Német Györgynek, érsek-újvári és játósági

jószágbéli tiszttartónak parancsoltatott, hogy elégséges sze-

kér Preklet János uram által az pusztasági jószágbiil szé-

nának és fának Ersek-Üjvárban béhordatására és más pro-

visio beszállítására subordináltatik.

Eadem. Príni Farkas f lovas colonellus uram
Nagysága Gyrbül kijött katonái instantiájára Nemzetes
Vitézl Komáromi István, Gyr és Komárom vármegye
vice-ispánjának committáltatott, hogy azon katonaságot con-

numerálván, feleségének 55 köböl galDonát ex íiscalibus, erga

quietantiam adjon.

Die l. Ifem. Újvári Ferencz provinciális commissá-
rius uramnak, hogy provisiókat Fejértóhoz administráltasson

hadak számára.
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Dic 17. Bezerédi Iiiiie luaimiak iiiissilis, hogy Somogyi
Ádám ezerével egy kemény hostilitást mutasson Soprony
elein, Austriát pusztítsa, lineát rontassa le.

Eadem. Passust Szölsi Ferencznek, Jóna János uram
secretariusának, ])er modnni dimissionalium, cum sola recoiii-

mendatione.

Eadi-yn. Pc)tty<mdi Ádámnak missilis, melyben inti-

máltatik ad personalem comparitionem Fejértóhoz.

Die IS. Sághy udvari commissáriusnak passus adatott

Kszeg felé, borokért.

Eadem. Kszegi birónak, hogy az borokat adja kezé-

hez praetitulált commissáriusnak, negyven akót.

Eadem. Cziráki László uramnak Kapuvárra, hogy az

sebes hajdúkat és katonákat cúráltassa, s rabok is recom-

mendáltatnak Nagyságának.
Die 19. Babócsai Ferencz uramnak, hogy Török Istv;ín

és Ebeczki István uraimékkal conjungálván magokat, Storn-

berg motusira vigyázzon és erssen portáztasson.

Eadem. Bercsényi uramnak recommendáltatik bizonyos

tiszteknek két holnapi fizetéseknek megadatása.

Eadem. Ugyanazon tiszteknek Nagy-Szombat felé passus.

Die :K). Török István uramnak, hogy ezerestl Lében-
Szent-Miklóshoz gyüjen az derék táborra.

Eadem. Póka Ádámnak, hogy a földnépét fölszedvén

és megmustráltatván, conjungálja magát Kis Gergely uram-
mal, melynek is dispositiójátúl várjon.

Eadem. Bezerédi János uramnak, hogy Esztergomtul

siessen curírságával visszajöni.

Eadem. Szegedi Bálint uramnak, hogy jó vigyázassál

légyen Sárvár eltt, s hostilitásokat mutasson.

Die :H. Augnsti. Andrásy István uramnak, hogy

Szent-Mihályhoz siessen; a mellett Károli uram ráczokat

hogy megvert, értésére adatik.

Eadem.^í()\v uramnak, hogy VQ^y^lmc (maiját) Bezerédi

uram disposítiójához alkalmaztatván, operatiókat folytassa.

Eadem. Csornai és kapuvári prófontmestereknek, hogy,

ha holnap elégséges éllést a hadaknak nem admiuistrál-

nak : bizonyossak lehetnek benne, hogy felakadnak.

Die eadem. Salva([uardia adatott Szent-Miklós nev
falura, Nemes G-yr vármegyében.

Die ^2. AíiijKi'tfi. Károlyi uramnak aggratuláltatott a

ráczok megverettetéséröl. és értésire adatott sopronyi lineá-

nak s a sánczoknak vérrel megvétele.

Ife»i. Zilay Ferencz, Jóna zászlótartójának pátens passus,

hogy felf()ldrl Icliozhassa afféle cselédjeknél hever katonákat.
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Bem. Egynehány rendbeli salvaqiiardia expediáltatott.
Die 23. Augusti. Andrási István uramnak, hogy

Bonefúzt mindaddig tartassa kemény áristomban, a míg
nem complanálja dolgait azon személylyel, melyet despotice
affrontált.

Bem. Horváth Zsigmond uramnak, hogy vágókbul,
kenyérbül a militia meg ne fogyatkoztassék.

Bem. Kisfaludi László uramnak order, hogy siessen
a derék táborhoz maga ezerével.

Bem. Újvári Ferencz uramnak order, hogy a pápai
raboknak tegyen provisiót ott lév magazínumbúl ; húsbéli
intertentiót penig tegyen a váras, mely is refundáltatik.

Bem. Más order azon Újvári uramnak, hogy az hadak
szükségére Gyr és Komárom vármegyékben lév számossabb
gbölyökben, vagy másutt is, a hol lészen afféle eladó marha,
szabadossan kezét reátehesse, assecurálván azon ordereivel
az adó személyeket, hogy az Tekintetes Commissariátusságtul
satisfactiójok lészen.

Bem. Margatára, Eötövénre, Kónyra, Etevén-Szigetre,
Bezére, Nemes Gyr vármegyében salvaquardiák kiadat-
tattanak.

Bem. Balázsi Zsigmond, Nemzetes Vitézl Somogyi
Ádám uram katonája passíroltatott Nagy-Alásomban, s

onnét ezeré után.

Bem. Tekintetes Nagyságos Petrczi uram ezerebéli
zászlótartó, Jelenik András, ertlenségének cúráltatására
passíroltatott Nagy-Szombatban.

Die 24. Auf/usfi. Acsádi^Pál, Nemes Veszprém vár-
megye vice-ispánjának, hogy Újvári Ferencz districtualis

commissárius toties-quoties tett requisítiójára prófont alá
elégséges vectúrát praestáljon.

Bem. Komáromi István, Nemes Gyr ér Komárom
vármegyéknek vice-ispánjának intimáltatott, hogy árpási
prófontházhoz liszt alá, ad requisitionem Francisci Újvári
commissarii, toties-quoties szekereket praestáljon.

Bem. Nemzetes Horváth Éva, Nemzetes Vitézl Gyrfi
Miklós házastársa instantiájára, Német-Keresztiírra, Nemes
Soprony vármegyében lév curiális residentiája, s akármi
névvel nevezend jószági, salvo nihilominus fisci, specialiter

protegáltatott.

Bem. Nemes Mosony vármegyében Kémle nev falura
salvaquardia kiadatott.

2^). Auiiusfi. Lengyel János keszteli kapitány uram-
nak intimáltatott, hogy bizonyos kóborló és naponként faluzó
katonákat Szili Mihály uram commendója alá statuálván,
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holott (hn) refractáiiuskodni akainúnak : kötözve militaris

execiiti(3val bozzáni küldvón, oxeiiiplaiis lialálus büntetését

experiálja.

Ittnt. Szili Mihály uranmak soleunissime recommendál-

tatik az Mura-niellyékére a szorgalmatos jó vigyázás. és

Nemes Szála vármegyének két processiisábul az fíihlnépnek

felszedése.

Item. Méltóságos Gróff Német- l'jvári Bottyáni Fe-

rencz Nagysága rohonczi duminiumabéli tiszttartónak

Nemes Vasvári Gergelynek engedtetett Német-Újvárljan

bizonyos dolog végett való bemenetele, kinek is salvus con-

ductus adatott.

Ifcm. Ezen feljebbemlített rohonczi dominiumra adat-

tatott speciális protectio.

Item. Nemes Gyr vármegyében Kapi névö falura

salvaquardia adatott.

Item. Pet Mihály nev szegény ember passuáltatott

Szombíit és egyébb városokban a szabadon való keres-

kedésre.

Difí 2o. Generális Petrczi István uram Nagysága

ezerebeli strázsamestere Túrócz felé passíroltatott.

Item. Protectionalis adatott Nemzetes Vitézl PuUyai

György hadi fporkoláb uram kegyelme házára, Nemes
Vas vármegyében Szent-Mártonyban.

lton. Sukorai Erzsébetnek passus küldetett Gyrré, hogy

Kesz várában kijöhessen Daróczi Istvánhoz, maga urához.

Iie}n. Szilágyi János uram Mérges név falujára sal-

vaquardia adatott.

Item. Balogh János ménfi szljére salvaquardia

adatott.

Die 2(). Aufjnsti. Macsali György, Nemzetes Vitézl

Révai Gáspár uram zászlótartója passíroltatott Nemes
Nagy-Hont vármegyében, bizonyos hajdúknak elhozásokra.

Item. Méltóságos Gróff Fogarasföldi Nádasdi Tamás
tartozván actu Nemzetes Vitérzl Horváth Jóseph uramnak
2000 rhénes forintokkal, azokért Nemes Vas vármegyében

lév nagyolki (?) jószágát elfoglaltatván, — minden apperti-

nentiájával resignáltassék följl megírt Horváth Jósei)h

uramnak kegyelmének.

Eadem. Szabó János })assíroltatott Nagy-Szombat
felé, bizonyos victuáléknak vásárlására.

Eddcm. Kis (Jergöly uramnak kemény order adatik,

hogy Bezerédy urammal conjungálja magát, Hannibál Haisz-

ter mótusira vigyázván, minden hostilitásokat dum et quando

mutasson.
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Eadem. Pápai Mihály vice-kapitánynak order, hogy
Szigetközben menvén három válogatott sereggel, mind
német armada s mind Gryr eleire vigyázzon és portázzon.

Die 27. Auijudi. Acsádi Pál vice-ispány uramnak levél,,

hogy hadi fcommissárius, Újvári Ferencz uram ö kegyelme
dispositióit meg ne gátolják, a mint Pesti János uram cse-

lekszik, — hanem admaturálnyi el ne mulassák, hogy az

hadakban defectus ne lígyen.

Eadem. Gyr vármegyében Kis-Pécz nev falura salva-

quardia adatott.

Eadem. Petrczi uram ö Nagysága furérja, Kusel János
három beteg-kocsival expediáltatott Turócz és Trencsén
vármegyékben, ia hévvízi és stubnyai fürdkbe.)

Eadem. Cziráki László uramnak finalis order, hogy
Kapuvárot, — mintegy f-magazínomnak conservatióját —
erssen muniáltassa, árkoltassa ; az egész rábaközi passusokra
szorgalmatos vigyázassál légyen. Salétromot elegendképpen
készíttessen; gyalogoknak elégséges provisiókat tétessen.

Ite)n. Niczky János uramnak missilis, hogy a kszegi
portörö-háznál lév mesteremberekkel contractust ineáljon

;

ugyan kszegi fiscalis dominiumbul contentáltassa ket, és

praemendájokat adassa meg
;
puskaport penig szaporítanyi

igyekezzék.

Eadem. Kszegi tiszttartónak missilis, hogy Niczky
János uram disposítiójálioz mindenekben alkalmaztassa magát,
és az kivánt summa pénzt dum et quando praestálja. Por-
tör embereknek sul)SÍstentiájokrul is elégségessen gondos-

Eadem. Szalonaki tiszttartónak, hogy az üvegbányához
tartozandó szükséges instrumentumokat feje vesztése alatt

és Bottyáni urak jószáginak fölpraedáltatása és égetése alatt

Szalonakbl kihozassa, és az ország szolgálotjára bányának
benefíciumját suo modo folytassa.

Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak adatott
értésére, hogy rövidnapon conjungálván magát az Méltó-
ságos Generálissal, Austria ellen kemény csapástételek vég-

benvitelével, nemkülömben Forgács Simon uram Nagy-
sága Morvában való menetelét, úgy Esztergámnak meg nem
vételét adván kegyelmének értésére.

Eadem. Horváth Ferencz simontornyai commendáns-
nak intimáltatott, hogy Tekéntetes Nemzetes Vitézl Bottyán
János commendója alatt lév. Igáinál rabbá esett katona-

és hajdúság kiszabadításáért Simontornyán lev német és rácz

rabokat kibocsáttassa és mellette lév elhódított katonákat
Bozó kezéhez assignálja, ésHaunoltot (Haj/noId?) mely lovon
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elfogták, bár fölkótyavetyéztók is, kemény animadversio

alatt emiétett Bozó kezéhez minden szerszámostul assignálja.

Eddeni. Bertlióti István brigadéros uram ö kegyelme

ezerebéli, Chomáia rendöltetett strázsamesternek order, hogy

Tekéntetes Nemzetes Enyedi András. Xemes Vas vármegyei

vice-ispány uram ö kegyelme parancsolatjához mindenekben
accomodálja magát, alattavalóival együtt.

Eadem. Kaposi Bozó Christián, Prényi Farkas uram
ö Nagysága ezerebéli fhadnagy, passíroltatott bizonyos

katonáknak öszveszedésére Simontornyára.

Eadem. Gyr vármegyében Rár<5 név falura salva-

<]uardia adatott.

Eddem. Nemes Gyr vármegyében Hédervár név
kastélyra salvaquardia adatik ki.

Item, azon Nemes vármegyében" Thét név falura.

Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak missilis

sub ea assecuratione, hogy immár az bellica cassa meg-
érkezvén, mihelyett regementjének mustrája végben megyén :

azonnal húrul hóra füzetese letétetik, az mint is holnaj)-

után fmustramester oda expediáltatik.

Die 28. Augusti. Nemes Soprony vármegyének ablega-

tussai által exponált panaszai relegáltatván Bezerédi Imre
uramra, 24 portális szekereknek Bezerédi uram corpusához

való translátiók engedtetvén, úgy mindazáltal, hogy más
szekereket huszonnégyet helyettek elbocsássanak. Az réz-

pénznek cursussa nem progrediálását okozza a vármegyék-

ben: ha valamely szegénylegény csak egy réf vásznot akar

venni, nem adnak néki, és az contributióknak immunitáti(')-

jokbul az forspontozáson kívül nem annuálván, st az per-

sonalis insurrectio és zsoldadás solemniter i)romulgáltatik.

Eadem. Kálóczi (kárlczi) Magócsnak passus adatott

szabad kereskedésre.

Eadem. Ardai Andrásnak passus adatik Rozsnyó felé.

Eadem. Bezerédi Imre uramnak missilis, hogy Austriá-

ban valami dicsíretes operatiót tegyen kegyelme ; égetésnek

penig, míg az adversa pars el nem kezdi, békét hadjon.

Nemes vármegye ])anaszát relegálván kegyelmére, tanqnam
ad primam instantiam, kegyelme tegyen satisfactiót.

Die 29. Aagadi. Révfalui és pataházi lakosoknak

Nemes Gyr vármegyében, protectionális levél expediáltatik.

Eadem. Iválnoki és halasi lakosoknak salvaíjuardia

adatik ki.

Eadem. Uaróezi Istvánné asszonyom relegáltatott mis-

siliter Kesz várában az urához, holott is ha szabadulását

kívánja, tett condítii'ik alatt praostáljon tíz hajdút, s más-
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félszáz aranyokban megalkudván Bezerédi János kapitány

urammal, úgy remélheti szabadulását urának.

Die 30. Aíujusti. Nemes Szála vármegyének, hogy

determinátiójának consentiálván, Bogyai György uram pro

ad]uncto válosztassék vice-ispánynak.

Eadem. Bogyai György uramnak ugyanaz iránt inti-

mátiója ment, hogy minden exceptio és tergiversatió nélkül

acceptálja azon tisztet és supportálja onussát nemes vár-

megyének usque ad ulteriorem dispositionem.

Eadem. Nemzetes Vitézl Szombathelyi Gáspár, Tekén-

tetes Nagyságos Révai Gáspár uram vice-kapitánya passí-

roltatott Léva tájékára bizonyos hajdúknak öszveszedésére.

Eadem. Nemzetes Vitézl Salamvári János uramnak.

Nemes Veszprém vármegye szolgabirájának Íratott missiliter

bizonyos nyergek csináltatása iránt. Méltóságos Uram laib-

quardiája számára.

Eadem. Nemzetes Vitézl Szegedi Bálint kapitány

uram passíroltatott Sárvár felé bizonyos dolgok végett.

Eadem. Bágyonra, Nemes Soprony vármegyében, Vá-
mosra Nemes Gyr vármegyében protectionális levelek adat-

tak ki.

Die 31. Auijudi. Nagy Mihály Soprony vármegyei

vice-ispánynak : az ablegátussai által teljes resolutió adatván,

az commissariátus limitatióját effectuálja ; az polgárságnak

fele maradjon házoknál, fele az aprólékos ellenség motusira

vigyázzon, az nemesség menjen maga ezeréhez.

Eadem. Farkas Gábornak protectio két cúriájára

adatik. Nemes Szála vármegyében lévkre.

Eadehí. Thót János adjunctusival arestált lovainak

Szalonakrúl kiszabadításokra passíroltatik.

Eadem. Brigadéros Bezerédi uram corpussának provisió-

bul való fogyatkozását remediálván, a portális szekereknek

innét való translátiójoknak annuálván : esztergami és erdélyi

németnek mi karban helyheztetett állopotja adatik kegyel-

mének értésére. Esztergám alá bevívén az mínákat. mai
nap lévén fölhányatásának terminussá ; az német pedig hal-

latik, hogy Szegednél szándékoskodnék a Dunán ;íltal.

Hevenyesi íia iránt parancsolja a Méltóságos Fejedelem,

hogy magát assentálván, dolgainak folyamotja jobban secun-

dáltátik. Ugyan kegyelme mellett lev cor])ust egynihány

zászlóval megersítvén, hogy annyival Bécs t;íjékán operátiót

jobban folytathassa. Jeli Tamás ellen az insurrectio iránt

formált praetensióban mindeddig coecus de colore lévén,

hirem nélkül affélékrül supersedeálván kegyelmed, kívánt

praetensióját amittálja. Az rézpénznek nem folyását leg-
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inkúbl) a kefj:.yolmed keivskcd katonái okozzák. Ai Istcm'it.

kegyelmed reiiiedeálja, mert netaláiitán továbhia enimj)áljüii

:

rövidségére s böcstelenségére ne következzék kegyelmednek.

Míg a succiirsus érkezik. Kílröslakot ( Ku:<cJthi<i) j)örzsölje föl.

Eadeni. Kis Gcrgöly viee-kapitány uramnak adatik

értésére, hogy Styriának minden kigondolható okoskodással

ártalmas im])edimentumokkal teend stratagémát practicál-

jon; szüntelenül vah) correspondentiát folytassa. A föld-

néjjnek eonjunctiója és fegyveres mivolta igen jól vagytm

;

hanem Szent-Clothárd városát, nemkiilöml)en ]\Ionyorókeré-

ket is, mihelyen legkisebbik hostilitását tapasztalja, pör-

zsölje föl. Az ráczság és horvát közt dúló fölzöndülés j(')l

esett, — hadd öljék egymást . . . Az frend iránt, az kik

kegyelmed mellé vannak a])])lieálv;i, az kik otthon hevernek,

lészen gondom reájok. .Pacsai és Tarján uraimékat orderezze

maga mellé; és Lápincs mellett Hayszter által tett föld-

népének magához való hódításárul informáltatom. kegyel-

med paranesolatot küldvén ellenek, hogy az hadak számára
provisiókat béviunyi el ne mulassák.

Eadeni. Missilis Pápai Pál uramnak, hogy Sziget-

közbül kegyelme mellett lév három sereggel gyüjön el ide a

táborra, mert semmi effectussát nem látván ott val('> létének,

és egyébb tiszt eonmiendéroztatik oda. a ki szorgalmatosab-

ban fogja Nagyságát minden occurrentiákrul informáluyi.

Eadem. Méltóságos Gróff Bercsényi uramnak értésére

adatik az idevaló conjectúráknak és operátióknak progres-

susa ; német armiídának mostan elérkezett suecursusa : meny-
nyibül áll az egész corpusa ; Landaunak franczia által való

megszállása ; Eaváriában újabb tumultusnak exortiója

;

30UÜ forintokbúi való cassának kiosztása ; némely rongyos

regimenteknek mundérungjok sollieitáti()ja j)romoveáltatik.

E(((lr)iL Bezerédi János keszi eommendánsuak. hogy

kiadott instructiómnak inhaereálván, Daróczi István uram
szabadulásában annak tenora szerint alkalmaztassa magát.

Megengedtetik jienig Daróczi uramnak, hogy Starnmbergh-
nél szabadon folytassa maga dolgait.

Eiulciii. Senatoi' és eolonellus Török Istviin uramnak
ugyan in eadem matéria.

Eadem. Pulai György hadi fporkoláb uramnak kemény
order mégyen, hogy 3(1 dragonyost és egy lovas sereget

melléje vévén, persequálja a lézzengket. és mind lova-

sok, gyalogok közül akasztasson föl. valahol ka])hatja. in

exemplum aliorum.

Eadem. Ordódy Imre viee-kapit;íny uramnak order,

hogv az eiíész Tíirök Istvánv uram ezerével ide siessen.
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Eadem Nemzetes Vitézl Barcza Zsigmond uramnakexemptionális adatott.
uiamnaK

Eadem Hirscld Izsák passíroltatott 4 szekér brrel

sSks'le tír; ^P'^^-^^^-y í'eíé, hogy onnénd had^Ísziikstgeie posztot es egyebb requisitimiokat hozhasson.
Eadem. Sreterné és Talián Sándorné asszonvai-meknak passus adatott, hogy Gyrbül bizonyof okokra

Perenf't?, ^'?''aÍ
''^^?^' Benedeknek, Gróff Eszterházi±erencz uram o Nagysága pbbágyának megengedtetett

idCbül'ntl' '''T'T í-^---í' ^ bogy cserznelS dom í

^Ig^sSk^íir^,?™-^ -^^^^--- "^^- Nagy.

ferálifíjfr'-; AT^' ^'f
"^^"^ uramnak, hogy Igmándrúl trans-

nekí;n ^ ^'"'f f '

^' "^*^" ^^^^^^^ strázsákkal minde-nekben correspondeálván, komáromi és tatai excursiosusszomszédokra szorgalmatos gondja liVyen
^^^"^^^o.us

fe/.m. Ordódi Imre, Török István uram ke-yelme

it 1^ ''r^'^?'
^^^^oN^gysága eltt, faluzás, kóbor-lás szolozes irant; hanem kegyelme vévén rendbe ezerJt

LitiitTN'^'^'-'" 'f^í''^^'
^''''''' P^^^^ - S^b

et sub arest^^^''"?''
'''''"^^?' ^"^^^^'^" ^"^^ ^^^^^^ ^"^to^íi^^

k fndnv 1
' ^"^ l'^"P'^' lovasokat küldvén Mosón felékitudnyi akarván motusit az ellenségnek

név fSr^" -^r'' ^I'' f'^^'^y^^'^
Ladamér, Zámolynevo tálukra salvaquardia adatott ki.

Eadr;m Nemes Szála vármegyében Als-Eörs és Fels-Eors nev falukra adatott ki salvaquardia.
Eadem. Berthóti István brigadéros uram keíjyelme

ezerébüTí^ T' í^^-—éterének, hogy Petrczr'uramezerebul egy lovas sereg mégyen kegyelme után, egy ^yalo^

St";^'n^ ^^ifí
^"^^- "^^-^^ Komárom is^Skozott Ztígo nevo helyre vigyázván, gyalogságát penio- l,elv-

^Si^sk'"''' ' '^'^^^"'^ pedig%ubsiientuíiárÍl

lis??^á H lí
^'^^ vice-ispany uramot requirálván, a luulaklistáját küldje meg o kedveimének

intim-i^ítir"
^"-^^^é^'^^^Bezerédi In.re uramnak missiliter

wf] i V '
1

^'^1 "" ^''"''^ ^''''y''-^ i^i^\^üresedett. hoi^v itt

mZitt'iítí 1
harmadrésze sem exolváltathatott

; lumem

Cv tf,
'' \'"^^ 1^^^^" oly rendelés in locis debitis,íiogy az o kegyelme ezerének füzetese meglészen

Emlew. Nemzetes Vitézl Szabó Pál fhadnagy ur.m
expedialtatott Körmendre, katon.íknak öszveszedésekre és
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biijííuléios Kisfaludi György uram regementihez való hoza-

tasokra.

Eadem. Nemzetes Vitézl Rába-hidvégi Tóth János
kegyelme passíroltatott Szalonok felé, bizonyos lovainak

áristombúl visszahozására.

Eaderii. Nemes Gyr vármegyében Csikvánd név
falukra salvaquardia adatott ki.

Die 1. Septemhriíi. Nándor-fejérvári örmény Antalnak
passus adatott ugyan Nándor-Fejérvárra való menetelre, a

ki is portékát hozott volt föl.

Eadeni. Lengyel János keszthelyi kapitány uramnak
missilis. Sánta Miska és Dragosier György tétessen satis-

factiót örmény Antalnak 270 forintok iránt, ha pénzbül

nem, tehát egyéb jószágábul, s több parancsolatot ne vár-

jon iránta.

Earlem. Balogh Istvány kapitány uramnak rescribáltat-

ván: az némettel stratagémának lett succursusa iránt mihelyen

az németnek diversiója értetik, azonnal Austria ellen o])er;í-

tiót folytatván, vagy petronellai sánczot attentálván. az

olyatén aprólékos magyari révnek aggrediálását nem tentálja.

Item. Boros Ferencz, Tekéntetes Nagyságos Petrczi
uram ezere])éli katona passíroltatik lovas- szerzésre Trencsín

vármegyében.
lieni. Gróff Zicsi Imre uram Gyrben szorult házas-

társának megengedtetett Gyrbül szabadon való kijövetele

Nagy-Vázsomban, minden partékájával együtt ; kinek is pas-

sus adatott.

Itoth Szent-Kereszti Nagy György szigetközi lakosnak

megengedtetett, salvus conductus mellett, hogy Pozsony felé

szabadon mehessen öt szekér tekenyös békával ; tovább pedig

passusnak ereje nem szolgálván, hanem csak mostani útjái-a.

lton. Baranyai György és Nagy Ferencz gyri nemes-
embereknek megengedtetett salvus conductus mellett, hogy
Fel- és Kis-Pécz szlhegyre szabadon járhassanak fegyver

nélkül, tovább ne a determinált helyen kívül.

Item. Mélt(')ságos Generális Forgács Simony úrnak az

Vágón ;íltah'rkezését az hadakkal együtt, kíváuvjín örven-

dezve kiváltképpen aztot. hogy az ellenséget sokfelé distra-

háljíík. Bonefus regementje elküldése iránt mindeddig paran-

csolatja nem érkezvén, Koplács confusiója nem egyébb, mivel

fundatus nem lévén az dologban; recommend;íltatik az re^e-

mentre való jó gondviselés és az corresptmdentia folytatása.

Iteu}. Ocskai László brigadéros uramnak, hogy az jó

correspondentia solenmissime recommendáltatik ; azomban
az parip;ínak megküldése, vagyis az 100 aranynak.
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Item. Balogh Istvány uramnak, hogy az magyari rév-

nek továbbvaló megmaradását continuálja ; segíttetik. Az
németnek stratagemmaliter lett succursusa, approbálván;

Forgács és Ocskai uram leveleik elküldése, iigy az corres-

pondentia recommendáltatik.

Item. Szarka Istvány uramnak intimáltatott, hogy

egész bagázsiástól transferálja magát Vaszar név falura.

Item. Bezerédi Imre uramnak kemény order, hogy jó

disposítiókat hagyván Soprony elein, 2000 magával menjen
Austriában, valamely hostilitásokat elkövethet, kövesse el,

égetéseken kívül de mindazonáltal vigyázzon magára, hogy

ki ne rekesztessék a Nyúláson lév német által.

Item. Kis László uramnak hasonló order, hogy menjen
Feketeváros felé s lígyen addig ottan vigyázásban, a

míglen Bezerédi Imre uram meg nem jön ; de a jó commu-
nicatiót el ne mulassa. Megjvén pedig Bezerédi uram, ide

siessen az falura, hat sereggel együtt.

Item. Ennyihány ízl)éli assignatiókat regementek szá-

mára, fizetések iránt, Horváth György füzetmester uramra.

Die 2. Septemhris. Kisfaludi László^ uram^ quártély-

niestere 30,000 forintokért passíroltatik Érsek-Újvár felé.

Item. Chernél Jánosra kemény parancsolat, hogy a

pápai csapóczéhet ne rongázza, hanem az vörös monétának —
instructiója szerint — folyamotját continuáltossa.

Item. Üjváry Ferencz uramnak, hogy pápai czéhnek

elegend bröket subministráltasson deli csizmáknak az

militia számára.

Item. Bezerédi János uramnak missilis, hogy az mely
rabot betegségére nézve kieresztett, kezes lett érette Baka
Miklós.

Item. Grubázarics Ferencz kapuvári tiszttartóra com-
missió, hogy adjon 100 tallér ára köveket Kszeghi Aml)ros-

nak, bizonyos posztóért.

Item. Generális passus Burrilovics Judit asszonnak.

hogy szabadon a táboron kereskedhessek.

Item. Acsádi Pál uramnak tihanyi apátúr dolgában,

melly Méltóságos Fejedelemhez relegáltatott ; s az rossz

katonának vágottassék el a keze.

Item. Szarka Istvány uramnak, hogy az erdélyi néme-
tet füzessé mindjárást ki.

Item. Pápa városának protectio, úgy Devecserre is

adatott.

Item. Pesti János szolgabírónak intimáltatott, hogy

Devecserben cassált erogatiókat in residua parte refun-

dáltassa.
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Dic i. Sapt&mhrís. S.'tlvaqiinrflia adatott Nemes Gyr
vármegyében lév Szent-Miklós iiév falura.

Die o. Septemhris. Sibrik István uramnak pósta-tábla
adatott Kohónez felé.

liciii. Tliurzó Bar])arának, Színai Mihály uram ezeré-

bül, passus adatott Nagy-Szoml)at felé, hogy szabadon pálin-

kát liozhasson.

Item. Ugyanazon ezerbi Árva Katának, ugyanoly
járatban, passus adatott.

Item. Sándor László uramnak pósta-tábla, Kegyelmes
Urunk után való menetelre.

IfpAii. Somodi Ferencz uramnak missilis, hogy Csalló-

közben menvén maga regimentivel és ottan az ellenséget

minden móddal, csii)dezésekkel és egyéblj alkalmatlankodá-
sokkal infestálja; s tudtára adatott kegyelmének Xémet
nev faluhoz az egész táborral való menetel pro 6. praesen-

tis, pro sui directione.

Item. Horváth Zsigmond fcommissárius uríimnak
intimáltatott, hogy hovahamarább conferálja magát, (a f-
hadiszállásra?)

Item, Bandics Ferencz uramnak Weszprém vármegyé-
ben egy protectionális adatott, hogy megölt pásztorért Buj-
dosó Istvánti ne légyen l)ántása, a ki is atyjaíia volt,

midn feleségét s gyermekeit contentálta.

Item. Szent-Péter és Szent-István név falukra protec-

tionális adatott Nemes Mosón vármegyében.
Item. Komáromi Istvánnak parancsoltatott, hogy Nemes

Gyr és Komárom vármegyékbi az zsoldos katonákat sta-

tuálja.

Item. Pet Györgynek parancsoltatott, hogy Szálai Pál
uram két zászlóját küldje bé az táborra, maga penig con-

ferálja nuigát Somodi Ferencz uramhoz, — függjön az

kegyelme dis])osíti(')j:ítul.

Item, Ordódy Imre, Török István uram vice-colo-

nellusának intim;íltatik orderében, hogy az táborhelyet

keríttesse el, Szent-Miklóson lév deszkát és más épületre

való fát küldjön Kapuvíírra, azután menjen Gyarmatra, ott

Gyr, Komárom, Pozsony és Nezsider eleire szorgalmatos

vigyázassál legyen ; Gyimótnál is hidat fölszedetvén, küldjön

utánnam. Turóczi munitiót késértesse Kapuvárra ; Somodi
Ferencz urammal az comniunicátiót folytassa, unus invicem

succurráljon egymásnak ; szüntelenül való correspondenti;ít

observálja.

Item. Idshik Barkóczi Ferencz uramnak recommen-
dáltatik az j() correspondentiáuak folytatása.
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Item. Csajághi János ui-aiiinak intimatíve orderében ada-

tott, hogy Kegyelmes lirunk corpussával conjungálja magát.
Die 6. Septemhris. Babócsai Ferencz uram kegyelme

három embere passíroltatott Urunk Nagysága után, onnéd
penig feleségekhez.

Item. Nagy Mihály, Nemes Soprony vármegye vice-

ispánjának missilis. Mivelhogy brigadéros Bezerédi Imre
uram bizonyosszámú marhát hajtott Austriábul, azt nem
akarván distraháltatni, hanem ország szükségére, úgymint
hadak subsistenti;íjára conserválnyi akarja ; kihez képest

bizonyos emberét küldje. Vöröspénzen juxta assecuratione

megveheti, a mennyi kívántatik.

Item. Szekeres Istvány uram tizedessé. Szíj János,

passíroltatott hazafelé Ethére, szljének megszedésére.

Item. Hegeds Mátyás, Méltóságos Gróff Eszterházi

Antal uram udvari szolgája passíroltatott Pápára bizonyos

dolgok végett.

Item. Passus kiadatott nemes káptalan-személyeknek,

hogy Nemes Soprony vármegyében promontoriumra külde-

tett Grurabi Mátyás zebegényi apátúr. Igadics András káp-
lánynyal, hogy ottan obveniálondó dézmát beszedhesse és

ottvaló jobbágyokat ennekeltte bevett mód szerint fors-

pont alá compellálhassa és vitethesse Gyrré.
Item. Nemes Soprony vármegyében loósi promontoriu-

mon megengedtetett ugyan (a szüret) nemes gyri káp-

talannak, a hová is küldetett sziklósi szent-háromsági apát-

ilrságnak administratora, Mikos Ferencz.

Item. Nemes Mosony vármegyében Vadén promonto-
riumon hasonlóképpen megengedtetett obveniálandó dézmá-
nak kiszedése és Gyrré való bevitele, ott lév nemes káp-

talan számára, hová is küldetett — passus erejével —
zemlényi prépost Bugnics Mátyás.

Item. Nemes Mosony vármegyében peterstoríi promon-
triumon hasonlóképpen megengedtetett az dézmának beszedése

s Gyrré való bevitele, ott lév nemes káptalan számára ; mely
iránt is instructus volt passus galóczi pap, Orbák Gergöly.

Itpin. Balia Miklós uramnak. — Sibrik Istvány

komorníkkal conjungálja magát. Az hozandó portékát ké-

sérje az bagázsiával Császár felé.

Item. Bezerédi János uramnak adatott értésére, hogy
Daróczi Istvántúl vegye meg a 100 körmöczi aranyakat

elsl)en, azután írhat a commendánsnak a kezesség iránt.

D/e 7. Sei)fe)iibris. Cziráki László uramnak intimálta-

tott, hogy az várót fortificáltassa, elégséges provisiót takarít-

son. Temesi uram hajdúi iránt jó provisiót tegyen ; rábaközi

TUALY KÁLMÁN '. ESZTKRHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE. 28
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j)assns(»k;it vi<íy;íztass;i. lioiiv az ellenség valami irruptifjt

ne t ('Utáljon. Az beteges hajdúkat gyógyíttassa.

Ifeni. Bottyán János Generális-Strázsamester uram-
nak adatott értésére, hogy az Méltóságos Fejedelemmel hovii-

hamarál)}) conjungálja magát. A szei'dahelyi leportumrnl

és az talált leveleknek continentiájánil. eirciimstantiáirul

tudósítson.

lton. Talián Ádám uramnak adatott jjósta-tábla.

Bezerédi Imre uram után siet levelekkel, hogy menjen.

Ifi'm. (Jid()di Imre uramnak, hogy meddig a hagázsia

Barátihoz nem érkezik, mindaddig ottan sub-;istáljon ezeres-

tíil ; a midn penig oda érkezik, jöjjön M élt( )ságos Uram
után Szarka István uram bagázsiástúl. A két sereget hozza

Barjítiban, ezerestül penig menjen Gyirmóthoz. — meg-
tudakoztatván maga hadnagya által: Csall('>közl)en micsoda

constitutióval és hol lígyen a német ?

Dic S. Septemhrif^. Ordódi Imre uramnak, hogy Töríik

István uram ezerével Barátin maradjon pro hic et nunc

és a gyriek kijárását megvizsgálja, s (Työr s Pozson felé

is portázzon.

Item. Generális Andrási István uramnak order. hogy

mindjárt Rábakíizben menvén, ottan a föls badakbl ugyan
Kí'ibaküzben eorjjust formáljon.

Item. Bezerédi. M(')ri. Túróczi kapit:iny uraiméknak
order, hogy Generális Andrási Istvány uram valahová

parancsolja, ezereikkel oda compareáljanak.

Item. Passust Szekeres uram ezerébi Vázsonyi János

hadnagyának, hogy bizonyos szakálosokat Hidvégre az ott

lév siínczba vitessen: az otthon maradott katonáit sietve

fölszedje.

Item. Kenései furiérjának passus. harmadnap múlva

visszajüvetelére.

Iteni. Csics('>i i)lel):ínusnak. úgy ott lév tiszttartónak

kemény parancsolat, hogy minden üdvontatás nélkül bizo-

nyos embereiket küldjék be Csall('>közl)en. a németnek vah'i-

ságos constitutióját és l)izonyos hollételét kitanulván, igaz

reportummal éjjel nappal kemény büntetés alatt ide jönnyi

el ne mulassák.

Item. Somodi Ad;ím uramnak, hogy Fülöp Gergöly

név. palotai seregJ'hadnaa3U.ít. Balog Ádám kajjitány uram
melle ti iiagyván.~a füzetésbül ki ne rekeszsze, hanem a

mustralis lista szerint kinek-kinek füzetesét kivegye.

Item. Domokos Ferenez brigadéros uramnak. Pro hic

et nunc succursussal nem const)lálhatván, mivel nagyobb
része a niilitiának Kegyelmes Urunkhoz expediáltatván

:



KIVONATOK IToti -ITOV*. 435

hanem Fülöp Grergöly Balog uram mellett lévén, avval

segétheti kegyelme magát. Fehérvárbul kijött 100 hajdú-

nak fegyver ki nem telhetik, melly iránt a Méltóságos
Fejedelemhez pro síiccursu dirigáltatott.

Item. Fülöp Gergölynek a rácz ellen való dicsíretes

portázása tovább is recommendáltatik. Füzetese iránt nem
lészen rövidség.

Item. Balogh Ádám uramnak missilis. Mivelhogy a

a lovas hadak elcommendéroztattanak Bottyán urammal
Urunk Nagysága conjunctiójára, azért succursust ezen

banai táborrúl nem lehet küldenyi ; mely instantiája recom-
mendáltatik Generális Uram Excellentiája által a Mélt()-

ságos Fejedelemnek, Fülöp Gergöly penig kegyelme mel-
lett hagyattatik.

Die 9. Septemhrix. Szokolai István fhadnagy uramnak
order, hogy az mely marhát Méltóságos Generális Uram
Nagysága parancsolatjábul hajtott, azon marhákat distra-

hálni ne merészelje, hanem kocsi jobbágynak, úgymint
Farkas János kezében egy pénz kár nélkül adni el ne

mulassa.

Item. Wynkler AVilhelm uram három compániája
passíroltatott Almásra, hogy ottan Kegyelmes Urunk
Nagysága továbbvalo parancsolatjáig maradjon.

Item. Bartholos^ Sarter névö artellériabéli tizedes

expediáltatott Érsek-Újvárban, hogy onnét bizonyos muni-
tiót, négy mázsa jóféle port, hat mázsa apró ólom-golóbist,

és más, munitióhoz való requisitumokat hozzon.

Item. Andrási Pál uramnak. kSuccursus iránt recur-

ráljon Kegyelmes Urunkhoz. Földvári sáncznak reparatiój;ít

Nemes Szála, Somogy, Tolna és Baranya vármegyék által,

mivel in gremio lévén, effectuáltassa.

Item. Bezerédi Imre brigadéros uramnak. Hogylia

sopronyi ligatóriák és sánczok reális rectiíicatiója veriíicál-

tatik, ágyúkkal és más szükséges operatívumokkal succur-

ráljon. Sopronyi linea eltt lév strázsa-hadnak az operatió-

nak folytatása recommendáltatik.

Item. Budi Mihálynak orderében parancsoltatik. hogy
Nemes Szála vármegyei pórságot jobb rendben s kemény zab-

Iában tartván, mert ha kártételek comperiáltatik : a dam-
nificata parsoknak maga jószágokbúi lészen refusiójok.

Die 10. Septemhris. Szent-Királyi Andrási (István)

Generális Uramnak ment ilyen order : Hogyha contirmáltatik

német tábornak túl a Dunán való léte (pozsonyi/ lu'thár

rétjén, tehát Soprony elein operatiókat tegyen Nagysága.
Ha pedig által akarna jnyi német t;í1)or: teh;ít Méltóságos

28*
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Fgencrális Gróff Eszterházi Antal uramnial Xagyságával
conjnnfíálja magát ö Nagysága,

Ift'iii. Keszthelyi kai)itány Lengyel János uramnak
missilis, Logy két rácz rabot, légrádi ])attyantsnak a íiát,

adja Csoknyai Faikas, Balog Ádám uram ö kegyelme

fhadnagya kezében, a kik által kiszabadíthassa feleségét

Borodbul.
Ifcin. Méltóságos Fejedelemnek ennek a corpusnak

Icjövetele Bál)olnához értésére adatott ; németnek Csallók<>z-

ben léte, Bezerédi uram Soprony elein jó dispositiórul snb-

sistentiája.

liein. Lamothnak recommendáltatik az idevaló artol-

léria, jó dispositiókat tegyen iránta ; bombákat, jmrt, golóbist

elegendt küldjíin.

Itcm. Méltóságos Fejedelemnek bizonyos recruták

recommendáltatnak, egy Meletín nev kapitánynyal együtt.

Iteni. Kis Gergöly uramnak, hogy jó vigyázassál légyen

stájerek ellen, csoportban tartsa népét.

Item. Szedi uramnak, hogy muraközi ráczok motusira

vigyázzon.

Item. Somodi Ferencz uramnak, hogy Xyulasra és

német lineájára vigyázzon. Andrási István uram orderé-

tl várjon.

Item, Török István uramnak, hogy Andrási István

uram ordereitül várjon.

Item. Ordódi Imre uramnak, hogy Barátirúl menjen

ClyinK^tra.

Eadem. Móri István gyalog colonellus uramnak instan-

tiája Kegyelmes Urunknak alázatossan recommendáltatik

;

nemkühhuben hajdúinak rongyos mivoltok. mundérungjok

iránt leend dispositio repraesentáltatott.

Endem. Kis Ciergöly vice-kapitány uramnak intim;íl-

tatott, hogy Mogyorókerék városát fölpörzsölvén, hajdúságiít

fordítsa az ellenségnek, mótusit impediálja.

Eadem. Somodi Ferencz lovas colonellus uramnak,

hogy Generális Aiulrási István uram orderétl várv;ín. con-

fer:ílja magát Rábakíizben ; Pozsony és Komjírom elein

str;izsa-hadat jó vigyázassál hagyjon.

Eadem. Csicsói tiszttartónak parancsoltatott, hogy élete

s j(')szága elvesztése alatt spioníroztasson. az val(')ságos, szem-

mel látott reportumot az ellenség constitutiójiírúl tévén.

Die 11. Sej}tendtris. Somodi Ádám uramnak adatott

értésére, hogy tudván meg siklósi seregtíil : Tetemfái tiilök

elbucsuzása által nem kívánnak-é oszolni? A mellett P:ípai

J:inos szökött négy katonájíít adja ki.
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Eadem Sziládi Jánosnak parancsoltatott, ho^y o-yri
ki- s bejárókat Sajnavics Mátyás vice-ispánj és'Szmbe?oelv
(bchonhercjer; coramizált passusa nélkül ne enííeclje ZicsiIstvanne Gyrré visszamenetelére vigyáztasson.' Belfort ide
Jojjon

;
holott nem akarna, arestáltassék meo-.

^^«r/6m Tiir()czi Gáspár gyalog coloíellus uramnak
ordereben mtimáltatott, hogy beteges hajdúival együtt trans-
leralja magát Kapuvárra.

Eadem. Generális Andrási Istvány uramnak. — Coi-
pusostul Soprony eleire menvén, az jrrvigyázás recommen-
aaitatiJí, ugy operatióinak folytatása.

Eadnn. Méltóságos Fejedelemnek az ellenség consti-
tutioja cum acclusis értésére adatik. Tata várának fölé-etése
iia succedal a próba, hasonlóképpen.

'

^

Eadem Egy pátens-parancsolat az egész Balaton-mellé-
ken lev veghazokra hogy vigyázassál lígyenek a ráczok ellen.mdem. Bezerédi uramnak parancsolat, hogy az conjunc-
tiot admaturalja Andrási urammal, és sopronyi német ellen
tegyen ei-os próbákat. Lineának újol)b erectióját impediálja.

Eadem. novxíith Ferencz simontornyai commendáns-nak missilis, hogy kívánta volna a Méltóságos Gróff Esz-
terhazi Antal uram, hogyha igali veszedelemkor rabságban
esett raboknak száma specifice béadatott volna; hidvé-i
es foki seregeidet penig annak a földnek nagyobb conserva-
tiojara^ küldötte a Méltóságos Eszterházi Antal uram ö
JNagysa^-a; hogy pedig Bozó kapitány lovát visszaadta -
Igen jol cselekedte.

Die 12. Septemhris. Somogyi Ferencz uramnak, hooy
az ellenség motussárul Méltóságos Generális Eszterhá'z^iAntal uramat sietséggel tudósítsa, Andrási Istvány uram-mal a conjunctiót admaturalja, bár Komárom, bár Rába-köz teia menjen a német armada.

intinví^tn"
^"^'^^ ^^f^ ^-^^ ^"-amnak ordereben

intimaltatott, hogy az tatai, kocsi passusokat fortificáltat-
van, jo vigyazasát mindenfelül extendálja ; Török Istványuramat orderezze Rábaközbe, mivel situssát tudván annakaz tidnek; his peractis, Soprony eleire corpusostl trans-
íeralja magát. ^

Eadem Babócsay Ferencz uramnak intimáltatott, hogy
ta ai malmokban találandó gabonát és lisztet szekerekre
rakatvaii, etczakai hálásra Kocs név falura corpusostl
tansteralja magát.

Die lb\ Sepfemhri^. Commissio komáromi vice-is))ány

Zn'^^a
'^-'^

T'^'^'^^
'''^''^^ ''^'"^^ '-'-'''^ cselédjének adás-son 400 mer buzat.
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Dic N. tSejifenihns. Ivc^vciiiii's l luuk ^»'agysáí!;;íiiak

tudtára adatik Duiiáutl való általjüvetele az liadakkal

ideáltal (Antal úrnak) s dunai megtelepedése.

Eadem. Gróff Csáki István uramnak adatván értésére,

hogy az Dunán általszállutt hadnak intertentiójok iránt

jó dis])osítiókat tévén; cllembe Gcze Gábor és Tanyi
Imre sinistra delati(')jokrúl megintetdjenek.

Eadem. Bizonyosszámú faluknak parancsolat, hogy
az nyerges-iljfalusi és karvai hídhoz száz szekeret állítván,

és magok mentíil számosabban más szükséges re(|UÍsitumok-

kal compareálni el ne mulassák.

Eadein. Somody Ferencz colonellus uramnak missiliter

értésére adatik, hogy Esztergám actu cum capitulatione

lévén, leginkább hallatik ; azon extremitássára nézve jó vigyá-

zás, portázás, és mindenném conjectiiráknak communicati(')-

ját continuáltatja Urunkkal általam.

Eadem. Török István colonellus uramnak, hogy erga

factam dispositionem admaturálja conjuncti(')ját Generális

Andrási István urammal.
Eadem. Kegyelmes Urunknak ö Nagyságának missiliter

declaráltatik a német constitutiója és szándéka ; de leginkább

az acclusákbul kitanulhatja ö Nagysága mindazont.

Dic lo. Sepfe))tbris. Méltóságos Fejedelemnek l)izonyos

acclusák küldettek. Hídcsinál;ísnak continu;itiója és az

ellenségnek constitutiója erga relationem missiliter declarál-

tatott. Hídmesterek és az directióknak túl az Dunán con-

tinuati()ja insinuáltatik.

Die II). SeptemJiris. Méltóságos Fejedelemnek az híd

perfecti('>ja ; l)agázsiáknak, úgy Méltóságos Generálisnak,

mellette lév hadaknak étczakai alkalmatossággal való által-

költözése Dunának túlsó partján. Directának, tombászok-

nak inchoatiója adatik értésére, és úgy az nénu't acclnsák-

nak communicati(')ja, az mint láttatik.

Eadem. Generális Gyürki Pál uramnak intimáti('ij:íhoz

képest dejjutált hadakkal erre az földre admaturáltatván.

német praesidiumoknak kikíiltözésében citáltatik.

Eadem. Vay Ádám uramnak missiliter Mélt('»ságos

Generálisunknak regimentje ir;ínt reeommendáltatik.

Ealem. Tetenfai János hadnagy uram passíroltatott Hagy-
máskérre, biz(myos dolgainak végbenvitelére egy kevés ideig.

Eadem. Gaál Andnís stuk-leidenant ifaze'rhadndf/i/)

passíroltatott Ersek-Ujvár felé. hogy négy szekérrel muni-
tiót hozhasson Nyerges-Újfaluhoz.

Eadem.ílor\át\\ Zsigmond uramnak írattatott, hogy Ka-
puvárrul és több tiscalis jószágbúi 5000 mér gabonát küldjön.
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E((d<'m. Somodi Ádámnak, hogy Bicskei név katonát
fogassa meg és küldje ide.

Eadeni. Bottyán János uramnak, hogy Devent regi-

mentibl lév furiert szabadítsa meg Csoknai Farkasnén.
Tudósítsa Méltóságos Urat a komáromi német iránt. Rad-
ványi és. mocsi embereket bajtsa ide a hídhoz, és jó vigyázas-

sál légyen.

Eadern. Szlulia Ferencz uramnak, hogy Esztergámban
pi'ovideálandó militia intertentiójára a minem liszt és

gabona bevitettetik, ahhoz elégséges hordókat bécsinálásokra

küldvén. Minémíí német tisztek raboskodjanak Újvárban, az

Méltóságos Urat informálja, hogy Szegedi Ignácz kiszabadít tat-

hassék; az hídhoz penig 12 kötelet és 10 vasmacskát küldjön.

Eadeni. Cziráki László colonellus uramnak adatván

értésére, hogy inspectiója alatt lév salítromot mentül jobban
dolgoztatván, Kegyelmes Urunk Nagyságának cum totali

informatione et circumstantiali declaratione : egy hétben
hány mázsára extendáltothatik operatiója? hovahamarább
alázatossan repraesentálja; hajdúinak csekélségérl Kegyelmes
Urunkat informálván.

Eadem. Xiczki János uramnak, hogy a puskaportörés-

nek és büdösknek operatióit folytassa frissen ; öreg gombo-
kat, ennyihány ezer mundérungra valókat csináltasson ; egy

hétben hány mázsára extendálta tik ? micsoda mesteremberek
lévén ? cum genuina declaratione speciíicatióját és egész

seriessét Kegyelmes Urunknak repraesentálja ; az igért

kalamárist megküldje.

Eadem. Szép György név fhadnagynak parancsoltatik,

hogy az minem lovait és fegyverét vice-hadnagyának

elszedetvén, vélek együtt compariálui el ne mulassa. Tatai

actiónak alkalmatosságával nyert sátort magával elhozza

;

ha bonis nem akarná, elhozatik.

Eadem. Balogh Ádámnak, hogy Zámoly név és

advicinált falusi lakosoknak engedje megmaradnyi.
Eadem. Újvárban lév armamentáriusnak az kívánt

munitióknak transvectióikra 4 szekér expediáltatott.

Die 17. Se^femhr'ix. Méltóságos Fejedelemnek missiliter

értésére adatik alázatossan a németnek constitutiója Soprony
táján, és Stáérországban lév conjecturáknak állopotja

;

ex acclusis ki fog tetszcnyi Palocsai és Xagy János uraimék
regimentjeinek mindekkoráig comparitiója. Gróf Zicsi Imré-
nének csalárd, fortélyos és praetextuosus Gyrbül kijövetele

iránt lett conditiókrul és assecuratiórul assecuráltatik

Nagysága. Esztergám várának provisióbéli administratiója

iránt assecuráltatik. A hadaknak, dum et quando parancsolja'
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X;igysága, békül<l(''se meíílcliet. Directe túlsó partján

Dunának vallati utriusquc kész erigáltatnyi. Tonibászok
leküldettek. Fíddváii inteiini az odavaló confúsióknak

declaiati(')jára T írünkhöz expediáltatik. Dunán innénd való

föld siniíularissimc ])rotectiójában recommendáltatik.
Eiulcin. Nemes Szála várnieíívének, szent-^^nUi és

trjei seregeknek töbinvel együtt injúriájok declaráltotik.

hogy attul supersedeálván, rendkívül való contrihútiókkal

ne aggraváltassanak a raodo imposterum ; mely iránt elvára-

tik resoluti<')ja azon nemes vármegyének.
Emh-ni. Devcnt névö óbersternek bizonyos rab asszuny

iránt, kiszabadulása felül missilis, hogy tudniillik Staram-
bergnél instálván, bródi commendánstuí Szent-Imrei Juliánná
asszonyt szabadítsák ki ezen a német rab asszonyon.

Etuhm. Passéioltatott Horvát Tamás uram föstrázsa-

mestere Tent Mihály füzetmester után az ezernek dolgá-

ban Körmöczbáuya felé, vagyis a hol tanáltatik.

EafJeni. Mocs és Radvány biráinak adatik kemény
cojumissió. hogy ka])ákkal. ásókkal, fejszékkel és frészekkel
az tííborra compareáljanak.

Eadem. Passéroltatik Radó Pál praefectus uram
baloghi és advicinált jószágokban.

EdiJetn. Andrási Istvány uramnak Soprony elein jó

conimendó, az elszéledt hadak öszveszedése, notabilis aetió

Esztergámban, annona küldése Kapuvár és több tiscalis

jószágbul recommendáltatnak.
Endou. Bezerédi Imre uramnak a Sopron elein nota-

l)ilis aetió, az elszéledt katonáknak öszveszedése, és ennek-

utánna a corpussal val('» próba, a jó vigyázás recommendálta-
tik. Intimáltatott az is, hogy a kartella mellé permutans
commissáriusnak deputáltatott Szluha Ferencz uram. —
Szegedi Tgnáczot kiszabadíthatja, ha Kaj)Uvárott valami

cápa bilis rabok vannak.

Die JS. Sejitenihris. Méltósjígos Fejedelemnek missilitei-

értésére adatik, minémü confusióban légyen Kábaköz, Soj)-

rony eleje. Földvár és Székes-Fehérvár melléke, melyeknek
nagyobb declaratiója is Urunkhoz expediáltattanak ; a mel-

lett tombászok. hídnak Icküldése és a reddutt;ínak inchoa-

ti('tja ir;ínt int'orm;íltatik Nagysága.
Ed'lciii. Nemes Szála v:írmegyének missiliter intinníl-

tatik, hogy szent-gróti, törgyei, és több — azoknak advicinált

— végházok seregeit illegális et siue ordim^ impositákkal

ne aggraválják.

EikIciii. Nemes A\'eszi)rény, Székes-Fehérvár és Szála
• vármegyéknek paraucsc>lat az tiscalit;isbul exigálandó pro-
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visiók alá elegend szekereknek erga repaititionem Domini
Michaclis Gröröszdes praefectiis admaturáltatik, hogy men-
tül hamarább ide Esztergámban szolgáltassák mindennem
in genere provisió ; másképpen in casii renitentiae aut refrac-

tationis kemény animadversiómat várhatják magokra.
Eaflem. Méltóságos Fejedelemnek a rábaközi, földvári,

székes-fehérvári dispositióknak delineá'tiója repraesentáltatik

missiliter.

D/e 19. Septnnbris. Kapitány Kisfaludi László uram-
nak order Soprony eleire, nemkülömben Berthóti Zsigmond
uramnak missilis forma ; úgy Szekeres Istvány uramnak
Tata tájékára order.

Die 20. Septemhris. Méltóságos Fejedelemnek insinuál-

tatik alázatossan f esrdergami) praesidiumban ruinált bástyák-

nak erectiója ; kívántatik munkások száma, melyeknek diur-

numja hogy annyival is inkább meglehessen : szükségesnek

Ítéltetik egy cassa itten, egy praesidiumbéli praefectus, úgy
egy húscommissárius, a ki húst fog militia számára oszto-

gatnyi. Csajághi uram ezerének criminalis executiója. és

több occurrentiák.

Eadem. Domokos Ferencz brigadéres uram íinalis

iustructiója : mihez alkalniaztassa magát in casu necessitatis

extremae. — Balogh Ádám urammal correspondenter

legyen ; Nádasdi Ferencznek resonabiliter választ adjon.

Eadem. Balogh Ádám uramnak parancsoltatik, hogy
a pákozdi veszedelem iránt solenniter inquiráltasson, rabul

vitesse ráczokat Simontornyára. Domokos Ferencz urammal
communicaliter lévén, innen succursust várjon.

Eade)ii. Görözdes Mihály uramnak, hogy sietséggel

kétezer köböl búzát ideszolgáltasson, a tíibbit pedig kiadott

instructiója szerint se órát, se napot nem várván, feje vesztése

alatt mentül számosabban lehet, ide praesidiumban szol-

gáltassa.

Eadem. Szcs György kapitány uram leiünkhöz pas-

séroltátik.

Eadem. Nemes Xyitra és Trencsén vármegyéknek,
hogy- valamint Kegyelmes Urunkhoz Nagyságához vah)

homagialis obligatiójok. igaz hazatiúságok is azt kívánja,

hogy mihelt veszi a nemes vármegye ezen intimat(')ria

parancsolatomat : se órát, sem napot nem várván, kétsziíz

számbul álló manuális embereit kapákkal, fejszékkel és

egyébb ahoz tartozand(') requisitumokkal ide Esztergámhoz
compareáltassa.

Eadem. Bicskére, Sári-Sápra salva(]uardiák kiadattak

Nemes Székes-Fejér vármegyében.
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E(i(hnn. Szekeres Istvúiiy uramnak Tata eleire, hojíj

Starambergtül spioiiságbaii Budára expediált négy hajdúkra
vigyáztasson mindení'elül, még a falusi lakosokkal is.

Eadeni. Sassán (Clifwmiit) brigadéros uramnak két leve-

let a karvi sánczhoz, az egész vasha jók és vasmacskák, kíitelek

és révészek küldésére.

Eadein. Csotóra egy passust két ordinanznak, szén ide

Esztergámban hozása végett.

Eddem. Bozó nev kapitánynak hadfogadó pátens

adatik.

Die 22. Septeruhrts. ^J'ekintetes Nagyságos Palocsai

György uram ezerebeli strázsamester, Nemzetes Vitézl
Telekdi Görgy ezeré után passéroltatik.

Endem. Nemes Esztergám vármegyében lév Uri név
falura salvaquardia kiadatott.

Eadeiii. Nemes Szála vármegyében Ragács név faluban

lakó Péter Eerencz, Móricz István és Kis György katona
emberséges embereknek protectió kiadatott.

Efidem. Tiszteletes páter Lajos Mártony uram
kegyelme passéroltatott Zsámbékra.

Endem.. Nemzetes Vitézl Gcze Gábor hadi commis-
sárius uiamnak adatik order, hogy mindjárt Méltóságos
Mezei-Marschall s Gímesi Gróff Forgács Simon uram
kegyelme corpussához transferálja magát.

Eadein. Antalovics Mártony számtartónak parancsolta-

tik, hogy az kassai háznál és botokban találandó mobiliákat
transferáltassa Murány várában, az ^ úrliaeskát íBiUintott

penig iíadóPál praefectus uram által Érsek-Újvárban küldje.

Eadrni. Radó Pál praefectus uramnak ex sui)erabun-

danti már kiadott instructiója szerint az commissák recom-
mendáltatnak, nemkülömben baloghi tiszttartó Draskóczi
Sámuelnek, hogy a mi félt portékák vannak. Murány vái-á-

ban transferálja.

Eadnn. Görözdíis Mihály íiscalis praefectus uramnak
missiliter adatván értésére, hogy az esztergami uuigazínum-
ban az provisiónak hováhamarébb való admaturatiója,

beszolgáltatása ; a nemes vármegyékre repartiált szekereket

Palotához vitetvén és az ott tahílandó egész tiscalis gabon;'it

szekerekre rakatván, confuéroztassa l'rb;ín Czelder regimen-
tivel Esztergámhoz.

Eadem. Méltóságos Fgenerális Forgács Simon uram-
nak Karvához éikezésével adatott értésére, hogy a salvé-

adás Nagyságátul fog dejjcndcálni karvai sáncznál.

Eadeni. Bakács Lukács uram passéroltatott egy hét-

nek forgásáig Keszthelyre.
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Eddem. Eácz Boz() kapitánynak liadfogadó passusa

kiváltkép a rácz nemzet között emanáltatott.

Eadem. Kún János devecseri tiszttartónak a bialok

iránt parancsoltatott Mez-Eörsre való hajtások.

Eadem. Garan-Mikola név falusi lakosoknak kemé-

nyen parancsoltatik, hogy az ott lév bagázsiát fogyatkozás

nélkül interteneálják.

Eddem. Csúzi név bíráknak missiliter adatott érté-

sekre, hogy a lakosokat ne ammandálja a bagázsiának inter-

tentiójátúl.

Eadem. Passéroltatott Fülöp Albert markotányos,

regiment után.

Eadem. Kún János név hadnagy, Szinai Mihály

ezerébül való, passéroltatott Bereg és Újvár vármegyékben,

az házaknál hever hajdúknak öszveszedésére.

Eadem. Kassai János fhadnagy uram passéroltatott

Kegyelmes Urunk Nagysága után, maga bizonyos dolgai-

nak complanatiójára, maga ezerének recrutázására.

Eadem. Brigadéros Sassánnak repraehensive felelet

:

Mi okból merészelte 8 holnapi munitiót kívánnyi a sáncz-

ban, holott ha Bécs volna is, elegend volna három holnajji

obsidiója;. mely három holnapra mind por, mind golóbis

elegend volna. In defectu ver provisionum, succurráljon

ide Esztergámban.
Eadem. Kemény i)arancsolart Csíz név lakosokra,

hogy se órát, se napot nem várván, valamennyi kész meszek,

szenek vagyon, ideszolgáltassák ; azt szolgáltatván, ismét

mentül hamarébb számosabban többet készítsenek.

Die :^4. Septembris'. Nemes Bars vármegyei vice-ispán-

nak, hogy lévai és verebéli prófontházoktúl ide eszter-

gami praesidium s magam táborom számára mennél

felessebb élést lehet, szolgáltasson ide ; másként, ha extremi-

tássa következik a vitézl rendnek, gravis animadversiót

vészen mag;íra.

Eadem. Magam regementembeli Farkas Andnísnak
adatott obsit, mivel az ellenségtííl megsebesíttetvén, alkal-

matlan az hadi szolgálatra.

Eadem. Szinka György esztergami lakos passéroltatott

elveszett jószági keresésére, az hol hírét hallja.

D/e 6. Octohrh. Palkovics Ferencz hadi fconimis-

sárius uramnak, hogy az várban lév tisztek konyhájára

kívántató provisió iránt küldött parancsolat contirmáltatik.

Die ^ 7. Örfohris. Szlulia Ferencz i)raefectus uramnak,

hogy az Érsek-Újvárhoz kívántató provisiókat ide tempore

beszálíttassa a várban, fogyatkozás nélkül.
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Eadcjti. Vas Mikl(')S vercbf'li tiszttartónak, lio^'y az

ott lév lisztet süttesse meg kenyérnek és a táborra

adniinistrálja.

Eadem. Szluba Ferencz uramnak intimáltatva, hogy
nyavalyás, Esztergambúl kijött lakosok számára adasson

2U0 mér gabonát.

Die <S. Ocfohr'i::. Dunántúl való egész nemes vár-

megyéknek intimáltatott az földm^pének való instrnctiója

;

egyszersmind továbbá is az igaz hazafiúságra adhortál-

tattak.

Eiideni. Méltóságos Fejedelem Kegyelmes Urunkuíik
adatott értésére, hogy az ellenség Esztergamot három álgyú-

val, azután hattal, megint tizenhattal kezdette lnyi.
Eadem. Horváth Tamás fcolonellus uramnak. Igaz

hazafiúságra adhortáltatott, hogy az várban mutassa hív-

séges hazaíiúságát, és szorgalmatossan vigyázzon.

Die 0. Ocfohris. Csáky István Generális Commissárius
uramnak, hogy^ Esztergám dolga mi karban legyen, egyszer-

smind Ersek-Ujvárl)an az amionának és bornak beszállítása

hovahamarább, adatott értésére.

Eadem. Doctor Langlmak, hogy az quardizonlxHi sebes

hajdúkat orvossággal segétse és az ajwthecaria-ládát meg-
töltse, nenikülöml)en az dragonos-regementét.

Eadem. Pallovics Ferencz vice-kapitánynak intim.-íl-

tatott, hogy véle lév haddal Szent-Péterrül transferálja

magát ide az táborra idvontatás nélkül.

Eadem. Babócsay Ferencz uramnak, hogy az jjuska-

port az várbúi ide kihozassa és mindcnekrül az ]Méltóságos

Urat (tud()sítsa).

Die 10. Octohris. Esztergami commendánsnak az caj)!-

tulatio punctumi megküldettek.

Eadem. Forgács Simon uramnak adatván értésére,

hogy Esztergamot az ellenség kezdette lüunyi elsben három
ágyúval, azután hattal, megint tizenhattal és egy mozsárral,

azután kettvel és utoljára hárommal bombardérozta.

Dje 11. Octohni^. Méltóságos Generális Eszterházi

Dániel uramnak, esztergami gvai'dizonnak kijövetele az

várbul adatott értésére, és az néuu'tnek motussa mindeddig

bizontalan lévén, az Dunán általszállása persvadeáltatik.

Eadem. Méltóságos Fejedelemnek esztergami gvardi-

zonybúl 800 liajdúnak labonczczá létek repraesentáltatik,

egyszersmind az ineált capitulatii'mak val<)ságos jKÍrja meg-
kiildetik.

Die 1'2. OctoJtris. Colonellus Szekeres Istvány uram-
nak intimáltatik orderében. hoirv az megszélvt^lt hadát
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contrahálja és csoportl)aii tartsa mindenkoron, és jó vigyá-

zását kiterjeszsze.

Die 27. Octobris. Generális Forgács Simony uramnak
az ellenségnek a Dunán által való költözködése notiíicál-

tatott; az conjunctió iránt val() orális denunciati(')ja Ba])ócsai

uram által.

Eadem. Somogyi Ferencz uramnak, hogy maga ezeré-

vel ad ulteriorem intimationem Udvardoknál subsistáljon.

Eadem. Tersánczki Istvány uramnak orderében inti-

máltatik, hogy a laibgvardiával idvontatás nélkül Sentére

transferálja magát, és bizonyos lovas kocsikat az advicinált

helységekbi hajtson bé Sentére.

Eadem. Lóczi András- gyalog colonellusnak intimálván,

hogy ezerestl minden eszközével idvontatás nélkül trans-

ferálja magát Sentére.

Die 2H. Octobris. Gcze Gábor commissárius uramnak
Lóczi András uram ezerének lustralis extractusának kiadása

recommendál tat ik

.

Eadem. Palocsai György uramnak az jó commendó-
tartás solennissime recommendáltatik ; az paroláért penig

mindennap emberét küldje Sentére ; a regement-profúzt

oldalrl járatván a közel lév falukon, a csavargó és praedáló

katonáknak megfogásokra, zal)lál)an tartásokra.

Die 29. Ocfohris. Generális Bottyán János uranniak

Radostyánban, hogy Galgócznál corpussával ad ulteriorem

dispositionem subsistálván, szorgalmatos vigyázassál az ellen-

ség motusira légyen.

Eadem. Palocsai György uramnak adatott értésére,

hogy az véle lév két regeiueuttel Fels- és Alsó-Atrak

névü falura szálljon, utóblji dispositióig ott subsistáljon.

Eadem. Palocsai uramnak adatik értésére, hogy két

sereg válogatott jó katonát egy dexter tiszttel Galgóczra

küldjön. Miként passéroltatik az ellenségti ? genuina relá-

tióját hováhamarább bocsássa. Az jó strázsatartás is

igen szükséges lévén, közellételére nézve az ellenségnek.

Die 30. Octobris. Babócsay Ferencz uramnak Bánkán,

passusa felesége instantiájára, mostani revolutiókra nézve

maga jószágábúl való bátorságosabl) helyre translatiója

bagázsiástl, kiadatott.

Eadem. Szarka uramnak az ellenség motusira nézve

intimáltatott, hogy Ivánkánál lév egész bagázsiát idvon-
tatás nélkül maschéroltassa Szolcsán név falura, ahol is ad
ulteriorem dispositionem perseveráljon.

Eadem. Cseri Imrének Fölsö-Atrakon, hogy a paraszt-

ságot öszveszedvén, Galgócz elein a szorossakon postérnngot
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csinálván, na;íy tüz('k<^t rakatván, az ellenség motusira

vigyázzon.

Eitdern. Generális Bottyán János uramnak orderélx'U

intiujáltatott, hogy vele lév eorpussal Als(3-Atrakhoz sinc

temporis procrastinatione transferálja magát ; elsbljen

kemény portáját Galg()Cz eleire pracmittíílja.

Etideni. Trbán Czelder uramnak, liogy mihelyen veszi

orderemet, lioldtVUköltekor megindulván, jüjjön Cseri uramhoz
és az halom alatt vahj pázsitra, holott Cseri uramtúl infoi--

máltatván. mihez tartsa magát. Holott nem suljsistálhatna ott

a szorossakon : retirálja magát Banka felé Forgács uramhoz.

Eadeni. Generális Forgács uramnak adatik értésére,

hogy ers porta expediáltatott Galgócz alá, mely felé magam
is corpusommal fogok indulnom Snambursára. (?)

2'*°- Két
rabok, kiket a parasztok lioztak. ad serium examen kegyel-

méhez expediáltottak.

Die 31. Oitohris. Generális Forgács uramnak. Disposi-

tiója szerint a lovas és gyalog hadakkal Föls-Atrakhoz
szállottam, de a víznek notabilis fogyatkozására nézve az

lovassá Alsó-Atrakhoz szállott; s Dunántúl való recens leve-

lek inclusive transmittáltatnak.

Eadem. Bottyán János uramnak, hogy még az étczaka

Szent-Péter eleire szálljon. Mihelyt a portázást hallja, üsse

meg az ellenséget.

Efideiii. Generális Csáky Istvány uramnak az provisii'i-

nak idején való öszveszerzése recommendáltatik. Xagy-
Tapolcsámban lev lisztet hadi fcommissárius Hellepi'ont

uramnak kezéhez assignálván, Nyitrárul egynihány ksót
köll küldenyi.

Eadem. Generális Forgács Simony uramnak az ellen-

ségnek Trencsén felé szándékozása, s egyszersmind négy

squadronnak, 50 éléses szekereknek ugyan Trencsén felé

menetelek repraesentáltatik.

Eadem. Szluha Ferencz ])raefectus uramnak az Érsek-

Újvárban lev quardizonnak füzetese suspendáltatása recom-

mendáltatik.

Eadon. Ers Istvánnak Dunánti való szekereknek

elbocsátása intimáltatik.

Eadoii. Tekintetes Nagyságos Kévai Jmre cohmellus

uramnak instantiájára ezerének pro mense Septembri et

Obtobri val() fizetésére assignatió adatott Szluha Ferencz

uramra.
Eadem. Bottyán .lánt>s uramnak intimáltatik. hogy Sze-

red és l'dvarnok felé l)izonyosszánuí hadakat commendérozzon.

s szüntelenül jwrtiíztasson, vigyázván az ellenség motusira is.
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Eadem. Bottyán János uramnak értésére adatik a jó

portázásnak és híreknek folyása iránt való tudósítás.

Eadem. Lóczy uramnak order adatik, hogy Generális

Forgács uramhoz Bánkára menjen.

Die 1. Novemhris. Generális Bottyán János uramnak
orderében intimáltatott, hogy Alsó-Atrakhoz corpusostúl

transferálja magát.

Eadem. Generális Bottyán János uramnak adatik

értésére, hogy, ha az ellenség Szered
^
felé nyomakodnék

:

kétszáz jó lovas katonával menjen bé Érsek-Ujvárl)an com-
mendánsságra ; ha penig^ Csallóköznek vagy Pozsonnak
menne is: csak bemenjen Eisek-Ujvárban a hajók reparatió-

jára és Dunántúl való communicatió megcsinálására ; az

commandót resignálja Balogh István colonellus uramnak.
Hatalom is adatott 500 vagy 600 hajdút kivinnyi az

praesidiumbúl : az Dunántúl való communicatiónak folyta-

tására applicálhatja.

Die 2. Novemhris. Generális Csáky Istvány uramnak,
hogy a provisiót Generális Forgács Simony uramnak cor-

pussához applicálja; 100 vágót az Méltóságos Generális

corpusa számára conserváljon, az superíiuitást praetitulált

Generális Forgács 8imony uram corpussának subsisten-

tiájára.

D'ie S. Norenthris. Ijévai commendánsnak Farkas
Sándor uramnak parancsoltatik, hogy Méltóságos Generálisné

Asszonyomat jó accomodálja Léván, vagyis a nemes vár-

megyében.

J)ie 4. Novemhris. Generális Forgács uramnak az

ellenségnek constitutiója és motusa Leopold felé missiliter

értésére adatik, s a mi apparátusunk hasonlóképpen.

D'ie ~). Novemhris. Ötlik uramnak az idealá való

conjecturák genuine describáltatnak.

Die 6, Novemhris. Méltóságos Fejedelemnek alsó német-
nek motusa ab ovo értésére adatott, nemkülömben a mi
apparátusunk describáltatott.

Die 7. Novemhris. Radó Pál praefectus uramnak az

hegyaljai szlknek leszüretölése recommendáltatik. nem-
külömben a jó oeconomiának folytatása.

Eadem. Balog Ádám colonellus uramnak adatott érté-

sére az karvai sáncznak erectiója. Ha az ellenség miatt

nem subsistálhatna : transferálja magát az emiétett passuson
által az Dunán.

Die 11, Novemhris. Somodi Ádám lovas colonellus

uramnak missilibus inseráltatott. hogy ö kegyelme ezerére

három hóra való füzetes megküldetett ; jóllehet egy htha
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val(j füzetes iii<'jítart()ztattat()tt : i)iin(l;izoii;iltal a uiidöii

kívántatik, ki foií adatnvi.

Eriflcm. Tersánczki István uramnak intiniáltatott,

ho<íy az <ívartlizonnal és több szolgarenddel, továbbvak)

dispositiójáig a Méltc'iságos Urnák helyben maradjon, mivel

Nagysága Forgács Simon uram után mégyen.
Eadcm. Gener;ílis Bottyán János uramnak feles

hajók procurati()ja, a Dunán tulsó-félieknek általköltö-

zése, és a Vág-Duna közi, úgy az újvári comra<'nd(') com-
mendáltatik.

Eiif/eiii. Generális Eszterházi JJííniel uramnak mcg-
irattattak a constitutiók, és a Méltóságos Generális mellé

orderez tetet t Nagysága.
Eadem. Szombathelyi Gáspár uram Karvához ex])ediál-

tatott, hogy Révai Gilspár uram ezeréljl val('» residuitásnak

beküldése után ugyan Révai Gáspár uram ö kegyelme által

Szombathelyi Gáspárnak az order resignáltassék, és Révai

Imre uram ott Karvánál lév hajdúsága ide Újvárra nyo-

makodjék bé.

Eadem. Szarka Istvány uramnak. Az bagázsiánál lév
subsistentiárúl provideáljon, hasonlóképpen borokrúl, és a

Szolcsánra küldött lovakhoz való nyerget elkészéttésse.

Eadcm. Englemaer Jakab uram excusálván magát
némely posztó iránt, újobban reciuiráltatott. és a lengyel-

országi hireknek Lcséníl általa vahí communicatio reconi-

mendáltatik.

Eadent. Ötlik György uramnak az j('> corresponden-

tiának continuatiója splennissime recommendáltatik.

Eadon. Somodi Ádám lovas colonellus uramnak lecom-

mendáltatik Nemzetes és Vitézl Hertelendi Sándor uram,

hogy, ha olyas apertúra mutatódnék, maga ezerében

iipplicíílja.

Eiiilent. Gróff Csáky Istvány uramnak adatott értésére,

hogy továbbá is Hcllepront János hadi commissárius uram
conserváltassék az Méltóságos (Generális Uram) corpussa

mellett: mivel Generális Forgács Simony uram az fölföldre

mégyen, az command('> Nagyságos Generális uramra redundál;

és subordiuííljon ])rovinciális commissáriusokat cmlétett

Hellepront uram mellé.

Eadem. Palkovics Ferencz hadi commissárius uramnak
order formán intimáltatik : minden hallogatás nélkül Révai

G;'isp;'ir uram regimentét modo requisito et ordine usitato

mejíuiustrálja, kinek is sericssét Szluha Ferencz praefectus

uramnak küldje meg, az honnénd megnevezett regiment

füzetesét víirja.



KIVONATOK ITOti 1709. 44ÍI

Eadeiii. Rudú Pál praefectus uraiiinak missilis. ALivel-

liogy, a bagázsia liríival együtt Balogban küldetett, azért

jó disposítiót tegyen iránta; a kassai házat hogy béfödesse

és benne lév cselédre provisié)t tegyen. A porkolábnak is

megparancsolja, hogy a mely házi eszközöket kihordott,

azokkal jabl)an ékesíttesse fel; mivelhogy ]S\'mzetes és

Vitézl Hammer Menyhárt uram expediáltatott Lcsérc,
bizonyos tábori székekért és egyébb aprólékos eszközökért :

kegyelme reíjuisitiójára azoknak kifüzetésére adjon ö

kegyelmének l)izony()S summa i)énzt. erga ([uietantiam.

Ecuhin. Pátens adatott Nemzetes Vitézl Domokos
Sámuel, Tekintetes JSIagyságos Prínyi Farkas uram fstrázsa-
mesterének, hogy praetitulált colonellus uram a Dunántúl
eloszlott katonáit szedhesse egy csuportl)an.

Die 12. Noreiiihris. Tersánczki uramnak missilis, hogy
a lai])gvardiának továl)bvaló subsistentiájárúl provideáljon,

és Talaba Máté generál-adjutant mellé két confuérozo
dragonost rendöljön; emiétett Talaba Máthé generál-adju-
tantnál lév szekereket és marhákat Zsilíz táján lév hely-

ségekbül megváltatván, — visszabocsássa.

Eadeni. Nyarai Lászh* colonellus uramnak pas-

sus adatott Tur(')czban lév stubnai fördben, inserálván
benne : étel-italbéli gazdálkodással városi és falusi birák
legyenek.

EadeuK Nagy Mihály kovácsmester expediáltatott

Balogh felé, ménes és gulyának gondviselésére, illy passus
mellett, hogy mindenütt^ ismervén igaz járatbeíinek lennyi,

szabadon bocsáttassék. Etelt-iíalt ad honestam i])sius requi-

sitionem minden helységekben supi)edit;íljanak.

Eddeni. Prényi Farkas lovas colonellus uramnak, hogy
csak az hadnagyait küldje ;iltal az Dunán az elszílledt

katonák contractiójára, maga jöjjön az ]\léltóságos Úr mellé.

Eadem. Tamocsi Bálint, Nemes Bars vármegyei szolga-

biriíjíínak intim;íltatott, hogy érsek-újvári praesidinmban
lev álgyúkhoz kerekeknek való fát küldeni el ne mulassa.

Eadem. Révai Gáspár gyalog colonellus uramnak
))assusában adatott facultás, hogy akármely nemes vár-

megye grémiumában lév városliau vagy faluban cum suis

megszállhassan.

Eadem. Kbeczki Imre újvári commendáns uramnak,
hogy az karvai passusnak oltalmára Tekéntetes Nagyságos
Révai Giíspár gyalog colonellus uram ezerét comuu'udérozza
ki, úgy, hogy egy holnap múlva annyi szihuú személyivel

váltassa, meg Tekéntetes Nagyságos Révai Imre gyalog
colonellus ezeré által, magok személyeket includálván.

THAI.Y KÁLMÁN : ESZTERIIÁZY A. TÁBOKI KÖXYVK. 29
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Eiidfnn. Ezen clisj)()siti(') intimált;itik inegiicvozett Révai

Imre uiíiiiinak, hogy tudnyiillik ultelvéii az egy h<)Iiiai».

váltsa föl praevio modo Kévai Gáspár uram seregét.

Eadent. Generális Bottyán János uram j(3l cselekedte,

hogy Bocsai uramat töhbekkel együtt általküldíitte az

Dunán.
Eadon. Generális Bottyjín János uramnak, hogy az

Komáromnál lézeng és Esztergám felé igyekez 150 németnek
intentióját inipediálja. Alsó-bényei falujából az quártélyozó

kitétetik. Prényi Farkas uram ezerét bocsássa által az Dunán.
Eadem. Hamar Menyhái-t laib-quardiabéli kapitány

uramnak jjassus, mely mellett Lcsére expediáltatott.

Etiíhiii. Nemes Bars és Hont vármegyéknek intimál-

tatik, hogy Tekintetes és Nagyságos Eévai Gáspár gyalog

colonellus uram insinuátiójára az regiment cassájának erec-

ti(3ját ne impediálják.

Eadem. Draskóczy Sámuel baloghi tiszttarté)nak snpcr

variis negotiis peragendis.

Eadem. Gróff Lizenburg dragonyos-regementbeli í'tbres-

ter uramnak passus adatott, és Talaba Mátyás generál-

adj utantnak, bányavárosok felé.

Eadeii). Hamer Menyhárt laib-<iuardiabé]i kajjitány

uramnak Íratott meg: A mely rabnl esett vSchassan uram
ládái vannak Méltóságos Generális házánál, azon ládákat

fölszakasztva találta llevér uram ; ha nem tudja-e, látta-e.

ki dolga volna? Maga cselédét megesküdtetvén, írja meg a

Méltóságos Úrnak.
Eadeu). Vicsuyai Miklós, viczközi tiszttartónak missilis.

hogy mely okbúl cselekedte, hogy Játóbl elhajtatta a mar-
hát ? holott Méltóságos Uram egynéhány fejs tehene lévén,

azon marháknak jjenig már egyszer Bercsényi uram számára
applicált, holott Méltóságos Iram vei (?) lévén, azért vissza

-

hajtassa, és hasznokat ide administrálja Érsek- Újvárra.

Eadoii. Méltóságos Fgenerális Bercséni uramnak az

idevaló conjectúiáknak és Dunántúl val(>knak missilis

repraesentatiója.

Eadem. Generális Forgács Simon urauniak értésére

adatik a portusuak appromptatiója, úgy a Vág és Duna
között lév hadaknak dislocatiója repraesentáltatik suli

commendo Domini Generális Bottyán.

Eadem. Nemes 'Wwóe/., \Á])ió és Árva vármegyéknek
intimáltaíik, hogy Révai Imre gyalog colonellus uram eze-

rébül hazaszívódott hajdúságot öszveszedjék és zászlójok

alá küldjék ; nemkülömben portális szekereket azon regement
részérül providi^áljanak a lUMues viírnu'gyék.
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Eadeiii. Báró Hellempachnak gratiariim actio pro

quibusdam mercibus i^erceptis et reconimendatio pi-o aliis

transmittendis.

JEadem. Beniczki Mártony cassér uramnak assignatió

super florenos 15000.

Eadeiii. Generális Bottyán János uramnak orderében

strictissime intimáltatik, hogy az újonnan erigált passuson

oly készen tartsa az hajókat, hogy dum et quando a túls(>

földön lév hadak általköltözködhessenek.

Eadeui. Beniczki Mártony vestiturae commissárius
uramnak adatott értésére, hogy Perényi Farkas lovas colo-

neJlus uram regimente számára bizonyosszámú abát félre-

tévén, intacte conserválja ; a többi nála lév vestitúráknak,

requisitumoknak specificátióját megküldje.

EadeiH. Cxéczi Gábor uramra commissió adatott, itt

maradt Érsek- Újvárban két compániát hogy ííemzetes

és Vitézl Szluha Ferencz praefectus uram megmustrálván
azon két compániát, — rostáló holnapokra való füzeteseket,

quietáltatván magát, — adja ki.

Eadeut. Pleklet uramnak missilis, hogy már is contra-

versia oriált közöttök ; azért kegyelme commendója alatt

lév cseléd ennekutánna is kegyeimétül dependeáljon, és

kegyelme jó disposítió alatt tartván mindeneket, depu-
tálván azon cselédnek kinek-kinek dietim egy messzöly bort,

és egy messzöly sört.

Eadem. Generális Bottyán János uramnak. Admatu-
rálja a túl lév vitézl rendnek liajókkal általköltözkö-

déseket, vitetvén Faxnál rejtkben lév haj()kat alkalmatos

helyre.

lton, hogy iszákiakat, marczinháziakat és pátyiakat

intra spatium 14 dierum semminémképpen ne aggraválja.

Eadem. Bene Pál districtualis commissárius uram
denomináltatott, hogy Nemes Komárom vármegyére limitált

impositio iránt azon nemes vármegye szolgabiráival com-
putust ineáljon.

Itf'iit, azon nemes vármegye szolgabiráinak intimál-

tatik ad rationem dandam ejusdem limitationis.

Eddeni. Gróff Eszterházy Dániel uramnak betegségébül

való fölépülése aggratuláltatik, egyszersmind Dunántúl vah)

occurrentiáknak gennina relátiója repraesentáltatik és hova-

hamarább kívánatos úri praesentiája. Méltóságos Generálissal

való conjuncti(')ja ])ersvadeáltatik.

Dic V). Novetidins. Generális Bottyán János uramnak
cum exageratione orderében intimáltatik, hogy mindenkoron
oly készen tartván a passust: valamikor a dunántúliak köl-

O ;) *
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tíizködnyi jik.iniáiiak, szahadoss.-m jühcsstMick
; az elbbeiiyi

])araiicsolatiliüz alkaliiiaztatváii luijKlciickhcn i magát i.

Ed/lem. Príiiyi Farkas lovas colonellus urauinak.

Minekeltte négy zászlóalját expediálja Generális Forgács

uramhoz, informálja Mélt<')ságos Generális Uramat: ki i)aran-

csolatjábúl cselekcszi ?

Eitdciu. Príuyi Farkas lovas colonellus uiamnak adat-

ván ex superabundanti értésére, hogy hadait az Duna mellett

Karva felé nyomúltassa és a Dunán által is költöztesse.

Obristlajdinant Goda István uramnak ittvaló maradás;íra

s egyszeisjuind cselédeinek megtekéntésére teljes hatalom

attribuáltatott.

Emlem. Nemes Bars vármegye egyik processualis

szolgabirájának cum gravi animadversione intimáltatott,

hogy az érsek-újvári praesidiumban az ágyúkhoz kívántat(')

kerekeknek alkalmatos f;íkat hovahamarább Szluha Fereiicz

l)raefectus uram kezéhez administrálni el ne mulassa.

Eadoii. Tersánczki István laib-quardiabéli commen-
dáns uramhoz Palásti Ferencz generál-adjutant urammal
Dunán általküldetett és most visszatért dragonyosok kül-

dettek ; kik mellett missiliter intimáltatott : az üd alatt,

minthogy hóbéli restantiájok exoluti(3játúl kimaradtak, nem-
kühimben az Méltóságos I^ram bagázsiája mellé rendöltettek

is, — tudva lévén az. hogy valamely tiszttül conserviíltatik.

exolváltassanak ; azonban némely gyalog új recruták is

küldettetnek, kiknek egy tallérral vah) füzetesek i)ro nunc
ex cassa laibquardiae committáltatott.

E'ifhíii. Dominó brigadero Sassán, in praesidio Comaio-
miense Suae Majestatis captivum mittantui" tior. ducenti

missiliter, cum admiratione insinuatum eundeni existimare

res et bona sua per Excellentissimum Dominum Generalem
Comitem Antonium Eszterházi et Dominum Colonellum

Jíevér fuisse distracta
;
quod itaque sub bona conservatione

sint et ejusdem (juarterium magister equi vagae destruxit

et temere futuri perterritus, desertavit nequiter. et capella-

nus acceptis rebus ibidem repertis, potiori parte distraxerit.

unius quidem mnuen ignoretur. qui ob similem i)er])etiatum

actum in conq)edibus nunc etiam luit jjoenam. et alitiuorum

(>quorum venditio, in (jua ])arata summa i)raetii detentio in

futurum ad uianus assignationis oblatio declaratur. et i)enes

bona nova, recenter de feliciter in Trans-Danubianis parti-

bus circa Canisam cum (íenerali Hannibálé Heister iuit<»

contiictu; ubi tria millia. oODO I{asciam)rum et Germanorum
in ipso loco })er arma Hungarica manserunt, et ipse etiam

Genei-alis Hannibál Heister interceptus, cum optima parte
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oflicialiiim, vexillis, timpanis, tormontis et reliquis bellicis

miinitionibus, commiinicabatur, siil) spe eliberationis.

Die 14. Novcmhrb. Kún János devecseri tiszttartó

uramnak exageráltatott raissiliter az innens fíildön lév
nagy szükség és drágaság, kihez képest hogy mindenféle

victuálét küldjön iiniversaliter, s ha mely proventusbéli

pénz is találkozik az gondviselésnél ; mely végre Petróczi

János név asztalnokom pátenssel expediáltatott a nemes
vármegyékre, kiben az élést secuiitásnak okáért késér
katonák végett is requirálondó tiszteknek committáltatott.

Eadem. Generális Bottyán János Szálai Mihály név
hadnagyának négy holna])i, al) Aprili, restantiáníl Szlnha
uramra kegyelmére assignatio.

Eadeiii. Ferenczy János és Györgynek serio intimál-

tatott az elszélyedett katonáknak öszveszedése.

Eadem. Palkovics Ferencz hadi fcommissárius uram-
nak, hogy necsak Ivomái'om vármegyével tartassa gond-
viselése alatt lév corpust : hanem a sághi magazinnmbl,
in ingruenti necessitate Újvárbl is succurráltatik.

Die Jo. Novemhris. Somodi Ferencz lovas colonellus

uramnak, hogy az csallóközi passusokra dislocálván katonáit,
j<') vigyázassál legyen az ellenség motusira.

Eadem. Pruzsinszki Pál prófuntmesternek intimáltatik,

hogy Somody Ferencz uramhoz transferálja magát, — az

hadainak provisiót tegyen.

Eadem. Kereskényi János (')bervajda uranniak ad.'itik

értésére, hogy az Vág mellett lév parasztság nem tud az

Dunán való haj()záshoz : hanem az Duna mellett lév faluk-

lull hajtson parasztokat.

Die 16. Noremhris: Bottyán János Generális uram-
nak, hogy az Dunán menjen által és az ott lév opera tic'ik-

hi»z fogjon.

Eadem. Ötlik György uramnak a Dunfintúl való

occurrentiák adattak értésére ; az correspondentia recommen-
dáltatott.

Eadem. Török István lovas colonellusnak adatott érté-

sére, hogy Haisteri'el fogott rabokat, ^álgyúkat, zászh'tkat,

dobokat 2000 emberrel késértesse ide Érsek-Ujvárban.
Eadem. Srétter János uramnak Ersek-Ujvárnak nota-

bilis defectusa repraesentáltatik, hogy hovahamarább bészál-

lítanyi élést admaturálja.

Eadem. Jóna J;ínos lovas vice-colonellus uramnak
az négy, Székes-Fehérvái- alatt elfogott, kézhez küldött

raboknak percipiálása ut.ín adhortáltatik tovább is az haza
mellett való híven feuvverkezéshez. és azon raboknak kisza-
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I);hIu1;ís.i iránt fS/luha Ferciicz urauii'a bizattatott a dolog.

Sz('iit-('ii(lií'i('kiiek is parancsoltatott, hogy az com))ániáknak

csizmákat szerezzenek.

EíulfíiiL (ieiierális Kszterlüízy Dániel ui*ain csak gyüjíin

és Érsek-Üjvár táján suhsistáljou, a coniniand('tt karjaira vévén.

Edf/citi. Hellepront János hadi föconnnissárius uram-
nak, hogy siessen :iz Fehérhegyeknél lév hadakkal Lészkóra

re(iuisitumival.

Endem. Kever ingenienr uramnak. Két tábori álgyút

Ersek-Üjvárbúl elhoz a ]\Iélt('>ságos Ur és egy mozsarat

<i funtos bombával ; azon fölebb írt álgyúk 300 lövéssel

:

azomban az jágerhorn elhozása végett is missiliter, hogy
ö kegyehue azok helett Hellempach uramtul m;ísokat magá-
nak vegyen. Azomban az új hirek is Generális Hannibál
Haister megverése végett (felöl) communicáltatnak.

Die 17. Novembris. Generális Csáki uramnak, hogy
Palkovics Ferencz commissárius uramot küldje által ;iz

Dunántúl lév hadakhoz : kegyelme helyett másrúl az

karvai passushoz disponáljon.

Eadern. Palkovics Ferencz hadi föcommissárius uram-
nak, hogy in praemissis Csáki Istvány uram requiráltatott,

— jelentetik.

Die W. Novetnbris. Píber László püspök uramnak ö

Nagyságának kezességére bocsáttattak nagy-szombati colle-

giumbúí lév jezsuita uraimék.

Eadern. Bokros Pál uramnak, hogy Somodi Ferencz

lovas colonellus katonáit bocsássa emiétett colonellus uram-
hoz. Balogh Istvány lovas colonellus uram katonái helettek

ordereztetnek kegyelméhez.

Endem. Szabó Ferencz és Földvári Mihály jezsuita

nraimékn;dv Pozsomban menetelekre és visszajövetelekre

adatott j)assus. hogy azon alkalmatossággal a])0theca és

typograíiabéli eszközöket kihozhassanak ; ugyanazon i)assus-

nak ereje mellett mentenek bé az kik ott maradnak,
tudnyiillik Gödi Péter, Sixai Imre, Preustaller Mihály és

Kov.'ícs János páter jezsuita uraimék.

EíkIpiii. Somody Ferencz lovas colonellus uramnak
intinuUtatik, hogy katonáit öszveszedje effectíve, mint

ezeltt comperiáltatott ; az minem excessust penig eddig

katonái elkövettek, inípiisitió ])eragáltatv;in, a füzetésekbül

(lefae;iltatik. Casu(iuo nem et'tiei;i Ihatja katoujíinak egyben nem
lételét, tehát mint szökött ellenség fognak persetiuáltatnyi.

Die UK Xorembris. Somody Ferencz lovas colonellus

uramnak, hogy az ellenség motusira vigyázván, szüntelenül

tudósítsa az Méltóságos Genenílist ir;ínta.
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Eadem. Ebeczky Tamás nyitrai commciidáiis mainiiak,
ho.ny bizonyosszáiiiú vég abát, deli csizmákat, ködmeiiyeket
és gubákat liováhamaráblj az hadak számára vennyi el ne
mulassa,

Eiuhni. Szomoláiiyi, detreküi, jóküi, sassíni, bcrcucsi,
éleski íiscalis dumiuiumokmik in aeíjuali fonna mindennem
élésnek, l)()rnak administi-álása végett missiliter intimál-
tatott.

Eadeiii. Mátéíi István, Vizközben, Tallós névö hely-
ségben lakozcj, az maga ökrei végett certiíicandus.

Eadem. (Generális Bottyán János uramnak. Visegrád
várának az ellenség által fortiticátiojárúl. Komáromban
bészándékozó 400 németnek kevés importantiájárul, ha
szinte végben megy is, és hogy az révészeknek, evedz
csolnakoknak, úgy Mészáros Péternek is discretiót Szluha
Ferencz újvári praefectus uram túl assignátiója mellett
vegyen, és hogy új hírekrül, kiváltképpen az Hannibál Haiszter
elfogatása végett tudósítson. — Solemnissime intimáltatik
az megfogatott kémnek fölnyársoltatása,, Esztergámnak eleibe,
érsek vermei fölé.

Eciflem. Szluha Ferencz praefectus uramnak, hogy
provisió iránt avagy pénz végett, és akármelytl requirál-
tatik, assignátiójára succurráljon.

Eadi'w. Orbán Czelder gyalog <')brister uramnak. Dániel
Druyer zászlótartónak passus Újvárl)a azon regimentnek
mundérjáért, oda s visszajövet is.

Eadem. Ücskai László brigadéros, lovas colonellus
uramnak adatott 1000 ember, hogy Morvában i)r()bálhasson,
és intimáltatik, hogy Bokros Pál uramnak is commendéroz-
tatott 500 lovas katona, hasonlóképi^en megnevezett Ocskai
uramnak is complaceálni kíván az iránt.

Bie ^0. Novemhrk. Bokros Pál uramnak. Visszajüve-
telét az próbárúl elvárván, maga is Nagvs;íga másfelé
veszi útját.

, ^
Eadou. Keszthelyi M;írtony, Havrán JV>ter, Irbanek

Ádám, Vallovics Mátyás nev clericusoknak adatott passus.
hogy szabadon Nagy-Szombatbúl bécsi Pázmáneumban conti-
nuiílandó lakásokra meiiessenek.

Eadeiii. Fodor László lovas (?) colonellus uramnak
quártélymesterének passus adatott Nyitrára.

Eadem. Murai Mátyás, Turóczí Gáspár liadnagy.inak.
Saschínbúl hogy a quardizonynyal kimenjen, i'-s íu-lette
Groczki András óbristlajdinant uram. Wilhclmus Winkler
()brester uram két zászl('.alj;ít küldjön helettek Saschín])a.
Order ez iránt mindakettnek sejjaratim.
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Eadcm. AVinklcr urain ('Z(n'('iiek Jóki'itra — (jiiárt<'ly

iránt — as.signati(').

E(uleui.W\\\k\ev uram hajdúinak Kyitrára mundéruiiíí-

ért az regement számára, passus.

Eadein. Bokros Pál uramnak, hogy az dragonyosokat
mellette tartván, egy-két pr(3bát attentáljon vélek.

Ea//ei)i. Bonefus gyalog colonellus uram orderél)en

intimáltatott, hogy ezerestfll, mit zock und pack transferálja

Vág-Ujhelyben magát és továbbvaló disposítióig ott

maradjon, és érsek-újvári hajdúkat és az arthellériabéli

marhákat fölváltatván, bocsássa vissza az megírt hajdúkkal

Újvárban.

Eafle)ii. Grsnerális Bottyán János uramnak értésére

adatik missiliter, hogy omnibus aliis sepositis, az Dunán-
túl való földnek kormányozására Urunk parancsolatjai )úl

ált.'dmenjen, hagyván maga helett (/i'artYíij portusnak rzésére

Generális Eszterházi Dániel uramot. — Hasonlóképpen
recommendáltatnak untalan való portázások, szorgalmatos

vigyázás az Dunán hajdúk szükségére és provisi(')juk

administratiójára.

Eadem. Píber László püspök uramnak bizonyos cleri-

cusoknak Bécs felé passus in inclusis expediáltatott; leopoldi

bloquádárúl genuine informáltatott, úgy a leojKildi ellen-

ségnek excursiójárúl assecuráltatott : nagyobi) vigyázás lészen

ezután reájok.

Eadem. Ebeczki Imre újvári commendáns uramnak
missiliter bizonyos acclúsák recommendáltatnak pro celeri

et fideli transmissione. Az Hannil):íl Haister rab elérkezé-

sérl és töbl) occurrentiákkal együtt ^Méltóságos Generális

uramat informálja, Bottyán János uram requisitiójára hajdú-

ság dolgábul a praesidiumot ki ne üresíttesse, mostani
revolutiós conjecturákra nézve, hanem mindenkor prátsoftban

( Bereitschaft ) tartsa az praesidiumot. Eévai Imre ezerét

Gáspái'énak fölváltására a Duna felé expediálja.

Dio 21. Nuremhrh. Ocskai László brigadéros uram-
nak, hogy ne késsék, az végezett operátiónak kezdéséhez

fogjon mentül elbb: ha szintén volna az földnépe is fegy-

verben: készen lévén, ju'o necessitate ad mclius maga mellé

parancsolja.

Eadem. Bokros uramnak, hogy az dragonyosoknak és

azoknak lovai fáradt állapottal lételeket considenílván,

bocsássa quártélyba, és maga is szálljon vissza qu;írtélyra.

Die 22. Xore)nbris. Török István uramnak Sümegre.
— Üeconomicum Consiliumtúl, azon várban praesideálandó

hajdúk fogadására ])énzt prnetendiíljon. vagy. az hamar ki
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nem telvén: Bonefusezeréhííl kiválasztván ad lil)itum. szállítsa

bé az várban, és Hannil)ál Haisterrel miném munitió volt,

vitesse bé az várba; kinek is megveréseért Te Deum Lau-
damnst celebrált atnyi ; és hogy Andrási Pál uramat ])ro

assistentia hagyta, nem hogy pi-aejudicáljon az commendán-
soknak. Azonban Daróczi szabadulása végett, és hogy az

ottvaló mobiliseknek speciticatióját megküldje és iutacte

conserválja.

Eadem. Balogh Ádám lovas collonellus uramnak.

Örvendezve szerencsés triuinpliusán, heroicus actusán, melyért

recommendáltatnyi fog, és az ezernek fölállítása érdemére

nézve igértetik : azon kívül erdélyi német kétfelé oszlása

declaráltatik, úgy az ittvaló dolgok is communicáltatnak,

mindennapi szerencsés portázásokkal,

Eadem. Generális Bottyán János uramnak Írattatott,

hogy az Dunán általmenetelre resolválja magát; az drago-

nyos-regiment melléje adatik ; az (nyerf/ zászlóknak Kegyelmes
Urunkhoz küldése approbáltatik. Hannibál Haisternek meg-
tartóztatása igen jól esett. Az dunai passuson az ellenség

communicatióját impediálja, azért adatott az három tai-aczk-

hoz kett. Az maga regimentje quártélyra való dislocatiója

is jól esett. Az Dunán által szólló indusa leveleket fideliter

transmittálja. Bal)ócsay Ferencz uramot, megérkezvén Kegyel-

mes Urunktól, küldje hozzám.

Eadem. Kisfaludi László lovas colonellusnak Írattatott,

liogy l)rigadérus Bezerédi Imre urammal való dissensiónak

békét hagyjon, mert a hadi regulában non agitur de aetate.

sed qualitate et merito; az jó correspondentiáját continuálja.

Eadem. Ebeczki Tamás nyitrai commendáns uramnak
missiliter ordereztetik, hogy az ráczon vett triumphusért Te
Deum Laudamust celebráltatván, az álgykat háromszor

lövesse ki.

Eadem. El^eczki Imre újvári commendáns uramnak
hasonlóképpen iiitimáltatik Te Deum Laudamusnak cehdjrál-

tatása.

Eadem. Kún János devecseri tiszttartónak Írattatott,

hogy l)uzát, a mennyi kívántatik, sümegi i)raesidiunihoz

adjon, az mint a nemes vármegye limitálta, köblit egy-egy

talléron. Kis Gergölytííl ajándékoztatott marhákat újal)ban

megköszönje, melynek is szokott mód szerint hasznokat

vegye. Altalküldött Petróczinak juxta jjosse élést suppe-

ditáljon.

Eadem. Somodi Ádám lovas colonellus uramuak az

hírek iránt való declaratiónak grata acceptatiója. Megholt
Tarnóczi fstrázsamestei' helett pro hic (^t nunc a regement-
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ben senkit ne .-ipplicál jDii. Expcdiáltatott iiiis^iliter hasonló-

képpen: Az menstni.ili^ fii/etr-suek i'esiduitássa a midn
kívántatik. i)er certnni a iiraedicto colonello missum bonii-

nem niegküldetik, és az onnénd túl való occurrentiákat

communieálja, az mint az itt folyó hírek communicáltat-
nak véle.

Edfh'tn. Boldo^^ii-lvííi Istvánnak missiliter parancsol-

tat ik, hogy az Dunán általhozott 600 forintot és két öszvért

minden okvetetlen ide küldje: maga is elgyííjön zászlótarté)

Ziímolyi Györgygyel.

Eddcm. Bezerédi Imre brigadéros uram ciim empha>^i

eonsoláltatott igaz liazalilíságában és cselédi általküldéséie

adhortáltatott. Regimentje fölváltása és Ebeczki urammal
lév katonáinak küldése iránt assecuráltatott.

Eadem. Andr;ísi István uramnak mostani ráczok iránt

val('> aetió megkíiszöntettetett és a Dunán tulsóféli dispo-

sitiók recommendáltattak, és az Nagysága általjövetelc.

Bottyán uram általmenetelése suspendáltatott.

Emleni. Nemes Nagy-8zoml)at városának megirattatott.

Jiogy a ' leoi)oldi tisztek feleségei be nem bocsáttathatnak,

és levelek s másféle állapotoknak ide s tova transmissiója

nem egyezhetik Kegyelmes Urunk Nagysága indul-

tuma ellen.

D'te 2'i. Noremhrls. Balogh István lovas colonellus

uramnak intimáltatott: Transferálja magát Bazín és Szent-

György közé, az honnét Pozsony és csall<)közi ellenségre

vigyázván, és egyetértvén Somody Ferenez urammal, lígye-

nek reflexióval Morva tájékára, correspondentiát tartván
( )cskai László brigadéros urammal, egymást secundálhassák
ingruente necessitate.

Eadem. Ocskai László brigadéros uramnak, hogy jó

seiény vigyázassál legyen morvái ellenségnek motusira, és

(•onnnand('»úl praeíiciáltatott Fehérhegyen túl lév lovas

és gyalog hadaknak; directiója alá bocsáttattak Pozson
elein lévk is, és a midn succursusát kív;ínn;ík. oda is

concurráljon ; azomban marsolásunk alatt ers portíít küldjíin

^[orvába. ^Mindenek dexteritássára relegáltattak.

D/c :^4. Xorenihr'tíi. Somody Ferenez lovas colonellus

uram transfer;ílja mag.ít Talh'is, Nagy-Födémes és Di(')szeg

k(irnyékére ; hasonlóképpt'u Balogh István lovas colonellus

urammal egyetértvén, az csalh'ikíizi, ])Ozsonyi ellenségnek

motusira vigyázván. ^Loi-va felé retle\i(')j:tt tarts'i. Ocskai
uramat srn tud(')sítsa miiulenekrl.

AV'/e//í. Generális Gy iki P;íl uram ordereztetett : muní-
ti(')val és némely gyalog hajdiikkal '' l'íí'//-)rjhelybe marsoljon.
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Ugy hasonl()képpeii l)rigaíléros Sassáii, Nagy János, Palocsay

iiraimék regemeiitjei, Orbán Czelder luani is azon Vág
mellékére postírungban.

Die 2o. Novemhrü. Pátens Csallókíizre; az lobanczokkal

inhibeáltatott az conmertiuni.

Eadcm. liadí') Pál praefectus uramnak az úrficska

és hozzátartozandó cselédjei intertentiója iránt recommen-
dáltatik, úgy az kassai háznak is reparatiója intimáltatik.

Eadem. Somody Ferencz lovas colonellns uramnak
contra-orderben intimáltam, hogy Tallós és proxime advici-

nált helyekre telepítvén ezerét, az csallóközi passuson szor-

galmatos vigyázását extendálja.

Die 26. Novembris. Szarka István generál-auditor

uramnak Íratott, hogy továbl)ií is az bagázsiával mostani
belében subsistáljon.

Eadem. Hadiaknak (?) supplicatiójok indorsáltatott : az

Sassán brigadéros bagázsiájánál lév gondvisel szekei-eket

bocsássa el.

Endem. Nyitrai praefectus X. N. adliortáltatott : a

mennyi vecturát fog kívjínnyi az ottvah') czajborterrel

hozandó muniti(') alá. jji'acstííljon luiszonnégy óra alatt

sietséggel.

D'ic 27. Novcnd)ri>i. Generális Gyürki Pál uramnak
adatott ex supei'abuudanti értéséi-e. hogy az egész hivas és

gyalog colonellusokuak serio intimálja a jó commaiid() obser-

vatióját.

Die 28. Novembris. Groczky István vice-colonellusnak

intimáltatott : húsz hajdút küldjön egy strázsamesterrcl.

Eadem. Pallovics Borl)ély Ferencz uramnak : húsz lovast,

jó i)aripássat, küldjön valamely tiszttel.

Eadem. Balogh István brigadéros uramnak az j('> hírek-

nek communicátiója aggratuláltatik, s egyszersmind adatik

értésére, hogy Somody Ferencz colonellus uram passusrúl

kimenetele után nuís strázsa-had subordin;íltatik ; a mellett

Ocskay László brigadéros uram inspectiója alatt lév négy
compánia maga ezerebéli katonáit revocálja.

Eade)ii. Beniczki Mátyás cassér commissárius uram-
nak assiguátió i)ra('mitt;íltatott a végre, hogy Fehérpataky
colonellus uramnak ezerét juxta tabellám ])eilustrataui.

liárom h(')béli restantiáját exolválja.

Eadehi. Fehérpataky János uramnak recommendál-
tatott az l)lo(piá(lai serény vigy;izás. és azonkívül valamint

árthat az ellenségnek, mindenkép])en .-irtson : és mivel az

Bajmóczba ]\íélt()s;ígos Fgener.-ílis Uraudioz krdletik nu'unvi.

cum nsitatis adordinálja.
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Endfítii. Soiiiudy Fcicncz ur;iiim;ik inissilitcr ('^rtésérc

adatik, hogy kegyfdiiic e/erestül conjuu'iíílván magát
Bottyán urammal, általmenjen az Dunán, dum ét quando
intimatióját veszi.

Eadfívi. Ocskai uiainn.ik missiliter értésére adatik: se

(irat, se napot ne niulasson. menjen által az Fehérhegyen, az ott

lév hadakkal lásson kiadott ordere szerint az nperati('»khoz.

Eadem. Sretl János fiscalium praefectusnak missiliter

intimáltatik : Nemzetes Vitézl Csiba Ádám. Fei-encz és

Jíínos uraiméknak Morocz György elbbeuyi. Kürt névü

residentiájíít enm onini])us ajjpertinentiis, usquead ulteriorem

dispositionem Suprenii Generális Domini Domini Bercsényi,

cedálja, — úgy lovaiknak és joliaiknak (juh) íiscalis szal-

mábui és szénábul provideáltasson.

Eadent. Szilágyi János commissárius uramnak commis-

sionaliter intimáltatik, hogy Nemzetes Vitézl Csiba Ádám
atyjának, Csiba Ferencznek, úgy cselédjeinek eta])palis inter-

tentiót adrainistráljon.

Eadem. Szakács ]\l;íty;ísné protectionaliter ininiuni;íl-

tatott ab illegalibus contributionibus.

Die 2fK Novemhris. Nagy János óbrister uramnak
intimáltatott, hogy Generális-Mezei-Strázsamester Gyürki
Páll uram veend orderétül függvén, mind maga s regi-

mentje bag;izsiáj;ít véle együtt maséroltassa, a regiment

tabelláját megküldje.

Eadem. Méltóságos püspök Píber László uramn.ik

communicáltatott ^léltóságos Fgenerális uramnak Bajnu'ic/

felé szán(lékoz('> motusa ; az jó correspondentia továbl) is

recommendcíltatik.

Eadem. Luzsinszky Sándor colonellus uramnak adatott

értésére az reguláris hadaknak innénd való távozások. Ocskay

László brigadéros uramtúl tartván dei)endentiáj'»t, a miben

orderét veendi, ahhol alkalmaztassa a haza-szulgálotban

magát. Az bloquádában lév militiának speciticatiéqát

Novota Mihály hadi fcommissárius uramhoz küldje, hogy

annyival is fogyatkozás nélkül provideáltassék az intertentio.

Eadem. Rcn-tíUi Ad;ím inasnak passiis adatott az

bagázsi.'íhoz.

Eadem. Groczky Istvánnak. Az küldíitt húsz h.íjdúkat

kedvessen vévén, expediáltatik commissiírius assistenti;ínl.

]iaj(hiinak szaporít ;ís;ít recommemhílván. ]\[egmustrálván

azon regementet, az meglett mustrának listáját idekiildvén.

indorsáltatnyi fog exolutiétjokra assignatio. Caeterum. hogy

Generális Gyürki Pál uramtúl veend orderhez accommo-
dálja uuigát.
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Edfleut. ilévai luire inyaloí;' culoiK'llus ui'aiiiiiíik, ciim

exageratione az regiment elos/Jásárúl : hogv pediglen azon
karvai passus ne maradjon had nélkül : ordereztetnek Wil-
lielmus Winkler uram hajdúi, de azoknak a praedecessorok

nyomdokát követnyi ne engedje az eloszlásban.

Eadem. Generális Gyürki Pál ui-amnak értésére mis-

siliter adatott, hogy az ess iidöknek alkalmatlansága az

Vágót megárosztotta, a kit nem remélh'tt volna senki.

Arra nézve az hadaknak bánkai passusnál költözkedése

nem lehet, hanem Beczkón följl, Yöröshegy alatt, Ujhelen
följl. Révfalunak irányában alkalmatossabljan fog lennyi.

hajójok és komp is lévén ottan ;. hogy pedig annyival hama-
rább lehessen, szolgabiráknak parancsolja meg : szálokat is

csináljanak öszve.

Eadem. Urbán Czelder gyalog ()bristernek missiliter

intimáltatik Gyürky Pál uramtul való dependentiája ; hogy
penig a rendelt (juártélyban mehetett, hárcuu Szedlicsna

iiév faluban postérungolta magát, — approbáltatik.

Eadeii. Bácsmegyei Simony hopmester uramnak inti-

máltatik, hogy Méltóságos Groff Forgács Simony uram
l)agázsiáját az megírt marsroiita szerint maschéroltassa
Pajmócz felé, a holott további disposítiókat megérti.

Eadem. Novotha Mihály hadi föcommissárius uram
committáltatik, hogy a Méltóságos Generális-Campi-Marschal-
latust és fcolonellatust concernáló intertentiót az ]\léltó-

ságos Uram Csejtén maradandó cselédeinek kiadassa.

Die SO. Normnbrl.s-. Hangosi Imre uramnak passus

adatott Szécsénben, szabadon odamenetele és visszajöve-

tele iránt.

Eadem. Prényi Farkas lovas colonelliis uramnak passus

adatván szabadon házához menetelére, intimáltatik in eodem,
hogy illend gazdálkodással lévén, forsjjontot is adjanak
az helségekben requirálandá bírák.

E((dem. Goda Istváu vice lovas colonellus ordereztetik

az Dunán által, és mennélhamarébb katonáit öszveszedvén.

a midn általmenend. Generális Bottyán János uram
adjungálván magát kegyelméhez, orderéhez is alkalmaz-

tassa dis})0Sítióit megnevezett Goda István uram. ]\[iuek-

eltte penig általmenjen Bottyán János uram : Dunántúl
mostan commendérozó Generálistul, úgymint Andrásy Istvány

uramtúl mindenekl)en dei)endeá]j()n.

J)ie 1. Decemhfis. Pstényrl Generális Gyürki Pál
uram. Fstrázsamester uramnak missiliter recommendálta-
tott az includált, ^Méltóságos Fgenerális Uram levele conti-

neutiájához való accomodálását. íi;!!/.'
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Die 2. Decemhris. Generális Gyürki Pál uramnak
Radosnyáriíl Méltóságos Fögenerális Uramtúl érkezett palé-

ták regementek in({nartirizátiójára, kiket is nominatinj a

tiszteknek assignáltasson, és azonkívül négy svadront küld-

jön dragonyosok közül Ocskay Lászlrj uram mellé ; küldjön

olyat peniglen, a kik magyar tisztekkel és magok magyarok
légyenek. Vagyon már brigadéros uramnak intimálva : Szomo-
lányra conferálja magát, és onnénd Csallóköz, Pozson és

Morva felé vigyázzon, in meditullio lévén.

Eadem. Ócskái László brigadéros uramnak directiója

alá committáltattak csallóközi Pozson és Morva elein lév
hadak, s az ottbenn lév ellenség motusira serény vigyá-

zás recommendáltatott, cum tali intimatione, hogy négy

svadron dragonyos is fog kegyelme mellé menni. Recom-
mendáltatott az ellenség motusirúl való tudósítás; kinek is

includáltatott az Morva elein lév lovas és gyalog rege-

mentek Ijagázsiája és maródiainak inquartirizátiójokra való

Méltóságos Fögenerális Uramnak palétai.

Eadem. Balogh István brigadéros uram ordereztetett

Ocskai uram commendója alá ; jó correspondentiát tartván,

disposítióitl függjön, vigyázván Csallóköziben postérungban

szándékozó németnek motusira. És a mellette lév hadak bagá-

zsiája és maródiainak inquartirizátiójokra való Fögenerális

Uram palétái megküldettek.

Eadem. Méltóságos Fögenerális Gróff Bercsényi Miklós
Uramnak immineáló szenti napja, cum aggratulatione etiani

futura appraecáltatott, és hogy azon Szent-Miklós napjára az

Méltóságos Asszonynyal együtt megudvaroltatik Bajmóczon,
adatott értésére,

Die .'). Decemhris. Sándor Albert nyitrai vice-ispány

uramnak positíve adatott értésére, hogy a Nyitra vize mellett

processusát conserválja Méltóságos Generális Uram Nagy-
sága stábjára és laibquardiájának, az mely is 600 porti('>k-

búl álló.

Eadem. Azon Nyitra vize mellett lév processusbéli

szolgabírónak, Mátyásovsky Ferencznek in eadem matéria

Íratott.

Die 4. Decendivis. Generális Gyürki Pál uramnak
adatott értésére, — hogy sine mora Bajm(')czra transferálja

magát az bavarus óbristlajdinonttal együtt.

Eadem. Antalovics Mártony számtartónak megíratott,

hogy az kassai házot renováltassa és a tokaji borokat

conserválja, úgy az i)rovisiót bészállíttassa.

Eadem. Radó Pál praefectus uramnak serénsége dicsír-

tetett. Az úrüacska recommendáltatott Kassára bevitelre.
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Lovak — numero 6 — küldettek. Az r hint(')jának meg-
újítása committáltatott, hámok csináltatásával újonnan, az
hat lóhoz ; marháknak harangot : mezre hajtások, és a

kassai háznak restauratiója s mobiákkal fölékesétése paran-
csoltatott.

Die ö. Decembri^. Balogh István brigadéros uramnak
csallóközi ellenség constitutiójára való vigyázás recommen-
dáltatott.

Die 6. Decembris. Szke Mihály és Sibrik István
uraiméknakCsejtére missiliter intimáltatott : Nyitrai processus
rendöltetett quártélúl. A bagázsiát indítsák meg Radosnyán
által Egerszegre, ott találják Szarka István generál-auditort.
a kinek már committálva vagyon a Haubtquartély rendölése
Nyitra vize mellett, az völgyön.

Eadem. Tersánczki István laibquardiai commendáns-
nak order szerint intimáltatott : Alattavalóival együtt
mostani postérungjábúl megindulván, jöjjön Ivánkára, és

ott subsistálván, küldje Egerszegre Szarka uramhoz embe-
rét, a kitl tudja meg a nemes vármegye quártélok iránt
tött disposítióját.

Eadem. Kaczériusnak passus adatott Csejtére a bagá-
zsiához.

Eadem. Sándor Albert nyitrai vice-ispány uramnak
ex superabundanti adatott értésére, hogy Mélt()ságos Uram
Nagysága generálstabját, laibquardiával és bagázsiástúl az

nyitrai processusban inquartirizálja : a Méltóságos Generális-
nak pedig in meditullio alkalmatos residentiát accomodáljon.

Eadem. Hunyadi Antal Bars vármegyei vice-ispány
uramnak Tersánczki Istvány uramnak ordere i)ro celeri

transmissione recommendáltatott.
Eadem. Babócsay Ferencz uramnak Íratott, hogy sine

mora Bajmóczra jöjjön pro accipienda resolutione.

Eadem. Szarka István generál-auditor uramnak, hogy
szolcsáni és nagy-tapolcsányi bagázsiákat conjungálván, —
vegye útját Egerszegre, míg inquartirizáltathatik, ott sub-
sistáljon.

Die 7. Decembris. Generális Bottyán János uramnak
missiliter megiratott, cum gravi indígnatione : Ekkoráig
elmulatott tudósítását Méltóságos Fgenerális Gróft' Ber-
csényi uram, a Méltóságos Generális, mindketten resentiálták ;— azért curiérja által, avagy akármely módon tudósítása
recommendáltatott. st committáltatoU. Általmeneteléhez
készülésrl is intimáltatott. Méltóságos Generális Eszterházi
Dániel urammal correspondeálván, opíniójátúl avagy dispo-
sítióját úl várjon.
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Emlem. Balogh István Inigadéios uramnak S(ik rend-

Ix'li vett levelei, de contiiienti;íibúI semmi valóságost nem
(\|)('i'i.ílliatnyi, — mivel li(»l az ellenség in j)Osteris állása,

hol Dunán túlsó hadainkkal ellenkezése jelentetett, hol

penig Bécs felé széjjel distribuáltatott, néha Fozsonhoz
szándékja referálta tott. Három nap alatt arra nézve

elkészülvén, Fögeneréilis Uramnak gennina válasza praeten-

dáltatik. Es a megküldött Fgcnerális palétáit, a kik regi-

mentek in(iiiartirizatiójára szóUottak, assignálta-é ?

EcuJem. Xemes Tiirócz vármegyének pro nunc a

])ersonalis insnrrectio oly modalitással relaxáltatik, lutgy

dnm et (juando az ellenség constitutióit liozandják : insur-

gálnak. Ersek-IJjvárban kívánt;it('» gratuitiis lahor f(»gyat-

kozás nélkül ])raestáltassék.

Eadem. Rad() Pál praefectus uramnak az uríiaeska

gondviselése és az oeconomiának jó folytatása recomnKMidál-

tatik.. Az praemittált levélnek })unetumira relegáltatik.

effectuális activitássában ajálván.

Die 8. Decehihrls. Domokos Siímuel uramnak elszélle-

dett ser-egének sza})orodása leveleidül értetdött örömmel.

Hobéli icstantiiíit Fögenerális Uram Andrási Istvín Gene-
líílis-^lezei-Strázsamester uramra, úgy a posztó eránt való

instantiát is ö Xagyságára relegálta. A többi hazaíiúságos

dexteritásának committáltatott. — Bottyán uram által-

menetele értésére adatott ; commandóságátúl függjön.

Eade.Di. Ivánkárúl Fonkíri volontérnek passus adatott

Stnl)nára, és onnét az hol a Méltóságos írnak hirét hallja.

EikIciii. Assignatio stiibnai falusi lakosokra: Három
hétnek eltelése alatt magát, lovait és három szolgáját

interteneáljíík kitelhetképpen.

Endoii. Ocskai László brigadéros uramnak eum sufíi-

eienti declaratione adatott értésére, hogy niellette^ lév
reguláris hadbúi álh) négy svadront siue mora Ersek-Ujvár-

lioz legközelebl) faluban orderezze tovjíbbi disposítióig.

C'olonellus Lóczi Andriís uramat regementesti és bag;ízsi;ís-

túl azon úton dirigjílja. Tud(')SÍtásit Érsek-Ujvárban szün-

telenül küklje. Krumpath által meglövdöztetett zászló-

tartójáért revancsot adjon.

Dic }f. Dccciuhris. Szily Márton Dunántúl valt'»

hadnagy [xista-tábla mellett expedi;íltatott a túlsi't

hadakhoz.

Eadem. Szarka István generál-audítor uiamnak ada-

tott értésére, hogy a i)raetitul;Ut levélhez és Pahisti Ferenez

generál-adjutaut uram orális rel;itié)jához alkalmaztassa

magát. Az minémíí katonasjtg Xyitra-Egei'szegen vauyon.
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amove;iltassék. Vice-ispány által úgy alkalmaztassa az

inquartirizátiót, hogy Gíines völgyében eshessek.

Die 10. Decembris. Somody Ferencz lovas colonellus

uramnak orderében intimáltatott, liogy ezerestl Csejten

(Czétény?) név faluban transferálja magát.
Eadeni. Bonefus colonellus uramnak serio intimáltatott,

hogy az Dunán által-hozott marhákat kapitány Lamp által

adassa vissza.

Eddeui. Ebeczky István l)rigadéros uramnak az iuquar-

tirizátio iránt való })alétája megküldetett, et simul intimál-

tatott, hogy bizonyos seregeket Kátorkeszire, Generális

Bottyán János uram seregei tolváltására küldjön.

Eadem. Szinai András colonellus uramnak orderél^en

intimáltatott, hogy regimentestül Érsek-Újvárhoz trans-

ferálja magát.
^

Eadem. Újvárban Lamot uramnak. Hauptmann Joann
Christóf Hubertnél lév artollériabéli lovakat és személyeket

Nemes Saáros vármegyében inquartirizálja, s Hubert minémü
expensákat tött némely rcíiuisitumok rectificatiójára, —
Lamot füzessé meg.

Eadem. Hubert Hauptmannak passus adatott Saáros

várm egyében az artelloriabéli lovakkal, cum intertentione.

Die 11. Decembris. Szolcsámlum Generális Eszterházi

Dániel uramnak válosztúl adatott: Oretenus fog mindenekrül
informáltatnyi, mivel Fgenerális Uramtúl teljes expeditióval

vagyok ; nem kítlem mindazonáltal, Winkler hajdúi insinuál-

ták magokat.
Die 1"^. Decembris. Paulai dános név, Somody Ferencz

cohmellus uram katonájának commissió emanált: az mar-
háit naszvadi embert ül visszavihesse.

Eadem. Terstyánszky uramnak, hogy a praemittált

orderhez alkamaztassa magát. Az bagázsiánál lév drago-

nyosok is elküldettek. Boldogküi és Z;imolyi Gyíirgy az

laibguardiához mennek.
Die IS. Decevdtris. Nedeczki Sándor uramnak recognitió

cum recommendatione ad Inclytum Commissariatum, hogy az

nyerges-üjfalusi sáncznál feküv hadaink szükségére major-

ságbéli gabonája elhoidatott cum assecuratione^ rcfusionis.

Eadem. Póstatábla Simonyi Tamásnak Újvíírba és

(mnénd Bajmóczra.

Eadem. Pallovics Ferencz, Palocsay György (')brist-

lajdinontjának, hogy HO jó fegyveres lovast sub(udin;íljon

a négy svadron közé, a töbl)ire palotája szerint (iuiírtí'Iyra

menjen, s ottan etappaliter éljen; azomban a mundérnak
való posztóért küldjön Beszterczére instantiát.

THALY KÁLMÁN '. ESZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE. 80
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Eadrrii. Aiidrásy Pál és István uiainiékiiak Ujvúrott

(iidcicket az általjöveteh'e, hogy Bottyán János uramnak
lesignálják a coinmendót és az mostani constitutiókrül

teljes inforniátiójokat adják.

Eadeni. Török István uram ad senatorium consilium

Ujvárott általhivattatik, hagyván mindazáltal Sümeg várá-

han maga helett commendánsnak Domokos Ferencz hriga-

déros, gyalog colonellus uramat.

Eadern. Cziráky László gyalog colonellus Újvárra

ordereztetik, az ellenségnek Kábaközhen l)emenetele iránt

való genuina inforinatióvah

D((' 14. Deceuthrix. íljvái-ott kiadatott llévai (xásiiár

és Imre, nemkülönben Szinai, L(k'zy, Xyáray, Prényi
Farkas és Kisfaludy László uraiméknak az inquartirizátio

iránt való j)aléta.

Eadehi. Nemes Turócz. Liptó és Árva vármegyéknek
parancsoltatott, hogy Eévai Imre uram hajdúit ad eö'ectivum

statum reducálja és említett colonellus uramnak assignálja

;

nenikülömben orderében intimáltatott intra : duaruni septi-

luanaruni spatium öszveszedvén Iiajdúit, Érsek- Újvár felé

gyüjjön.

Eadern. Dunántúl való jobliágyoknak passus. — által-

menetelre hazájokban, — expediáltatott.

Eade)ii. Berthóti Zsigmond föcolonellus urauniak és

Bonefus regementeljéli kapitánnak order által intimáltatott

általjövetelre, mely maschérozás alatt Andrási István Gene-
rális-Mezei-Strázsamester uram disposítiójátúl föggjön. Altal-

jövén, a paléták szerint (juártélyba szálléttatnak.

Eadern, Fehérpataki óbrister uramnak order szerint

Íratott: Leopold alul jöjjön el, mivel ott lévén már
Thót János maga compániájávai, (X-skai uram két com-
pániája és Szálé gyalogsága, elégségessek megfelelni az

ellenségnek.

Eadeiu. Szálé János kapitány uramnak : Meg ne

ütközvén ezeknek eljövetelén, st ha szükség líszen. öt nap
alatt más gyalogságot Fehérpataki lulett küldend lészen.

Eadcm. Babócsay uramnak: Sándor Albert uramnak
Íratott az radosnyaiaknak imniunitálása végett ; sul» volanti

inclusíve megküldetett.

Eadern. Sándor Albert vice-ispány uramnak niissiliter

értésére adatott: a radosnvaiakat ne aggrav:ílja iuiposíti('>kkal,

mivel Bab('tcsai uram tartja maga (luiírtélyának.

Die lö. Dcconhris. Pulai János porkohíbnak Xyitra

vármegyében lév Sók név falura általhozandó cselédeinek

quártélya iránt paléta.
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i>/e 16. Deceynhri,. Bottyán János Generális uramnak
adatott értésére az cassának érkezése, mely alá a túlsó
íelrul hat vasas szekeret reiulöltessen vasárnapra.

Eadem. Visznyai Miklós tiszttartónak ciim expositione
animaclversioms: ekkoráig sem küldötte az marhák proventiis-
§at, — most azért az hizlalóknak árpa, keménvétönck l)nza
kapu-tak, széna keretesére, és némelv hordó bor keretese-
ezen szabad dispositióval senkinek nem praejudicál.

'

Eadem. Kereskényi János újvári óber-vajda uramnak
negyvenkilencz hajdúinak köpönyegek kiadására Eeniczk.y
Matyas cassier commissárius uramra assignatio expediáí-
tátott.

Eiulem. Török kereskedknek passus Dunán által
patentaliter.

Die 17 pecemhris, Kereskényi Farkas fhadnagy uram-
nak passus Verbó és Ujhely tájékára borokért.

Diem Deeemhns. Karvához menvén, másnap, úgymint
die 21. I)eceml)ris, Szmai JNfihály gyalog colonellus uramnak
order által exprobráltatott

: három rendbéli küldött orde-
reknek mi okra nézve nem o])temperált ? számodásában
allvan.

Eadein. mieczki István ))rigadéros uramnak inclu-
daltatvan bzmai uramnak szóló order, pro transmissione
recommendáltatott, sajnálkodva, hogy ott nem érhetett
üatorkeszm kegyehne. Committáltatott a mellett a posté-nmgban - a karvai passusra fképpen - sörény vigyázás,
es hogy Szent-Peterre küldjön dragonyosokat az ottvaló
katonák mellé,, s az élést kegyelmétúl várni fogják.

Eadem. Újvárba és onnét Emkére az utazás "vétetdött
U'ie 22. Decembrls. Bajmócz felé megindulván, az

utón semmi expeditiók nem voltak.
Eadem. Érsek-Újvárott Nemes Hont és Bars vár-

megyének, hogy Eévai Gáspár colonellus uram ezerét
siessék fölállítani.

^
Eadem. Nemes Nyitra vármegyének, hogv Nváray

l^aszlo col..nellus uramnak ezerestül quártélyt assignáljou.

1,

"^^"^'^^^ Gáspár uramnak orderében intimáíta-
tott, hogy háromszáz hajdúját küldje leopoldi blo(|uádábMu
maga menjen Fehérhegyen följ ül.

,
Eafíem. 8zálé uramnak,' hogy Thót Jánossal meu-

erósittetik az bloquada
; azonban munitiójat küldjön Nyitráni.

Eadem. Gellért Imre uramnak cum exageratione
írattatott, hogy számadásában líszen : miért meg nem W^^étette
^zale János uramot az blo.juádában, ellenkez leopoldi
nemet ellen? '

30*
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Eiulrin. Balog István l)iii:a<l<''ios lu-aiunak, hogy. ha

új oc-ciirrentiái Irsznek, diri;í;ílja líajiiKjczra,

Eddem. Somody Ferencz uram ezerébül (luáitrlyia

nicnenílknek Nemes Hont vármegye assignáljoii <iuáitélyt.

Dic :i4. Deccinhns. Bajuióczra érkezvén, —
Dip V-"}. JJereinhris. Fodoi' Liíszh') inamnak. Detrekü

várában és Bokios uramnál lév granatéiossainak vissza-

küldése resolváltatott. Cum appraeciationenovi anni, Bottyán
János Generális uram házossága declaráltatott ; által ex])edi-

álása s már is szerencsés piogressussa. tudé)SÍtások reeoni-

mandátic'ijával.

Eddt'tii. Fodor Lászl(') uiam iiajdúinak passus Fehér-
hegyen túl lév hajdú-társaiért, Ocskai uramhoz.

Eadem. ]\Iéltoságos Fejedelemnek cum appraecatione

növi anni declaráltatott ]\íéltóságos Fögenerális uramnak
ordeie szerint Bottyán uram és tíibb liadaknak a Dunán
általköltözése. .I(')llehet Bajmóczra fordulást tíitt az beteg-

ségben lév feleségéhez (Antal úr), de megint visszafordul

Duna mellékéle, az holott most Ebeczki István uram com-
mendéioz. Ha mi occurrentiák lesznek, azonnal udvarol.

Die :^(i. Decemhr'ix. Ebeczky Imre uramnak Szinai

Karvához lemenetele iránt recommendáltat.'k a jó vigyázás.

])'ie 27. Decp.mhris. Somody Ferencz uramnak cum
exageratione intimatum est: Ha az prágai (?> hidat vethettük

volna által az Dunán, alkalmatossabban esnék kíiltözések.

() kegyelme csak fészkében szeretne hadakozni. Vagyon
csall<)közi ellenségre gondviselés, csak kegyelme ott tiíl

feleljen meg maga tisztinek.

Dic '/S'. Deceiidiris. BajnKuzrúl eliiidúlv.-ln. li^t. j)rae-

sentis Elefántra érkezvén, —
Dic 2.9. Decemhris. Bajcsy György vice-kapitánynak

cum exageiatiíme szolcsáni tisztarttónak bizonyos lova végett.

hogy tolvajnak fogta. Íratott. Helteleuül kezdett proces-

siisárul dorgiíltatott és ad bellicuiii t'oruni evocáltatott.

Dic ö'(t. Dccctnhris. Lüczembourgh regiment commen-
dánsának (juártélya megváltoztatása iránt, mivel nem subsis-

tálhatnak sok okokra nézve börzsönyi processiisban.

Eadoii. (Jenerális Eszteiházi ( Dáiiir/) uramnak. Az ]Mél-

tóságos Fgeneiíílisnak ö Excellentiáj:ínak Emkére vab't

szerencsés elérkezése notitic:íltatik.

Eadcm. Nemes Nagy-Hont v;írmegyének intimáltatott

:

az Lüczemburgh panaszilioz k(''i)est iii;is(|u:írtélyban dislociílja

a regenientet.

Dic -Hl. Dcccndiri.'^. \ ay Ad.iiii uramnak cum recoui-

mendatione per luaefectimi Pauliini Hadó ulieiius decla-
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raiidanim iustanti;iinm tuin de bonis, tum de transmutanda
lubra nioneta fiendaiiini, i)atioc-iuaii coram 8ua Serenitate

non gravetiir, és lio^J a tud(3sítások recomniendáltatnak.

Viszont innend is communicáltatnak kegyelmivel,

Eadem. Radó Pál praet'ectus uramnak az vöröspénz

fölváltása, 3000 frt. recomniendáltatott, együtt az peklényi

j(')szág iránt val(') instantia sürgetésével.

Eadem. Sennyei Pongrácz hajdúinak passus Újvárba.

Eadfívi. Mártony mester fszakácsnak Kassára, —
Oláh Gyurka lovásznak Balogban passus,

Eadou. Fodor Lászh') uramnak az Méltóságos Ur
Emkére vah') szerencsés elérkezése lujtiticiíltatik és Besz-

terczén lév mostani concursusnak ratiója tudattatik, nem-
különben bizonyos 3000 rhénes forintokbúi álló rézpénz-

nek fejérpénzre való (rtdtatása) Bercsényi uramnál adur-

geálása recommendáltatik.

Eadon. Ottlik György udvari lio])niestcr uramnak
in simili matéria, cum omnibus suis clausulis cuncta ])rae-

misssa commendantur.
Eiidcui. Gencríílis Eszterházi Dániel uramnak az

Beszterczén foly('> constitúti<')krúl val('» tudc'isítás, és com-
municálás hogy továbl) is continuáltassék. — re(iuiritur.

Eadem. Kisfaludi László uramnak intimáltatik, hogy
j(')llehet az ]\réltóság()S Ur Excellentiája partim consolatoria.

])artim adhortatoiáa levelét vette: mindazon;íltal tdv.-ibb is

j(')l comjjortálja magát az több tisztekkel, injungáltatik,

lévén magának azután apertúrája az promoti<')ra a több

tisztek között, Regimentinek stipendiumjárúl. hogy meg-
küldetik, — notiiicáltatott.

Eadem. Ebeczki lstv;'ni uramnak lepraehensoria levél,

melyben exponáltatik: miért az kiadott order szerint nem
conferálta magát az Karvánál lév ])assushoz? — ki miatt

bizonyos ráczság általment sinc ullo impedimemto ; melyrl
tartozik számot is adni : mit ül viseltetett ezen ráczságnak

békí'vel vah'i elbocs;ít;ísa ?

Eadoii. Gében Mih.íly dragonyosnak Lcsére passus.



II.

Anno Domini 1707. Seqninitur expe(Tttioiw.< ex i^ecretarm

ExceUentismni Donáni Getieralis Cavqji-MarschalU. Domini
Comitis Antonii Eszterházi de Galdntha, modo et ordine

suhsequenü.

Die 4. Januári). Nyarai László uramnak. F<íeuerális

Gróff Bercsényi Méltóságos Úrhoz több tisztekkel együtt

szükségessen jelenlétele intimáltatik. Az levele visszakülde-

tett, a ki Excellentiájának szólló volt.

Eadem. Hommer Menyhárt, laibquardiának commen-,
dánsa ; keszkenk elküldése végett.

Eadeni. Ocskay László brigadéros uramnak orderében

intimáltatott, hogy az Fehérhegyen fölll való postérungban

négy seregét vice-colonellusával. Bezegh uram három seregé-t

fstrázsamesterével (lüldvi'n,) az többivel menjen assiguiílt

quártélyokban. Azok helyett mégyen Luzsinszky Sándor uram
4 sereggel trencsényi bloqu;'Klál)l hat heti éléssel s com-
mendóúl is.

Eadem. Luzsinszky Sándor uramnak intimáltatott, hogy
az trencsényi bloquádában hagyván vice-colonellussát és

fstrázsamesterét két ers sereggel, jó disposítióban : maga
transferálja magát 4 ers sereggel az Fehérhegyen túl való

postériungl)an, a hol az ellenség motusira szorgalmatits vigyií-

zással légyen.

Eadem. Generális Gyürki Pál uramnak cum dcrla-

ratione adatott értésére, hogy az egész reguláris militiiínak

extractussát cum genuina informatione : ki micsoda vár-

megyében, mely helységekben vadnak ? nominanter hov.-í-

hamarább megküldje.

Die -). Januarj'i. Schlosj)ergerné asszonyomnak passus

Pozsomban harmad magával, mivel beteges, és az mobiliiíi

és levelei kihozásjíra : de senmii élést vinuyi ne praesum-

m.'íljon.

Eadem. Aprman (A.^yremont) Fejedelemasszony secre-

tárinssának az l)or()kért passus Pozsonból kijövetelérc.
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Eadem. Ocskay László brigadéros uramnak, az küldött

erdei megköszönésével adatott értésére Luzsinszky uramnak
Fejérhegyen által Trencséntül menetele, és hogy maga
regementebeli ()brist-lajdinont 4 compániával, Bezzeg Imre
uram ezerebeli 3 compánia és Bokros uramé 3, óbristbocbt-

majszterekkel postérungban maradnak ; a több residuitás

menjen quártélyba. Includált Trencsény vármegyei vice-

ispánnak szólló levél recommendáltatott pro transmissione,

lévén al)ban Luzsinszky uram ordere.

Die (>. Janiiary. Cbrenóczy uramnak commissi(), hogy

három polturán vágattnssék az hiísnak fontja, commissariátus-

ságtúl assignált marhákbúi.
Die 7. Jaimary. Nyitrai commendáns uramnak, hogy

az ott lév Ibrányi lajdinontnak. Újvárban jó vigyázás alatt

Szluha Ferencz praefectus uram kezéhez küldetése intimál-

tatott. Onnénd többivel fog szabadúlnyi.

Eadem. Krumpluman Jakab dragonyosnak passus

Szepességre.

Eadem. Balogh Istvány uramnak intimáltatott ott

maradása Modor táján postérungban, st több hadak is

küldetnek kegyelme mellé, és elsüllesztett hajóknak föl-

keresése recommendáltatott, s általküldend portának moda-
lításárúl tudósítása elváratik.

Eadem. Ocskay László brigadéros uramnak ex super-

abundanti per omnia az praemittált levél reiteráltatott

:

azon kívül az commendánsság, h;i szinte általgyün az quár-

télyban, kegyelmére mindazonáltal bizattatott. Fejedelem-

asszony (Rálccziné) eljövetelérl világosabb tudósítás váratik.

Eadem. Pipor István zászlótartónak, Somody Ferencz

uram ezeré után passus. Item, Jakasicsnak hazaíiúsága

recommendáltatik.

Eadem. Balogh uramnak az sentei dominium patro-

ciniumjában ajálva recommendáltatott, s Visnyai Miklós

által izent szovoknak hitelt adjon.

Eadem. Terschánczky uramnak ])assus Kovi)oiia felé.

Eadem. Király András zászhUartónak, Szálai J^;íl uram
regimentibi és ugyanazon regiment után passus. Kaczé-

rius Sámuelnek Tavarnokra levelekkel passus.

Eadem. Csáky Istvjíny uramnak. Postérungok inter-

tentiója iránt az commissariátus. mivel ({u:írté búi messze

vannak, disposítiót tegyen. Uj hírekrl tudósítás Kozsnyó-

rúl recommendáltatott ; hogy dunántúli opera tiók jól foly-

nak, értésére adatik.

Eadem. Szálé János (András?) uramnak az leopoldi

kapunál elfogott kémek examenje, super eorundem iimoceii-
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tiani mogküldetett, és lioj^y iiiiiKljííit - törvény eltt -

kifosztanyi feleségeket, gyermekeket mindenekbi megengedte,

arguáltatott. Azoknak kikeresése committáltatott. vissza-

adással. Kapuljan elfogott k(''t paraszt-személynek megtai--

tóztatása értésére adatott, s informatiíijátéil vár.

Die H. January. Csajághi János nramnak az corres-

pondentia recommendáltatott, fképpen Eabutín fell, annak
motusir(31. Az dunántúli sza})ora csatázások értésére adat-

tak ; hogy gyakran impetáltatik az karvai passus az ellen-

ségtül, tudósíttatott, cum aggratulatione növi anni és sze-

rencsés progressusinak appraecatiójával.

Eiidcm. Nyitrai birónak gondviselésében recommendál-
tatott az beteges borliély.

Eadciii. Kszeghi Jánosnak passualis pátens, keres-

kedésre, cum declaratione.

Die eadem. Géczi Gábor colonellus uramnak orderé-

l)en intimáltatott, hogy maga 4 seregét, Rétey György uram
vice-colonellusát három sereggel, úgyszintén Szalay P;il

uram fstrílzsamesterét három sereggel vegye maga mellé,

transferálja magát az csallóközi postérungban két heti élés-

sel, a hol az ellenséget — az Dunán által passust csinál-

ván — minden úttal-móddal csapdozza.

Eadem. Szalay Pál colonellus uramnak, hogy fstrázsa-

mesterét három sereggel Géczi Gábor uramnak assignálja a

postérungban.

Eadem. Kétey György colonellus uramnak, hogy vice

colonellusát három sereggel Géczi Gábor uramnak adja az

postérungban.

Eadem .^Ethüi^zky Imre uramnak Sziuay Mihály és Szab(')

János, úgy Rétey János colonellus uraimék stafetalis orde-

rekkel ad debita lóca való küldetések reudíiltetett.

Eadem. Szinay Mihály uramnak intim.-íltatott. hogy

az karvai passushoz sine mora két vagy három ers sereggel

transferálja negyed vagy ötöd napig magát.
Eadem. liétey János uramnak, hogy az egész Duna

mellett lév i)ostérung az kegyelme inspectiója alatt léví'-n.

in casu ingruentis necessitatis a maga ezerét is contrah;ílja

az karvai passus succursussára.

Eadem. Szabó István Szent-Péteren lév lovas niilitiá-

val transferálja magát két hétnek foly:ís;íig Karvához, vívén

magával két heti élést.

Eadem. Ocskay László brigadéros uramnak az leopoldi

bloquáda eránt teend dispositiók hatalmában adatnak, a^zon

kívül ersítse meg maga. vagyis Bezzeg uram ezerébül két

compániííval.
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Eadem. Gréczi Gábor colonellus uram küldje Tliót

János mellé az maga öcscsét az leopoldi bloquádában; mert lia

az haza szolgalatja hátra marad, kegyelmeddel adok számot.

Endem. Visnyai Miklós orderében imrancsoltatott,

hogy nagy-szegi plébániistul az lutheránusok által elvett

harangot adja vissza.

Eadeni. Szentéi, vezekényi majorokra protectió.

Eadem. Ocskay László uramnak Leszkón hagyott

bizonyo^s visszaszegezett kardoknak és más fegyvereknek

Érsek-Újvárban való küldetések recommendáltatik.

Die 9. Janaarij. Radó Pál praefectus uramnak a jó

oeconomiának folytatása recommendáltatik. Azomban minem
erogátiókat tött számomra Englmaer Jakab uram az extra c-

tus szerint, borbi vagy marhabul contentálja.

Eadem. Englmaer Jakab uramnak adatott értésér(\

hogy Radó Pál praefectus uram az erogátiókat megfizeti.

Az lengyelországi occui'rentiáknak communicatiója recom-
mendáltatik.

Eadem. Madocsány Miklós, Trencsín vármegye vicc-

ispánjáuak adatott értésére, hogy azon vármegyében inquartiri-

zált regimentek extractussát megküldje mennélhamarébl).

Eadem. Lehoczky Imre, Liptó vármegye vice-ispánjií-

iiak hasonló tenorral emanáltatott.

Eadem. Bars vármegyének, hogy az instantiájok cum
recommcndatione, Generális Bottyán János uramnak, által

az Dunán transmittáltatott.

Eadem. Ersek-jvári praesidiumhoz kívánta tt'i b'uiak

beszállítása iránt currentalis parancsolat.

Eadem. Szluha Ferencz praefectus uramnak, hogy

Fehérpataki által assignált fogott németet adja Szálé uram
hadnagya kezéhez, hogy Leopoldban raboskodó két hajdú-

ját szabadítsa ki.

Eadem. Krum})luman Jakab, regimentbeli egyik dia-

gonyos tizedes obsitteztetett és passíroltatott.

Eadem. Nemes Nyitra vármegyének szolgabirájának.

Matyasovszky Ferencznek niissiliter parancsoltatott, hogy
az Emkén elkezdett épületet tovább is continuáltassa az

nemes vármegye embereivel. A mellett culinárét is, a miben
lehet, providí 'aljon.

Eadem. Nagy-Szombat városa követjének passus : leo-

poldi bloquádában szabadon mehessen, némely Leopoldvár-

ban szorult forspontoknak kisollicití'dására, tali modalitate,

hogy az minem, ott lév blo(|u;ídában tiszt commendéroz.
praesente ipso vei alio subordiuato, ag;ílhassa kiszabadulá-

sokat azon forspontoknak.
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I)ii' 11. JdinKtrij. I jv;íi()tt Föj.'en«'rális M«Mt<js;íjíos

Gróff Bercsényi Mikl(')s iir.iuinak az re^'inient >;záiiiadásá-

ban recomniendátió, és a l»avarus (ibrist-lajdinont is recom-

mcndáltatott.

Eadein. Ibideni. S/.nka uramnak bizonyos bürök és

darai) vasak levéllel együtt küldi'sc.

Eadeni. Ernest kapit;'uiy-lajdinünt uramnak urder.

Hoj^y Rozsnyóra menjen rejíiment-quártélymesterrel a docu-

mentumokkal számadásra Méltósájíos Ffienerális uramhoz.
Eafloii. (Jcskai Lászbj In-i^adéros uramnak : az heíiye-

kcn túl való s Duna mellett lév postírunííokra és leopoldi

bloquád:íra való szorgalmatos vigyázás s egyszersmind irán-

tok való jó disposítió-tétel recommendáltatik, és hogy
Bezzeg uram három seregét váltóssá föl az maga quárté-

lyában lév seregeivel, küldje ^
leopoldi bloíiuádában. Az

communicátiót dirigálja Érsek- l'jvárban, az hadat pedig oly

készen tartsa, hogy in ingruenti necessitate mindenkor in

promjitu contrahálhassa.

Eddeni. Kovács György név dragonyos másodmagával
Trencsén tájékára két hétnek folyásáig passíroltatott.

Eddfím. Ernest Pál kapitány-lajdimmt uramnak inti-

máltatott : az regiment documentumit magával vívén Mélt('»-

ságos Fgenerális Bercsényi uramhoz Beszterczére szám-

adásra, és értvén egyet az »')1)rist-Iajdinont Ilonén Jakab
urammal.

Eadem. Leonén Jakab dragonyos óbrist-lajdinontnak

Beszterczére passus.

Eadem. Leopoldbl desertált adjutantnak Fodor László

uramhoz passus.

Ele 12. Januárt). Ocskay László uramnak, Majtényi

ríi eránt, hogy megfogassa, árestom alatt jó vigyázassál

sine mora küldje Érsek-Újvárban, parancsoltatott.

Eadem. Balog István brigadéros uramuak ajjjn-obálta-

tott az nu'diátorok Pozsonbl kiküldíitt leveleknek ö Nagy-
ságához való (lirectiójok. Azomban colonellus Géczy Gábor
uram által az postérungból fölváltása adatik értésére ; küld-

vén assignált qmírtélyban az ezerét, maga tegyen jó rendö-

lést, és helyheztesse CJéczy Gábor uram 10 comp;tni:ij;ít jó

reudben, azut;ín maga is menjen (]u;írtélyban.

Eadein. Farkas István, imperiumbúl jött lutrom t;Í!s;i-

val i)assíroltatott Léva és Eger tájékára.

Eadem. Fodoi' Lászh) ui-auinak az ineludált, reguláris

i'egementbéli tiszteknek sz(')ll('> levelek transmissi()ja reconi-

uiendáltatott : re(|uir;'iltatott po<itive az novitások tud<'i-

sítása iránt.
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Eadem. Lajdinont Rhím pósta-tabella niellott expediál-

tatott az mediátorok leveleivel, úgy más levelekkel Beszter-

czére és Rozsnyóra, és ha ott nem találja, Méltóságos

Fgenerális uramhoz.

Eadern. ÍSzaika István uramnak recommendáltatott

mentíílolbb oxpedítiója lajdinont R hímnek, és hogy Ter-

sánszki uramnak jelentse : az Dunántúl szóló levelekkel sies-

sen ide Újvárba, innéd többek is bizattatnak kegyelmére.

Eadcin. Kereskényi Clyörgy, jx'jsta-tábla mellett az

lajdinont llhín ex])ediálására küldetett Emkére.
Eadeiíi. Méltóságos Fó'generális Bercsényi Mikl(')s uram-

nak relatió a Dunán túlsó hírekrl, és hogy Bezerédi Imre uram
cselédinek általjövetelek alkalmatosságával valami residentia

s alimentáti(')j()kra való jószág assignáltatnék : insinuálván a

pestisnek m;ír actu Pozsonban való belépését, s az itt hever
eltörött álgyúk, mozsár-darabok elvitelére, hogy az artelléria-

béli lovak Bártfa tájékárúi egy fordulásra ideküldet tessenek.

Die V). Jannarij. Szálé János uramnak orderében inti-

máltatik, hogy Tekintetes Nagyságos Kévai G;íspár colonellus

uram a leopoldi bloquádában fcommendónak ])raeticiál-

tatván, emiétett colonellus uramtúl függvén, az haza szüksé-

ges szolgálotjához alkalmaztassa magát, és a mint az ellenség

irrupti(')i bozandj.-ík magokkal, secundálnyi el ne mulassa.

EndeiiL Thót János fhadnagy uramnak parancsolta-

tik, hogy llévay Gáspár colonellus uram oldala mellé har-

mincz vagy negyven válogatott jó fegyveres, paripás kato-

nákat küldjön Galgóczra, egy hadnagygyal együtt.

Eadem. Píber L;íszl() püs])ök uramnak requisitória

levél, colonellus Kévay Gáspár húga Kiliónak ajánlott

házassága annihilatiója végett.

Eadem. Kiliónak levél, hogy az leányasszont propter

factam recusationem initiati matrimonii ipsius ne citálja

szent-székre, lianem placidioribiis c()m])lanálja Eévay tamiliá-

val azon dolgot.

Nemes Bars vármegyének intimatio super statutione

restantium hajdonum, melyekkel még Kévay uramnak tar-

tozik azon Vílrmegye.

Eadem. llévay Gáspár colonellus uramnak, hogy 400 haj-

diíval Galgóczra menjen, leoi)oldi blo(iu;íd;ínak megersítéséi-e.

Eadem. Tevsánszky Istvány kajjitány uramnak, hogy ide

siesse útját, úgy, hogy innénd mindjárt uudiessen által az Dunán.
E((deni. Lévai Gergöly név hadnagy, ki is ellenség

keze alul recenter szabadult, Nyitrára passíroltatott, úgy,

hogy Dun:ín ;»ltal is mehi'ssen.
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Eiidcin. 8áiidur Albcit iiyitr.ii vice-isíjúiiy uiamiuik.

hogy Mihályi ellen praefigált (luaeiulus terminust protiaháljíi

három quindciiára ('s dilatájja.

Eadem. Xyárai László colonellus uram most maschéroló
hajdúi eltt lév conunendáns tisztnek intiniáltatik, hogy
üdövontatás nélkül Ersek-Ujvárb;in hajdúival együtt trans-

ferálja magát.
Dw 14. Jdtttifirii. Xemes Hont vármegyének Huszái-

István uram iuíjuartirizatiójára recommendáltatott, mivel-

hogy Esztergambúl kijött ellenség elül mindenét elhagyta és

mostanában haza szolgalatjában fáradoz.

Endem. ücskai uramnak i-ecommendáltatott az ]Sl<»rva.

Pozsony ('-s Leo])()ld eleire való vigyázás, és i)raemittált leve-

lek continentiája szerint luidak inquartirizátiója.

Eadem. Markó István pattyantús artollériához való . . .

lóval, bizonyos romlott porral és törött álgyúkkal Zsolnára

passíroltatott.

Eadem. Palásthy Ferencz generál-adjutant uramnak
order az karvai postériungon lév hadak fölváltotására és

némely disposítiók rendben vételére.

Eadem. Balog Tstvány uramnak superabundaus inti-

máti('), hogy Géczi Gábor uram seregeivel odaérkezéséig az

postériungrúl el ne jjjíin. s ha a Méltóságos Fejedelem-

asszony Pozsony felé jönne : tartozzék eleiben mennyi és

debito honore excipiálnyi.

Eadem. Xagy Mihály lov;íszmesternek, hogy a kan-

czákat a Játórul Taroskecld felé hajtassa. — commissió.

Eadem. Sziuai Mihály uramnak intimátió, hajdúival

ide Frsek-Ujvárbau valcj jövetele felül.

Eadem. Leopoldbúl desertált s újonnan fölöltöztetett

hét rajter az regiment után. Nemes Hont v:irmegyében.

Börzsön tájékára passíroltatott.

Eadem. Bezerédi Imre hrÍ!jaderofi uraynnnh házaxtár-

s(i)i/i/,- rí; el/ensefj JiafaJma ah'd rál hUzahadaláxa aíjcfra-

taláífatik. és hogy házastársát hozzátartozandóival együtt

általszállítván az Dunán. Lakácsi vagyis Sárfti névö hscalis

helységben, tiszteinek penig és katonáinak :íltaljövetelek az

Duna beállása alkalmatosságával helyessebben fog lennyi. Az
dragtmyosok ö kegyelme mellé adattak. Az igaz hazaíiúsiíg

és az communieatiíMiak sürü folytat;ísa recommend;íltatik.

Eadem. Domokos Ferencz brigadéros uramnak adatott

értésére, hogy küldje által ezerebéli (piártélymesterét. Az
mundérungja megachitik néki, füzetesével együtt.

Eadem. Tett rendíilést ]\[élt()ságos Generális. Donuikos

Ferencz uram Dun;ín innen való cselédje intertentiója végett.
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Eadeiit. Bottyán -liínos Generális nraninak re])lieálta-

tott cum indignatione, hogy ekkoráig az hadakhoz nem ment,

s az orderét nem effectuálja. O kegyelme által kölletett

volna fölváltani Generális Andrási iiraiméknak is. Ha azért

Kegyelmes Urunknak complaceálni kíván: inviolabiliter ol)ser-

válja ordereinek punctumit
;

sul) animadversione pediglen az

mellette lév dragonyosokat küldje Bezerédi uram mellé.

Hogy Tersánszki István Somody Ádám uram vicéinek

decretáltatott : értésére adatott ; hogy azomban (néJini) Jihia

János maradott jovai feleség(''nek adattassanak kezében.

Efuieni. Szabó Mojzses fstrázsamester uramnak. Inter-

cipiált ellenség levelei kedvesen acceptáltatván, urunknak
küldettettenek, és hogy az regiment dobjai megküldettek.

s Tersánszky ()brist-lajdinontságra decretáltatása értésére

adatott, és azon kívül -lóna .János feleségének instantiája

recommendáltatott.

Die lo. Janimrii Losonczi András Dunántúl való

commissárius inquartirizátiója iránt Ocsovay Pálnak serio

committáltatott, és adhortáltatott : ekkoráig hogy merészelte

egy generális assignátióját megvetnyi ?

Eadem. In simili forma Szent- Fványi Iláphael Hont
vármegyei vice-ispány uramnak; melyek volanter includiíltat-

tak, Losonczi uramnak értésére adatván mindezeket.

Eadem. Méltóságos Gr<')ff öregbik Barkóczy Feicncz

uramnak elöbbenyi jó egészségének restitutiója aggratuhílta-

tik
;
egyszersmind a rosnyívi (rozsnyai) concursus alkalmatos-

ságával lett occurrentiák communicatíve recommendáltatnak.
Eadem.. Méltóságos (íenei-ális Károlyi Sándor uram-

nak az itt foly(') particularitíísok értésére adatnak, viszont

az ottvalóknak communicátiója recommendáltatott.

Dia 76'. Januarii. Beniczky Mátyás vice-perceptor

uramnak intimáltatott, liogy az Dunán általcimimendéro-

zott dragonyosokat, Ghilányi úrfi commendója alatt val(')kat.

egy hóra kifizetvén Generális Botty;ín Jámos uram: azon
erogált summát refundálja megírt Generális uramnak.

Eaderii. Laky István, Generális uram fhadnagyának
orderében intimáltatott, hogy az minem két zászl(')a]ja

katonasággal vagyon lvénu''nden, — idövontatás nélkíil kíU-

tözködjék által az Dunán, Bottyán János uramhoz.
Eadem. Generális Bottyán János uramnak megiratott,

hogy Generális Andrási István uram az kegyelme kíván-

sága szerint nem ott maradhat; azomban az miben tudhat

az Méltósíígos Generális az kegyelme jobbágyinak szol-

gálni, — igyekszik. Viszont az Nagysága túl való jobbiígyi

recommendáltatnak.
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Eadcni. Xyitrai coiiimendáns Ebcczki 'J'jmi.'ís uraiiiDak

missiliter engedelem adatott hazamenetelre, úgy, hogy jó

tisztet, jó rendes disposítiókkal maga helett hagyjon.

Dio 17. Jaintdry. Kovai Gáspár uramnak intimálta-

tott: az hadiíval Galg<)czra, bloqiiádál)an induljon.

Eacleni. Kétey János vice-kajntányának 8ass Istvánnak,

hogy Kéméndre két sereget Gommendérozzon, mert insufíi-

ciensek, a kik ott vannak.

Eadeni. Ocskay Lászl('> brigadéros uramnak recommen-
dáltatott Leopold és Csall(')köz eleire való vigyázás.

Eadein. Balogh uramnak, hogy ki s be való com-

municatiót ne engedje, minthogy az infectiónak (pestis) híre

hallatik Pozsomban.
Eadeiii. In simili forma 18 ezeres-kapitányoknak, hogy

az regementeket, ha ekkoráig elhalladott is, az megküldött

mustra-lista szerint mustrálják meg és készen tartsák

mustra-mester eljövetelére.

Eadeiv. Szinai hadának intiniáltatott, hogy l)éjüjjön

Karvátúl.

Eadem. Révai Gáspár uram ezerének, hogy nyitrai

commendáns uram öt-öt lövet port és golóbist adjim, — assig-

natió expediáltatott.

Eadem. Kereskényi Imro uramnak Csúzra és Lósy
László uramnak Fürre, Nemes Komárom vármegyében, prct-

tectió.

Eadein. Lóczy András vice-colonellusának intimálta-

txjtt, hogy Karvánál lév seregeivel vegye útját Érsek-

Újvárban.

Eadem. Xyárai László colonellus uram az karvai pas-

susnál lév seregei eltt való commendáns fhadnagyának
serio intimáltatott, hogy jó vigyázassál lévén, Gönczi Jámis

uram conimond(')jáli()Z alkalmaztassa magát. Két hétig való

élését quártélyábl hozzon, az commissáriustúl semmit ne

praetendáljon.

Eadem. Gönczi János uramnak adatott értésére, hogy
az karvai passusban lév hajdúság commandója alá adatván,

négy-öt étczakákon is vélek lévén, jó vigyázását extend:ílja.

Die 18. Január^. Khemti (?) bizonyos két j)arasztember

által az Dunán passíroltatott, méznek vásái-lására.

Eadem. Ebeczki Imre érsck-újváii commendáns uram-
nak intimáltatott, hogy Nemzetes Vitézl Baranyai Gásp;ír

uram iustantiájiíra exmittáljon két qualiíicatus tisztet, adjun-

gálván Generális Bottyán János uram részérl is két dexter

személyt, minthogy emiétett Generális Botty;ín uram com-
mendója alatt esett a kártétel.
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Eadem. Tekintetes Nemzetes Vitézl Szálai Pál, Géezi
Gábor és Rétey Uyörgy colonellus iiraiméknak siet order
által intimáltatütt az ezerek öszvegyjtése és Drégel, Vad-
kert, Dítárlioz négy nap alatt sietések, minthogy az erdélyi
németnek Buda felé szándékozó nyomulása hallatik ; a mint-
hogy Méltóságos Fgenerális uramnak ez iránt szóló leve-

lek is includáltattak, hogy bagázsiájokat elhagyják, csak
könnyszerrel, egy hétre való élést vigyenek magokkal az
katonák.

Eadem. Eevier, franczia inzsenér óbrist-lajdinont uram-
nak passus az fFeA/'y- /hegyen túl és innénd lév erssígeknek
rendben ho/ás;tra : kinek is hogy assistáljanak az postériung-
ban lév tisztek.

Eadem. OcsLuy Láí<zló brigadéros uramnak missiliter,

hogy hadával együtt Sz'eniczére és S.íO)noláu// tájékára con-
ferálja magát, az hová is gyülekezni fognak Luzsinszky.
Bezzeg Imre, és ha szükséges, Balogh Istvány uram maga
hadával is.

Eadem. Balogh István uramnak, hogy kegyelme
hadával Csallóköz elein maradjon. Ha Ocskay uram i-equi-

rálnyi fogja, succurráljon in necessitate.

Die 19. Jannarü. Szluha Ferencz érsek-újvári prae-
fectus uramnak punctatim exponált, érsek-újvári praesi-
diumhoz szükséges requisitumoknak de tempore megorvos-
lások értésére scriptotenus adatott. Primo: az hajóknak
hováhamarább való reparátiójok, az mostani conjuncturák-
hoz képest. Secundo : az praesidiumhoz kívántató hasznos,
elbbi kiadott assignatiójára exti-ahálván Hellembach uram-
túl bizonyos summa pénzt, Lóczy, Szinay és Fejér])ataki
praesidiárius uraimékat megmustrálja; az kik inha bilisek
lévén az szolgálotra, küldje quártélyokban. 8zinai uram
ezerét három hóra exolválja, magának emiétett Szinai uram-
nak 150 rhénes forintot assignatióra adjon. — Tertio : az
minem bizonyosszámú szrök érsek-újvári profont mester-
ti reconter extraháltattak, érsek-újvári házánjíl lévén, oszsza
ki az hajdúságra. Quarto : Rabut'in ellenségnek Buda felé
czélozó alkalmatosságával, hogy valami confusio az prae-
sidiumban ne légyen: akármi névvel nevezend, az prae-
sidiumhoz szükséges requisitumokat praevie bészállíttassa.
mert egyébariint ha non putarem követi, — számad:ísában
líszen. Quinto: óbristlajdinont Revier uram az mostani
engedelmes téli üd alkalmatosságával a i)raesidiumhoz
szükséges munkákban fáradoznyi kész lévén, st ofterálja
magát

:
mindennap három vagy négysz;íz manuális munkáso-

kat erga exolutiouem állítson. Ezek számadásában lévén
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(') kojíycliiM'-nek, strictissiiuc ul)S(Mv;Uni és ettectuálni recom-

iiiciuliílt.'ittak.

Eadem. Ocskay Fíiís/Ií') lniuadt'i-os uiaiiinak, hojív Szálr

János az leopoldi blo(|ii;í(l;íl)aii fülváltiísára coiiiinendérozza

Thuróczy uramat, non ohstante, hogy Thuróczy uram oda-

menvén. Szálé János az leopoldi bloquádában. mivel Révai

Gáspár uramnak az mostani eonstituti('»kra nézve kölletik

az Itloíiuádfibul uyünni. ha ertlenségét az hloquád.tnak

ta])asztalja, erssíttesse meg. Érsek-újvári commendiíUNnak
is in ingruenti necessitate succurráljon.

Eadcm. Révai Gáspár uramnak, hogy Thunjczy Gás-

]);lr az leopoldi hloí^uádában érkezésével induljon ki Galgócz-

rúl, vegye útját Bars vármegyének, a szí^nt-kereszti i)roees-

susban telejntse le seregeit, s tartsa oly készen, hogy dum
et quandó az ellenség constitúticjira nézve requiráltatik. —
készen légyen.

Die ^0. Jfnuifir'i'i.Hétey Gyriiy uram ezerestl orderez-

tetik Saág felé. kinek is statióinak marsroutája in inclusis

transmit tál tátott.

Eadem. Szálai Pál ordereztetik Ság felé. modo prae-

misso.

Eadem. Géczi Gábor ordereztetik S;íg felé ezerestül,

modo praemisso.

Eadem. Nemes Nyitra vármegyének missiliter értésére

adatik, hogy az táborra indult ezereknek" bagázsiájok, cseléd-

jek, nemkülömben ]\rélté)ságos Gener:ilis uramé is az rendelt

és deputált quártélyokban megmaradnak, s usqne ad ulterio-

rem dispositionem interteneáltassanak imperturbate.

Eadem. Kereskényi János újvári óbervajda uramnak
passus Szakolczára.

Eadem. Szabó Mátyásné asszonyom két emberének
Fehérvár tájék;íra passus.

Eadem. Tlu)t János uramnak exagerative excessusi

iránt, és hogy Ocskay uram regimentebeliekkel fölváltatik

kegyelme. Azután üregeihez siessen regimentje ut;ín. mivel

magam is oda táborlian szállok négy-öt nap alatt.

Die '^1. Januári). Babócsay uramnak, hogy az reguláris

militia közül fegyveresebb és paripássabb személyeket kiv.-í-

lasztván, adjuiigálja Nagy János cohniellus uram mellé és

orderezze Ság felé: éjjel-nappal siessi-nek az erdélyi német-

nek Tiszán innéndnyomul;ís;íra nézve; maga azomban a többi-

nek maradjon commendérozé)ja.

Eadem. Révai Gáspár uramnak striete és iterato inti-

UKÍltatott : azonnal, minden sornpulust félretévén, az hajdúi-

val meginduljon és siessen szent-kereszti processusban. Ne
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gondolkodjon Tur()czy Gáspár eljüvetelérl, mert abl)an nem
lészen fogyatkozás, lévén már arrúl elégséges dispositi(3.

Eadem. Szálé János iiramnjík, liogy az leopoldi com-

mendáns levelében az minémü német végett emlékezik.

Szluha uramnál instáljon pro coramutatione ; a mi penig az

bloquádábúl fölváltását illetné : Ocskay László uramnak
kívánt por és golóbis innét, emökei quártélybl küldetett

;

azomban a czaibort akárkinek requisitiójára ki ne bocsássa

a várbúi, hanemha Revier inzsenier hivatja.

Eadem. Rétey György colonellus uramnak Emkérl,
hogy igen jól esett, percipiálván az ordereket és marsroutá-

kat elküldötte, maga penig Isten hirével csak menjen nz

sági destinált státióra.

Eadem. Lüczemburg dragonyos colonellus uram assig-

natio, hogy az minem 63 forintot erogált az compániájára,

kapitány Graffe János contentálja erga quietantiam, és az

mely computust ineált fölllendétptt kapit;íny, az mint abbl
kitetszik az erogatio, azont pro evitanda futuri difíicultate

in paribus sibi reservet.

Eadem. Ocskay László brigadéros. ka]utány uramnak
bizonyos orderek, az ö kegyelme commandcqa alatt lév tiszt

uraiméknak szóll(')k, originaliter accludáltattanak. kikben

intimáltatik ó kegyelmeknek, hogy dependenter lévén

kegyelméttíl, minden disposítiójinak engedelmeskedjenek és

mindenekrl tudósítsák in tempore ö kegyelmét hadd tud-

hassa Méltóságos Generálist ö Excellentiáját az ittvaló

constittiókrú] voltaképpen informálni.

Eadem. Ebeczki István l)rigadéros és colonellus uram-

nak Méltóságos Magyarországi Fögenerális Gróff Székesi

Bercsényi ui-am Excelleutiája originális levele transmit-

táltatik. Ex su})erabuudanti penig injungáltatik, hogy maga
ezerével csak s Rétey Jánoséval mentíílhamarébb siessen

Hatvan felé mennyi, és a tájékára való érkezését expressus

ember által adja értésére Méltóságos Generális Gróff Káról

i

Sándor uramnak, ISIéltóságos Gener:ílis dragonyos-regimeu-

tét peniglen hagyja helyben.

Eadem. Graff név kapitány, ki ennekelötte az Méltc')-

ságos Ur dragonyos-regimentiben volt, Báron Visnyák (Y'tx^c-

nacquc) lovas-granatéros reginu'ut ('»bresteréhez passíroltatik.

Eadem. Három német, kinek egyike Méltóságos Ur
Forgács Sinumy dragonyos-regimentiben lévén, elfogatott

s csak most nem régen szabadult Pozsombiíl. — a más
ketteje peniglen desertáltak Leo])oldbúl, passíroltatnak Besz-

terczére Tekintetes Nemzetes Vitézl Sclirétter J;ínos

uramhoz, hogy ottan az artolleriában api)licáltassanak : az

THALY Kálmán: esztkrházy a. tábori köxyvk. 31
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említett draLíonyos peniglen a maga regimentihez expediál-

tassék Eiiikérl.
Eadem. Rétey Gryörgy colonellus uramnak serio inti-

iiiáltatott, hogy minden üdvontatás nélkül ezerestl meg-
indulván 8aág felé, siessen Drégely várához, és az includálí

pagéták és státiókhoz alkalmaztassa marsroutáját. Emökérül.

Eadem. Géczy Gábor colonellus uramnak order. hogy
maga ezerével együtt, kiadott palétája és státiója szerint

Saághoz siessen éjjel-nappal. Emökérül.
Eadem. Szalay Pál colonellus uramnak hasonl(5képpen

order, hogy kegyelme ezerestl. kiadott palétájának és

státiójának tenora szerint maschéroljcjn Drégely felé, adnui-

turálva. — Emökérül.
Eadem. Nemes Nyitra vármegyének missiliter creden-

tionálisra váloszt adatik, hogy immár az inquartirizati(')k

difhcultását késsö allegálni, s Berchíny uram requiráltassék

:

efféle condescentiókbúl penig lett excessusokrúl az injuriált

helységek refúsiójokat, mediante inquisitione, quártélyál)úl

avagy contingensébl várhatják.

Eadem. Horvát Ferencz és Dániel István, imi)erium-

búl lejütt katonáknak adatott passus et simul recommen-
datio Ocskai uramhoz, hogy applicálja a regementben ökeí.

Emökérül.
Dk 23.Ja}iua)'n. Laigebius Ferencz. Mélt(')ságos Uram

orgonistája passíroltatott Körmöczbánya felé Emökérül.
Eadem. Kétey Györgynek contraorder, hogy nem

szükséges saági statióra való menetele; hanem a midn
intimátió mégyen Méltóságos Generális Károlyi Sándor
uramtl, azon orderhez alkalmaztassa magát ad ulteriorem

dispositionem Suae Serenitatis aut Supremi Generális Doniini

Bercsényi. Emke.
Eadem. Egervári István, Palásti László és Zidi ]Mihály

uraiméknak. A sümegi commendánsságra a három közül

constituáltatnak. Török István uram quietálása után.

Eadem. Generális Andrási István uramnak értésére

adatik Ilabutínnak Budához közelgetése. Túl az Dunán
miképpen folytassa az o])eratióknt ? manuductio cum suf-

íicienti declaratione adatott eleiben. Bonefus hajdúit ide

által küldje, 2000 lovast pedig obviam Vojnovics úrtinak

Dráva felé, Eszék tájékára expediáljon. Emökérül.
Eadem. Szke ]Mih;íly secret;íriusnak sub rosa inti-

máltatott a Kabutinnak :íltalköltí)zkedése. Ha lehet, sine

lárma transferálja magát és némely jóakarókat is.

Eadem. Domokos Ferencz brigadéros és gyalog colo-

nellus uramnak intiuiáltatik az erdéli németnek Pesthez
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érkezése
;
kihez képest, ha szükség hozná magával, elégtelen

lévén azon csikvári passus megrzésére, retirálja ma^át
alattavalóival Cseszneghez. Emkérül.

'"

Eaem. Géczi Gábor uramnak. Ha Sághoz érkezend •

értésére adja Méltóságos Generális Károlyi Sándor uram-
nak, és disposítiójátúl várjon. Emke.

Eadem. Szepesi uramnak az p()sták fogyatkozás! decla-
ráltattak, hogy Méltóságos Fejedelemnek is declaráltatni
fognak. Azonkívül a particularitások liabutin általmene-
telirl, és hogy Xagy-Szombatban, Szeredben póstákot eri-
gjílnak. kinek is neveiket meg fogják küldeni suo temnore
Emke.

Eadem. Szarka István generál-auditor uramnak hányat-
tatott hét álba.

*"'

Die 24. Januarn. Balog Ádám és Kisfaludi György
colonellus uraiméknak, hogy Eszék tájékán diversiót tévén
az rácz ellen, ahol is mindennémképpen motusit impediál-
ják. Emke.

Eadem. Ebeczki István brigadéros uramnak missiliter
mtimáltatott karvai passushoz való indulás, és hogy
kegyelme Károly Sándor Generális uramttíl. Méltóságos
Fejedelem' és Fgenerális uramnak továbbvaló disposítiójái..-
dependeáljon. Az hadak ott maradjanak, mivel nem jött
még contraorder. Emke.

Die 2o. Januani Megindulván Emkérül az Duna
mellé, megszállván Cstízon, Tekintetes Konkoly László.
Nemes Komárom vármegye vice-ispánjának missiliter. liogy
ad mstantiam Joannis Kis a minéiu 65 szapu abrakot
ezeltt circiter két esztendvel megholt Gál István, vár-
megye commissáriusa elvett tle, megadassa, az mint asse-
curálta volt; avagy penig, ha a commissariátusságot illet
dolog, attestatiókat adjon, hogy megnevezett instansnak
al)rakja Ebeczky István uram szekereire erogáltatott.

Eadem. Ugyan Csúzon korajátiak instantiája indorsál-
tatott, hogy Tekintetes Nemzetes Vitézl Babócsav Ferencz
brigadéros uram azon instansoknak Forgács uram re"-e-
mentibl lév Roth név tiszt által elvitt ökröket visszaadásba.

\\r ^P''^
'''''

'^^'^^'"^"'i/- Köbölkútra érkezvén, AV^ilhelnuis
VVinklerre assignatio. hogy hátramaradott háromliolnapi
tzetését magyari harcznál elveszett N. N. kapitány özve-
gyének az regiment cassájábl exolváltassa.

Eadem. Almi (almási) bírákra commissio. hogy azon
helységben forgó malomnak német részre járandó ' vámát
Nemzetes Kárlóczi Imre hadi comraissáriusnak erga quie-
tantiam assignálják. Kíiljölkút.

31'
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Endem. Tekintetes Najívsáííos Viczay Therézia kis-

asszoniiak marhái az ellenséf;' torkábl bátorsáííosabb helyre

passíroltattak. Kíilx'ilkt.

Eadem. Tekintetes Nagysáfíos Révai Mihály j^yalog-

colonellus uram passíroltatott Turócz vármegyében, de intra

s])atium tS (lierum a dato exhibentium a regimentnél legyen.

Köbölkút.

Eadem. Tekintetes Nagyságos Révai Mihály uramnak
replicáltatott, hogy elmehet a praefigált terminusra.

Die 27. Janmo'ii. Hammer Menyhárt laibquardiabéli

kai)itánynak missiliter, hogy húsz dragonyost adjon Egri
László comniissárius mellé execútióra. Köbölkút.

Eadem. Nyarai László gyalog-colonellus uramnak
intimáltatott, hogy regimentivel együtt egy holnapi élést

quártélyál)úl kivévén, menjen l^jvárban, és hogy a karvai

passusnál lév gyalogság is föl fog váltódni lovasokkal, érté-

sére adatik.

Eadem. Ebeczki István colonellus uramnak, hogy maga,
Szalay Pál, Rétey János, Rétey György ezeréivel menjen
Vácz eleire és a német ellen operatiókat tegyen. Nem szük-

séges Méltóságos Generális Károlyi Sándor uramra reflexió-

val lennyi. Köbölkútrúl.

Eadem. Ordei-ek Méltóságos IJ^ram dragonyos-regimentje

jüvetele iránt. Köl)ölkútrúl.

Eadem. Bottyán János Generális uramnak, hogy ha

túlsók cselédek erre által akarnának gyünni, ne tartóz-

tassa, és az hadakat jó, reflexióval egy corpusbau conserválja.

Eadem. Balog Ádám és Kisfaludy Lászh) uramnak
order : Eszék tájékára ezerekkel mennyi siessenek.

Eadem. Szarka uramnak recommendáltatott érkezend
leveleknek ideszolgáltatása, és Horvát Ferencz felesígének

hogy succurráljon ([uártélyban.

Eadem. Ocskai uramnak, Balog István uramnak inti-

ni;íti(')jok ment: Pálfl János excursiójára vigyázzanak.

Eadem. Szent- fványi liaphael Nemes Hont vármegye
vice -ispánjának missiliter recommendáltatik : Hellepront

János uram drégeli flscalis majorban lév cselédjét és marh;íit

Hidvég, ])régel és Hont név helységekben in(|uartirizálja.

Eadem. Ebeczki Imre érsek-újvári commendáns uram-
nak adatott értésére, hogy semmit ne sollieituskodjék az

karvai i)assuson lév hajdúságnak fölváltásában ; azomban
Ilévay Gáspár és Nyarai Lászh') colonellus uraimék bemene-
telek iriínt is tétetdött elégséges disiwsítió.

Eadem. Gönczi János uramnak intimáltatik. hogy
25 jó fegyveres. ])aripás katonákat küldjön Karvához. ;iz
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kik késéiiiessék Török István colonellus ui-amot által ax
Dunán.

Eadem. Káiióczi Imre hadi commissáriusnak Karvá-
rul missiliter parancsoltatott, hogy följülenilétett ])osté-
rungban lév hajdúságnak szükséges provisiót administrál-
tasson, mivel még mindeddig sok defectus volt; úgymint
valami 30 szekér fát küldjön mennélhamarább, és 5 funt
húst a téli regulamentum szerint egy hétre adasson kinek-
kinek, úgy az artollériabeli lovak számára továbbra az al)ra-
kot kiadassa. Ujvái-búl kihozatott hajókat mennélhamarább
ide küldje.

Eadem. Almási birónak missiliter Karvárúl. Semmi-nem keresked embereket és másféle járatbeli embereket
által ne hozzanak az Dunán, kivévén, ha valamely hiteles,
országos dolgokban járó, vagy stafetalis leveleket hozó
személyek.

Eadem. Börzsönyi l)irónak, hogy mennélhamaráljb
már régen megparancsolt, Karvához szükséges evedzket
kemény animadversió alatt siesse elkészéttetnyi. Köbölkútrúl.

Eadem. Karvánál lév commendérozott tisztnek missi-
liter Köbölkútrúl, hogy Pest tájékárúi jött parasztembere-
ket visszabocsássa, mindazonáltal ily modalitással. ho<Ty
mennélhamarább Yácz tájékán lév ellenségrl bizonyos
relatiót hozzanak.

Eadem. Almásiaknak ut supra 26. January.
Die 28. January. Kszöghi István lévai postamester-

nek bizonyos levelek recommendáltattak. ottvaló vice-ispány-
nak. Ha ott vannak, maga expressus embere által assignál-
tassa, kinek szólnak.

Eadem. Bottyán János Generális uramnak Köböl-
kútrúl, hogy az minem levelet ex inanimadvertentia föl
talált Nagysága szakasztani : úgy fölszakasztva is Nagy-
ságának szóló megküldetett, minthogy bizonvos követségben
jár('» volt.

^^ " ^

Eadem. Ebeczky István brigadéros uramnak, Mácsa
völgyére. Szálai Pál, Rétéi János és György, Géczi Gábor
uramiék ezeréivel obstáljon az ellenség excursióinak, st
irruptiót is tegyen.

Eadem. Ebeczki uramnak. Széna kihajtására küldött
currensek mellé katonákat rendöltessen.

Eadem. Horvát Ferencznek pósta-tábla Nvitrára és
visszagyüvetelére.

D'ie 29. Jannani. Hammer Menyhárt kapitánv uram-
nak, hogy az egész dragonyos-laibquardiával ide ' Köböl-
kútra conferálja magát.
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Eadcm. Ebeczky István bri<;a(léros uramnak bizonyos

katona iránt Köbölkútrl, bogy niennélbainarább bizony-

ságot tétessen : ha az kegyelnie ezeivbl való-e, vagy nem ?

Eadem. Somodi Ádám uramnak missiliter értésére

adatik, hogy a regimentet, ha mi híjával volna, restaurálja,

s minden defeetusakat corrigáljon. Kabutin motusira vigyáz-

zon. Generális Bottyán János uram ö kegyelme lordereihez)

in omnibus punctis alkalmaztassa magát, üegiment quártély-

mesterét posztóért és pénzért hozzám külilje. Tersánezky

István uramat deputált tisztire installálja.

Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak az ellen-

ség motusira val(> vigyázás recomnu-ndáltatik.

])ic -UK Januani. Ekker Mátyás föstrázsamesteruek

orderében intimáltatott, hogy az esztergami és komáromi
ellenség excursiójára vigyázván, patroléroztasson.

Endnn. Szluha Ferencz praefectus uramnak két fél-

kompnak hovaliamarább való megcsináltatása recommen-
dáltatott, úgy 300 léczszeg küldetése is, nemkülömben
az karvai passusnál lév artollériához tartozandók és révé-

szekre való erogatiókat az transmittált speciíicátió szerint

bonitieálja az commissariátusságnak.

Eadem. Szinai Mihály uramnak ordt'rében intim;il-

tatott. hogy érsek-újvári praesidiumban menvén, Lóczi.

Fehérpataki uraimék ezerét hozza ki mit Zack und Pack.

maga ezeréhez való bagázsiával együtt.

Eadem. Ebeczky Imre érsek-újvári commendáns uram-
nak adatott értésére, hogy beérkezvén Kévai Gáspár és

Nyarai uraimék ezeréi : bocsássa ki az praesidiumbúl L(Vzi

és Fejéri)ataki uraimék ezeréit Szinai ^fihííly urammal.

Eadem. Pósta-tábla Újvárra Hegeds Gyurk;ínak.

Eadem. Citatória Gönczi János és Szinai urainiéknak:

sietve gyjenek Köbíilkútra.

Eadem. Bottyán János Generális uramnak értéséiv

adatik az néuu^tuek Budán;íl val(> álla])otja. eum aggiatu-

latione, hogy revancsot tett 8tíri;íban. Reconnuend;íltattak

tovííbb is, kírettetvén. Kíibíilkút.

Eadem. Generális Andr;ísi Istv.ín uramnak accludi'd-

tatott felesége levele: általgyüvetelérííl mentio tétetúdött.

hogy ekkorig késett. Tal.-ím igaz hazatiús;íg;»túl viseltetvén,

nem akarja indisposite hadnyi Sümeget, ('s az orszjígot

rendötlenül resignálni Bottyán uramnak?!
Eadem. Varasdi Ferencz kai)itáiiynak. hogy j('t vigyá-

zassál lévén, patroléroztasson.
/>/'( //. Jaxaarii Szluha Ferencz praefectus uram-

nak Ivöbölkiítnll missiliter, hogy az minem bizonyosszámú



KIVONATOK 17Utl—- 1 70ti. 487

ködmeiiyek és pánczérüiiuük vannak. Bátorkeszin lév
Kárlóczi Imre comniissáriusnak assignáltassa.

Eadem. Köljíilkiítrúl adatott assi<ináti(j bizonyos köd-
menek iránt Pesti András újvári prófuntmesterre, úgy
Krasalkovics újvári p(')stamesterre, bizonyosszám pánczér-
iingök iránt.

Die 1. Fehr/iarii. Kéménden lév tisztnek, úgy hasonló-

képpen Szent-Péteren lévnek is order. hogy Esztergám és

Komárom eleire való serény patroiérozást és vigyázást

szorgalmatozzák, A Méltóságos Ür Újvárban veszi útját,

az id alatt Gíinczi János vice-colonelliis uramtúl dependen-
tiájokat tartván, tud<)sítsák minden occurráhi dolgokrúl, és

minem dis])osítióit veendik, a tévk légyenek.

Eadem. Ekker Mátyás fstrázsamester uramnak orde-

rében intimáltatott, hogy a postérungban jó vigyázassál

lévén, mihelen Gönczi János requisiti(')ját veszik, azonnal
succurráljon egész regimenttel.

Die 2. Fehniam. Szinay Mihály colonellus uramnak
order, hogy jó vigyázassál lévén, az midn Andrási uram
által fog költözni : általköltöztessen háromszáz hajdút, maga
is innens karvai sáncznál háromszáz hajdúsííggal várja

'és elenged hajókat Búcsurúl vitessen. Köbölkút.
Die S, Fehniani. Bonefus colonellus uramnak intimál-

tatott, hogy vice-colonellusát háromszázod magával küldje

az karvai passusra; egy holnapi élést hozzon magával
quártélyábúl.

Eddem. Fodor Lászh') colonellus uramnak intimáltatott,

hogy fstrázsamesterét küldje háromszázad magával karvai
passushoz, hozván magával egy holnapi élést.

Die 4. Fehniani. Mélt<')ságos Generális Székesi Gr(')f

Bercséni Mikl(')s uramnak Bobor Istvány kapitány uram
missiliter recommendáltatik, hogy az mely regiment-apertura
volna, accomodáltassék. Item, három hóbeli füzetese recom-
mendáltatik, de ha lehet, poszt(')úl adják meg.

Eadem. Andrási Istvány uramnak, hogy accelerálja

az útját Dunán által, hogy missilis (?), mivel az ellenség

motussa coníirmáltatik, hogy általment egészlen az Dunán.
Eadem. Kszegi István lévai ha rminczadósnak, hogy a tö-

lökíik megarestált ])ortékáj()kat szabadítsa fíil és adja kezekhez.

Eadem. Csajági J;ínos uramnak az iilevah'* conjec-

tiíriík deciaráitatnak genuine; n(^mkiilönd)en. az mely bizonyos

abája vagyon törököknek, azt fölszabadít viin, bocsássa Érsek-
Újvárra, mivel rongyosak az hadak.

Eadem. Bobor István ]\rélt(')ságos Bercséni uram után
passíroltatott.
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Eadeni. Méltóságos Fögc^nerális Bercséni uramnak
Ujvárl)úl relatió a Dunán túlsó hadak füzotések végett, és

a fogságban szenvedett hadi rendek mustralis füzetesek

contentatiója, s cassa bizonyos summával Méltóságos Gene-
rális uram keze alá adatása, úgy a stáb füzetese iránt Íratott.

Eadeiii. Ersek-Ujvárl)úl .Jeszenszkinek 200 küsíi végett,

a Dunán túlsó hadak szükségére, intimáltatott : mentülelbb
Bátorkeszire szállíttassa azon küsókat.

Eade»i. Révai Gáspár colonellus uramnak. Két com-
])ánial)eli hajdriságot, hogy leopoldi j)l<)qiiiídábúl Érsek-

Újvárra exi)('di;ílja. Mérei Zsigmond uramnak order.

Die ö. Fehruarii. Ujvárbúl assignatió Beniczki Mátyás
vice-perceptor uramra, hogy a mely két truppok véle jártak

a Duuiíntúl, ad interim egy h()ra füzessé ki, úgy Kecskeméti
István és Nagy János colonellus uram lengyel lajdinontját.

Eadem. Újvárbúi assignatió Beniczky Mátyás uramra,

hogy bizonyos szükségekre nézve Nemzetes és Vitézl Torma
István generál-adjutantuak kezéhez adjon 600 rhém-s

forintokat.

Eadeni. Nagy-Szombat városának missiliter értésére

adatik, hogy Géczi Zsigmond colonellus uramat commen-
dánsnak rendölvén, sufficienti cum instructione oda expediál-

tatott ; melyet tartozzék a Nemes Város megböcsülnyi

érdemihez képest, híre nélkül legkisebbet el ne kövessenek,

tüle dependeáljanak, lobonczokkal val(') correspondentiának

békét hagyjanak.

Eadem. Nemes Zólyom és Turócz vármegyék vice-

ispányinak, Szent-Iványi Christóff és R('»t János iiraiméknak

missilis, hogy cassierer Benyiczky Mátyás uramnak cassalis

és Bercséni uramnak lovainak, melyeket a Dunántúl való

földrííl hozott, jó quártélyt deputáljanak.

Eadem. Bercséni uramnak Somodi Ferencz uram
ezerel)éli quái'télymestere. Pesti Máthé, missiliter cum suis

instantiis recommendáltatik.

Eadem. Palásti Ferencz generál-adjutant uramnak,
hogy Karvánál j(') dispositif'ikat tévén, az általköltíizciulí!

Dunántúl való uraiméknak. mennél j()l)ban lehet, assistjíljon.

révészeket szerezzen.

Eadem. Géczi Zsigmond uramnak nagy-szombati com-
inendánsságra decretum, cuui inhibitione az pozsoniakkal

való corresiK))ulenti;(nak.

Eadc))). Ivei-cskényi Imre uram Szakolcza felé passí-

rol tátott.

Eadem. Köbölkútrúl So()s Istv:ín másodmagával i)assí-

roltatott Rozsnyó felé.
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Eadem. Tiiróczi János commissárius i)assíroltatott

Nagy-Szombat felé.

Eadem. Nagy-Szoml)atban delegátus commissárius

uraiméknak értésekre adatott : a midn assistentiára szük-

ségek líszen, Balogh István és Ocskai László l)rigaderius

uraimékat requirálják.

Eadeiii. Nemes Nyitra vármegyének intimáltatott, hogy
érsek-újvári praesidiumhoz 5000 palezátát, Bars vármegye
4000, Komárom és Esztergám vármegyék 2000-et hováhama-
rább beszállítsanak.

Eadem. Szarka István uramnak, hogy az vacans quár-

télyokbiü az provisiót behozassa.

Eadem. Kéménden lév liadnak ftisztinek intimál-

tatott. Minthogy Rabutin Esztergámhoz szándékozik : azért

az Istenhegy név hegyre 10 lovast küldjön strázsálni, és

az tudósítást mindenekrl elvárja az Méltóságos Uram.
Die 6'. Eehruarii. Köbölktrl Ebeczki István briga-

déros uramnak order a mellette lév hadak ide commen-
dérozása felül, és hogy mentlelbb az ottvaló ftisztekkel

személye szerint itt Köbölkúton compareáljon.

Eadem. Hasonló intimátió ment brigadéros BertluUi

István uramnak.
Eadem. Nemes Hont vármegyének recommendáltatott

füzes-gyarmatiak instantiájok.

Eadem. Generális Bottyán János uramnak az ellenség

ellen való szüntelen portázás recommendáltatik, ellenben

aperto marté megütközés tilalmaztatik. Andrási Pál uramot
penig, ha bonis nem akarna : akaratja ellen küldje által az

Dunán.
Eadem. Generális Andrási P:íl uramnak orderé-

ben. hogy üdvontatás nélkül admaturálja útját által az

Dunán.
Eadem. Brigadéros Ebeczki István uramnak missilis.

hogy az niinémü dragonyosokat bizonyos excessusok ii'ánt

megfogatott, bocsáttassa el ket.
Eadeiii. Pahísti Ferencz gener:íl-adjutantnak, hogy az

Karvánál lév dispositi(')knak effectuatiójokban szorgalma-

tossan dexterizáljon.

Die 7. Fehruarü. A ]Mélt('>ságos Úr csikóssá Érsek-

Ujvárl)an passíroltatott.

Eadoii. Kölxilkútrúl Méltóságos Fgenerális Bercséni

Miklós uramnak, a dunántúli szegénység iránt ; — Andrási
Pál uram általhivatása, Cziráki László uram árestáltotása

;

Kisfaludi György uram ezerének reductiója Balog Ádám
uramhoz; Kis Gergiily óbristerségre érdemlésérül Íratott.
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Eadem. Hellembach uramnak, hogy Sziuai uramnak,
ezerének poszt(')t .kIjoii. S/lulia Fcrciiez ])raefectus uiam
penig pénzt.

Die 8. Fehniíirii. A dunántnli földön lév tiszteknek,

eolonellnsoknak. úgy a Nemes Víírmegyéknek mostani segét-

ségnek ;'iltalmenet(^le solennissime intimáltatik.

Eadem. \'it;íi-ius feg\ verli<»r(loz('tn;ik ])assus Emkére
Köbölkútriíl.

Eadem. Gcze (labor commissárius uram az erogatióira

és perce] )ti('tknak számadásáia determináli) eltéveledett leve-

leinek fölkeresésére penes commissionem exmittáltatott Kapik
János hadi bíró.

Eadem. Indorsáltatott kéméndi Barta Tamás instan-

ti.íja. hogy Kán J;ínos devecseri tiszttartó satisfaciáljon és

content.'ílja injuriája iránt.

Eadem. Nagy János colonellus uramnak íJobronyivjírúl

vett levelére, hogy a mellette lév reguláris regementekkel
éjjel-na])])al siessen, missiliter intimáltatott.

l)ie !>. Fehraarii. Eétei György colonellusnak. Altal-

k(ilt()zzön az étczaka az Dunán, és ha akarja megvárni >Sas

Istvánt, vagy Kéménden lév katonákot kívánja mellé eoni-

mendéroztatni, azokkal megindul és pro poenitentia Sas

István utánna költöztetik, — vagy megvárja. ()pini('tj;ít

vennyi éffélig elvárja a Méltóságos Ur; most azomban híré-

vel többet, mintsem máskor effectussával véghez vihet.

Eadem. Tekintetes Nemzetes Ebeczki Imre érsek-

újvári conimendáns uram instantiájára Zilizre. Kegyelmes
Urunk Nagysága szénájára és Ebeczki uram instantiájára

protectio adatott.

Die 10. Fehruarii. Szinai uramnak Karvárul, hogy
mivel az elmúlt estve Eétei uramnak siet, Haza dolgaiban

s/(')ll(') levelét csak ezen mai délt;íjban hozták Karv;llu>z

:

Bncsún végére menjen, kitl esett késése? postilio, vagy az

ottval(') birótul ? Küldje Köbölkútra, és Ijüntetését veszi.

Eadem. Pattyantúsnak Gardái Jósephnek assignatio

Tekintetes Nemzetes Szluha Ferencz uramra: minthogy
maga kíiltségével gy(')gyíttatta magát: a mennyiben tíilt.

content;ílja.

Eadem. Gróff Eszterházy Lászb't uramnak inchuhíl-

tatott Festeticsné asszonyom levele, és occui-rentiák tud('»-

sításái-a adhortíí Itatott.

Eadem. ]-*al;ísti Ferencz gener:íl-adjiitantnak az német
motusirúl tudósítását recommend:ílták. és hogy talám
elérkezvén több conip;iniák is, már költözésekben fáradoz

;

ha végbenmenne, maga visszagyühet.
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Eadem. Köbölkútrl salvaquunlia aliii;lsi;ikiiak, hogy

ex utiaque parte militiae })ro conservatioiie siii salvaquardiát

tarthassanak.

Eadem. Mikházi G-yörgy uramnak. Várdai Paj) István-

nak, sok sebek után meggyógyulván, menstruatim füzetese

recommendáltatik.

Dic 11. FehriKiri'í. Grróff örögbik Barkóczi Ferencz

uramnak a correspondentiának harmóniája recommendálta-
tik, és az itt s a Dunán túlsó occurrentiákrúl tudósíttatott.

Eadem. Szent-Péteren lév Góta András hadnagynak
replicáltatott : ne szoktassa magát a commissariátusságra,

provisió iránt quártélyábul subsistáljon
;
pronunc azomban

két-három napra kiadatik a provisió ; azonkívül jó vigyázás

serio életére intimáltatott ; item, étczakán Konuírom eleire az

Duna mellé patrolérozzon.

Eadem. Gönczi János uramnak in simili forma a jó

vigyázás végett, valamint praecedens tisztnek intimáltatott.

Eadem. Bercséni uramnak relatio. Primum : hogy
Rétey György válogatott, ezerébül való katonákkal a Dunán
túlsók succursussára küldetett ; hasonlóképi)en Nagy János
900 dragonyossal expediáltatik ugyan Dunántúl. 2'^" hoyg
nyitrai commandóságra Nemzetes Yitézlö Szabó Mátyás
introducáltatni fog. Cassa, hadi erogatiókra nézve küldessék

a Méltóságos Úr kezéhez, és az mostani, Karvánál lév
Szinai s Lóczi uram hajdúi, Eévai Gáspár és Imre hajdú-

ságábul fölváltatnak ; nemkülöml)en curérok végett is. hogy
tabellák mellett nem küldetnek további disposítiókig. —
Pozsonyból kijönni szándékozó Szunyogh Gáspár passusa

iránt disposítióját elvárja.

Etdcm. Az minem parancsolatját vette a Méltóságos
Fgenerális fúrnak a pozsonyi dolgok végett: effectuálja a
Méltóságos Úr, és a hollandiai követeknek szóló levelek hogy
invi áltassanak directe Pozsonyban, notificáltatott.

Eadem. Balog István uramnak. Az pozsoni Clarissa

apáczáknak engedjen bort és más victuálékat az magok
j(')szágokl)úl bevinni. Benénét bocsássa bé Pozsonyban, ha
többször ki nem gyün. Szirmai uram borait engedje bévitctnyi.

Eadem. Passéroltatott Köbölkútrl Beleznai András,
az elszélledett katonaság öszveszedésére.

Eadem. Ebeczki Imre újvári commend;íus uramnak.
Az ]V[élt('»ságos Fcjedelemtttl gyütt, hollandiai követeknek
szólló levelek includáltatván, recommend;íltatnak Géczi Zsig-

mond uramnak, hogy Pozsonyba béküldje. Köbölkútrl,
Eadem. Szarka uramnak missilis, hogy három-négy

nap alatt ott lészen a (^uártélyban. A provisió iránt semmi
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defectus ne légyen. A sátorcsinálót kifüzetvén, bocsássák

szabad útjára : maga jx-nig néhi accludált leveleket nyitrai

coniniendáns Ebeczki Tamás uramnak in |)ropria persona

adja. Az komorník az ezüstpénzt az kantárok csinál tatására

applicálja. A Játon lév ménesnek jó gondját viselvén, akárki

szénájábl csak szénáztassa.

Eadem. Köbölkútrúl Ebeczki Tamás nyitrai commen-
dáns uramnak missiliter adatott értésére, hogy bcsúzása
resolváltatván, rendöltetett helette Szabó Mátyás commen-
dánsúl ; kire nézve kegyelme praevie kikészlésre accomo-
dálja magát.

Eaclem. Köbölkútrúl kocsi lakosoknak salva(iuardia

adatott, hogy mind ^Méltóságos Fejedelem hadai kíizül, úgy
a német részrül is pro conservatione sui salva<]uar<liát

tarthassanak falujokban.

Die l'L Fehrnarii. íSzarka uramnak de oeconomicis

missiliter.

Eadem.Szumi Mihály uramnak adatott értésére: Budai
uram a Méltóságos Ur heliben, ö kegyelme helett Révai

Gási)ár uram regimentivel Búcsúra száll, és Kévai Imre
uram addig, míg elérkeznék, helyben maradjon, de azután
induljon kvártélyában ; az üd alatt peniglen a hajókat

komppal együtt takaríttassa el Karvátúl, csak kettt, cor-

resi)ondentia folytatásának continuáti()jára hagyjon.

Eadem. Radó Pál uramnak Köbölkútrúl, hogy mivel

az marhákat a nagy bágyodtság miatt el nem lehetett

hajtatni : ha gondolja, hogy az vad és tolvajok miatt meg
lehet oltalmazni, csak ott riztesse, a hol most vannak.

A minem portékát köll exolválni Englmájernek, mennél-
hamarébb exsolutióját eft'ectuálja.

Eadem. Farkas Sándor lévai commendánsnak missilis.

Valami sebes katonák ad curandum recommendáltatnak,

úgy El)eczki István uramnak maga sebes katonáinak orvos-

lások. Nyitrai commendáns uramnak Géczi Gábor és Szálai

Pál uramiék sebben esett katonáinak orvosoltatások, egy-

szersmind az kívántat('). nekik járandó ])orti(')j()k kiadása

insinuáltatott. Item, Nagy-Tapolcsán viirosának Rétéi

György colonellus uram sebben esett katonáinak meg-
orvoslások intimáltatott. Köbölkútrúl.

Die 14. Febrimrii. Ersek-Üjvárott Ocskai László uram-
nak, hogy a leopoldi német kicsapása ki gondatlansága
miatt esett azon dolog? in(piir;ílja.

Eadrni. Balog Istvány uranniak, hogy a mely zsid('»kat

Rácz Miska megfogott, ])orték;íjókat restituáltatván, manu-
mittálja.



KIVONATOK 1706 1709. 493

Eadem. Naíiy-szom])ati commendánsiiak. hogy Pozsony-

búl senkit se ki, so hé ne passéroltasson.

Die l. Fohrnarii Ersek-Újvárott. Szarka István

uramnak, hogy az bagázsiának némely részét dispositiója

alá odaküldvén, a szekereket reparáltassa, a lovakat penig

j(')l abrakoltassa.

Eadem. Karasi Jánosnak passns Csajági János uram
után némely portékával.

Eadem. Assignatió Cziráki György sentei commendáns
intertentiója iránt, azon sentei dominiumbéli Visnyai

Miklós tiszttartónak, úgy, hogy minden angariára adjon

néki 50 i\.

Eadem. Cziráki Györgynek order, hogy a szeredi

passusban jár(')kat megvizsgálván, kóborl(')kat, suspitiosa

personákat megfogasson; a correspondentiának folytatása

recommendáltn tik.

Eade)i(. Szeiit-péteri tisztnek értésére adatik Budai
uramnak Köbölktra val('» jíivetele, kitl dependentiát

figyelmezzen.

Eadem. Kéménden lév tisztnek in simili forma cum
sufficienti declaratione.

Eadem. Somodi Ádám uramnak valamely tisztségre

lecommendáltatott Hertelendi Sándor.

Eadem. Nagy János uramnak és bagázsiájának quár-

télyban visszamenetelre j)assus.

Eadem. Palásti Ferencz uramnak. ^Az általköltözendk

iránt elvégezvén, siessen a Méltóságos Ur után.

Eadem. Salvaquardia köbölkti lakosoknak.

Eadem. Ers uramnak i)assus Xemes Bars viírmegyében.

Eadem. Nyitrai eommendáns Ebeczki Tamás uramnak
a-datott értésére, hogy a leo])oldi l)loquáda megersíttetett

actu commendérozott g3'alog seregekkel, és hogy port. munitiót

akármely requisítiókra ki ne adjon.

Eadem. Viznyai Mikl('»s tiszttart(')imk de oeconomieis

praesto esse commendáns Czir;íki György bész;íllítása végett.

Eadem. Páter priornak ele))hánti klastromban az

káplányának itt megtartóztatása végett mentit') tétetdött.

JJh' Ki. Februárit. Nagy-szombati páter rectornak

de vestitibus bachanalisticis.

Eadem. Negyed, Farkasd és Szi'm nev falukra paran-

csolat, hogy az ország marb.íit annak m(')dja szerint szénáz-

ván, kitartsák.
^

Eadem. Üjvárbúl nénu'ly falukra, hogy semminem
élést az lobonez részérl exmitt;ílt currens szerint fejek,

jószágok vesztése alatt bé ne merészeljenek vinnyi (Pozaonyha'f

)
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D'ie IS. Fehniar'i't. Géczi Zsigmond uramnak niissilis.

Az correspondentiákban szorgalmatos lévén, ezen accludált

leveleket kézhez küldje, s az elbbeni. hollandus és anglus

követeknek sz('illó levelekrül mjír 8tn])anszky ui-amtiU meg-
gyütt a recepisse.

Eadem. Stupanofszky uramnak missiliter^Ujvárbúl. hogy
az recepissét kezéhez vette a Mélt(')ságos Úr. Ujobl)an recom-
mendáltatik Szirmai uramnak sz(')ll(') levél, borainak Pozsony-

ban való bévitetlietése iránt.

Eadem. Passéroltatfak BalogÁdám uram katonáiPeresz-

lényben quártétyokban, és mémely katonáknak öszveszedésekre.

Eadem. Szinai uramnak, hogy az élést fogják által-

hozni. Annak bátorságossá l^b általjíivetelére küldjön kegyelme

a Dunán lév karvai passusnak túls() részére l)izonyos hada-

kat, kik szorgalmatossan vigyázzanak, és elegend hajókat

és .evedzket parancsoljon Újvárbl.
Eadem. Balog István brigadéros uramnak quártélya

lévén Hont vármegyében, a hol is kegyelme ezeré nem
quártélozhatott : parancsoltatott azon vármegyének, hogy az

intertentiójok azon ezernek, mint abrak, vágó, megadassék
vagy in natura anticipato is ezen Februárius és ]\[artiusra.

D'ie 19. Fehrnarri. Géczi Zsigmond nagy-szombati

commendáns uramnak. A nagy drágoságot ne engedje

:

instructiójára reíiectáltatik, ahoz tartsa magát. Ocskai vagy

Balog István brigadéros uraimékhoz recurráljon pro assis-

tentia. 20 lovast tartson maga mellett, és Slospergné

asszonyomnak beküldése Pozsonyban, portékájának conscribá-

lása további dispositióra suspendáltatik.

Eadem. Passéroltatott Hassán dóseph János bizonyos

levelekkel Bab(')csai uram után Árvában.
Eadem. Hellempach uram embereinek passus, bizonyos

marháknak fölhajtása iránt, hogy bécsi, vagyis pozsonyi

mészárosoknak eladhassák.

Die :^(K Fehraar'd. Bévai uram disi)osítiója Fodor
László hajdúi végett dicséretesnek hagyatott, és hogy ]\lerei

Zsigmond uramra várakozzon. írjon maga is kegyelmének,

hogy siessen ; mellik districtusban és Budai uramtúl derivál-

tatott légyen kegyelmére Budai uramnak betegeskedése^

miatt commendánsság. Fodor Lászh'), Bonefus és Budai
uraiméknak szóh') levelek i)ro transmissione recommend:íl-

tattanak. Budai uram ordere is in originalibus jiro instruc-

tione megküldetett.

Eadem. Mérey Zsigmond uramnak tisztire, böcsületire

üjobban intimáltatott : siessen a karvai passushoz. Tekintetes

Nagyságos Révai Gáspár uram disposítiójátúl függjön.
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Eadem. Méltóságos Fgenerális BiTcséni Miklós uramnak

a dunántúli ekkori constitútiók ; Nyarai uram recommendá-

tiója ; Dunán-túlsó gyalogság szüksége, etc. értésére adatik.

Eadem. Bottyán János Generális uramnak: Mikép

segélje (magát) az élés dolgábúl
;
protectiók tolláltossanak.

a nemességre búza limitáltassék, az fiscalitások egyedül

az hadak szükségére fordíttassanak.

Eadem. Horvát Zsigmond uramnak liasonb') instructió

adatott.

Eadem. Kéméndi commendáns Imre Pál inhibeálta-

tott: Visegrádra semminem élést bevinnyi ne engedjen.

Eadem. Babócsai Ferencz uramnak intimáltatott, hogy

Szcs György katona-embert, a ki ennekeltte is Ebergéni

regimentiben kapitáiiságot viselt. Mélt()ságos Generális

Bercséni Mikl(')S uram Excellentiája parancsolatjábúl

Nagy János (')brister uram regimentiben fstrázsamesternek

praeíiciálja.

Eadem. Fodor Lászh) senator és brigadéros uramnak

tovább is az occurrentiákrul val('> tudósítás recommendáltatik :

s Kegyelmes Urunk Nagysága az Mélt(')ságos Úrnak meg-

küldötte az hadak reductióját, melybííl kitetszik, hogy a

Méltóságos Fejedelemnek singularis reflexiója lévén a maga
regimentihez ; s hogy az kívánt németeket Karvához expedi-

álta : igen jól esett.

Die ^i. Fehraítrn. Méltóságos Generális Commissárius

Gróff Csáki István uramnak Dunántúl való földrl gyütt

levelek transmittáltatnak, és mivel onnénd vah) occurrentiák-

rul infornníltatott.

Eadem. Horváth Zsigmond uramnak modalitás demon-

stráltatik : honnét köllessék a provisicU az hadak számára

procurálni ; tudniillik Pázmándi és más lobonczos emberek

jószágibúl. Ferencz sógor paripájának az árát megadja

dominiumja. Balog Ferencz sümegi commendánsságában
megmaradhat, csak keményen köll obligálni, hogy usque

ad extremitatem föl ne adja a várat, s az kalocsai érsekkel

való correspondentiátúl desistáljon.

Eadem. Egervári Tamás registratornak missiliter de

variis occurrentiis, cum declaratione pro aliorum. Item.

adatik értésére, hogy már hét szekér általgyütt az Dunán,

s a többit is mennélhamarább szorgalmatoztassa cum
renumeratione subsequenda, specialiter recommendáltatik.

Eadem. Generális Budai István uramnak. Minthogy

a morA'ai ellenségnek Leopoldhoz szándékozc) motusa értet-

dik : ad requisitionem Domini Ladislai Ocskai commendója
alatt lév hadát küldje Pstyénnél által a Tágon.
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IHe 23. Fchninr'i't. Komáromi István, Nemes Komárom
vármefíve vice-ispánjának indorsáltotfttt ftssignative a tatai

seregnek instantiája
; a íiscalitásbiil minden holnapra egy-

egy személyre, cselédjének egy kölxil búzát adjon, pro

anno N*^ 12.

Earlem. Commissio Szent-Iványon lakozó N. N.-re, hogy

Kaszap Ferencz elhajtott két ököi- végett ne impetáltassék

általa.

Eadem. Prueklet uramnak, hogy a Sassán portékiíj;ít

assignálja Lamotnak ; a mely megmarad, specifice küldje

kezéhez az Méltóságos Úrnak.

Eadem. Ocskai nramnak, hogy mivel Detrek v;írá-

ban j commendáns tétetett Stupanski helett, úgymint

Szálé dános, minekokáért jó instructióval installálja, amaztot

penig consolálja.

Die 24. Febniar/i, Palkovics nramnak a commnni(ati('»

köszönése, és Bottyán uramnak minem modalitások suppe-

diáltatása az élés öszveszerzésében.

Eadem. Toronyi Lászlónak, Tekintetes Nemzetes Vitézl

Balog Ádám fcolonellus uram regimentil)en óbristlajdinont-

ságra decretum adatott.

Eadem. Balog Ferencz sümegi commendáusnak missi-

liter, hogy ad ultimam sangvinis guttam meg ne adja a

várót; ha penig vagy valamimtklon föladja, vagy elveszti:

életéhez semmit ne bizzék.

Eadem. Révai Imre uramnak, hogy méglen Fodor
uram comniendérozottjai elérkeznek, a mostani helyiben

subsistáljon ; odaérkezvén, együtt induljanak a praetigált

postérungban.

Eadem. Az egész Dunántúl való fcolonellus urainiék-

nak missiliter per partes adatott értésekre : minthogy a

füzetmester már itt Újvárban várokozik, mindenik regi-

mentbéli quártélymestert küldjék az mustra-lajstromokkal

és docunientumokkal.

D'ie 2o. Fehraarri. A Méltóságos Fgenerális l'runk

l)alotás két hajdúja cassalis szekérrel passírol tátott Ungvárra.

Eadem. Krakovics szellei tiszttartónak reponáltatik.

hogy a kompokhoz való vasak iránt vagy az Oeconomi-
cum Consiliuuihoz. vagy fiscalitásbéli oeconomicumhüz con-

fiigiáljon.

Eadem. Kassa Ferencz Dunán-túlsó földre passíroltatik.

Eadem. Tíirök István uramnak de variis occurrentiis.

kiben egy bizonyos 100 forintrúl vah) assignatio Fekete

István részére accludáltatott. Kúu diínos devecseri tiszttar-

tónak szóló.
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Eadem. Bottyán János Generális uramnak a Dunántúl
lév nemesek számának tabellája reaccludáitatik. Item, hon-

nénd tegyen disi)ositiót az liadak számára való provisi*')

iránt, — projpctáltatik.

Ih'iit. Gyri Nagy .János coloncllus uramuak. Egy
zászl(')alja katonát assignáljon, és Szálé János név strázsa-

mester paripáját és egyéb ott maradott portékáját cseléd-

jének visszadassa.

Eadem. Balog István brigadéros uramnak intimáltatik,

hogy Pozsonyl)iíl kigyöv mészárosokat a kiadott i)assiis

mellett szabadon bocsássa.

Eadem. Nemes Nyitra vármegyének, hogy a Vágón
túl lév ])rocessiisbúl az restans portális hajdúságot montl-
liama,i'é])b kiálléttassa.

DIr ,'í*6'. Fehi-narii. Nemes Pozsony vármegyének, hogy

Géczy Zsigmond uram, nagy-szombati commendáns hét orális

és hét equilis porti(5ját naponként administráltassa bé Nagy-
Szombat városában, avagy jjenig accordáljon a várossal intci-

tentiója végett, s acceptáltassék portioualis (juantumában.

Eadem. Nemes Pozsony vármegyének szíUh'i intimati(')

Nagy-Szombat városával volanter communicáltatik.

Eadem. Hammer Menyhárt kapitány uramnak Pinnyeiné

asszonyom levele pro remedio
;

})assus Mathiae Félix tians-

mittáltatott.

Eadem. Pinnyeiné asszonyomnak, hogy Hammer Meny-
hárt kapitány uramnak pro remedio per])etrati excessus

transmittáltatott, — intimáltatik.

Eadem. llévai Imre uramnak intim;íltatik, hogy az

mostani conjecturákra nézve ne már csak négysz;íz hajdúsággal,

hanem egész regimentestül szálljon Kölxilkúthoz és onnénd
in casu necessitatis succurráljon Szinai Mihály uramuak is.

Eadon. Grajncr Antal föstrázsamcster uramnak a

karvai passuson szorgalmatos vigyázás recommendáltatik, s

az Dunán túl men szekereken ;i s(')t és muníti('>t szállít-

tassa által.

Eadem. Palásti Ferencz geuerál-adjutant uramnak,
hogy jó disposíti(')ban hagyván Szinay ^Mihály és (.írajnei-

Antal uraniot, az mostani conjecturákra nézve siessen bé

Újvárban, együtt Cziráki urammal.
Eadem. Generális Bottyán uramnak a Dun;íntúl valók-

nak confusiójára nézve, missiliter, cum deciarat ioné értésére

adatott : resumm;ílja uurgát ekkorig tai)asztalt generositássa

szerint; az had, hogy élésbül szükséget ne szenvedjen:

futrazséroztassa ; lia az vitézl rendnek látná inclinátióját

:

aperto marté is az ellenségnek gyöngébb ereivel desperate

THAI.y KÁLMÁN : KSZTKRHÁZY A. lÁliORI KÖXYVK. 32



498 KSZTKBIIÁZY A. TÁBORI KÖXVVK.

conHiííúljOli : lioJott iicin í;ipas/t;iliiá kedveket, protestáljon:

j(')llehet ki'veskéiíí a/ ellenség inalk(j(lni fog ngyaii rajtok,

de lövidiiap ernknek derekassaMi részét áltHlfordítván.

kihiízódkodnak a német palástja alul is. Ha azomban
teljességgel extreniitásra fakadna a dtjlog : Dunán innéd

val<') hadakkal a Dunát kü/el('tse. Egy részét Faxhoz, az

holott koin])ok elrejtve tahílkoznak. — kiihlje, más részével

a kaivai passushoz nyomuljon maga is.

Eadern. Horvát György generális perceptor uramra
assignatio az ]Mélt()ságos Úr sok ízbéli, haza szolgálotjáhan

tett ex proi)riis erogatióira és Dun;ín általment hadaknak
anticijjato füzetesekre, universim 7124 ti. d. 50., hogy ö

kegyelme exolválja.

Eiiflcm. Kárlóczi Imre hadi commissárius uramnak
missiliter, hogy Szinai, Lóczi, Fehérjiataki és Xyárai Kar-
vánál lev hajdúira mennyit eiogált ? küldje lista szerint,

quártélyokhúl exigáltatni fog refusio.

EíideiH. Esztergami káptalan tiszttartójának Kováes
Andrásnak proteetionalis forma passus, az Ipoly-torokn;il

lév t(')nak halászására.

A^íííZr^y/.Egy granatéros passéroltatott Bonefus ezeré után.

Eadem. Passéroltatott kapitány Kin Erdélyben, óbrister

Kitter regimentje után.

Die 27, Fchniarri. Darvas ^lihály és Kosovics provin-

ciális commissárius uramnak intinníltatott, hogy ide Újvár-

ban, Xyitrán és Szeredvárában magazínumokat erigálván,

mindennem naturalékrul provideáljanak, mivel az ellenség

motusira nézve Duna. Tisza, Vág mellett lév hadak öszve-

ordeieztettek, a honnénd is köU interteneálni ket Ijvíírott.

Eadem. Mészáros János és Pajor István passéioltattak

kétszáz marháknak eladására etiam extra regnum. ily

modalitással, Jiogy más, országunkban szükséges portékát

szerezzenek. Új\árott.

Eadem. Balog Ádám colonellus uram katonáinak
passus.

Eadem. Nagy-tanyiak suplicati(')ja iudorsáltatott: Tekin-

tetes Nemzetes Vitézl Balog Ádám uram. Rácz Miska
iíltal elvont lovaikat adassa vissza.

Eadem. Balog István uramnak adatik értésére mis-

siliter, hogy tegyen jó dispositi('>kat kímek által az Pozsony
városának megszállására és annak mínáltotására ; e mellett

némely lobonczos személyeknek megengedtetett bemenetelek,

de úgy, hogy maradjanak bejit.

Eadem. Ciener;ilis Bottyán .hinos uramnak exagerative

missilis, pusillanimussa (? ! !) és mintegy desperátiója végett az
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Dunántúl való (•onstituti()krii nézve ; úgy szerelmessihez

jeiJIJC'^e) azon lármáskodásának alkamatosságával czélozó

szándékosküdása inermiter exprobráltatik. Az Dunántiü val('»

hadaknak 12 mázsa puskapor, 10 mázsa ólom és 200 ksó
expediáltatott 8iimeg fölé.

Eadeni. Budai István Generális uramnak bizonyos

acclusák pro celeri transinissione recommendáltattak.

Eadem. Generális Budai István uramnak Pozsonyiul)

jíitt levelek pachétaliter recommendáltatnak.
^ríz/ejyí. Bottyán Jíinos uramnak íinalis resolutio ratione

futiiri succursus transmittendi et operationis inclioandae

communicatio, non secus nuptiarum ejusdem applausus.

Die 28. Februárit. Kárlóczy Imre hadi commissárius

uramnak : küldjön szekereket kenyér alá. Máskor egyébaránt

ne várakozzék újvári pr(')fontliázra, hanem sörénségét a

provideálásban egyél)ként contestálja.

D'ic j)rlma Mártii. — Nyitra vármegyének. Xyárai
uram hajdúi hogy ekkoráig a prófuntháztúl interteneál-

tattanak; küldje meg azért a vármegye quártélyábúl. inclu-

dált speciíicati('iban denotiilt summa búzát. ])ékeknek füze-

test és fát. Item, anticipato e holnapra annyiraval(') élést.

és az addig nem praestált hús in praetio acceptáltatni fog.

item, hogy a palezátákat vár szükségére accelerálják s

alkalmatosakat küldjenek, máskép executi('»val is meg-
látogattatnak.

Eadem. In simili forma Nemes Bars vármegyének is.

8zinai, Lóczi, Fejérpataki hajdúi végett, úgy a palezá-

ták iránt Íratott.

Eadem. Somodi Ádám uramnak az ellenségnek list;íja

accludáltatik, item adhortáltatik, hogy (leuerális Bottyán
J;ínos uram helytelen izetlenségével nem gondolván, továl)b

is íideliter continuálja az ország szolgálotját ; nemkülömben
notitieáltatik kegyelmének, hogy az computus végben

vitetdvén generális perceptor Horváth György uram eltt,

regimentje vígett csak 12,000 s egynihány száz forintokkal

maradott restantiariussá ; hanem pro enodatione az regiment-

béli tiszteknél keressen ö kegyelme valamely documentumo-
kat, kik in defalcationem praetensae restantiae acceptáltatuak.

Eade)H. Kárlóczi Imre uram az helytelen repartíti('»t

a szegénségre ne limitálja, — inhibeáltatik, baiiem liszt

iránt Nyitrára és Lévára recurráljon.

Eadcni. Tekintetes és Nagyságos Révai Imre urauniak.

hogy az 400 hajdúságon kívül regimentinek resiiluitássát

is mentülhamar.'íbb expedi.-'ilja Kíibíilkútra. vívén magokkai
két vagy több hétre való élést is.

32*
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Die 4^'" Mártii. Nemzetes Vitézl Tiuhíczí Jjíikjs maiu
Emke felé, s onnénd másfelé pusséroltatik.

Eadeyn. Palkovics uramnak a tIl(l<')^ításit kedvessen

vette, és kitetszik onnénd, a mások leveleibül : nem olyan

extremitásokban, mint Bottyán János Generális uram írja.

Hihet, a komjáti confidentia bántja. Biztassa kegyelme

a vitézl rendet : küldetik gyalogság segétségl. innénd is új

opera fiókhoz kezdünk, hogy az ellenségnek kegyelmetek t ül

reánk köll fordulnia : azomban, hogy intentuma nem secundál-

tatott, követtetett.

Ewlent, 8zent-Iv;ínyi Rafael, Hont vármegyei vice-

ispány uramnak. Balog uram regimentire küldje quártélok-

l)úl az élést, másképpen eloszlása általláttatott.

Eadem. Nemzetes Palásti Ferencz generál-adjutant-

nak. Kürt és Füzes-Gyarmat és máshová is passéroltatik.

Die eadem. Az Oeconomicum Consiliumnak resixui-

sorium de variis, intei' reliijua : hogy nem lévén tudtára a

Méltóságos Úrnak a törökök iránt Méltóságos Fejedelem

parancsolatja, — de mindazonáltal azon tíirökök partékájok

iránt való számadást magára veszi a Méltóságos Generális

uram. csak sub titulo eontiscationis vagy el ne sikkaszszák,

hanem fölszabadítsák.

Dk S. Mártii. Passus és assignatio toroczki (?) lakosokra,

hogy némely, imporiumluil lejütt tiszteket ennyihány nap
interteneálják.

Eiidem. Szabó Adámnénak, Kis-Komároniban lakik.

Tekéntvén özvegységét, megengedtetett : Aranyos eleibe a

Dunán malmot bekössön, mi a táján lakosoknak is sztd-

gálni fog.

Eadem. Kévai Gáspár gyalog colonellus uramnak,
hogy maga regimentinek listáját mentülhamarább pera-

gáltassa lustrae commissárius Somodi Péter uram eltt;

kinek is két holnapi füzetesére való assignátió accludáltatik.

és a Dunán túl való általköltözéseknek accelerátiója iujun-

gáltatik. Item, vice-kapitánya és föstrázsamestere felül

mondatik, proscribáltatik ; Szinai Mihály uramnak pro stra-

pacerozatione 15 katona assignáltatik és az regiment

számára Kárlóczi Imre uramnál egy hétre való provisió

és hús assignáltatik.

Eadem. Kárlóczi Imre uramnak assignátió, mely mel-

lett hogy az általmenö Révai Gáspár uram hadai számára
bocskoroknak vah) húsz brt assignáljon erga quietantiam.
— committáltatik.

Eadem. lvárl()czi Imre uramnak Nyitrán ennyihány
hordó liszt assignáltatott ott lév prófuntmesternél. mellyet
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meutülhamaiébb szállíttassa Bátorkeszirc*. Item. egy hétre

való ])rovisiót adjon Révai Gáspár uram regimentje számára.

Die 4. Mnrt'ii. Szent-lványi Ráphael vice-ispány uram-
nak a palezáták beliordatásának accelerálása végett, és mun-
kások — numero 400 — ellállítása intimáltatott, az ország

füzetesére. Item, hogy Bersenyi két káplányát más, nyugo-
dalmasabb helyre dislocálná a Nemes Vármegye, requirálta-

tott, eadem expositione incommoditatumhactenusperpessarum.
Item. Szinai Mihály uramnak. Karvánál sörényen

vigyázzon ; alkalmas ernek is a most mellette levkkel
megfelelhet. Föl is váltatódik rövidnap.

Item. (lyri Nagy .lános colonellus uramnak de erec-

tione domus magazinalis, hogy l)izonyos commissáriusok
rendöltettenek. Item, hogy az itt lév hadakkal Excellen-

tiája is általmégyen és maga s regimentje Babócsai uram
által fölváltatik, — megiratott.

Endetu. In simili forma liétey György uramnak, kinek
is katonasága Budai István Generális-Mezei-Strázsamester
uram bi'igadérossága alatt lév katonaság által proxime
fölváltatik.

Endem. Brigadéros Balog István uramnak intimálta-

tik: hogyha legkisebb intentióját észreveszi az ellenségnek,

hogy Pozsony^ felé szándékozik, — mindjárást tegye hírré

a Méltóságos llrnak, az egész hadakkal Pozsony eleiben fog

szállani. Item, Pozsonyl)ul kijöv mészárosokat rursus

bébocsássa sine difticultate Pozsonyban.
Eadem.. Generális Buday Istvány uramnak rum requisi-

tione intimáltatik, hogy az maga brigádájával brigadéros
Ocskay László uram intentióját seeundálja.

Eadem. Brigadéros Ocskay L;íszl(') uramnak az morvái
ellenségre való vigyázás, úgy Trencsényre is recommendál-
tatik. Az is adatik értésére, hogy in casu necessitatis

reíjuirálja Generális Budai Istvány uramat: az maga
Inigádájával azonnal seeundálja inüíutióját.

Eddoíi. Ilévai Gás])ár uramnak missiliter. hogy csak

continuálja általmenetelét az Dun;in. A minémü 4U00
rhénes forintot kezéhez vészen, assignálja Palkovics uram-
nak, melyrül is quietáltassa magát.

Eadem. Szakolczai salvacjuardiának, 8ugó uramnak,
hogy közel lévén Morvához, tudósítsa Lichtenstain herczeget.

hogy az kanczáit (lia) a Méltóságos rrtúl vissza akarja

vennyi, — küldje meg az pénzt.

DU' ()'" Marti). Fodor László uramnak. Siessen Beszter-

czérül Bercsény Fgenerális T'runk bagázsiájának strázsá-

lására 150 hajdúival; és a mellett l)unán túlsó félrül
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csobáiiczi hírek iránt és Puzsuiiibul jött relatiók s Neiiies

Turócz vármegye levele committáltatott.*)

Item. Géczy Zsigmond uramnak, hogy az Méltóságos

Urat leveleivel ne i)raetereálja : fizetetlenül se curér, se staphe-

ták nem promoveáltatnak, küldetik a végre ö kegyelmének

száz tallér.

Die 7. Marti). Nyarai uramnak. Bajn(3cz dominium-
l)éli praefectus az kegyelme hajdúi provisiója eránt miké])

adhortáltatott? sub volanti megküldötött.

Die 9. Pozsombül desertált 3 német Norvaldhoz

Árva vármegyében, más kett peniglen Beszterczére passérol-

tattak cum recommendatione.

Eadem. Colonellus Balogh Ádám uramnak tovább is

tapasztalt szép hazalisága recommendáltatik. Ezerinek in

completum statum való reductiója, avagy, ha az elmúlnék,

az karabélos-regiment adatik kegyelmének.

Eadem. Kétei György uramnak. Hogyha az ellenség

az lineán belül veszi magát : Nagy János urammal együtt

általszállíttatik az Dunán.
Die 10. Géczy Zsigmond nagy-szombati commendáns

uramnak intimáltatott, hogy Viza püspökét ad ulteriorem

dispositionem tartóztassa meg.

Eadem. Generális Budai uramnak, hogy brigadéros

ücskai uram requisítiójára conferálja brigádájával együtt oda

magát, az hova az szükség kívánja.

Eadem. Géczy Zsigmond uramnak. Várjon jó készülettel

Nagy-Szombatban, és Károlyi uramnak ráczczal megvere-

kedett szerencsés actussa communicáltatott. Küldje emberit

száz tallérért postákon.

Eadem. Szluha praefectus uramnak, hogy lévai, szé-

csényi, gyarmati pr(')funtházoktul zab és liszt küldetik

Újvárhoz, és vármegyékrl marhák hajtatnak. Percipiáltassa

s conserválja hadak szükségére.

Item. Nyitrai prófuntmesternek is, hogy nagy-csapoli

és báti magazínumokbúl küldénk lisztet. — Percipiálja s

conserválja.

Die 11. Marti). Krasalkovics érsek-újvári ju'jstames-

ternek : includált, Nedeczky Sándor, Méltóságos Fejede-

lemasszony hoffmesterének szólló pachetum recommen-
dáltatott."^

Eadem. Kárlóczi uramnak engedelem, indultuniát

czédulánkért halászatra oszthassa.

*) Kabutinnak február 2ü-iki csobánczi csúfos visszaveretése,

továbbá az elpártolásra felhívó túróczi híres levél értetik.
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Eadem. Aiidreánszld Zsigmond uramnak iratik, hogy
bizonyos consternátiójáia, brigadéros Balogh István uram-
nak is insinuálván, transferálja magát Sentére.

12. Mnrf'f/. Sente várábul Géczy Zsigmond uramnak,
hogy elbb hegyaljai városokra diversiót teszünk, annak-
utánna Nagy-Szombatban is, értésére adatott. Oeskai uram-
nak szólló levél pro transmissione recommendáltatott.

Eadem. Bokros Pál uramnak, hogy bizonyos dolgok

consultatiójára nézve transferálja magát Szent-Györgyben.
/'i). MarfiJ. (Jcskai Lászh) brigadéros uiamnak, hogy

az (üres hely/ ha szerencsés progressusát remélheti,

nem szükséges Generális Budai István uram brigádáját

bevárni ;
— holott nem Ítélheti : várja meg Generális uramat,

és unitis viribus csapjon bé Morvában.
Eadem. Ebeczki érsek-újvári commendáns uramnak

megengedtetett az curára való menetel ; hagyván jó rendben

s disposítióban az praesidiumot, bízza Nyarai László uramra.

Eadem. Colonellus Nyarai Lászh') uramnak : commen-
d;íns Ebeczki Imre uram kimenetele után az praesidiuni

dolgai kormányozása recommendáltatik.

Die 14. Berthóti Zsigmond uramnak orderében inti-

máltatik, hogy az Yágon túl való statiójábul ezerestül

magát transferálja az Víigon innénd való földre.

Eadem. Ebeczki Ádám uramnak is in simili forma.

s többi hadának commendójává tétetett.

Eadem. Szobi Farkasnak adatott értésére, hogy Géczy
Gábor colonellus uram két seregei váltsák ki az postérungl)úl.

Eadem. Arvai commendáns uramnak. Az ottvab')

gvardizont, mivel jó fegyveres, küldje ki, — másokat Orbán
Czelder uram regimentibül, a kik nem oly fegyveresek,

acceptálja helettek. Vármegyére imponálja fegyverezéseket.

Eadem. Szeredbül Tekéntetes Nemzetes és Vitézl
liétei János colonellus uramnak order. hogy Kir;ilyfára

transferálja magát az katonasággal, ad ultcrioreui disposi-

tionem.

Eadem. Három súriaknak protectionális adatott.

Die lo. Szcnczi mezvárosi lakosok conservatiój;íra

salvagvardia adatott.

Eadem. Szenczi városi lakosoknak conservati(')j;íi-a

protectio.

Die 16. Marfj). Szenczy István comraissjíriusnak, hogy
az lajbgvardiának lu'ovissiót administráljon.

Eadem. Homer Menyhiírt laibgvardial)éli kapitánynak
orderiben intimáltatik, hogy Szenczre ti'ansferálván magát,
ad ulteriorem dispositionem sulisistáljon.
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Dic 17. Szilly Mártoiiy, Dunántúl való lovas had-

nagy passéroltatott cnm adjiinctis Méltóságos Fögenerális

Székessi Gróff Bercsónyi Miklós uiain ö Exccllcntiája után.

Eadem. Nagy-födémesieknek salvagvardia adatott.

Eaclem. Nemes Pozsony vármegyének, hogy assistá Íjá-

nak Nemzetes Vitézl Helh^pront János hadi fcommis-
sárius uramnak annona vásárlásban in gremio comitatus.

és vecturát adniinistr;íÍjának.

Die 18. Az udvari kovács Érsek- Újvárban passérol-

tatott bizonyos borokkal.

Eafleiii. Fodor Lászl('» uramnak niissiliter. hogy az

két taraczkkal és ezerével menjen mentlhamarébb Puszta-

Födémesre és ott subsistáljon ad ulteriorem dispositionem.

és a szeredi hídnál semmi istrázsát ne hagyjon.

Eadem. 8zluha Ferencz uramnak, hogy az katonáknak
már ment parancsolat, hogy Sókon se az marhát, se szénát

ne háborgassák. Az is adatott értésére, hogy Gróff Obrs-

torfnál lév szakácsnak vele való clmenése im])ediáltassék.

A raboknak Szegedrül kiszabadulását admaturálja.

Eadeni. Kapitány Homer uramnak, hogy Szenczre

nyomokodván laibgvardiával, ott subsistáljon ;k1 ulteriorem

dispositionem.

Eadem. Intimáltatik, hogy az miném árestált ökrei

vannak Kocsi Györgynek Nagy-Megyeren, manumit tálja

kilenczen kívül, kilenczet penig küldjön Szeredben.

Eadem. Géczi Zsigmond uramnak. — Nagy-Szombat-
ban várjon bennünket.

Item. Nagy-Megyeren lakozó Kocsi Györgynek Iá

ökrére adatott protectio.

Item. Generális Budai István urajuuak. Szalay Pál

uramat útjábul is revocálja : indisposite regimentét ne hagyja.

Oexkni uram maija, is affentálni forfja morvái próbát; csak azért

készen tartsa in uno corpore a maga brigádája alatt lévket.

Item. Méltóságos Fgenerális Gróff Bercsény ^Miklós

uramnak Bottyán uram és mások levelei túlsó földrül

communicáltattak, és Leopoldbúl kiszökött dragonyosok felül,

s egyiknek megíilésérül tudósíttatott.

lton. Brigadéros Babócsay uramnak, jöjjön Nagy-Szom-
batl)an, — intimáltatott. In siuiili forma Fodor Lászl(>

uiamnak is.

Eadem. Stupansky uramnak, hogy miért nem tudt'i-

sított az minapi Pozsony ;datt való hirma eránt ? és némely

l(>velek pozsonyi connueudiínsuak szólván, in acclusis meg-
küldettek. C'aeterum de oeeurrentiis tudósítása recom-

mendrütatik.
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Die 19. Honniier Menvliárt laibgvardiabéli ka])itáii-

iiak orderél)en intiuiáltatott, hogy az laibgvardiával együtt
transferálván magát quártélyában, ad ulteriorem dispositio-

nem subsistáljon.

Earlem. Jeszenszki Mihály commissárius uiainiiak

intiuiáltatott, hogy az dragoiiyos-regementre hiíst, kenyeret

és abrakot adjon.

Eadem. Balogh István uramnak, hogy Pozsonynak
minden constitiitióit, de signanter küls városának, híd-

jának és csallókíizi labanczoknak j('»l investigálja, s investi-

gálván, titokban tartsa és Generális uramat Nagyságát
mindenekrl genuine informálja.

Eadem. Bokros Pál uramnak, hogy Austriában maga
hírével operátiókat tegyen, s dívíni ffh'reniji) malmokat ron-

tassa el és bocsássa le az Dun;ín.

Eaderit. Generális Budai uramnak, hogy commendója
alatt lév hadakat mindem szempillantásban oly készen

tartsa: a midn ücskai uramtúl succursus végett requirál-

tatik. kegyelmét okvetetlen megsegítenyi el ne mulassa.
Eadem. Ocskai uramnak, hogy az elbbenyi disposítiók

stálván, ratione succursus recurráljon Generális Budai
István uramhoz, a kinek is vagyon immár az eránt parancso-
latja, s el se mulatja.

Eadetn. Oberster Bonephusnak order, hogy accelerálja

maga útját Szered felé, két hétre való élést magával elhozv;ín

a militia.

Eadem. Fodor László uramnak, hogy Beszterczéríil

hajdúságnak residuitássával siessen le ide Vág mellyé,

hasonlóképen két hétre való élést hozván magával.
Eadem. Balogh Istvány uranmak, hogy Magyar-Bélre.

Német-Bélyre és Cseklészre személyje szerént szálljon, de
két compániát küldjen be Vizközben, és dependentiája lévén

Generális Budai István uramtúl, a honnénd a i)arolát kivegye.

l)ie :é<K Brigadéros Ebeczki István uramnak orderéjjen

intimáltatott, hogy az maga seregeit Özent-Péterre szállítsa

s onnénd Komárom eleire vigyáztasson: Rétéi Jánosét
Benekre. Esztergám eleire azok által patalléroztasson. Kémén-
den lév Géczi uram két seregit küldje ezeréhez. Szálai

uram Szent-Péteren lév két seregét is küldje ezeré ut;ín.

Bertli()ti Zsigmond Madáron lévén. Ha az ellenséges consti-

tútiók úgy hoznák : a hová kévántatnék, oda conferálja

magát brigádájával együtt, hagyván két-két seregeket ]»os-

térungokban.

Eadent. Generális Hudai uramnak. Kis-Duna mellé

Xémet-Gurabra menjen, maga és brig:ídájabelieket a táján
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S/állítsa, azokkal Csallfjközre vigy.-íztasson, Balogh István

urammal Pozsony eleire, és a midn (Jcskai uram kévánja

succursusát, secundál ja : és vicissim van ordere kegyelmé-

nek is: dirigálja tudósítását Sentére; — egy szóval, dex-

terizáljon, liogy megszkölt leopoldiak igyekez segétségének

ol)Stálhassunk. O kegyelmére bizattatott azon lineán situált

hadaknak kormányozása.
Eadem. Stupavski uramnak, hogy igen akarja a Méltó-

ságos Ur, (hof/y) a minapi Pozsony alá való eruptiónak alkal-

matosságával nagy félelmet causált. Caetera committuntur
dexteritati. úgymint : jó kémeknek küldése az ellenség motus-

sának megtanulására.

Eadem. Szarka uramnak de oeconomicis in (luartirio

peragendis.

v'i. Marig. Pál Deákné asszonyomnak kegyelmének
Nagy-Szombatban és onnan Gyöngyesre Sentéi-ül passus.

Eadem. Balogh István instantiájára executionalis paran-

csolat Nemes Nagy-Hont vármegye tiszteire, hogy az quár-

télyban nem lehetvén mindeneket, a mit köllött volna,

adni : az quártélyban vagy in natura, vagy in aere refun-

dálják, secus ezen küldött seregek exequálják.

Eadem. Kapik János hadi commissáriusnak Íratott,

hogy Bazimban lév bizonyos fiscalis borokbül köldjön 30

akó bort.

Eadem. Vöröski dominiuml)éli íicalis tiszttartónak

commissií) adatott, hogy Modorban lév fiscalis borokbül

30 akót adjon.

Eadem. Protectionális levél az egész Vízközre.

Eadem. Szluha Ferencz uramnak missiliter, ,hogy az

Méltóságos Gróff Bercsény uram parancsolatjábúl üjv;írl)an

köllött Géczy István (Gábor) uram ezerébül két compániát be-

küldeni Szobi Farkassal. Kegyelmetek széna eránt provideál-

jon. E mellett tardoskedgyiek szekerei visszabocsáttattak.

Kapitány Homer ellen beadott instantiájára bvebben
maga fog választ adni.

Die 22. Marti). Budai Istvány Generális uramnak.
hogy Bokros Pál uram mellé három sereget brigádája alul

egy morvái vagy austriai excursio attcntiílására rendeljen,

és Pozsony alá is portáztasson.

Eadem. Stupavski Andrásnak, hogy az pozsonyi cor-

respondensének valamely modalitással i)ersvadeálja. hogy
tovííbbá is folytatvíín correspodentijíjokat.

Eadem. Xemes Árva vármegyének ^ adatott értésére,

hogy Bévai Mihály uram a Méltóságos Úr regementjében
«'»l)rstlajdiuanttá dcci-etííltatott ; azért Luzsinszky uramnál
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lév compániáit ad effeetivuin statinn reducálJM. nnmdéiozza

és úgy megfegyveresítse, valamintha most újonnan elü.-íllí-

tani köllenék, — serio intimáltatik.

Eadeni. Farkasdra, Faikashidára salvaquaidiák pro

conservatione.

Eiuleni. Vice-colonellus Révai ]\riliály uramnak orderi-

ben intimáltatott, hogy az Mélt(')ságos Generális karaljélyos

regementÜK'ii Luzsinszky Sándor uram ezerébi transferálja

magát, vévén maga mellé Nemes Tnrócz, Liptó és Árva
vármegyékbi val<') katonaságot, — intra duas septimanas

spatium gyüjjön, valahol hírét hallja Nagys;íg;ínak.

Eadcni. Babócsay Ferencz uramnak missiliter, hogy

Bonefu^ gyalog kapitánya által visszabocsáttassa a forspon-

tot tardoskedgyieknek és a Norval bagázsiáját visszaorde-

rezze, a forspontot penig visszabocsáttassa. Ha coiitrarius-

kodnék, etiam cum im})ositione aresti effectuálja.

Eadem. Vizköznek salvagvardia adatott.

Eadem. Vajkaiakra commissió, hogy halat hozzanak.

Die 28. Marti). Generális Györki Pál uramnak, hogy
az reductió végett siessen az hadakhoz s adlaboráljon

reductiójokban, mivel reája bizattatott egyrészrl.

Eadem. Koklács mustra-commissáriusnak intimáltatott,

hogy éjjel-nappal postai alkalmatossággal, elhozván minden
documentumit magával, siessen Sentére gyönni.

Eadon. Sipeki Mihály, Pozsony vármegyei vice-isi)ány

uramnak az vármegye nevével az offerált ajándék meg-
köszöntetett.

Eadem. Okolocsány Miklós Trencsény vármegyei vicc-

ispánnak intimáltatott, hogy colonellus Winkler Wilhelm
uram ezerinek az quártélya eránt való restantiiíját adassa

meg az vármegyével.

Eadem. Mészáros Mátyás név hadnagy, Yinklcr
uram ezerebéli, passéroltatott negyed magával Nagy-Hont
vármegyében, az elszéledt hajdúság öszveszedésére, s két

hét múlva tartozik visszatenni.

Eadem. Szász Mártony csobánczi commendáns uram
adjunctusival együtt dicsíretes magokviselések recommendálta-
tott Mélt(')s;ígosFügenerális Bercsény uram Excellent i;íj;ín:íl.

Eadem. Sopronyiaknak salvagvardia.

Eadem. Krasalkovics uianmak. Az minémö ad(')ss;íg;i

vagyon Visnyai Miklósnak, adja meg; netalántán más mód
adhibeálván, másként fog procedálni.

Eadem. Tur('»czi (Jáspár uramnak, liogy az karkóczi

hidaknak elh-inyiísa. ha az német ljeo})oldban akarna menni,

nagy im|)edinicutumár;) lenne: kire nézve o\ is li;íuv:iss;i.
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L\ideiii. Taxoii\ iáknak salvagvardia adatott.

Eadem. Assijjnatio tornócziakra, liogy Paur luaiii

bagázsiáját interteiU'.'tlják.

Die 24. Ocskai Lászlc't l)rigadéros uraiiiiiak k('t rend-

beli (order?/. hogy az Felióihegyen föllül való földet con-

serválván, ott maradjon. ^Nlindcnnéin disposítiói a])prol)ál-

tottaiiak.

E(id<'))t. Szeredig bizonyos lakosoknak keresked j)assiis

adatott.

Item. Fodor Lászl(') uram liajdúinak futrazsérozásra

passus.

Ifem. Bene P;íl districtualis commissáriu8 uramnak.
magazínumokra imimnált liszt és abrak, úgy vágók végett,

melyeknek Újvárra és Nyitrára szolgáltatásokban assecurál-

tatott a Métóságos Úr, (még)sem. effectuáltatott. Azért
serio intimáltatott : mivel már szkíilnek az hadak, ne protra-

liálja ideküldéseket.

Item. Szinai uramnak. Eerthóti Zsigmond elszélledett

regementje eránt, hogy Kereskényi László .S eompániával

helette Kíilxilktra ordereztetett, értésére adatott.

itei)!. Kereskényi László óbristlaidinant uramnak
order expediáltatott. cum declaratione : menjen Kíibülkútra.

vigyáztasson karvai passusia, patalléroztatván maga 3 com-
pániájával.

Ifem. Salvagvardia köjjösdieknek.

Item. Salvagvardia puszta-kürtieknek.

Item. Tornócziakra itei'ato parancsolat, hogy Paur
uram bagázsiáját interteneálják, kölömben négy compánia
mégyen reájok, az kiket köll tartani.

Die 2n. — Ocskay László brigadéros uramnak. Az
pozsonyi hídnak elrontása iránt tett disposíti()k api)robáltat-

nak. Szakolczai processusjíbul Érsek- Újvárhoz kévántató

szekereknek relaxatiója adatott értésére,

Item. Méltóságos Grenerális-Commissáris Keri'sztszegi

Gróff Csáki István uramnak, az hadak számára kéván-

tató pénznek, mundérának és élésnek mind az tizenhárom

vármegyék eltt s mind peniglen Beszterczén az urakmíl

való adurgeálása recommendáltatik.
Itent. Grajnei- Antal tábori fstr.-ízsamester uramnak.

Csallóközi exorbitantiáknak és mástele. ottan perpetráit

excessusoknak inquisítiójára instructionaliter exmitt.-íltatik.

Itoi)}. Balogh István brigaderius uramnak, hogy a

praemittált inquisítió bátors:ígossabban ])eragáltassék : bizo-

nyos katonasíígbul ;íll(') assistentiát adjon ft^llebb megneve-
zett Cirajner Antal uramnak.
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Itetn, in cadcin uiatL-ria, die eadeiii. Takács György
csallóközi gondviselnek, hogy a fiscalitás pioventussábul

mind fölll specificált fö-strázsamester uramnak, s mind
pediglen az mellette lév katonaságnak szökséges provisióval

succurráljon és magát Grainer uram mellé adjungálja,

missiliter committáltatik Sentérül.

Ifem. Ekker Mátyás uramnak, hogy csak az elhbenyi
falukon maradjon ; és az mustralis tabella accludáltatott

kegyelmének, kihez képpest köll az regementet mustrálni.

Item. Babócsay uramnak. Mivel mustramester nincsen,

contentus lészen, Qia) tisztek annotálják a rubricákot

listában. Urbán (Jelder uram hírei nem veriticáltatnak.

Bercsényi uram levelei includál tattá k.

Eadem. Eszterházi Dániel uramnak. Berthóti uram
elszélledett regementjének fbb okait kikerestesse, exe<[uál-

tassa, kiváltképpen némely tizedest. Novellák communicál-
tattanak.

Eadem. Tornóczon lakozó Polányi név hadnagynak
ab intertentione exemptió.

Eadem. Budai Istvány uramnak. ÍSzalay P;íl uram
regementjét, ha hítja : nem subsistálhatnak mostani helyek-

ben, máshuvá sine turbatione lineae, transferálja.

Die ^6. Marti). Ocskai László uramnak. Vágón innénd

lév hadaink lineáira s felszedésére nézve (a német) eltért,

nem meri attentálni Leopoldnak segétségét. Pruknál hidat

csinált, Dívín felé ; onnét Morvának és talám úgy igye-

kezik irrumpálni. Vigyázzon : innénd Sentérül secundáltatik.

Turóczi Gáspár küldetik post reductionem melléje, és hogy
pozsonyi malmokat rontassa el. hídjoknak árthasson vélek.

Pénzért oly embereket dis])onáljon.

lte}}i. Szinai uramnak. Maga és Fehér])ataki ezerével

váltsa föl Révay Imre uram Karvánál lév ezerét, mivel

ez mustrára attraháltatik.

Item. Kis Istók név katona Selynu'czre passéroltatik

bizonyos ökríik elhajtására.

Item. (ienerális-i^strázsamester Budai István uram-
nak vagyon indultuma, hogy ezen keddre compareálhasson

az Méltóságos Generális I'runk Excellentiája eltt.

Eadem. Ocskai Sándor uramnak missiliter. hogy Rétéi

János uram katonáinak excessusát a kossutiakon remedeál'ja

és arceálja.

Item. Kis István passéioltatott Hcllempach uram
secretáriussához.

Ifem. Salvagvardia als(')-kürtieknek adatott.

Ite)n. Protectioiuilis Hculi név helységre.
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lton. Vinkler uram Iratán lév hadnagyának order.

hogy Patárul Köpösdre tansferálja magát.
Itein. Révay Mihály uramnak missiliter, hogy az

reductióban serénykedjék, és az elöbbeni tisztek csak gyüjje-

nck el vele.

Iteni. Szollösy Gáspár, Nemes Pozsony vármegye szolga-

birájának missiliter adatott értésére, hogy az Vizközre hely-

telen tütt repartítió reprobáltatott az hús eránt.

Dle 27. Mfirfj). Rétey Gryörgy uramnak replicáltatott.

hogy jöjjön által az Dunán. Ha akarja, mehet quártélyába.

ha nem : a többit találja Kis-Duna mellett, és Ebeczki.

Rétey János uram ezerebelieket küldje regementekhez.

Item. Bottyán uramnak. Mellette lév 30 dragonyost

és regimentembéli (lilányi úríival 2 trupjjot, mivel reducáltatni

fognak, küldje által, úgy Nagy János ezerét is, mivel

elrongyosodott és semmi hasznát nem veszi ; azután másokat
küld, frisebb hadat.

Item. Gilány úríinak. Azon 2 truppal és Bottyán

uram mellett (Ivvo) 30 dragonyossal jöjjön által reductióra

Norval uram regementjében. Maga ugyan és magyarok oda

nem applicáltatnak, (hanem) megtartom magam mellett.

Item. Mersovskinak, fölfödre. Mellette lév 80 személ-

bül álló truppot, minthogy az reductiót sürgeti Bercsényi

uram és már Norvál regementiben ezek applicáltatni decer-

náltattak, — resignálja Gróff Norvál embere kezéhez. Maga
is, ha azon ezerben akarna, mehet; holott nem: talál-

tatik accomodátiója.

Item. E végre küldend kapitány-lajdinantnak Szepes-

ségre passus.

Item. Keczer Sándor uramnak az régi correspondentiá-

nak folytatása recommendáltatván, az occurrentiák commu-
nicáltattak, és az minémö 80 dragonyos vagyon Mersovskival.

azokat Norvald uram oda expediált tisztinek assignáltassa.

Item. Vámosfalvakra és Vámosútra salvagvardia

adatott.

Item. Gyarmathi Gergel, Károli 8ándor uram udvari

seregebéli katona, ugyan Károli Sándor uram után passé-

roltatott.

Item. Luzsinszki Sándor uramnak,. hogy regementibül

obveniált contingens C(>mi)agniákot Méltóságos Generális

uram dragonyos-regementjiben mentülliamarébb expediálja

llévai Mihály óbrest-lajdinant uram által ; innen pedig

hasonl()képpen kegyelmednek obveniáló contingens trans-

mittáltatik. Transmittáltatnak hasonlóképpen jó, fundatus

hadi tisztek.
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Item. Generális Bertbóti Ferencz uramnak, hogy

Melsovski (igy) Ferencz kapitánynyal lev dragonyosokat föl-

földrl idó'vontatás nélkül ideküldje. Hasonlóképpen recom-

mendáltatik a jó correspondentia kegyelmének.

Item. Brigadéros Balogh István uramnak Stomfán és

Detreköben lév raboknak kiszabadítása erga cartellam

missiliter recommedáltatik.

Die :<í8. Mart'y. Ocskay uramnak Dunánti való

conjectúráknak mivolta missiliter declaráltatik ; a mellett

Budai István Generális uramhoz küldend succursusnak

post peractam actionem molarum Austriacarum visszaküldése

recommendáltatik.

Ite)n. Brigaderius Ocskay uramnak megköszöntetett

az dívíni malmok lebocsátása
;
pozsonyi hídnak és a kévánt

próbának succursusára híd készen tartatik. Elbb tudósí-

tásátl vár : mi módon aggrediálni akarja ? adatott értésére.

Itejn. Spindler név óbrist-lajdinantnak passus ada-

tott az Dunán által vah') menetelére.

Item. Tekintetes Nemzetes és Vitézl Babócsai Ferencz

brigadéros uramnak missiliter adatott értésére, hogy az

leopoldi dolgoknak folytatása megtekéntésére megyén az

Méltóságos Ür ; úgy az miném tisztek iránt írt kegyelme,

nem lészen fogyatkozás az reductió dolgában, jóllehet azon

tisztek közöl egy kapitány és egy dobos túl vadnak az

Dunán.
D'ifí 29. Marti). Oberst-bohmajster Palásti Ferencz

uramnak instructió az regement reductiójának rendire és

tisztek installátiójára, Ijuzsinszky ^uram regementjébül com-

pániák elhozatására. Túrócz és Árva vármegyéiül azoknak
mundér és paripa s fegyver adására ; melyeknek végbenvitelére

Tekéntetes Nagyságos Eévay Mihály (')brst-lajdinant uramat
hagyjon az vármegyében.

Die Hl. Ebeczki István uramnak. Sietve jöjjíin rege-

mentjével, mivel a német Leopold succursusára jön, el is

haladta Szenczet. Hagyjon mindazonáltal (Szent-) Péteren

(elbb »Szenczen« állott, de kihúzatott^ postérungot. Order
Sente vára búi.

Item. Turóczi Gáspár colonellus uramnak orderiben

adatott értésére, hogy az leopoldi bloíiuádábúl kigyövén.

siessen sentei hídhoz, az taraczkokat és lovas seregeket

elhozván magával.

Itehi. Norvál colonellus uram, hogy mellette lév
regementekkel mentülhamarél)b compareáljou csak köny-

nyebb szerrel Szenczhez.

Die 1-ma Április. Diószegi lakosoknak salvagvardia.
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D/V 'r^-ilii rjusdein. Ebcczki Imre uram újvári com-
mendáiisnak. Az ott hagyott két sere*r<'t küldje quártélyában.

mert praet'ectus uram a szénának szükségét írja, s azon-

kívl sincsen a praesidiumnak reájok szüksége.

Item. Hangosi Imre í'tbrist-lajdinant uramnak, hogy
az regement bagázsiáját Puszta-Kürtön hagyván, maga
ezerestl siessen az semphci hídhoz, úgy minthizonáltal.

hogy feles zászlója lévén, a ki nem kévántatik, azokat is

az bagázsiával hadja, a hol is maga Excellentiája per-

sonaliter fog compareálni intra duas horas.

Itnn. Straka uramnak p;ítens és egyszersmind recom-

mendatio Generális Bottyán János, úgy Bezerédi Imre
uramhoz is:^ accomodáltassék.

Item. Ujvárosy uram, Xagy János uramnak regementje

commendánsáuak. a ki is Sopornyán hagyatván bagázsiáját,

maga könnyszerrel compareáljon seregestül az f(ilcbl»

megírt hídhoz.

S-tia Április, (xenerális Bottyán János uramnak mis-

silis levelére válasz adatik, hogy tudniillik már az ellenség

Leopoldban bevitte az élést clancularie, hogy senkinek nem
lehetett tudtára bizonyos készületi ; mindazonáltal vissza-

tértében egy kevés diversiót tévén, az ellenségnek nem kevés

kárt tettének az mi hadaink. ]\[ely ellenségnek szcíma három
regementbi állott, igen complete jicnig : hihet, hogyha
valami machinátiót kévánna az Dunántúl indítani, csak köny-

nyen resistálhatni, Bottyán uram maga az hadakat és tiszteket

ne disgustálja, stinkább szaporítsa. A szent-endrei ráczokat

maga passusa mellett ne engedje szabad commerciumot exer-

ceálni, melybi az Xemes (Jrszágnak nem kevés kára követ-

kezhetnék. Nemkülömben Bezerédi uram mellett lév két

dragonyos-compániát, úgy az lajbgvardiára ap])licált hatvan

személybl álhi dragonyosokat.az hadak re(lucti('»jának alkal-

matosságával mentlhamarébb expediálja az Dunán innénd.

Die 4-ta Április. Andreánszki Zsigmond fstrázsames-

ter uramnak intimáltatott, hogy Majténrul, Diószegrl. Kis-

Mácsédrúl és Szent-Abrahámrúl Pozsonyhoz közelebb dislo-

cálja az seregeket, s onnét vigyáztasson sz<)rgalmati>ssan

Pozsony eleire,

Itetn. Babócsay uramnak, hogy Homer uramot instal-

lálja Uróff Forgács uram dragonyos-regementiben óbrist-

bochtmajsteruak,

IfoDi. Ludnic Albertnek ])assus Báron Visznyák rege-

mentiben.

Item. Vinkler uramnak ])assus stubnai hévízben mene-
telére expediáltatott.
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l)w ó'"^ Április. Grajiier Antal uramnak instantiájára
expediáltatott oly commissio, hogy midn requiráltatnak
valamely tisztek pro assistentia az mostani expedítiójábaii,— azonnal tartozzanak.

Item. Gréczy Zsi.^mond uramnak intimáltatik, hogy
újjobban siessen menni Nagy-Szomljatban, a holott is maga
elöbbeni functióját continuálja.

Item. Ocskai Lászhj uramnak indultum adatik, hogy
házához egy kevés diversiót tehessen, melynek alkalmato^s-
ságával Emkére compareálhat.

Ite})}. Palásti Ferencz óbrist-bochtmajster uramnak,
liogy az^ hetvenhat személybl álló contingens s obveniáhí
katonaságot Luzsinszky uramnak csak káprályokkal is prae-
sentálja, a több tiszteket ])eniglen a kik Luzsinszky uraui-
nál nem akarják a szolgálatot acce])tálni, JVorvakl uramhoz
expediálhatja

; nemkülömben az regement contentus lehet
tíz szekérrel.

Die 6'^« Április. Rétey György urauniak replicálta-
tott

:
Quártélyában regementje a meddig Dunántúl volt haza

szolgalatjában, — abrakját kiszedhesse, megengedtetett in
natura, de pénzül éppen nem javallja ; ez is arra nézve : mint-
hogy lovaik ruegromlottak, jovolhassanak.

Item. Kárlóczy uramnak, a B;ítorkeszi és a táján
lév postérungnak ])rovisiójáiúl ; adhortáltatott : sorénkedjen
komáromiakkal commerciumot.

Item. Urbán Czelder uramnak, hogy már Kárlóczy com-
missárius uramnak ezek intimáltottanak, adatott értésére, és
fölváltatása is 4 hét múlva ; csak addig magát patientálja.

]ter)K (3berster Urbán Czelder uramnak intimáltato'tt,
liogy közönségessen hírleltetik az komáromi ellenségnek Eszter-
gamot segéteni czélozó szándéka ; ahozképpest által az Dunán
túlsó részre háromszáz jó hajdúságot taraczkkal együtt szál-
lítson által, az Dunán két fell impetálja jó vigvázással
az ellenséget.

Die 7^"' Április. Brigadéros Ocskai László uramnak
adatott értésére, hogy az hajduságbéli succursus bizonvos
helyes considerátiókra nézve Trencsényhez nem mehet; —
hanem Bezegh, Luzsinszky. 8zádeczky, és az kegyelme
maga ezerével, fölszedvén az földnépét. Morva tájékán
impediálja az ellenség szándékát.

Item. Ocskai uranniak missiliter parancsoltatik, hogy
Generális Budai István ui-ammal conjungálván magát, avval
az kenny liaddal bár jöjjön Trencsénnek segétségére az
n)orvai ellpnség, bár nem: menjen he Morvában, es valami
liostUitást eU-övetliet. elkövesse.
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Iffiii. Vizíi püspíik iiraiunak iiiissilitcr jjarancsoltatik.

Ikjíív idövüiitatás nélkül (Icncrálishoz ide p]iMrjkére siessen,

kiben kiilümbet se cselekedjék,

Ite)n. Píl)er liászló })iisj)(>k ui-aninak missilis. lidiiy

alázza meg magát ide Emkére, és a j('t correspondentiát

tartsa meg tovább is.

Ifcm. Liptai dános, Balogh Jstván uram strázsamesteré-

nak, hogy Viza uramat jó custodia alatt késértesse ide.

Item. Occonomicum eonsiliumnak semptei dominium
eránt, bogy ne ]jr(')l>álják másnak árendában Ijocsátani,

mivel Generális Uramnak nagyobb vérsége vagyon ahlioz

(Tliülcöly-leszármazáf:.) mint másnak, etc. etc.

Item. Assignatio Lányi Pál hámorozó inspectorra

patk(')k eránt.

lton. Hegeds Mátyás j^asséroltatott Tavarnokra.
Iti'in. Ekecsy Mártonnak keieskedésre passus. éppen

Lengyelországban.

Ití'm. Stupanszky uramnak. Non (djstante eo. csász.-íi'

bellicnnij;Uul passusa légyen Szunyogh Gásjjár uramnak,
mindazoujíltal adlaboráljon kijövetelében és confuíroztassa

igenessen Beszterczére, Fögenerális Urunkhoz, angliai pache-

tumot (is) odaküldvén.

ltom. Xagy-szombati commendáns küldje Viza püspíik

uramat ide Emkére, onnénd tovább expediáltatik.

Item. Viza uramnak. Azonnal vegye útj;ít Bercsény

uramhoz.

Die <S''"- Április. Dunán túlsó földre, Soprony vár-

megye pátenseire concrarie replicáltatott ugyan pateuter

:

ne merészeljenek a lakosok portázóinkra föltámodni és

elárulni, cum declaratione longa. etc.

Ite))i. Ekker Mátyás aggregatus karabélos vice-colu-

nellus uramnak intimáltatik, hogy az regemt-ntljl válaszszon

15 jó lovas legényeki't, az kiknek mind jjár-jtár ])istolaik

lévén, küldje az laibgvardához.

Die ^>. Április. Horváth Zsigmond uramnak requisitiuic

intimáltatott:Dun;intúli megfogyatkozott 7 nemesembernek pi'r

tlorenos 10 foliér])énzl adjon miníh'uiknek. és Szegedy Bálint

ui-am cselédjét Sümegen acronu>d;ilja püspökség jósz;igál)an.

Item. Xemes Turócz vármegyének. A zsoldosok elállít-

tassanak ; ho^,y(-Jin) az Mélt()ságos Fögenerális Urunktúl
relaxáti<>ját obtineálliatj;ík, contentus lészen a Méltóságos

l'r is. de addig i)rai'S('nt:íltatni fognak.

Item. Generális Budai uramnak dicsértetett sörénsége

marsérozásának, és hacsak nem attentálnak a morvaialí erup-

tiót: kegyelme Ocskai László brigádájabeliekkel becsapjanak.
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Itcm. 8zegf'dy Bálint uiamiiak Horvátli Zsigmond
nramra 50 forintrúl assignátifj.

Item. Andi'ánszkv Zsigmond fstrázsamester uram-
nak ex siiperabundanti adatik értésére, hogy az Diószegen.
Ivis-Mácsédon és 8zent-Al)raliámon lév vigyázó seregeket
amoveálja belebb Pozsonyhoz, és onnéd szorgalmatossal!
vigyáztasson Pozsony eleire.

Die 10. Aprüis. Bottyán, Budai és Gryürki Pál Gene-
rális-Mezei-Strázsamester uraiméknak, nemkülömben Beze-
rédy Imre, El)eczky István és Ocskai László l)rigadéros

uraiméknak adatik értésére, hogy pro 1""' May afíutuii

mensis anni modo labentis Ónod mezvárasa tájjékára ki-ki

in-aementionált Generális és Brigadérius uraimékközzl magok
brigádájábul négy vagy öt qualificatus, értelymes személyt
választván, küldje az praespeciticált helyre és napra.

Item. Sibrik Miklós uramnak replicáltatott, az corres-
pondentia continuátiójának recommendátiójával, az Leopold-
ban fortélossan bement ellenségnek genuina descriptiója. és

Bezerédi Imre uram miném relátiót tett légyen az dun;ín-
tli elhmségnek elpostérungolt situáti('>járiíl - punctatiiu
transmittáltatott.

D/e 11, Április. Sí'ikcrcskcdi'src passus cuKjkei Sí'llyci

M;írtonnák.

Item. Turóczi Gáspár uram ha/abocsáttatott. mindazon-
által cum tali admonitione. hogy ])ra(M'ie ezerének ](> reiid('-

rl disponáljon.

Item. Pozsombúl öt szíikött német Xorvál uramhoz
passéroltatott Liptó vármegyében.

Item. Méltóságos Generális Gróft' idsbik Bark(k-zy
l'erencz uramnak missiliter levelére válasz adatik, kilx-ii

az itt lév(D hírekrl per longum et latum informáltatik.
Itew. Bezerédy Imre brigadérius uramnak, ad siias,

hogy igenis, Nagy Mihály uramat kezességen elbocsiittatta

ö Excellentiája, Generális Bottyán János uram által. Item.
az is adatik ö kegyelmének értésére, hogy jol)b h'-szeu ha
Horváth Ferencz feleségestül által-salválja magát a Dunán,
innend Emkérl.

Item. Generális Bottyán János uramnak iiitiuuiltatik.

hogy az fíilebl) megnevezett Nagy Mihált bocs;ittassa el

fogságábl kezességen: mindazonáltal vigyáztasson reája,

hogy alattomban valamit ne practicáljon, melybül az Nemes
Országnak valami k;íra következhetnék.

Item. Brigadéros Babócsay Ferenez uramnak adatott
értésére, hogy coh)uellus Luzsinszky uramnak i'zen'bl obveiii-
áló személyeket, non obstante hoe. liogy az én regemeníeni-
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Ind ki iH'iu a(l;itt;ik. küldje Xeines Trir<'»cz i's Liptii v.-ír-

niegy«''kl)íd víiIo zsoldosokat regiemen thez.

I)ie í'i. Április. Bíjfíadérius és fcolonclhis Ocskay
L.ís/.lí') luaiiiiiak, lioj:y M(''lt()s;í<íos Fojícnerális Székessi

Gi<'»tt' Bcicsriiyi ^Iikl(')s iiraii) ö Excellentiája parancsolatja

szerint jöv viiájívasáinap cum lista et documentis regi-

minis compaieáljon Lévára. Item, az morvaiaknak az svéciis

(XII. Károly) eltt való futásának coníiimatióját elvárja

az Méltósíígos Generális Excellent iája.

ítein. In simili negotio Ebeczky [stván uramnak : Pr<)

l)raescripto termino maga is jelen légyen, a hol az hadak
defectussi fognak ventillálódni ; melynek alkalmatosságával

maga az Méltóságos Úr nálla fog megszállanyi.A mellett, mint-

hogy hallat ik az esztergomi és kom;ír()mi ellenséget az vizén

valami actust postérungunk ellen ])r(')hálni: annakokáért tegyen

kegyelme egy kevés diversiót, a hova is Kotth .lános uram
regementje is ex])ediáltatik l rhán Czelder uramlioz.

Iterit. Ebeczky Imre uramnak. Ersek-Ujvár commen-
dánsának, hogy a fölleld) megírt napon és helyen személye

szerint compareálid el ne mulassa.

y^ewi.Réthey György, fcolonellus uramnak. (Jcskai Lászlé)

\\v?cm(-nfily)])vo transmissione recommend;íltatnak,mint^-//w///^

országos állapotokban expediáltattanak : expressus katonái

által annakokáért éjjel-nappal ])romoveáltassa Ti-encsény felé.

Item. Artolleriae^ brigadéros Srétter uram cum declara-

tione adhoitáltatott : Újvár és Nyitra praesidiumok muníti('>-

l)éli szükségeket removeálja, és nyitrai czajljorter cum speci-

íicatione expostulandis az végre küldetett kegyelmt'he/.

Ltciii. Passus ezen czajborternek l_Zeugwarterj expedi;il-

tatott Beszterczére. •

Itetn. Generális T>udai és brigadéros Ocskai s több

fcolonellusuraiméknak order által intinuiltatott : cum omni-

bus documentis regiminum Beszterczére Fgenerális Uramhoz
(com])areáljanak.i

/i^c^/í.XedeczkySííndor hazaKománnnban passéroltatott.

Itoti. Szent-])éteri tisztnek : dói megexaminálja ezen

személyt; ha valami levelek tal;ílkozn;ínak n;ila, azokat küldje

az Méltóságos Úrhoz, és magát arestálja. — holott nem
volnának: passéroltassa mind be. mind kijövetelében.

[tctii. Brigadéros (.)cskay uramnak. Morvái operátióhoz

fogjon Miiíi' egyszer, gyalogs.-ígi'a se v;írjon, mert az igen distra-

háltatott karvai passusnak manutentiój.íra, melynek czélozi>

eversi(')jára feles hajókkal készül az ellenség Komárombül.
Item. Kenessei István secretai'ius uramnak Szent-

Györgybe és több hegyaljai városokra i)assus.
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Iteni, Generális Budai István uramnak, liogy Tren-

cséntl szállítsa ki (4[)bi ([uártélyokban az brigjtdája alatt

lév hadakat, az jövend campániára készülvén. Az mely
tisztnek ezeré iránt difficultássa vagyon, dirigálja Fgene-
rális Uram Excellentiájához.

Die J-'j. ApriJ'is. Bokros Pál uiamnak, hogy Austriá-

ban tegyen repartíti('»t, az helységek seriessét küldje meg.

Uf'iii. Blaskovics István uramnak, hogy Morvára tégvcn

repartítiót, az helységek seriessét küldje meg.

It<>))i. Trsztyánszky uramnak. Mivel Szily Mártony
hadnagy uram regiment füz('tés(''t és muiidéit viszen: közelebb

lévén a Dunáiioz kegyelme, kükljíin eonfuéroz(') katon;ikot.

Die 14. Április. Expediáltatott passus. Morvábl
íjichtenstain emberei Játé)liázig kijíiví'nek nz lovak eránt

val(') dologban.

ItcHi. 8zal)() Mátyás nyitrai commendáns uramnak
recommendátiója adatott Trencsény vármegyében nyitrai

püspökséghez tartozandó bárány-dézma eránt Méltóságos

Fgencrális Uram Excellentiájához.

Die h"). Április. Andránszky Zsigmond föstrázsamester

ui'anmak missiliter Íratott : Hogyha Pozsony elein való

postérungbúl el hagyja oszlani az katonaságot, nagy szám-

adása lészen eránta.

Ifeiii. Gubán Péter, colonellus Somody Ferencz uram
haíbiagyának serio parancsoltatott, hogy Negyedrül anio-

A'eálja magát 8zeli])en. Haul)tqu;írtélyomat ne gázolja.

Item. Cziráky (László) uramnak. Sub aresto menjen
Beszterczebányára Bercsényi uramhoz.

Dv' 16. Április. Rév-komáromi lüzonyos halászoknak

engedtetett Esztergámig s bellebb is az halászat oly uuxla-

lit.'íssal, hogy az Duna-mellékén situált ])0stérungl)an h'-vö

tisztek szorgalmatossan investigálván, hogy levelekkel vagy

szóval való relátiókkal és akármely szín és practica alatt,

se nyilviín. se titkon ne continuáltothassí'k az corres])ondentia.

st adjur;ilják is ükét.

Iteix. Ih'bán Czelder uiainnak. K.írhuzy nranu>t

bocsássa ki árestond)úl.

Ifeni. Colonellus Asy;írai Lászh') uramnak, hogy két

taraczkot küldjíin Ujv;írbúl karvai ])assusra l rbán Czehler

uianinak.

Ifeni. Egész Dunántúl vah') vármegyéknek az ország

gylése pro 16. May dift'eráltatása intimáltatott.

Die 17. Április. Szily Márton hadnagy instantiií jának

Parragliy Gergel ellen Generális Bottyán János uramia
committáltatott revisiója. executi('»ja.
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Item. Csáky István iiramnuk iXas/vady Miliál, a ki

Pozsombl kijvén, feleségét is kihozta, reconniiendáltatott

in süppedi tatione snbsistentiae ejusdeiii.

Item. l'gyan Naszvady Mihály uramnak ussignálta-

tott pro quarterio Vizkelet név helység.

Die 18. Április. Tóttli János uramnak. Seregbont('>

hogy nem készülhet, hanem kétszáz patk('tk katíjnák szjímára

küldetnek,' — adatott értésére, — Leoijoldhoz.

IJie 10. Április. Nyitrai commendáns uramnak. íSereg-

hontónak elkészltetését hogy admaturálja, intimáltatik.

Item. Assignátió ö kegyelméhez kétszáz patkókra és

szegekre, Tóth János uram katouiíi számára.

IJie 20. Április. Grajner Antal uramnak. Tilalmazta-

tik loboncz pátensekhez képest az portiók jjraestáltatása.

és contra-pátens nem régen expediáltatott. Csallóközre j('il

vigyáztassanak.

Item. Pozsony vármegyére a kóborló, pusztító és haza

szolgálatját kerül katonák ellen pátens expediáltatott

:

fogattassanak, st hadi tisztekkel is persequáltassanak. és

attestáltassanak a helységbéliek in futuram cautelam.

mi iikkIou légyen megfogattatások.

I>ie :H. Április. Generális Bottyán János uramnak
cum animadversióne : a Pápa várát miért hányatja ? cum decla-

rati(me : Fgeneráli^ levelét communicálta hadakkal. j('il

cselekedte. Hogy eddig succursus nem ex])ediáltat(jtt hozz.í-

jok, túlsó földön provisiónak szüksége okozta. Tata vár(»s;it

föl ne égesse. Szekeres uramot általküldje, Csappon Ferencz.

és több excessus-tévket ; maga viszi által az mrunitiót : nem-
csak 6 mozsárot. de várókat obsideálni ]traeparatoriumot. Kül-
detett e mellett »Ásserfiones Ápolo!/iacae« titulált könyv

által, melyet pariáltatván, küldözze vármegyékre; megértik

abbúl : mi légyen oka hadakozásunknak, és kitetszik az

ellenségnek fortély j a

.

Ife)ii. Bdy .íjínos Zsoln;íra s onnénd által az J)uu;íu

vasak vásárlására expedi;íltatott és jjasséroltatott.

Item. Xyitrai commendáns Szabii Miityás uramnak
intimáltatott, hogy valamennyi patk() hordókkal találta-

tik, egyet hagyjon meg. az tíibbi hordóval küldje Ersek-

Ujv;íi-bau. hogy az Duniiutúl val<'» hadak sz;ím;íra küldöt-

hessék.

Item. Somodgy Ádám urauinak cxiirobráltatik hazaíiú-

s;íg;íl)an való tántorgása.

Ifrm. Toronyi L;íszlónak igaz hazatiúsága és az corres-

pondentia folytatása recommi'událtatik, egyszersmind com-

pagnia iránt assecuráltatik.
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Item. Bolfort Ádám uramnak suk excessus tétetése

szemire hányattatik, és hogy maga erszényél)l fogja

lefundáhii.

Ifcni. Horvátli Zsigmond uramnak iiiissiliter adatott

értésére, liogy mi okbl csúzi tót meglialásztotta, nagy
exacerbitással reprol)ráltatott ; és az hadakra devecseri tiszt-

tartó által erogált victuálékról recognítiót adjon.

Item. Commissió Baka Mikh')s pá])ai tiszttartóia, hogy

Vretaricsné asszonyomnak adjon lU kíijjöl ])iizát.

Item. Kaszab Ferencz által az Dunán passéroltatott.

Die 2:L Aprilir. Somodi Kerencz uramnak order. hogy

az Csallóközben lév katonáit íiszvegyüjtvén, azonnal ide Újvár-

hoz küldje ket, a kiknek is adatik paléta a ([uártélyok eránt.

Item. Sellyei, peredi, deáki lakosoknak intim;íltatik,

hogy Somodi Fei-enez uram katon;íit acceptálják (juár-

télyokban.

Item. Grajiier Antal tábori fstrázsamester uramnak,

hogy az német constitutióira vigyázzon.

Item. Commissió Okolicsáiiyi János és Szllsy Cáspár

iiraimékra, hogy a Varga Mihál instantiájára bizonyos

inquisítiót peragáljanak.

Item. Méltóságos Fgenerális Bercsényi Miklós uramnak
missiliter detegáltatik semptei dominiumnak per oeconomica-

lem deputationem az Úi'túl praejudiciose abalienátiója és áren-

dábanmásnak kiadása; nemkülömben becsei (vecsei) és erdélyi

dominiumnak dolga exagerative in simili matéria proponálta tik

Excclk'utiiíjjínak. Item. az Dun;ín túl való földnek mauu-
tentiójíírúl lett dispositiók jjrojeetáltatnak. az hadak elinté-

zése postérungokban és reductiókban exponáltatnak.

Item. Brigadéros Ocskai László uramnak missiliter

értésére adatik, hogy kegyelme in elusionem hostis

Montecuculi motussira vigyázván, x\ustriábaii és Morvában
az helységeket conscribálja. kenyér, vágó, gabona, széna,

abrak és pénzbéli imposítiókat repartiáltassa és exigáltassa

is, melynek szaporább voltáért p;itenseimet be fogom bocsá-

tanom ; a mellett a miném maródi németség inquartérizál-

tatott Morvában és Austri;íban. maga brig;íd,íj;íbúl Bokros

uraniot secundálv;ín. attakéroztassa hamarsággal ket.
Item. Brigadéros Babócsai Ferencz uramnak, hogy

Ijuzsinszky Sándor és Bezegh Imre óberster uraimék rege-

mentjeiben elvégezvén a reductiót: töstént menjen föl

Beszterczére Méltósiigos Fgenerálishoz, holott is közön-

ségessen tiszt uraimékat fogja találnyi.

Item. Url)án Czelder uramnak értésére missiliter adatik,

hogy az ellenség felesszámii hajókkal készen lévén, karvai
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passusunkat impeíliálni s egyszorsniiiid pj>;zt<'rgaDi()t élés

dolgábúl megsegíteni kívánja.

Item. Kütth János óhrist-Líjdinantjának, Xajnionnak

order, hogy idvontatás nélkül szüntelenül megindulván
karvai ])assuslK)/ Urbán Czelder uram mellé az egész

icgenu'nttcl. melynek is (lisposíti()jához in omnibus punctis

alkalmaztassa magát ; kire nézve bizonyos taraczkok, por és

golyóbis küldettetnek oda.

Dte '^H. Április. Beszteiczéic passéroltatott Vajka
János bizonyos levelekkel.

A^-í. Eltévelyedvén Urunk convocatoriuma : a Méltóságos

Úr az egész duii.íntúli nemes vármegyéket az ónodi gylésre
convocálta.

Eadem. Tíiríik István uram adhortáltatott a kíivctség

fölválalLísára Dunántúl ex parte comitatuum simul ct mili-

tiae, qua senator.

Eadem. Assecuráltatott Bercsényi uram. hogy már
convocálva vadnak a dunántúliak.

Ugyan Excellentiájáiiak a dunántúli teljes szüksé-

gek deciaráitattak, és pro remedio instantia tétetödött.

Eadem. üotth uram óbrist-leutenantja cum animad-

versione sietve ex superabundanti ordereztetett Karvához.

Intervenerunt festa Paschalia.

Die 27. Apri/is. Turbán Czelder uramnak order. hogy se

órát. se napot nem várván, az szegénységnek galxtnáját mez-
ben pagázsia-marhájával ne rontassa, hanem Karvához mind-

járást mit Sach und Pach mezben szálljon s campírozzon.

Eadem. Yinklmon és Najmon uraiméknak, óbersti'r

Roth uram regeuu'utjebeli tisztjeiknek sub eodem tenoré

order, azok is passusra deputatusok lévén: mezre szálljanak.

és modo praemisso, valamint Urbán Czelder uram. ugyan
az kegyelme commandója alatt campírozzanak.

Eadem. Bercsényi uramnak az ellenség motussa erga

relationem dcclaráltatott az coopertált acclusák által : úgy
az hadak reductiója proponáltatik. a melyben clö nem
mehetnek némely regementek.

Eadem. Balogh István uramnak, hogy <ju:írtélyj;ibau

admatui'.'ílja véglx'uvinni irgemcntjének dolgiít s annak
ieducti(')j;íl)an fáradozzék.

Eadem. Audreánszky uramnak, hogy az inspectiója

alatt lev két sereggel siessen Ocskay uram mellé, s tegyen

kemín excursi(')kat Bokros Pál urammal Austriái)au és

Morvában.
Eadeitt. l^okros l*;íl uiamnak. hogy tett i)rojectunui

szerint azon UKtivai és austriai opeiati(')knak véghezvitelitül
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ne supersedeáljon, Iiíukíiu eljái jon a dologban : in absentia

Montecuculiana jó csapást tehet.

Eadeiii. Balogh István uramnak, hogy az detröküi és

illéski (Eleski')) német rabokat készen tartsa, mivel érettek

másokat fognak Pozsonbl kihozni.

Eadern. Hasonh') styhissal deti'eki commendánsnak.
Stu])avszky Mihálynak.

Die :é<S. Ajirilis. Méltóságos Fögenerális Gi-('(ff Bei-cséuy

uramnak bizonyos intei'cipiált német accliísák transmittál-

tatnak, és az Dunán túl vah') földnek állopotja mi karban

légyen ? deciaráitátik.

Eadem. Austriában és Moi-vában bizonyos német és

tót pátensek expediáltattanak, a niellyekben Inzonyos impo-

siták húsbúl, lisztbül, pénzbül és abrakbiíl reájok vettetnek.

Eadem. T>\m.'Ániú\i^ú földnek 12 »AnimadversionesApo-

hf/iacae« exemplárok. Török István uramnak intitulálván

ti'ansmittáltattanak és a nemes vármegyék az igaz magyai'

hazaíiúságra adhortáltattanak.

Eadem. Thuróczi Gáspár uranniak, hogy az uiidn
Révai Imre ezerével fölváltatik leopoldi bloquádában, menjen
ezerestl Ocskai uram mellé Jal)lonczához, Fehérhegyen túl.

Endeiii. Eévai Imre uramnak ordei-, hogy ezerestl

JMadoniczra, post peractam reductionem. leopoldi bloquiídá-

l)an Thuróczi uram fölviíltására siessen és usque ad ulte-

rionem superinde íiendam dispositionem ott maradjon, s

valaminém hostilitást az ]n-aesidiáriussok ellen elkövethet

:

el ne mulassa.

Die ^9. Április. Generális Bottyán János uramnak
cum longa declaratione menetelünk iránt sok muníti(')val, egész

artolériával, hogy városiat is (f. i. németet) expugnálhatunk. de

hadat azon okbúl nem lehet általküldeni, hogy már az most ott

Dun;intúl lévk is nehezen subsist;ílhatnak. Balogh Ad.iiii.

Török István és Kisfaludi György uraimék regementjei

akkoron fognak compleáltatni. Szekeres Istvjín uramat ha

elküldte volna erre által, hagyján, már nem tai't('>ztatik

:

holott még túl volna: ott maradhat.
Iteni. 8omo(lgyi Ferencz uram icgementjének tov;íbbi

disposítiókig Alsó-Szelire assignatio.

Die SO. Húsz desertált némettel Félix hadnagy uiam
regementhez expcHÜáltatott.

Ite)iK Ebeczky István uramnak intimiiltatott. hogy az

kegyelme brigádája alatt lévén az Mélt(>s;ígos Generális

Uram o Excellentiája karabélyos regementje is. kivel a

többi ezerekkel együtt gyarmat-khidi mezre compareáljon

pro t)^" jVLay.
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Eadeni. Ekkei* Mátyás uramnak Révai ]\liliál uram-
nak s/,('»ll() ]\íéltós;íg(»s Fgenerális Bei'csényi ^Níiklc'ts uram
ö Excellcntiája ortlere transmittáltatik, jiu-lynck temjrához

alkalmaztatván magát, az nemes vármegyékkel computust
ineálván. az regementtel siessen gvarmat-köliidi mezre pi-<»

(i^--^ May.
KiKÍem. Varasdy Ferenc/, kapitány uramnak. Hogyha

szintén az nemes váimegye által praestálandt) portális zsol-

dosokat ki nem szedheti is ex integro az uraság domíniumja
miatt : tehát azokkal, a kik már assignáltattanak, hacsak re

infecta is, siessen visszatérni.

Die /'"" Mai). ]\Eélt<'»ságos Fgenerális Székessi (rvúíí

Bercsényi Mikhis uramnak igen siet stapheta expediáltatott

bizonyos intercipiált német levelekkel Ónodhoz ; nemkülm-
ben (xéczi Gábor uram ezerének fogyatkozott állajjotja tbl)

regimentekkel együtt genuine declaráltatik. Xyitra alá val<>

szándék] a })ro ol)sidione az ellenségnek ugyan Excellentiá-

jának értésére, hasonlóképpen más occurrentiák is, adatnak.

Ifem. Madocsányi Miklós Trencsény vármegyei vice-

ispánynak missilis, hogy bizonyos szekereket rendeljen sze-

redi liídnak val(> trumfák (ífini és szálok alá, míg Tren-
csényen alul Vág vizére szállíttathatná.

Bem. Becsei (vecsei) dominiumbéli tiszttartónak, hogy
szeredi Indáknak való 40 szál trumfákat és 6 talpokat. feje-

vesztése alatt mindjárt. Vágnak alkalmatosságával leküldje.

Ifet)!. l gyan szegény ember, ezen dologban f;íradoz('».

Becse (Vág-Vecse) felé passéroltatik.

Item. Balogh István uramnak, hogy az maga hadát

ezen els order minden szempillantásában oly készen tartsa

:

mihelyest másodikát veendi, mindjárást akkor megindul-

hasson.

Item.. Somody Ferenc/ uramnak, hogy mindjárt Balogh
István urammal conjungálja magát és usque ad ulteriorem

disposítionem coniputiílv;ín, túl az Vágón j<'» vigy;ízással

ellenség motusira maradjon.

Ite)n. Pet György uramnak, hogy Balogh István és

Somogyi Ferencz uraimékkal conjungálván magát, kegyel-

mekkel egyetértsen.

Die ^''"- Píber L;ís/1('» püspök uramnak, hogy az mi-

ném lisztje és abrakja vagyon készen az országnak Nagy-
szombatban, a várost adhortálja annak ide. szeredi tábor-

helyre szolgáltatására; másképen, ha az ellenség kezél)en

akad: nagy sziímadása lészen a városnak.

Item. Nagy-Szombat várossának kemény parancsolat,

hogy az ott lév ország lisztét és abrakját mindjárást ide
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szeredi táborhelyi'e liüzassák, mert in casu i'enitentiae,

iiostrae perduellionis eiunt obnoxii.

Item. Sámboki Nagy István óbrst-lajdinont uram-

nak order azon lisztnek és abraknak exactiójára 40 drago-

nyossal.

Item. Palásti Ferencz uramnak missilis, bogy liauptmon

Illésnek adjon karabélyos regimentbi 11 katonát, tizen-

köttdikét penig küldje laibquardiához, de jó paripást és

fegyverest. Azon parasztembert, a ki föladta patrdlírozókat

Karvánál, via juris exequáltassa ; és az Urat genuine infor-

málja: mennyi praestáltatott immár Trencsény, Liptó és

Árva vármegyékbi az katonaságban?
Item. 8zluha Ferencz uramnak értésére adatik, hogy

az ellenség nem Újvárt, hanem Nyitrát akarja megszállani

s onnan bányavárosok felé megyén, és hogy újabb parancso-

latja meglegyen Ocskai uramnak az praesidium számára

való marháknak megszíiröztetése végett.

Dic -J. Maji. Dékíín Györgynek pátens kereskedésre.

Iteni. Kévai Imre uram egy compánia hajdúinak, az

kik Grácsban praesideálni commendíroztattanak, passus.

Die -^.il/rr/?". Újvárbúi Révai Imre uramnak. Az minémö
zászlói R()th regementjének kegyelménél /wíy/)iíí/.y. adattassa

vissza, mivel már Révai uram ezerére is matéria méi'ettetett ki.

Item. Torma István generál-adjutantom passíroltatott

Diósy urammal, ki is hintót Méltóságos Fejedelem Urunk
számára, hozott, Egerig confuiérozza.

Item. Balogh Cxergíily adhort.íltatott ciim exageratione :

Grajner Antal tál)ori fstrázsamester urammal competentiát

távoztassa, st assistáljon instanti non putarem necpss.iria.

Die (>. Nyitrára ment. (T. i. Antal úr.)

Die 7. Nyitrai eoinmendáns Szabó Mátyás uramnak
intimáltatott : Mivel közhíre vagyon. Újvárt obside;ílni az

ellenség^ igyekeznék, — Csabay hadnagyot Xyitrárúl sere-

gestül Újvárra küldje kegyelmed. Azok helyett más gyalog-

ság commandéroztatik bé.

Die S''"- Nyáray. Szinai, Ijf'iczi. Fodor, Fehérpataky és

Urbán Czelder gyalog feolonellus uraiméknak. Revier óbrst-

lajdinant uramnak kelletvén fráj-compániát Újvárban eri-

gálni, orderekben: szám szerint, fegyverestül, az kik \iem por-

tálisok, hanem ország pínzén fogadott hajdúk, regemen-

tekbi adjonak keze alá.

Die .9. Újvárbúi Jvorvényi uramnak. Siessen által az

Dunán mundírunggal és tizetéssel.

Item. Jeszeuszki uramnak. S() al;í szekereket Dunáig
rendöltessen.
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Item. Szöcs Istóknak, Csiízon lakozón.-ik. iiiemoriális-

sára. Szinai ur.iin li;i jdúj,! ;'ilt;il ellopott portékáját adattassa

vissza.

Bem. Malonyai László Nemes Bars vármegye szolga-

birájáiiak. Adattassa vissza uiciíisiiici't lovát Juliász Jánosnak.

Item. Andreánszky inamnak. Desertéreket Ujviírban

tartóztatás nélkül expediálja. Vagyon híre, valamely Báron
is szökött, hol temporizál ? nem tudom ; talán visszatért

Pozsonyban, eljárván hadainkat.

Dic 10. Mnji. Kereskényi Farkas ui'amnak jászhalmi

majorjára protectió.

Die 12. Nemes Hont vármegyének. Forspont-szekerei

hogy visszabocsáttatnak, de Újvárhoz tartózandók is meg-

küldessenek, mert az ellenség motusa s haza szolgalatja

kívánja.

Item. Azon nemes vármegye szolga bírájának, Kelkó
Istvánnak adatott értésére : Már in replicam expediáltatott

corpus Palásti Ferencz urammal.
Item. Géczi Gábor uramnak order által intimáltatott

:

Kegementjének quártélyábiíl obveniált massábúl álló vágókat

executione mediante hajtassa ki.

Die IS. Újvárbl jász-biríni Horváth Zsuzsána asszony-

nak expediáltatott exempti() az várasi imposítit') közzl.

Die J4. Joán Jerhár Soókra, Géczy uram ezeréhez

passíroltatott.

Item. Paur uramnak nyitrai prófontmesterre assignáti('»

óbrst-lajdinontságára^ obveniáló orális porti<'>kra, — adják ki.

Die 17. Ma/'i. Újvárban. Megyeri Gábor fhadnagynak
])átens adatott katonák fölszedésére, valakik ezeltt fegyvc-

reskedtek, most letették magokot.

Die 18. Francz Sempech passíroltatott stubnyai hév-

vízben, magát gyógyítani, mivel ellenség fegyvere által sebben

esett. Ottvah'i bírák assist;íljonak szükségél)en.

/ife/íi. Jeszenszki ]\Iihály uramra assignátió : })rovitleáljon.

méglen ott subsistál.

Die 19. ejii.<i(hm. Emkérül adatott Generális Bottyán

uramnak értésére: Horváth (.íyörgy generiílis j)ereeptor és

Korvíni mustramester uraimék által actualiter szállíttatnak

az Dunán mundírral, karmazsin, kordován és abákkal s

cassával, úgy egyéb requisítunu)kkal. Mustnütassa hadait

és küldje által a listákot, mindenekre assignáti(') kiadattatik.

Item. A ])i'aemissák in eadem foi'ma írattattak Beze-

rédy uramnak ; ezen kévül aggratuláltatott Pattyinál lev
actussa, és hogy Gylány úríi mellett több dragonyos küld(>tik

által, az mostan levk sziímára pedig csizmák is, etc.
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Iteni. l gyan Emkéiül Bal^ócsay uranmak adatott

értésére; Soóknál lev táhorunkat mivel az víz áradása

kiöntette, — Mocsonoklioz szállni fog.

Item. Géczy Gábor uramnak. Regomentcstííl a/cni

okokra nézve szálljon niocsonoki erdhez.
In eadeni forma Ujvárassy uramnak is.

Iteni. Emökérl Palásti óbrst-vaclitmajster uramnak.
Ad requisitionem Domini Mai tini Kossovicz 10 dragonvost

adjon assistentiának, és az mely szekerek sót, lisztet oda-

vittek : küldje vissza Újvárban.

Item. Nyitrai commendáns Szabó Mátyás uramnak
committáltatott : Azon keserves vice-hadnagyát, az (kij com-
missárius Egri Lászlót megverte, — arestálja, complex

hajdúit csapattassa meg.

Die ^0. Maji. Emökérl Kazy János, Bars vármegyei

vice-ispán uramnak iiitimáltatott : Barsi hidat az communi-
cátiók folytatására reparáltassa, pro interim is karvai

passustúl mind oda, mind Macskarévhez küldettek. Cum
seria animadversione exprobráltatott : Dunán általküldend

sók alá szekereket miért nem rendelt ekkoráig? Azonnal
sine cavillatione l<üldje azon ks('>kat Duii;ihoz.

IHc ^1. Bab()csay Ferencz brigadéros uramnak. Lajb-

compánia Mocsonakhoz megyén ; vegye commendója alá és

])rovisiójárl tegyen disposítiót.

Jteni. Pet György hadnagy uramnak. Tóközi seregek-

kel jüjjen Mocsonakhoz. maga penig ide Emkére. Pápay
Pál óbrst-lajdinont uramat küldje Somogyi Eerciicz (')bers-

ter uramhoz.
Item. Farkasdi, negyedi s gútai bíráknak memoiiáli-

sokra : Az imponált vágókbúi ])roportioiiat(' hogy relaxál-

tatott, ltt indorsatio.

Die :<i:í. Vinkler uramnak order által Emkérül inti-

máltatott : Berthóti István brigadéros^ uramnak, mivel már
kegyelme lészen a fcommendáns Ersek-Üjvárban. resig-

iiálja kulcsokat és az Instructi('»t is : dependeáljoii mindenek-
ben, s j(') harm('uii;it observáljon.

Lteui. Kárlóczy Imre commiss;írius uramnak exaggcníl-

tatott : hogy merészlett túlsó hadak szükségére küldett

lisztbi 17 liordinal tart(íztatni ? Mindjárt szerezze meg és

küldje által.

Die :^ik Kéri postamesternek. Fejedelem Urunk
Fölsége parancsolatjábúl rendelt füveilre salvaíiuardia expe-

diáltatott.

Item. Annak kiliirdetésére parancsolat az közíil lév
falukon,
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JtoH. Xyitiai Szöiviiyi piisjMik iiraiiinnk. Mészííi(js iicv

kritonát f'xiniiílja híiíc^ájítiil. az vííiosi szíjlfíálat alul.

Dk' V/. Trszty;íiiszky iiiainnak. A kaivai |)a«<siisiiak

tiíls(') jjartjái'a kiildjcii szrkcrekct. si'it és lisztet az kiken

krdl ti'ilsí'i liadak sziiksí-gt'-rc küldeni, és confuírozókat is

i'ciidcljcn.

Ili'in. Korvény i tViniiistianicsfcr uráliinak által a Dunán
cassiívai. niiindéiral Jin'netelre jiassus. hofiy a vitézl/í rendek
mindenütt eonfuírozííssal tartozzanak.

Ifcn). Balogh Ferencz sümegi commendáns uramnak
adatott éltesére : A commendánssága változásának hirén lu-

botránkozzon meg, mert csak ])rojectáltatott Méltéisáizo^

Fgeiierális Urunk eltt, de nem resolváltatott, st manu-
teue;iltatik tovább is tisztiben ö kegyelme.

Item. Kossovies Márton hadi eommissárius uram adhor-

táltatott a végrííl : executione mediante provisióbéli restaii-

tiákot exigííltassa ; in necessitate fiscalis marhákhoz i>

nyúl jon. Az Játon lev 70 ökröt m;ísra ne merészelje fordí-

tani, hanem ott hizlaltassa az hadak számára.

I)ic :^o. ])unántúls() követ: úgymint Török István.

Kisfaludi György. Csajághy Ferencz, Csernél és Puki etc

uraiinék (Uiodi ország conventussára passíroltatnak.

Die ^6". Nullae expeditiones, minthogy Emkérül
Iv:lnkához és Mocsonakhoz menvén az ottvah) hadak tekén-

tésekre. másnap estve felé Zoborban is tétetett níndúlás.

Dic ver V-S. Mnji Admone.-íltatott serissime Tunk-zi

Grásiiár gyalog colonellus uram: exercitanti;íkrúl sui>ersedeál-

jon, és inkább satisfaciáljon és az szegénység elhajtott

marháit tizetés nélkül adassa vissza, inasként az kegyelme
menstrualis contingensébül fog detrah;íltatni.

Iteiii. (Tyíirki P.íl uianinak : Ha az Balog István uram
ellenségnek Pozsonybúl kiindulása végett val('> híre veriticiil-

tatik. — Sopornyihoz szálljon az hadakkal, küldjen is :íltal

melléje valamely regementet síucursusia ; az sentei sánczot

repaní Itassa, intimáltatott.

J)ic /'"" Jiini). Brigaih-ros és fc(»lonellus ( )cskai L;iszl('»

uramnak. Az ellenség constitúti('»j:írúl vah'> tud('»sítás kedvesen

vétetik, melynek cüntinu:íti('>ja tovább is recommendáltatik.

Maga corpussa gyöngesége miatt Luzsinszky uram corpussa

is melléje applic;iltatik. st ha az distaiitia loci nem imi)e-

diáln;í : maga a Mélt(>ságt>s Genei-;»lis Excellentiája is

kész melléje a(ljung:ílni karabélyos regementjét. Az ellenség

motussára a jó vigyázás recommendiiltatik, a mellett Szluha

Ferencz. újváii dominium praefectussa. a császiír audítorá-

nak az maiívar rabok ir:ínt. iív Szirmav lstv;innak szólh»
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If'vclcinek Pozsoiiyhan val('» sz(jl^';íltatások is recomineii(l;íl-

tatik ; nemkülönben néminem factiiua nézve Papes Ádám
által expediált contiarium pátense oly véjLigel acchubíl-

t;itik; hogy ;izt l)izf»nyos embere által Iteiktassa az nénu't

armada közzé.

J)i(' L Jnn;). Mélt('>ságos Fögenerális uramnak meg-
íratott, hogy az ellenség motiist tévén legelszíir is ;iz

Leopoldnak megsegétésére ; hogy az reductiónak alkalmatos-

ságával igen oszlik az had :
3*^'"' hogy ;iz ellenség motusái;i

vigyázván, és a hovií kívántatik, attakéi'oztassa ;
4*"' ;iz

Dunántúl v;il('>k egy solenuis (Jenerjilist iiistiílván, az mint

is maga Méltóságos Geneiális uram ö Nagysága kéri .-iz

általmenetelt.

Iteni. A'ajdM András Ónod felé passíroltatott. Mélt<'>-

ságos Generális Eszterliás l);íniel uram után.

Lton. Gyíirki ]^ál uram ^léltóságos Fögener;ílis ui;iiii

I
);i rancsolatjábúl Ónodhoz passíroltatott.

Item. Csiba Ádám. Mihály és Fereneznck — pátens

tormán — cselédjek, az ellenség progi'essusira n(''ZV('. ált.il

a Vágón hozatások iránt p;issírolt;ittak.

yíf^^í. Oommissio Szluha Ferenez érsek-újvári praefeetus

uramnak adatik, hogy az artollériabéli lovjikat jobbnii

interteneálja és az ott lev abrakbúi adasson, másként is

ö kegyelmét ilh^tvéu nz jíraesidium ex()lutié)j;t is. Az incsi-

nyéreknek m()st;ináb;in négy h(')ra ol»veniált'> fizetéseket

.•idj.i meg.

Itinti. Két dragonyos és gombkíitm jjassíroltatdít

Selymeczre.

Item. Nemzetes Vitézl Somogyi Lászh'i. Tekintetei

Nemzetes Vitézl Somogyi Ferenez (')l)erster uram »'zerel)éli

f/ó'-^sti'ázsamesteruek. hogy két compjíniával menjen Galgéiez-

hoz, s valamég Balxicsay óbrster uram odaérkezendik, szorgal-

nuitos vigyázassál legyen; annakutánmi. odaérkezvén
kegyelme. eonimend('>ja alatt h'szen : annakut;ínna (ulaérkez-

vén endétett (')l)rster urauj, a tíibl* seregekkel, kegyelmétul

függjen.

//cí>/. Indzsenyér Keviernek kemény urder. hogy Nyitr;it

jí'tl provideálja niuníti(')k dolg;íbúl. mivel az ellenség azt akarja

megszállaui.

Item. Andrássy P.íl uramnak (»rder. hogy l ibáu

Czeldert oly instruetióval bocsássa be Nyitníra. maga rege-

mentjével együtt, hogy az midn obsidiáltatik Nyitra.

j('>l comportíílja magát commemláiissal. és (juoad praesi-

dium seiutuit se dis)>onáljon. hanem tjuoad eommenda
militiae.
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Itcin. Kossovit'S uiaiiiiiak. hogy a/, hadaknak iniinl

kenyérrl, iiiind pciiig husiul jji-ovideáljon. ináskcpjten cbíil

méri a lencsét I

Itcm. Szliiha Feiencz inamnak in inclusis Konkoly
L;íszl() vice-ispány. Huszár Pál, Pongrácz János tiszttart<>

és Timon István szolgabíi'('» iirainiék cselédjeire i)assusokat,

és assignátiókat Nemes Trencsény, Liptó, Turck-z vár-

megyékre, hogy iisque ad nlteriorem disj)Osítionem ottan

re('(»mmendáltatván. interteneáltassanak.

Item. Balogh Istvány uramnak order, hogy mindjárást

Somody Ferenez uram ezerivei és Peth György uram
seregeivel sentei t;íborhelyre éjjel-napi)al siessen, mert
Ehcczky Istvány uiamnak vagyon olyan instructic'ija, hogy
kíitíizve is hozassa, a kik túl akarnának maradni.

Item. Ocskay Lászh) uramnak intimáltatik, hogy
Ebeczky Istvány urammal egyetértvén, minden úttal-múddal

az ellenséget infestálják és egész Leopoldig perse(|uálják.

Item. 8tupanszky uramnak, hogy Szirmay uram levelei

staphetaliter ex])ediáltottanak ^Méltóságos Fgenerális uram
után Ónodhoz.

Item. (hajner Antal uramnak Csallókíizhen. hogy az

ellenséget jól kímleltesse, ki is Generális uramat ö Nagy-
ságát genuine arrúl tüstént informálja, maga pedig j('tl

vigyázzon, hogy ottbenn ne szorítsák.

Item. Ebeczky Istvány uramnak missiliter értésére

adatik, hogy Nzalai P;íl uram regementjével együtt az

ellenséget, valameddig bi; nem mégyen Leojjoldljan. inalja

meg és hostiliter insultálja; a hidakat mindenütt hányassa

el eltte, de casualiter ha meg találná nyomni az ellenség

kegyelmét, szeredi hídhoz recipi.ílja mag;ít, hajdúság h.-íta

megé; nemkölömben Ocskai uramnak is ment eziránt paran-

csolatja, hogy unitis viribus int'estálja az ellenséget.

Item. Szluha Eerencz uramnak. Bizonyos raboknak
erga cartellam fíilszabadulása végett, signanter pedig az

Dunántúl való raboknak.

Ite)n. Kemény currens, hogy kis-duna-melléki lakosok

mindjárást ide az Vágón által az ellenség eltt marhástul,

portékástul és cselédestül magokat trausferálják.

Jteiii. Újvárosi uramnak, hogy az galgóczi g:ízl('»kat

megnézettesse és jól vizsgáltassa meg. Az két kiszökíitt

muskatérosoknak tiintájokat conserválja. hogy el ne vesz-

szenek.

lton. Nyitrai commendáns Szabó Mátyás uramnak
intim.íltatik. hogy az rrb;'in Czelder urammal való dissen-

sióktúl supersedeáljon ; az kapukat ('»brist-bohtmajstcre által
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mindenkor bezároltíitván, az vár porkolábja is mellette

légyen, az kulcsok pediglen TJrbán Czelder uramnál marad-
janak usque ad exitum obsidii ; a kitl is a parolát kivegye.

Item, felesége, gyermeke, cselédje számára szolgálandó passus,

mely mellett vagy Árva, vagy Turócz vármegyébe mehes-

senek, assignátióvid együtt trausmittáltatik, s nem Ítéltetik

jónak lenni, bogy betegesked gyermekeit pro cura Komá-
romba küldje, hanem inkább Selmeczre vagy Beszterczére.

Költ semptei táborban.

Iteni,. Brigadéros Ocskai László uramnak, hogy ugyan
brigadéros Balogh Istvány uramnak mostani hadak reduc-

tiója alkalmatosságával Bokros Pál uramtúl obveniáló

katonaságot, Méltóságos Fgenerális uram Excellentiája

parancsolatja szerint, a Fehérhegyen és Pozsonyon innen

való fiakbúl állót assignálja.

Item. Még vagyon tizenkét katonája a Méltóságos Uram-
nak restantiában kegyelménél, azokat is megküldenyi ne

difficultálja. Az ellenség motussira való jó vigyázás recom-

mendáltátik.

Die ö"'" Jniifi. Ebeczky Istvány brigadéros uramnak
megiratik, hogy Sempte mellett brigadéros Balogh Istvány

marad commendóúl három lovas és egy gyalog ezerekkel,

ki is oly condítióval hagyattatott, hogy az midn endített

Ebeczky uramtúl reíjniráltatik : az ellenség ellen segétségl

legyen, melyet Ocskai uram is secundálni el nem mulatja.

Az hadak szükségére való kenyeret Sentérl várja.

Iteiu. Brigadéros Babócsay Ferencz uramnak intimál-

tatik, hogy mivel Generális Györki Pál uram is beteges-

kedésére nézve pro cura elbocsáttatott, — azért kegyelme

siessen vissza a táborra, mostani bánkai fördbl.
Item. Berthóti István brigadéros és érsek-újvári com-

mendáns uramnak reponáltatik : j()l cselekedte, hogy az

élhetetlen és gaz cselédet kiküldíitte a várbúi, a passus

nélkl járókat megvizsgálván, elbocsátotta. Az újvári lako-

soknak ne engedje a borokat és egyéb portékájokat külsk-
nek (eladni). Mocsonaki táborban.

Die 4. Jnuy. Hnnyady András Bars v:írmegyei vice-

ispánynak, hogy óberst-lajdinant Paur Antal (Ferenc:) bagá-

zsiáját accomodálja ad interim liéva t;íjára, és feleségének

subsistentiájárúl provideáljon.

Item. Francz orgonist/uuik Selmeczre kemény paran-

csolat, hogy jöjjön le az Úr után minden tremora nélkl,

másképen kíitözve hozatik le.

Item. Ebeczky Istvány uramnak, hogy az ellenség

constitútiójárúl tudósítson az Urat : in ([uibus terminis
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légyen ? meddig peiietrált ? Osztán Pálíi Mikl(jsiuik, Liptay

Andrásnak és Papes Ádámnak bizonyos könyveket az császári

armadában expressiis enil^er által bingtassa.

Itevi. Andrássi Pál uramnak, liogy nyitrai ra])okat

Murány felé maga bajdúságával Léváig késértesse, osztán

írjon keményen Liptai Ádámnak, Parkas Sándornak és

síibstitutus vice-ispánynak : szerezzenek említett rabok mellé

elégséges assistentiát ; hasonlóképen Urbán Czelder uramnak
is írjon Nyitrára, bogy expressus tisztét küldje azokkal

Muránban s quietáltassa magát super perceptione captivorum.

Item. Generális Eszterházy Dániel uramnak repraesen-

táltatik reductió alkalmatosságával regementjének ( Vajdii

Andrásj teljességessen való eloszlása.

liem. Otezerhétszáz forintra való assignátió Ers
Istvánra, cassae bellicae substitutus perceptorra.

Item. Említett Ers István substitutus perceptor

Generális Györki Pál uram után passíroltatott.

Item. Vizközre currens, bogy a szegénység épen meg
ne merje várni az ellenséget, hanem cum omnibus apper-

tinentiis Yágon általtakarodjék ad interim.

Item. Urbán Czelder ('»berster uramnak szerencsés

Nyitrára való érkezése aggratuláltatik. kinek jelentetik

:

vagyon instructiójában ottvaló commendáns uramnak, hogy
félretévén minden competentiát, egyetértsen ö kegyelmével,

a kapu kulcsait odaadja és parolát tle vegyen. Az Szo-

molányban lév kúthoz való kötélért, mostani conjectúrákra

nézve ne küldjön. Kapitány Delilt meghozták s itt van áres-

tomban, úgy a két taraczkot. Marhát hajtasson a köröl-belöl

lév falukbúi erga dandam quietantiam, mely iránt corres-

pondenter legyen a commissariátussággal. — Mocsonak positis.

Item. Draskóczy Sámuel balogi tiszttartónak. Csajághy

Ferencz uram által az erdélyi jószágot concernáló literale

instrumentumok Ónodhoz transmittáltatnak ; melyek mellett,

hogy Nyitra légyen a fele, (?) committáltatik : nemkülömben,
hogy peknyei dominiumban vccsei jószág és Szent-Iváuyi

László liípiidum debituniára az publicumok folytatása alkal-

matosságával in particulari szorgalmatossan vigyázzon, —
intimáltatik. Ad Mocsonok.

Item. Sramberg János Conrádnak, Tekintetes és Nagy-
ságos Révai Imre uram fstrázsamesterének. az érsek-újvári

praesidiumban lév milítiára húsra való assignátió trans-

mittáltatik.

Item. ' Méltóságos Fgenerális Bercsényi uramnak o

Excellentiájának, minémo pátenseket osztogatott az német,
— transmittáltatik.
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Item. Méltóságos Gróff Eszterhás ÍJáiiiel uramnak.
Az mostani országos ónodi gylés alkalmatosságával Duna
s Tisza közt lev milítiának proponálandó gravameni, az regiá-
val együtt ; folytatások recommendáltatnak. In iisdem castris.

Itcm. Brigadéros Balogh uramnak az ellenség mellett
lev szorgalmatos vigyázás recommendáltatik.

Item. Brigadéros Ocskai uramnak nemkülilmben a
szorgalmatos vigyázás és portáztatás, az szüntelen való com-
municátió folytatásával együtt recommendáltatik.

Item. Pongrácz Gráspár nramnak missiliter emanál-
tatott, hogy az minem 5 darab biil álló ország marháját
faluja határábúl behajtatott, az Nemes Coinmissariátus-
ságnak sine renitentia adja kezéhez.

Item. Babócsay bi-igadéros uramnak order adatik,

mely mellett hogy kegyelméhez adjungálandó Forgács és

Györki Pál két regementjével és kétszáz válogatott katona-
sággal Galgócz táján az ellenség motussára szorgalmatossan
vigyázzon, adhortáltatik, és hogy az Vág vize mellett, a
hol kívántatik és szükséges, sánczokat vettethessen. Kotten-
stain uram kegyelme mellé adjungáltatik pro adjutore.

Item. Hellepronth János fcommissárius uramnak,
hogy azon sánczoknak ásására hetven kapákkal succurráljon,
— committáltatik.

Item. liottenstain uramnak bizonyosszám, Érsek-
Üjvárbúl hozott kapák subministráltatnak, oly condítióval,

hogy casu quo azok elégtelenek volnának : maga pínzébl,
ha kétszáz forintra megyén is, succurráljon, melyek ex cassa

regni refundáltatnak. Azokat penig úgy conserválja, hogy
az érsek-újvári praesídiumhoz is használhassanak, de totó

administrálván ; kinek is intimáltatik, hogy Babócsai uram
commendójátl függjen és disposítiójátl hallgasson.

Die iV" Juni). Bi-igadéros Balogh István uramnak ad
suas : Igen jól cselekedte kegyelme, hogy az pátenseket
hozó embereket és Munkácsi uram hozó személyt ide nem
expediálta, hanem maga mellett tartotta. Jól esnék, ha
Pyl)er László uramot valamiformán kipracticálhatná Xagy-
Szoml)atbl: kinek is, hogy Ebeczky uram mellett lev hadak
számára Sentérl piovideáljon prófont dolgábúl. intimáltatik.

Ad Mocsonok.
Item. Berthóti István újvári commendáns uramnak,

hogy a miném nagy hajót nyertének a mieink a Duna
mellett, azon hajót — ha lehet — egészlen vitesse bé Újv;ír-

l)an, a mint van ; ha penig nem lehet, tehát elszedetvén

egymástúl, rakassa szekerekre, s úgy vitesse Újvárban.
Ahoz rendeljen 20 vagy 25 katonát az karvai passushoz.
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Item. Kárlóczi Imre commissárius uramnak. A miném
egynehány száz mér tisztaljúzát nyertének a mieink, azt

ha nem distrahálták, — kezéhez vévén, conserválja ad ulte-

riorem dispositionem.

Tteni. Bab(jcsay Ferencz urauinak, hogy Galgócz táján

az ellenség mótusira szorgalmatossan vigyázzon ; ha a nagy-

szombati úton mégyen Leopoldban : tali in casii (jdalt esvén,

infestálja, s az Vág vizén való kelket j(')l investigáltassa

és muniáltassa.

lieiii. Píbei' László uramnak expediáltatott levél, hogy
mindjárást jjjen ki, és egynehány napig, méglen az ellenség

valamely felé divertál, — táboron helye lehet. Nemkülöml)en
némely nagy-szombati emberséges eml)ereket vice-is})án uram-
mal, Ocskay Sándor fstrázsamesternek az iránt orderez-

tetett, hogy cselédestül hozza ki ket ; ha valami propediálná

cselédjeiknek kihozatását, csak in personam coacte is hozza

ki ket.
Ifeni. Ekker Mátyás orderében intiniáltatik (Juodhoz

val(') menetele s egyszersmind Méltóságos Fgenerális uram
Excellentiájának ottvaló maga insinuálása.

Ifon. Méltóságos Fgenerális Grróff Bercsényi uram
Excellentiájának Ekker Mátyás (')brst-lajdinant recom-

mendáltatik.

Item. Ugyau föllel) bemlített Ekker Mátyás uram
Ónodhoz passíroltatik.

Item. Brigadéros Ebeczky István uramnak az Vágón
túl lév ellenségnek környékezése, mellyékezése és tehet-

séges, attentálandó hostilitássa. Födémes, Nagy-Magyar közt

lev országútra való kiportáztatására, az gyakori (co))iniu)i'i-

catio) folytatására solenniter recommendáltatik.
Item. Ekker Mátyás ól)rist-lajdinont uram tizenkét-

száz forintokról rubrae monetae quietáltatik és absol-

váltatik.

Die 6'-'"- Hellepi'ont János fcommissárius uram
részére Csengelliczy János commissáriusnak passust. bizonyos

sójának Dunántúl való általvivésére és ugyanott eladására.

Jtcijii. Iván 8najder (')brst-lajdinantnak örögségére nézve,

nemkülömben Prochhaczka Sibortkáf-)irí/i'^ adatott obsitja,

vagyis hadakozástól való megszabadulása ; ahoz passusa. és

Iván Snájdernek recommendátiója a l\'kintetes Nemes Com-
missariátushoz, ott solitus fizetése iránt, úgy recognítiója is

fizetése meg nem adásában.

Item. Jeszenszky Mihály commissárius uramnak inti-

niáltatik, hogy bene dispositis suis rebus, mentlhamarább
accelerálja eljövetelit a mocsouaki táborra.
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ItenK Géczy Zsigmond nagy-szombati commendáns
uramnak haza való menetelre adatott passus.

Bmi. Forgács, Eszterházy Antal és Györki Pál
Generális uraimék i-egementjeire obveniáló hóbeli fizetések
defalcati()jában assignátió adatott Gondéi Ferencz sub-
commissárius uramnak 5000 rhénes forintra.

Item. Sókiaknak salvaquardia-levél.
Ifem. Vadász Borbély Jánosnak assignátiója némely

sebes katonáknak curáltatásokníl, Setéth Ferencz uramra
800 forintig.

^
Bem. Nyitrai piarist;íknak protectio adatott : ha szintén

a német oda penetrálna is, ott maradásokban specialiter
protegáltatnak.

Item. Megyeri lakosoknak salvaquardia.
Item. In iisdem castris Mocsonokiensis nagy-szombati

uraimék küldöttének specialiter Fögenerális uramhoz.
Itetiu Gyürki Pál uram regementjebéli prófuntmester

passíroltátik Nyitrára bizonyos mundérungért.

_
Item. Ugyanott, akkor magam regementemljéli marko-

tányos passíroltatott szalmádon való kereskedésre.
Item. Luzsinszky uram Fehérhegyen túl commendéroz-

tatott.

D'ie ;'-"^*
J)in;i. Ocskai uramnak committ;iltatott,

hogy Ebeczky urammal egyetértvén, az ellenséget üssék meg,
az ország dolgainak j(»l)lj rendben való folyására nézve.

Item. Brigadéros Ocskai László uramnak adatott érté-
sére, hogy elsbben bizonyos hollétérl informáljon, az kül-
dönd 1000 emberbi álh) succursust oda dirigálhassam:
elérkezvén penig Ebeczky István brigadéros uram, meg-
egyezvén: üssék meg étczakának idein az ellenséget.
Küldetett por, golóbis. Recommendáltatik addigis kör-
nyíkezése, tehetséges, attentálandó hostilitása az ellen-
ségnek.

Item. Commissio Búcsú név helységbeli falu birájára,
hogy colonellus Lóczy András uram regement-praedikátorá-
nak adassa vissza azon lopott lovát, megismervén, hasonló
megvött áron.

Item. Berthóti Istvány brigadéros és érsek-iíjv;íri
fcommendáns uramnak adatott értésére az ellenségnek
Nagy-Magyarnál erigált hídja, s egyszersmind mai napon
való Majtén felé marsélozása s onnénd Leopoldhoz szándé-
kozó czélja: ha penig történik vissza Csall()k(izben való
nyonudása: azonnal egész táborostul LTjvár felé vegyék
(i'itjohtt)

; az praesidiumban bemenvén, minden kívántató
disposítiókat teszek.
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Itt'iii. Brigadéros Ebeczky uramnak missilisben coiii-

mittáltatik. liogy mindaddig késérgesse az ellonsc^get, míg

Leopoldig nem penetrál, és az estül üssék meg az ellenség

tálíorának a hátulját, s minduntalan tudósítson, hogy, ha

il')\)h had kívántatna, succursussa lehessen : st, ha láttatik

m(')d, magam is compareálok.

[tem. Eerthóty István érsek-újvári commendáns és

brigadéros uramnak intimáltatik : Xoha ide hivattatott

táborra: csak continuálja magát újabb disposítiómig, s ha

valamit érthetek, magam is oda fordulok
;

és tempóra neces-

sitatis, a ki bennvaló és fegyverfogható, in extrema neces-

sitate defensive legyenek.

Item. Babócsay Ferencz brigadéros uramnak adatik

értésére az ellenségnek Keresztúr és Szavar között való

megszállása és egyszersmind Galgóczhoz való siettetése.

Rothenstajn insinér-kapitányt bizonyos hajdúsággal s három
taraczkkal commendója alá vévén, bízza az artholeriabéli

disposítiókat megírt insinér uramra; a szorgalmatos vigyá-

zás Galgócz elein és küldend ezer lovasbúi álló succursus

Tekintetes Nagyságos Andrásy Pál Generális-Mezei-Fstrázsa-

mester uram commendójával adatik tudtára, hogy j(>

communicatiót tartván kegyelmével ; ha penig az ellenség

Zséllye és Súrok felé a szorosokra venné magát, le Szered

felé : az taraczkokkal és apró puskákkal a partról infestálja.

hagyván j(') ])ostérungot Galgóczon.

Item. Balog István uramnak intimáltatik, hogy Roten-

stajn incsenér-kapitánt három taraczkkal, Szinai uramat

ezerestül, Lóczy uram vice-colonellusát ugyan ezerestl

küldje Tekintetes Xemzetes Vitézl brigadéros Babócsay

Ferencz uram commendója alatt Galgóczhoz, maga penig

ezerestül s Turóczi Gáspár uram gyalogságával s több ott

lév residens hajdúsággal transferálja magát Szeredhez, a hol

is toválil)vah') disposítiómig subsistáljon, az ellenség motus-

sira vigyázván szorgalmatossan.

Item. Kamocsaiaknak, újlakiaknak, lakácsiaknak sala-

gvarda adatik.

Dk <S~ Jnn]}. Ordereztetett Thalaba uram által

verbaliter Rotenstajn. hogy maga mellé adhil)e;iltatv;ín Szinai

uram és L('»czy uram vice-colonellussával ezeré, nemkülöm-

ben Nyarai uramnak három z;>szl()jával, három taraczkkal

galgóczi gázl('»knak resistáljon. ha nem periculosum.

Item. Andrássy Pál Generális-Strázsamester uram

ordereztetett: Maga mellé adjungálván karabélyos regemen-

temet, Galgóczhoz, l)rigadéros Babócsay, urammal conjun-

gálván magát, szorgalmatossan vigyáztasson és patallírozzon
;
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ha az ellenség iiiütiisilioz képpest nem resistálhatna : secuie
udvarnoki rétekre szálljon, szüntelen tudósítván minde-
nekrül.

Item. Assignáltatik Generális-Fstrázsamester Andrásy
Pál uram regementjéie 441 nadrág, 151 dolmány, 125
köpönyegnek való aba s posztó, nemkülömben 334 söveg
Beniczki Márton vestiturae commissáriusra.

Ifem. Tliuróczi (xáspár colonellus ui-am regementjel)éli

500 emberre való posztó, vagyis aba, nyolcz zászlónak való
selyem-matériái-a, és in futuram infalli])ilem refusionem deli

csizma 200 párra; tiszt uraimék számára penig 25 réf

selyem-, 45 réf fajlondis-posztóra adatik assignátió Beniczky
Márton uramra.

Item. Assignáltatott Tekintetes ^NTagyságos Révai
Gáspár colonellus uram regementjére 8 zászlónak való
matéria.

Item. Urbán Czelder colonellus uram regementére
assignátió ad;vtik Beniczky Máiton vestiturae commissárius
uramra 700 embernek val(') posztóra.

Item. Géczi Gábor colonellus uramnak regementjére
491 dolmánnak és annyi nadnígnak val('» posztóra, cuni

onmibus requisitis, nemkülömben 600 köpíinyegnck vab'i

abára és unter-officíreknek ....
Item. Adatik assignátió vestiturae commissárius

Beniczky Márton uramra a lajb-quardiában lev unter-
ofíicírek, regrutírek, auboisták és dobosok számára 12 sötét-

kék franczia szény (szín) és más feír szény 8 vég posztóra,

megtartván jiro quietantia az assignáti(')t.

Item. lY'kintetes Xemzetes Vitézl Kossovics Márton
fcommissárius uramra adatik: Néminem, .Farkasdon lév
sebessek iránt tegyen sul)sistentiíijok és az szegénység con-
tentatiíjjárúl disijosítiót.

Item. Berthóti István újvári commendáns és briga-
déros uramnak intimáltatik : Noha a táborra hivatott. —
csak helyben continuálja magát újabb disposítiómig, s ha
valamit érthetek, magam is odafordulok : és tcnii)ore neces-
sitatis a ki bennvaló és fegyverfogható, in extrema neces-
sitate defensíve legyenek.

Item. Babócsay Ferencz brigadéros uramnak adatik
éi-tésére az ellenségnek Keresztúr és Szavar között vah)
megszállása, egyszersmind Galgóczhoz való útjának siettetése:

Rotenstajn incsenér-kapitánt l)izonyos hajdúsággal és három
taraczkkal commendója alá vévén, bizza az artollériabéli

disposítiókat megírt incsenér uramra. A szorgalmatos vigyá-
zás Galgócz elein és küldend ezer lovasbúi álló succursus
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Tekéntetes Nagysán;os Andrássy Pál Gcnerális-Mezei-Fstrá-

zsamester uram ö kegyelme commeiidójííval íidatik tudtára,

hogy jó communicátió tartatván ö kegyelmével ; ha peiiig

az ellenség Zséllye és Súrok felé a szorossokra venné útját

le Szered felé : a taraczkokkal és apró puskákkal az partrúl

infestálja, hagyván j('» postérungot Galgóczon.

Item. Balogh István hrigadérius uramnak intimál-

tatik, hogy Rotenstein insenier-kapitánt három taraczkkal.

Szinay uramot ezerestl, Lóczy uram vice-colonellussát

ugyan ezerest ííl küldje Tekintetes Nemzetes Vitézl briga-

déros Babócsay Ferencz uram commendója alá Galgóczhoz,

maga penig ezerestül s Thuróczy Gáspár uram gyalogsá-

gával s töbl) ott lev gyalogsággal transferálja magát Sen-

téhez, a hol is továbbvaló disposítiómig subsistálván. az

ellenség motussira szorgalma tossan vigyázzon.

Item. Kamocsiaknak, újlakiaknak és lakácsiaknak

salaquarda adatik.

Item. Kérieknek protectionális adatik.

lton. Thurík'zy strázsamestere Jávorka Ádám, mun-
déi'uug-poszt('» elhozatására Szent-Benedekre passíroltatik.

Item. Fodor László uram kegyelme hadnagya Kholler

János passíroltatott Beszterczére, ugyan az regement depu-

tált mundérungjának kihozatására.

Dic !). Jnnj). Kossovics Márton uramra commissió

adatott, hogy Farkasdon lev sebes katonák intertentiója

iránt tegyen^ disposítiót az gyógyításokrúl.

Item. Obrster Urbán Czelder uramnak az instructii'tja

cum deelaratione: miként viselje tempore obsidionis magát,

megküldctik.

Ite)>i. Brigadéros Babócsai Ferencz uramnak, hogy a

galgóczi gíízlókoii attentálandó ellenség portáinak Generális

Andrássy Pál urammal resistáljon ; ha penig az ellenség a

szorosnak venné Szered felé útját: az hajdúsággal s taraczkkal

mindenütt az Yág-partnál infestálja, s hagyjon })osté-

rungot Galgócz elein.

Iteni, die 10. Juny. Brigadéros Ocskai László uramnak
adatik értésére, hogy Eétei János és Szálai Pál nraimék
ezeréivel megerséttetik az corpussa, s azombaii üsse meg
egy éjjel az ellenség bagázsiáját.

Item. Generális Bottyán János uramnak az dun;íntúli

földnek kormányozása s itten az ellenség eonstítuti('ija ada-

tik értésére.

In Castris ad Nmjy-Kér positis. die ÍJ. Jmh}). Ber-

csényi Miklós uramnak Excellentiájának adatik értésére

az hadaknak kívántató succursusa.
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Item. Balogh István uramnak, liogy a németnek -

—

a mennyire lehet — resistáljonak, készen lévén succursust

küldeni. Xemkiilöml)en Ebeczky István uramnak, hogy az

ellenséget üsse meg.

Item. Missiliter Andrássi Pál Generális uramnak
orderképpen, hogy Ebeczky István uramnak az ellenség

ütésére segétséget adjon.

Item. Thala])a uj-amnak universaliter exageráltatik,

hogy nem tudósított az constíttiókrl.
Die 12. Juny. Az játói majorházra adatott protecti(')

s a ménesre is.

Item. Szalay Pál uramnak intimáltatik : Az elszélyedt

katonaságát öszveszedvén, az ezerhez küldje.

Item. Nemes Nyitra, Bars, Hont, Nógrád és Gömür
vármegyékre az szökövény és kóborló katonák fogat ta-

tása iránt.

Item. Brigadéros Ocskai László uramnak recommen-
dáltatik az ellenség ( csapdo.cásai) mind innend s mind túl az

Feír-hegyen, Morva elein szorgalmatossan vigyázván, tegyen

excursiókat az ellenség ellen.

Item. Andrássy Pál Generális uramnak kemény (M-der,

hogy az ellenség motussára szorgalmatos vigyázassál légyen,

signanter penig azon 400 gyalogra vigyáztatván zellei sáncz-

ban; szüntelen patrolíroztatván, az egész hadat prajtcsofban

tartsa ; ahogy penig látja az extremitást, hogy az egész

ervel az ellenség sánczban lév hajdúinkat attakérozni

kívánná, — tali in casu lármáskodás nélkül, szép recollec-

ti()ban elsbben is az hajdúkat és álgyúkat kihozván a

sánczbúl, s ezek után az gavallériát csendessen retirálja

mocsonoki tábor felé.

Item. Hellepronth János fcommissárius uramnak
l)arancsoltátott, hogy Generális Csáki Mihály uram mellett

Mocsonoknál maradandó könny had subsistentiájára 20
szekér ])rovísiót és cum ])roportione lábon való vág<'»kat

miudjáriíst Mocsonok tájára administrálja.

Die 14. Juny. Colonellus liévay Imre uramnak az

regementek proponálandó dolgai folytatások az concursus

iránt recommendáltatik, egyszersmind Karvánál lev 300
hajdúnak (fölváltiha?) értésére adatik.

Item. Konkoly Jjászló, Kom;írom A'ármegyei vice-ispán

uramnak az erdéllyi s Kassa tájék:'ui lév j(')szágok dolgai-

nak kormányozása recommendiíltatnak.

Item. Babócsay uramnak, hogy Galgócz táján jó vigy:í-

zásban légyen, a jár(')helycket jól megvizsgáltatván, hogy

az ellenséget insperate excursiókat (tenni) ne engedje
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crrctelú; a mellett, ha látja indulását, mindenütt körülette

legyen hadaival együtt.

Die h"). Jnny. Brigadéros Bezei-édy Imre uramnak
adatik értésére, hogy az Dunán általküldendö sueeursus

készen tartatik minden luán, esak az ellenség niotusitúl

várunk : a túl való operátiók folytatása, úgy az eonniiuni-

cátió continuálása recommendáltatik.

Ite}u. Colonellus Géczi Gábor uramnak intimáltatik.

hogy Karvátúl az ezerét mit szók und pok küldji' nagy-

kéri táborra idvontatás nélkül, tévén az passusnál jó

disposítiókat. Gundelfinger uram lészen commendó, maga
penig, Ocskai Sándor urammal, a hévvízben bocsáttatik.

Ifem. Colonellus Géczi Gábor s Ocskai Sándor uram
együtt bagázsiástúl az Jiévvízben passín^ltattak.

Bem. Krulovics Jakab síllyei tiszttart(') uramnak
intimáltatik, hogy Girács névö tisztet lecticában küldje ide.

maga menvén az ellenség táborába, explorátiót tegyen és

engem tudósítson.

Itc}}L Thalaba Máté generál-adjutantnak intimál-

tatik, hogy az miném, bizonyosszámú ksókat loboncz

földre akartak vinni, confiscáltatván, adja jjraefectus Szluha

uram kezéhez az orszjíg szükségére; azonban pcístamester

uram kezénél is az minem KjO ezüstpínzül vagyon benne,

ruminata rei veritate, coníiscáltassa.

Ttem. Forgács uram ezerebéli zászlótartó Kumer Filep,

Károli uram után passíroltatott, maga további szerencséje

keresésére.

Item. Generális-Mezei-]\rarschalk Forgács Simon uram
ezerebéli zászlótartó passíroltatik óbrster Luzsinszky uram
után szerencséje keresésére, Hoffmann Miklós.

Item. Gyárak név helységre salvatjuardia.

Ite))). Podkeszer, Forgács uram regementebéli strázsa-

mester Tekéntetes Vitézl Györki Pál uram után vihnyei

hévvízben passíroltatott adjunctussival. az nemes regement
számadásival és documentumival.

Jfi'm. Tekéntetes Vitézl Fodor Lászh't gyalog colonellus

uram ezerebéli kapitány Bursi István passíroltatott által a

])unán, szökevény hajdúinak fogatásokra és újabb varbolásra is.

1(). Jiuiij. Budai István Generálisnak deti'gáltatnak

az idevaló conjectúnik.

Ifem. Generális Csáki István <Miliábi) uramnak inti-

Hiííltatik, hogy a Vág vizén által ers jmrtákot bocsásson.

Item. Ocskai László brigadéros uranniak a sueeursus

hozzá való küldetése adatik értésére, cum declaratione,

hogy Morva eleire szorgalmatt»ssan vígy:íztasson.
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Die 17. Junij. Generúlis Csáki Mihály uram az Vágón
túl való ellenségre szorgalmatossan viíiTázzon és az elíen-
ségnek sokfelé való distractióira s megkevesedésére nézve
adhortáltatott

; egy jó operátió aggrediálására succursus lia

kívántatik, küldetik.

Item. Gundelfinger uramnak. Mocsi Pap Istvjín suspi-
ciójára inquisítiót peragáitasson ; ha Ávtaihm(-nalO talál-
tatik, nem jó disgustáltatni, minthogy titkos dolgok kitanu-
lásában az i)assusnál (Karca) sokat szolgált az hazának.

Item. Mocsi Pap István consoláltatott missiliter: ki
fog bocsáttatni post peractam inquisitionem árestomlníl. ha
meg nem hizonyíttatik felöle való suspicio.

Dv' IS. Junij. Brigadéros Balogh István uramnak,
hogy Tornócztl a Vág mellett szorgalmatossan vigyáztat-
ván az ellenség motusára, Galgócz elein való postérungbúl
Generális Orosz Pál uram seregeit felváltatván, küldje ide
a táborra, s az occurrentiákrl penig szüntelen tud(»sítsoii.

recommendál tátik.

Iteiii. Generális Csáki Mihály uramnak intimáltatott,
hogy Ebeczki István uram a Vágón által való elmenetele
után ide az táborra magát transferálja. kéri tá1)orban, maga
penig Sellye és Sente felé kemény portákot bocsásson.

í/^cí;/. Thuróczy Gáspár gyalog colonellus ordereztetett
által az Vágón Ocskai urammal való conjunctióra. és az
Feírhegyen túl lév populébul is álló corpussal unitis viril)us
attakérozzák az ellenséget.

^

Item. Géczi Gábor föcolonellus uramnak, f urír ja cse-
lédjeinek nagyobb securitásü helyre való translátiójára
passus expediáltatott.

Item. Szluha Ferencz praefectus uramnak. Adatott
modalitása az udvardi hajdúk intertentiójában ; más nnklja
nem lévén

:
ad ulteriorem dispositionem ö kegyelme \)vo\'\-

deáljon, azon kévl is elégséges erogatiók vadnak itt a
tiíboron. — Nyarai László uram pedig exi)ressus tisztét
ideküldvén, bajmóczi i)rocessusra assignátió adatik, vala-
mint Kévai Imre uramnak.

Iteiit. Thuróczy Gáspár uram ordereztetett : Hege-
mentjebéli gyalogsággal és requisítumokkal Bánkánál ;íltal-

költezvén, sine tumultu éjjel-napi)al az Fi'/rhegvekhez
siessen brigadéros Ocskai uram mellé, s immediate (h'pen-
deáljon Ocskai uramttíl miudenekben; nenddilíiuiben elszé-
lyedett hajdúságát igyekezze öszvecsoportoztatni.

Item. Ocskai László brigadéros uramnak adatott érté-
sére, hogy Ebeczky István uram 4 regeuu-ntekkel által-
küldetett az Vágón, a nagy-szombati circulusban. Bertbóti
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Zsiginoiul és Szalay Pál uruni ezercit is inaiba disposítiója

alá vévén, folytassa az ellenség ellen operati(')it.

Item. Kis-konijáti, füsi, niányai. valkliitzi és ()n(l(')liázi

lakosoknak sala(|uai(la adatott.

Iteiu. Somogyi uram ezerebéli katonáinak cselédjei a

Vagon általhozatására. nagyobi) securitású helyre j)assírol-

tattak.

Iteiu. Telekesi Török István uramnak missilitei- érté-

sére adatnak az idevaló conjunctui'ái az ellenségnek. In forma
renunciáltatott az austriai háznak királysága, sub gravibiis

conditionibiis létele.

Ifem. Balogh István uramnak missiliter, hogy szegény

Girács tetemét hozassa el Séllyérl és tisztességes liadi

pompával temettesse el mocsonoki templomnál, paripáira

és kevés értékecskéjére gondot viseltetvén: ne distraháltassa-

nak. Ebeczky uram hollétérl informáljon : j('» kémeket

bocsásson az ellenség táborára Beleznai uram megfogásának
bizonyos értése kedvééit.

Item. Brigadéros és érsek-újvári comniendáns Berthóti

István uramnak, hogy Nemes Bene Jánosné asszony meg-
fosztása iránt való investigátió és a kikre bizonyíttatik.

vasra verettetés és azonnal irántok vah'i tudósítás reconi-

mendáltatik : nemkülömben Pok(') P(''ter uramnak azon

formában, st tisztére kínszeríttetik és serio is parancsol-

tatik kikeresése, ex circumstantiis tudván, hogy Virágh
uram katonái kísértették által a Dunán.

Item. Urbán Czelder uramnak : TIgy jöjjen az táborra

IS'yitrárúl, még ma vissza is mehessen, — intimáltatott.

Item. Balogh Tstván brigadéros uramnak intimáltatott

:

az elk'nségnek di(')szegi híd reparati('>jára figy(dmezzen és

tad(')sítást gyakoroljím. nemkülömben hozza galg('iezi eom-
páuiákat, felváltásáia nem kínszeríttetik, — kegyelmének
értésére adatik.

Item. Goda Tstván uramnak cselédjeinek lóti bíi'ákra

assignátió adatik : intertene;ílj;ík, és szabad p.-iscuatio enged-

tessék, minthogy az ellenség constitúti('»ira nézve kibonta-

kozott elbbeni helyébíil.

Item. Kegementembéli markotányosom Szent-Benedek
felé i)assíroltatik l)orok v;ís;írlás;íra.

Ite))i. Szlavniczai vSáiulor ^lenyluírt uram szolgája

passíroltatott Szombat tájékára, lovainak elhozására.

ltv)n. llétei Gyíirgy uram regementjebéli z;íszl('>tart('t

Kassára passíroltatott.

Die 2(K J/iDj). Horváth (íyíirgy gt-neiális pereei)tor

uramnak missiliter. hugy az kongiuiak circulati('ija ahibb-
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szállván, az liatUikiiak exoluti(')ját i)iotraliálta, mit csinál

véle? Írja meg Szluha Ferencz praefectus uramnak, hogy
mostani ellenséges constitúti(jkra nézve nyitrai praesidium-
nak szállítand(') 600 feírpénzül val() foiintoknak beadásiíhan
ne legyen oly difficilis; azután az hazának notabilis kára
immineálásával is, hogysem ö kegyelmét Szluha uramot
tudósítsa, készebb elhallgatni Nagysága.

Ttem. Brigadéros Balogh István uramnak az coniinu-
nicatióknak szüntelenül vahi folytatása recommendáltatván,
egyszersmind iiitimáltatik Visnyai Miklós tiszttartónak
bátorságos, hadai által val(') conserváltatása. Vizközi és

szigetközi parasztságot engedje helységekben megmai-adni
inperturbate. Kocsis János névö katonát istentelenségeért
kemény árestom alatt hozattassa kegyelmed.

Ifem. Brigadéros Ocskai uramnak. Griiido kStorumbergh
curientalis pátensei ellen contracurrenseket expediáltasson.
Ebeczky István brigadéros uramnak az Vágón által Xagy-
Szombatig való cii'culáti(')ja adatik értésére, és hogy Ebeczky
uram az Feíi'hegyeken innend operálódván, kegyelmed
penig Morva elein, — az Morvál)aii bé is kemény csai)á-

sokat tegyen.

Item. Rhen Márton (')l)erst-bochmajster Érsek-Újvár-
ban s onnand vissza passéroltatott.

Item. Szily János voluntér cuiu recommendatione
obsitereztetett.

Item. Szluha Ferencz uramnak repraehensíve exagerál-
tatik

: Újvári conimendáns és kíizíittek exoiiált dissensió-
nak s()])i;lltat;ísára való interi)ositi(')j,iban az hatszáz forintok-
nak elküldését nem resoválta, kegyetlen haragját Méltóságos
Uramnak summa cum exageratione értse azért; hasonló-
ké])])en Beleznay János kiszal)adulásában csász;li- audítoní-
nak íi'jon.

Jtem. Commissariátus directorának, hogy Újvái-ra
transferálja magát Szent-Benedekbül, és együtt Koklácsy
urammal Méltóságos Egenerális Gróff Bercsény Miklós
uramot ott várják meg, a ki is az suboriált legementek
computussában difhcukásokat enodálni fogja.

[teui. Somody Ádám uramnak kéri táborbül com-
munic.'Utatott új hírül, hogy az ország (hiodi gylésén
renunciált austriai h;íz kirjílyságának. — Velencliei név
zászh)tart(')t hogy vice-hadnagyságra aggregálta légyen, appro-
báltatott

; fizetése, úgy porti('>i is ki fognak j;írni. Generális
Károli Siíndor Aradot megszállotta.

Item. Smit Mátyás, regementembéli profus orderezte-
tett tizenkét dragonyossal, kóborh) és szegénységet rongáló
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és /ászl('>kat kerül katoiiiíkn.ik iil<löztet«''sén' s foíidoz-

tatására.

Itcrn. Xeiut's Tiencséiiy vármegyének. Irhán Czelder

iir.dii regementire, i)ro personis 1300 computando. mindenikre

két-két i)ár feliéj-ruliát. egy pár deli csizmát, egy-egy fekete

süveget elkészítvén, assiguáltassa küldend ex])ressus embere
kezéhez a nemes regementnek. Minden suh terfngiumokat.

á kikkel ekkoi'áig élt a nemes vármegye, félre tegye, ha

alkalmatossahl) modalitással nem kívánja exactióját.

y^'///.Xagy-kéri táhdirül Mélt<')ságüs Fögenerális uram-
nak ü Excellentiájjínak reláti('» Sfdrrinhfiy/i Mujtcuho^ í-V/t-

Z('3érÖl, a Vág túlsó partját postérnng-formán, úgy Szered

várát igyekez ersítésérl. nemkülöm])en egy elfogott stiik-

haujjtmann fassi(')járúl, s némely tisztek sebesítésérül. Ebeczky
István a Vágón általküldéséi'ííl és más particulárisokrúl.

Ifem, Fölséges Fejedelemnek némely occurrentiákrúl

és Hellepront János uram instantiája reccommendáltatik.

Díe 21. Juny. Ebeczky István uramnak adhortátié.

litka tudósításárúl,^ és az ellenség infestátiójárúl.

[fem. Csiba Ádám uram mellett lév szabóknak comis-

sió, hogy szabadon munkálkodhassanak.
Item. Protectionális Házi Horváth Ferencz uraum.ik

kiadatott.

Bem. Vajka lielységre salvagvardia kiadatott.

Ltem. Nemes Bars vármegyének, hogy az k<'>b(»rl('i s

haza szolgálatját kerül katonaságot compelláltassa ;
-

Ebeczky Ádám uramnak keményen iutim;íltatott. hogy

azon katimaságot contrahálván. hovahamaréld) transferálja

magát ezeréhez; a holott ez intimáti('»nak nem engedelmo-
kednék : a nemes vármegye semminém provisiót ne admini-

stráljon, se maga protectiója alatt ne tartsa.

Itam. Kárl(')czi Imre hadi commissárius ui'amnak

adatott értésére, hogy az karvai ])assus nendiogy üresscn

hítgyattatik: st Ordódy György uram fortiticáti<'ij;íra mégyen:
azért kegyelmed Bátorkeszirül ne praecipitálja útját, hanem
montíil több provisiót szereztetni el ne mulassa.

[fc))\. Ocskai Lászl(') uramnak missilis. cum declara-

tione: mi okra nézve az kívánt kétezer gyalogot, jílgyúkat.

mazsárokat és más szükséges munítiót nem küldhettem oda

:

hanem Tlniróczi uram ezerit maga mellyé vévén és a

populét fölszedvén, hasouh'iképen Dettrek várábúl muníti('»t

és szükséges Tilgyúkat clvívén. föltett pr(')b;ít Morvában
attcntíílja.

lii')u. El)eczky Istvjín uramnak missilis. hogy j('>l

vigyáztatván az német portájára, midn errefelé jne, üsse
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meg a ^yalojíot, s tegyen egy nevezetes pr(')l)át. Az oda-
való conjecturákrúl genuine tudósítson.

If('m. Ebeezky Ádám uramnak cum magna exagera-
tione expiolnált.'itott gyalázatos, otthon nagy idötl fogv;i

lakása, ö kegyelmére nézve a katonák is haza szélled-

tek ; ha öszve nem szedi és nem compareál táborban : áres-

toma imponáltatik s nagy fölháborodásomat experiálja

maga ellen.

Die 2::í-'^^ Jiin'ij. Szluha Ferencz uramnak. Pap
Istvánra miném inquisític) peragáltatott, — transmittál-

tatott pro impendenda exemplari statutione, és reiteráltatott:

Belezned János elforjafott Jiadmujn liszühadttámban fára-
dozzon császár auditorának levele által, hogy olyatén érdemes
vitézl személyek cousoláltassanak, nem sok;í hagyattatnak
rabságban. 3*^°- Az egész gyalogságot beküldvén Mélt()ságos

Fögenerális Urunk disposítiójábl Újvárban, ])rovísi<)jokníl

commissariátussággal és quártélyokníl a városban commen-
dáns urammal disposítiókat formáljon.

Itetii. Brigadéros Ebeezky István uramnak adatott
értésére, hogy ne vesse (vélje ?) mustrának táborunk bipariá-

lását, hanem Fgenerális Urunk disposítiójának. mely mostan
éi-kezett ; a szerint Újvárban küldetik egész gyalogság, lovas

had penig Mélt()ságos (Jenerális Csáky Miliály urammal
egerszegi rétekre. ]\ragam Ersek-Újvárban szükségképpen
az disposíti(')k ett'ectuálására s a karvai passus helyrehozására
rándulnom tudósíttatott. (Leveleit) Méltóságos Generális
Csáky uramhoz dirigálja; ha penig ö kegyehne fíilváltatását

kivánuá : minthogy agnoseáljuk sok fáradozásit. — csak

tu(l(')SÍtását vehessem, frisel)b haddal váltom föl.

Item. Joan Chirstophtsák, Méltóságos Generális Gr(')ff

Forgács Simon uram regeuuuitjebéli zászl(')tart('». jtassírolta-

tott Lcse tájékára.

Item. ]ngcsinér Kevier, arthollériabéli óberst-lajdi-

jiantnak beküldetvén bizonyos, Leopoldbúl desertíílt i)ixi-

dárius, hogy az arthollériában applicálja, egy szökött hajdú
is, melyet adván regementjének, hogy exolváltassa.

Item. Urbán Czeldernek missilis. hogy a jelenvaló

holnapi parolákot elfelejtvén megíratni, azonokot usi|ni' .id

íinem leírván, küldje hozz:im.

Item. Tekéntetes Vitézl Géczy Gábor óberst uram
ezerebéli egyik strázsajuí^stere passíroltatott Xémet-Próuya
és a táján lév helységeklxm lév szabókra, parancsolattal a

mundérjok megvarrat tatásokra.

lton. Urbán Czelder regement jel)éli Kuriicz .lánus

név markotányosnak liber passusa mindenném italnak
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megvételére, s iiiiiul pciiij: a t;íl)oiia szabadon való béhordá-

sara és eladására.

Item. Nyitrai commendáns 8zabú Mátyás uramra
assignátió ment, hogy a 'l\'k(''ntetes Nemzetes Vitézl Fodnr
László uram ezeré számára adjon 10 Hintát.

lton. Bab('>csay uram liáiom voluntérjénck ])assus

Lévára, az holott is véghez vi vén .tz vásárlást, vissza-

jöjjenek.

Itent. Bertbóti István brigadéros és érsek-újvári com-
mendáns uramnak adatott éi'tésére, hogy az egész gyalogság

Keszi név helységhez máséról. Tartsa oly készen Kévai

Imre és Nyarai László colonellus uraimék ezerit. hogy pru

permutatione ajeris (aéris-) kilíozattathassanak. s más két

regementek helyekben bemenvén, úgy mindazonáltal, hoiry

in necessitate ista exigente, ezeket is bévihesse.

Item. Colonellus Nyáray László uramnak adatott

értésére, hogy a hús iránt idekükletett tiszti már fáradoz

is effectuátiójál)an. Az 19 sebes hajdúknak praefectus Szluha

Ferencz uramnak intimáltatott, hogy olykor-olykorra boro-

kat rovásra kiadassa.

Eadem. Brigadéros Balogh István uramnak az Vág
krl folyó oceurrentiáknak tudósítása reeommendáltatott :

egyszersmind az is adatott értésére, hogy az hadak Méltó-

ságos Fgenerális uram ö Exeellentiája intentiójábúl két

részre subdividáltatván, az egész hajdúsággal együtt magam
Érsek-Újvárhoz, az lovasságot penig Méltóságos Generális

Gróff Csáky Mihály urammal Nyitrához küldöttem, holmi

occurrentiáirúl oda dirigálja tudósítását ; ha mi szükséges

velem való occurrentiákra, - Érsek- Újvárban h'vén i)rae-

sens. Generális uram velem kíizleui fogja.

'^'j. J/l ni). A hét bányavárosoknak, hogy a uumetáiia

machinák Muránybau szállítások végett alkalmaztassák

magokat az Fölséges Fejedelem dispositióihoz.

:^4. Jioii). Kereskény Farkasnak Nemes Kom;irom
vármegyei commissáriusságra patenter adatott parancsohit.

Item. Brigadéros Ordódy Gyíirgy uramnak orderében

intimáltatik. hogy az karvai i)assust. Dunán túl való expe-

dítiók folytatására nézve rei)aráltassa. Generális Györky
Pál karal)élos és Gundeltingel colonellus uraimék ezerit,

úgy háromszáz hajdút, két taraczkkal együtt maga mellé

vévén. Esztergám és Komárom eleire vigyázván, az Duna
mellyékét patioléroztassa; kénu''udi postérungot is penig

(íondelHngel uram ezerébl tartsa, s azon passusnál sánczot

iísatván, az hajdúságot in necessitate secundálja. az Dunán
által is portáját bocsátván, Esztergám városát egy étczaka
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uttakéroztassa. írja meg Generális Bottyán János, brigadéros

Bezerédi Imre, úgy több ftiszt uraiméknak a passusnak jó

rendben hozását, hogy szabados communicátiójok az Dunán
által lehessen.

2. Junij. Méltóságos Fgenerális Bercsény Miklós

uramnak, a gyalogságnak Újvárhoz, a lovasoknak penig

Nyitrához való szállása, az újvári disposítiók, a Dunán túl

és innen való fizetések sollicitátiója, a cassa ürülése s per

hoc a dunántúli aggregatusok megcsalatkozása ; Bagossi

uram installatiója : Struczil Zsigmondot óbrist-lajdinontnak

kéri Fehérpataki ; Szabó János uraimék recommendátiója
;

papiros és némely intercipiált levelek küldettek meg.

Item. Szabó Andrásnak, Kurta-Keszin lakozó, oly

passus adatott sókereskedésre, úgy, hogy Pápárúl recogní-

tiót hozzon az só eladásárúi.

Item. Lóczy András gyalog colonellus uram passírol-

tatott Fölséges Urunk után s onnénd az fölföldi-e, az míg
útja lészen.

Item. Thúri Benedek passíroltatott által az Dunán.
Item. Nemes Komárom és Esztergám vármegyei vice-

ispány Konkoly László uram embere bizonyos konyhára

való fszerszám és holmi apr(') portékák vásárlásáért passírol-

tatott, melyek árában is 6 ksót vitt be Ersek-Ujvárban.
Die :^(). Junij. Brigadéros Ebeczky István uramnak

az Yágon túl folytatandó opera tiók igaz hazaíiúságának

recommendáltatnak, s egyszersmind adatik értésére Babócsay

Ferencz brigadéros uram által onnénd való fölváltása.

Item. Naszvadi, gútai és szent-péteri bíráknak és

lakosoknak közönségessen, kemény currens, három elszökött

granatérosok megfogatások iránt.

Item. Csáki Mihál uramnak. — Ocskay uramnak
küldjön Nyitrárúl két mozsarat és specificátió szerint egyéb

kívántató munítiót Bánkához, 30 lovassal confuéroztatviín.

Vagyon Ocskay uramnak intimátiójában, hogy az túlsó

parton fogja várni j() készülettel. Balogh István, Somody
Ferencz uraimékat, ha mindakettt-é. vagy csak egyiket

a,vocálta-é, vagy sem? kívánn;ím informáti('»ját venni kegyel-

mének. Ebeczky Istvány uram mihelest általjtinne és

emkei táboron dislocálná magát fáradt népével : mindjárást

Babócsay Ferencz uramat legottan háromezered frissebb

néppel által az Yágon expedi;ilja.

Item. Brigadéros Ordckli uramnak adatik értésére,

hogy mivel ma a dolgok foglalatossági miatt otthon kellett

maradnom : okvetetlen holnap az karvai sáncznak látoga-

tására megindulok ; s a jó vigyázás. minthogy már taraczkok
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is expediáltattanak, és occiirientiáknak is szapora folytatása

recommendáltatik. A mellett coiiimunicáltatott Kévai Gáspár
uram hajdúsága Gyr elein történt casussa; azoknak nem
annyira az ellenség fegyvere ártott, mint az Rábcza vize.

Die 27. Juny. Brigadéros Ocskay LászL') uramnak
az gyri szigeti casus, karvai dis])0sítió, hegyentúli fílldnek

constitutiója és ottvaló suspicium, r3unántúl kívántató

Fgenerális, Somogyi Ferencz uram öt comjjániájának elosz-

lása, több más disposítiókkal megíratott.

Die 29. Juny. Dóka István tallósi, Dóka György
föls-szeli, Pónya János fíils-szeli, Kajdacsy András veze-

kényi lakosok speciális protectio alá vétetdvén : az ellenség-

nek helységekig való közelétéseig magok házaiknál meg-
maradván, Fölséges Vezérl Fejedelem föls és alsó hadaitúl

magok személyek s úgy akármely névvel nevezend javaik

conserváltassanak ; holott penig az ellenségnek közelítését

értenék, tartozzanak magokat közinkben retirálnyi.

Eadem. Palkovics uramnak az idevaló conjectúrák

deciaráitatnak, nemkülönben Kenessey uramnak által az

Dunán, Gyrnél történt casusnak investigátiójára ex])edí-

tiója értésére adatik.

Eadem. Csáky Mihál uramnak, hogy Ebeczky uramot.

mellette lev hadakkal, az Vágón túl val('> földrl magához
revocálja, ott hagyván kétszáz lovasbúi álh') strázsiít. Ebeczki

uram helett penig Babócsai uramot újabb commendérozott
hadakkal mindjárást által az Vágón küldje. Balog Istviín

és Somodgyi Ferencz fortélyos machinatióikra szorgalmatos

szemmel vigyázzon és minden gonosz szándékjokat impediálja.

Eadem. Palásti Ferencz uramnak, hogy investigálja

jól : hová distraháltatott azon mundérung, a mely, legalább

huszonöt darabbúi álló, minden compáuiára a nemes v;'u-

megyéktül ervel extor(|ueáltatott : a mellett Bezerédi uram
mellett lév 80 embernek annyi mundérungot küldjíiu és

a Duna folytában lév faluknak szekereit, melyek újvári

praesidiumhoz és a karvai passushoz dejjutáltattanak, rege-

mentektl szabadon bocsáttassanak.

Eadem. Bezerédi Imre uramnak missilis, kiben az

franczia hirekrül való tudósítása és az idevaló németnek
hollétele értésére adattatnak; az gyri szigetben elveszett

hajdúságnak tudósítását kívánván elégségessen megtudni,

hogy a Méltóságos Fejedelmi T'dvarnak és a Geuerálisság-

nak tudhassa értésére adni ; azonban hadakbúl mindaddig
nem succurálhat, valamég ezen ellenség valamely felé nem
progrediál, szüntelen vigyázva kelletvén lennyi itt is, —
de rövidnap succursust remélhetnek kegyelmek. Botti/án
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nnminak a.íon fonnáJxin mí^süis meni. és a megmaradót

t

kevés Eévay uram hajdúi öszveszedésekre expediáltatott
Kenessey István secretárius. Colonellus Eévai Gáspár uram-
nak magának az succursus dolííábúl l^övön üzciitom említett
secretárius által.

Eadeni. Horváth Zsigmond uramnak mind az jelen-

való ellenség, s mind az francziaországi hírek értésére adat-
nak. Az succursusnak még ekkoráig nem lehetett administrá-
tiója, propediáltatván az ellenség, az hadakat nem lehetvén
distrahálni. Itt liszt és só dolgában nem lehet mostanában,
hanem recommendáltatik elöbbenyi szokott dexteritássának,
és míg magamnak általmenetele lehet, szorossan az hadak
lassan-lassan eltengdése bizattatik, és még új gabona
lészen, mert itt is igen szkön van.

Eadem. Eétei György uram ezerébi Láncz István
hadnagy Yereskben, bévitetdött, a cartella szerint : lova
kiszereztetett Érsek-Újvárban.

Bie príma Jiily. Végh János, Pethö György, Birci

István, Rogoz István és Pálíi György dunántúli hadnagy
uraimék ordereztettek, — felszedvén katonáikot, — által

az Dunán, Generális Bottyán János uram directiója

alá mindaddig, méglen bizonyos commendójok statuáltatik

;

azalatt is penig általszökött katonáikot sub gravi animad-
versione coacte is öszveszerezni és keresni el ne mulassák.

Eadem. Hellembach, bányavárosok és selmeczi kamara
administrátora, úgy Sréter János brigadéros és bánya-
városok inspectorának missilis, kézi-granát, ásó és kapa
iránt az érsek-újvári praesidium szükségére, nemkülömben
papiros végett.

Eadem. Konkoli László, Komárom és Esztergám vár-
megyei vice-ispány uram embere passéroltatott az maga
jószágiban.

l)ie 2''" JalYi. Somogy Zsuzsanna asszonnak öllyvedi és

farnadi helységekben lév házaira protectionális adatott.
Item. Esztergami barát Menetgáth Lorincz passérol-

tatott oly véggel, hogy nem árt mindenütt megvizsgálni
a passuson.

Die 'i^'"' JalVj. Tíirök András udvari vice-kapi-
tány uramnak missilis levélben recommendáltalik Csetneki
Jóseph instantiája Fölséges Vezérl Fejedelem eltt pro-
moveálása iránt.

Die -^'^ nem volt expedítió, mivel Érsek-Újvártúl
Emkéhez maséroltunk.

IJie -V"- Jnly. Méltóságos Magyarországi Fgenerális
uram Excellentiájának missilisben az érsek-újvári tisztek
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iránt, hogy so])iáltattak. megíratott ; az hadak minden rend-

béli constitútiója oda rescriháltatott, s német Leopoklhoz

szállása tudtára adatott. Emökei táborral.

Eüdeut. Dávid László óberst-lajdinant. Révai Mihál
uram strázsaniestore Konos András Turócz vármegyében
passéroltatott dicator uramék mellé.

Itern. Ficzke Miklós, Prínyi Mikl()S brigadéros és

gyalog föcolonellus uram fhadnagya az ezer után Érsek-

Újvárban passéroltatott.

Eadem. Géczy Gábor, Babócsay Ferencz. etc. s az

egész ezeredes-kapitány és lovas brigadéros uraiméknak.

Fgenerális uram Excellentiája missilis leveleit 9. acclu-

dálván. Írattatott : hogy 10, 20 vagy .30 katonával ki-ki egy

tisztet maga vármegyéjében, vagy vármegyéiben dicator

uraimék mellé küldjenek.

üjadem. Varasdy Ferencz uram zsoldos katonák föl-

szedésére passéroltatott Nemes Zólyom vármegyében,

Eadem. Révai Imre uramnak. — Hajdúságának, kivál-

kép els batalionnak megfegyveresítésében fáradozzon, s

nemes vármegyének (Turócc:) existimatiója helyrehozásában is.

Eadeyn. Nemes Nyitra vármegyének intimáltatott

:

Nemes Pozsony vármegye és hegyaljai városok ((j)iodfíd ris;-

szatérö) követjeit az ellenséges constitiitiókra nézve accomo-

dálja, minthogy Méltóságos Fgenerális Urunk parancsolatja.

Eadem. Reviere uram frai-compániájának assignátió

Benyiczky Mátyás uramra: Minthogy elbbeni posztójok

öszvezsugorodott, ki nem tölt volna már a mundér belle,

adjon még 120 sing kéket, — vörösset penig kétszázat,

abbúl süvegekre is ki fog telnyi.

Eadem. Babócsay Ferencz uramnak. ^Minthogy az

ellenség táborostul Loopoldhoz szállott: távul esnék kegyelme
Szomolánnál, — szálljon Korompához.

Eadem. Illés István óberst-lajdinant uramnak comniit-

táltatik : vigyáztasson Galgócz felé Vág mellékin. minthogy

Szeredti elindult Leopoldhoz az ellenség.

Die ()*" Juli). Chrenóczy Mihál uram passéroltatott

;

intimátiója adatott, hogy az szomoly:íui íiscalitás bor és

búza in genere, a tájékárl tiszttartó és nemes vármegye
szolgabíráját requirálván a szekerek iránt transportálására

és ide való hozattatásiíra, mely mellé tiszt uraimék requirál-

tatván, tartozzanak confuit adui.

Eadem. Nemzetes Vitézl Threncsény György, Szálai

Pál óberst-bochtmajsterének, hogy óberster Urbán Czel-

der uram mellé kis recognítióki-a expediáltatott Galgócz-

hoz, adjon, — mihelen insinuálja magát. — katonákot.
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Eadem. Két parasztembernek titkos passus Vágón
által, separatim mindeniknek.

Eadem. Hellembach uramnak missilisben recommendál-
tatik Beleznai János uram posztóbúi maga megruházására
való succursusa.

Eadem. Belezned János uram hiszahadulása után,

maga megruházására és megfegyverezésére Selmeczre ípas-

síroltatott).

Eadem. Nagy-szombati jesuviták páter rector uram
instantiájára két-három szekér élés bevitelére passéroltatott,

és azon alkalmatossággal igaz magyarok cselédjeik is

kijövetelre.

Eadem. Az ellenségnek ídesget contra-currens

küldetik.

Eadem. Pesthi Máté uram passéroltatott által az

Dunán mundérunggal.
Die 7""» Jtdij. Fehérpataki András (?) kapitány uram

szekérmestere 4-ed magával Sáros vármegyében Szent-Mihál
névü faluban társzekérrel passíroltatott.

Eade)ii. Hellembach uramnak missilisben adatik érté-

sére az német constitútiója, és erga collimationem, si quo
casu találna lenni, pro majori securitate expediáltatott

Éhén Antal az utak bevágatására. és további disposítiómtúl

s tudósításaimtúl várjanak.

Eadem. Threncsény György, Szálai Pál óberster uram
föstrázsamesterének exageráltatott a vigyázatlanság, és ha
többé úgy találtatik, — életéhez ne bízzék.

Eadem Tekintetes Nemzetes Vitézl Ebeczky István
brigadéros uram f- és vice-hadnagy, zászlótartó, strázsa-

mester, 42 gregárius cselédjeik accomodáltatások iránt

missilis Nemes Bars vármegyének.
Eadem, Csabai, üregi, salgói és Ichotai helységekre szc-

redi uraimék cselédjeik accomodáltatása iránt assignáltattak.

Eadem. Assignátió Hrabovszki János instituti comercii
commissáriusra adatik, hogy Urbán Czelder colonellus uram
kezéhez 180 darab marhát, az Tiszátúl liajtottakbúl ladjou.)

Eadem. Assignátió Szabó M;ltyás nyiti'ai commen(l;íns
uramra adatik, hogy Grajner Antal fstrázsamesterrel elcom-
mendérozott 1200 hajdú számára 9200 lövet puskaport és

annyi golóbist (adjon.)

Eadem. Kossovits Mártimy commiss;írius uramnak az
tiíbornak való szekcrckbl fogyatkozása exageráltatott, és

hogy állítsim mentlbamarébb Nemes Bars vármegyébül
legalább százig valót, azután többet, — intimáltatott.

Eadem. Pet Gyöi-gy. Biró Istvjín. etc. hadnagy
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/

uraiiii(''k <íy<'>i'i öt coiii]);íni;íkk;il oidíiie/.tcttek : Balogh Ádám
dircctiója alá tiaiisfcíJÍl ják majmokat ; ö kegyelme óbrst-

l.'íjdinantja és óberst-bochtmajstere disposítióÜKiz alkalmaz-

tassák magokat.^

Eadem. Ujvárí)si István óberst-lajdinant urammik
icpplicáltatott : Nagyobb ismeretsége lévén Györki Pál uram-
nak, ö kegyelmét ie(|nii;ílja Kolozsvárra szökött katoniík

iránt, és hogy constálván sok nyughatatlansági, föl fog v;íl-

tatni, — értésére adatik.

Die 'V"" Juli). Nyitra vármegyének szeiediek accomo-

d;íti(3ja i'ecommcndííltatott, mivel az ellenséges constitúti<)kra

nézve lakóhelyeiklx'íl ki kelletvén bontakozni.

Iten). (Protectió) lepsényi majorházaikra s apperti-

nentiáikra Bogádi Ádám, Raimanus Ádám és Tanka Pál

uraiméknak.
[feni. ('(((Iciii. Pozsoni mészáiosoknak az instituált

commeruium szerint penes assecuratorias 8uae Serenitatis

Ducalis, marháknak vásárlására passus expediáltatott.

Item. Somodgyi Ferencz uramnak, hogy az Ludány
helységre repartiált 1000 szapu gabonát, mellik 500 elvitele

után a többit pro necessitate domus sui (fonJífm ?)

lton. Protectió Veszprém várossára, hogy in aliciuaii-

tum nekik indulgeáljon és annyira ne aggraválja az impo-

sítiók dolgábúl.

Die 9. Jnly. Esterház ríiak számokra Xagy-Szombat-
bau való két-három szekér éllés bevitelére passus.

Nullae aliae expeditiones, mivelhogy az nap Galgóez-

lioz mentünk, az ellenségnek Leopold alatt fekv bagázsiá-

jjít i-ecognoscálni.

Die 10. Jnly. Berthóti István brigadéros uramnak api)ro-

báltatott, (hofiy) karvai sánczbúl Akmon névö. Fodor liászK')

uram óbei'sln jdinantját fölváltotta.

Ifciti. Brigadéios Ordódy György uramnak cum
exageratione exprobr;iltatott : csak a gyalogsággal szolgáltat :

ha az els attakírozáskor succursust elmulatta : bár csak

utolszor secundálta volna a karvai passusunkat, nagy eonfu-

sióban ejtette volna az ellenséget: jóllehet így is k;ír:íval

tért vissza, de mégis nagyobban esett volna.

Item. Jeszenszki ui-amra assign;íti('» : ]\Iagyarorsz;ígi

Fgenerális és Locumteneus disposítiój:íig Pogány Zsigmond
uramot accomodálja.

ltom. Nemes Nyitra vármegyének. Csallóközi nemessek

és nénu^y liadi tisztek cselédjeit, iuchuhílt speciíic;íti('» sze-

rint, az mostani ellenséges roustitúti('>kia nézve acco-

modálja. intimiíltatott.
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Die 11. Juli). Balogh István uramnak, hogy Tornócz-

nál és azon Vág-mellékén nemcsak jó vigyázassál légyen,

hanem az szeredi ellenséget étczakai vak lármákkal is

nyiighatatlanítsa,— intimáltatott. E mellett adatott értésére:

az étczakai nagy esre nézve, s azon okbúl is, hogy az ellen-

ség nem juxta relationem 3—400, hanem 3

—

4000(-ncJc) is

Ijeopold alatt az bagázsiával comperiáltatott, rajta-ütésre

szándékunk felbomlott,

íJie /?. Jnlji. Lasiaknak, assa-küitieknek, lovasiaknak.

egerszegieknek, körtvélesieknek, sérejieknek, nyitra-vicsápi,

nyitra-apáti, menyhei, kis-elefánti, pereszlényi, thédi, kámán-
falvai, kovarcziaknak salvagvardiájok adatott.

Ifem. Nyitrai praesidium szükségére Szluha Ferencz

érsek-újvári praefectus uramra assignátió, hogy az oda val('»

<lepositumokra 500 rhénes forintokra adatott.

Item. Nemes Bars vármegyének kaszások és szekerek

újvári praesidiumluiz ])raestálása iránt.

Ifc))i. 8zinai Mih;Uy uram vice-kapitánynak missilis-

ben iutimáltatott. ordei- gyanánt observálja : Menjen egy

legels étczakán által az Vágón, hogy hajnalig hegyekben

lehessen ; igenessen Detrek várához magát dirigálja, ottan

találja Tluir(K'ZÍ (Tiási)ái' uramot hajdúsággal, — annak dis-

jjositióihoz alkalmaztassa magát.
Ifem. Marossi András, Szálai Pál uram fhadnagya

Keresztúr név városában lév cselédjének aggraváti<3játúl

többé hogy az ottvaló bírák supersedeáljanak, strictissime

parancsoltatott, és anuakut;ínna mindeiiném aggravátiók-

ban omittálja, — committáltatik.

Die I-T Jiilji. Marossi István, Orosz Pál uram
fhadnagya 5 katonával Zsáud)okrétre passéroltatott bizo-

nyos dolgokban.

Itefn. Billó Jakal) passéroltatott Xemes Zempléuy vái-

megyében.
Ifc))!. Tekintetes Nemzetes Vitézl Rétéi György

fcollonellus uram kegyelme Nagy György név marko-
tiínyossának szabad bor, sör és másféle italokra passus.

Item. Neuu's Nyitra váruiegyének intimáltatott : ^Nfiut-

hogy az rézpénznek valóra degradáltatott. úgyunt 1<»

polturás kongó négy ])oltuiába, — azért mindenféle vt^u;í-

lék is limitáltassanak.

Eadem. Révai Gáspár uramnak uiegiratott : Constál

mái' elttünk az hajdúságnak gyri casussa : még ugyan
alkalmasint megmaradt ezeie uotabilis kár nélkl. hanem
azokat conserváltatván, szolgáltasson vélek ; ne küldje óbers-

lajdiuautját uumdérungért. hanem maga jöjjön líltal.
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Die 14. Jt(li). Gellért Imie uramnak pro consfdatioue

adatott replica, hogy fölváltatódik, de még most ne küldje

tisztit elszéledettek öszveliajtására.

Ifeni. Konkoly László vice-ispány uramnak., Konkoli
István uram mivel a homagiumot Confoedeiatióhoz szivesen

amplectálta : mai adhat azért, jószágában lakhasson, meg-
engedtetett is,

Ifpni, Brigadéros (Jidódy uramnak cum declaratione :

Szke Mihál varró szolgájának anyja almásiak hamissága
miatt a minémö károkat vallott, exquiráltassa : ki volt oka ?

és térétesse meg kárát.

Itevi. 8zinai uram excessusokrúl strictissime adm<i-

neáltatott, és a mely nenieseml)ernek 15 juhát vitték el

hajdúi, exquiráltassa. exemplariter büntes.se meg.
Ite7n. Bottyán János uramnak, hogy Karvához puska-

porért és confuit küldjön; nemkülöniben missilisben ie(jui-

ráltatott Puj uram ellenségei ellen protectiója iránt. Mél-
tóságos Fgenerális uram idejövetele alkalmatosságával lészen

succursusa.

Ite^n. Szép Péter uramnak Bollad névó' falu cont'erál-

tatik ; az Méltóságos Generálisság további dispositiójáig

senki ne háborgassa.

Itfím. Preklett uramnak kapitányságra való decrctuni.i.

recommendátiója, obsitja és passusa adatik, által a Dunán
való menetelre.

Ifem. Szke Jánosnak passussa adatik.

Item. Gergei János passéroltatott hévízben, mnga cúrál-

tatására.

lton. Szluha uramnak a rabok szabadítása reconi-

mendáltatik ; az Tavarnokon lév német rab elküldése iránt

assecurál tátik.

Ifeni. Somodgyi Ferencz uram, a mely négy katonája

Pet urammal általment a Dunán s elvitt mundírja elkül-

dése iránt assecuráltatott.

Itnii. Protegáltatott Jvakik^ Perenczné. méglen ez a

hadakozás tranquilláltatik. Pap Orzse ellen partékája exe-

quáiása iránt.

Die Jo. Juh). Gondeltingel János uram ezerestül orde-

reztetett Vágou által .Fehérhegyek közé. Illés Istvánnal.

lton. Balogh lstv;ín uramnak replicjíltatott : Imperium-
ban német elmenetele nem hiteles. Gsallókíizbül revoo;ílja a

katcmákot, mert öldöztetni fognak, kifosztatnak mindenek-

bl ; az minthogy van is általküldött hadaknak instructi('»-

jok. Páez Miskát exeessusiért megragadtatván, sub aresto

kühlje Üjviírban.
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Item Szerdahelyre salvagvaidia kiadatott.

Item. Tyukos György, i-ardoskedgyi voredáriiisnak

Nagy-Szombatbúl kijövetelre passus.

Item. Tekéntetes Vitézl Fodor László gyalog colo-

iiellus uram passíroltátott által a Dunán ; a dato praesentis

két hét alatt visszajöjjön.

Item. Balogh [stván brigadérius uram hadnagya Farkas
István kibocsátása iránt missilisben érsek-újvári commen-
dáns uramnak committáltatik.

Div Ki. Salvagvardia expediáltatott szalakszi tilalmas

erdnek conseivátiójára.

Item. (Baldijh Mváiiimk) Pápán Pstyény név labancz

rab végett Generális Bottyán uramnak írjon. Gutára most nem
vélném, kívántatna hajdúság, mivel nem is a labancz nyeste le

a víz mellett erdket : hanem Ersek-Ujvárbúl általam coni-

mendéroztatott gyalogság, mely lészen tartalékjára inkábl)

az ellenségnek, mintsem fortélyára, holott csak conlirmáltat-

nék in priori igyekezeti, közelebb éri ; érsek-újvári commen-
dáns uramat kegyelme elször is tud(')sítsa.

Item. Szálai Pál uramnak. Siessen regementjéhez, és

cassabéli kongó-pénz fell tudóssíttatott : váltassa polturákra,

hogy kárt ne valljon a nemes regement.

Item. Hegemen tembéli auditor és felcser passérolta-

tott Selmeczi'e, némely kcmgó-forint felváltására és orvosság

vételére.

Item. Madonicziaknak salvus conductus adatott.

Item. Gymesieknek salvagvarda adatott.

Item. Berényi úrfiaknak Nagy-Szombatbúl passus

szabad kijövetelre.

Die 17. Julij. Horváth György uramnak : Móré eze-

rére adassa ki Korvényi mustramester listája szerint füze-

teseket.

Item. Mundérja iránt, Beniczky Mártonnak : Azon Móré
uram hajdúira adassa ki mundírjokat, mert éppen, gyaláza-

tunkra az magyar hadaknak, rongyossan járnak.

Item. ücskai uramnak. Értvén az kegyelme missi-

lissibl Detrck várának megszállását: intimáltatott kegyel-

mének az várban való jó disposítió-tétel, s ha lehet, Thuróczy

uramot statuáln:i bé. Adatott értésére a succursus adása,

elnenetele is; recommendáltatik : (te(/>/cu) nzokkal notabilis. az

ellenségeken kártételes operátiókat ; ha penig az ellenség talál

recedálni, vagy meg találja venni és indul Leopold felé

:

visszatérvén succursusnak a lovassá, késértse egész Leopoldig,

az gyalog mcllékezze. szííntelen attakérozván. Az Fehérhegyen
végig magában menjen az maga (•<iri)iissával Morviíbau,
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(ott) hasonló égetés, raljlás. s még csöcsömossek kardia való

hányása is recommendáltátik.

Item. Babócsai Feiencz, Príny Miklós és Bagossi Pál

uraimék commt'ndéroztattak Ocskai uram corpussához a

Fehérhegyen által, holott is az ö kegyelme disposítiójihoz

alkalmaztassák magokat, úgy, hogy az német mótussi sze-

rint, ha erre készül : Leopoldig késértse az lovassá, a gya-

logság Fehérhegy vögyeig mellékezze és attakérozza, annak-

utáiina Pozsonynál általjvén, — vissza hozzám jöjjenek.

Itcw. Beniczky Mártony uramnak. Móré uram hajdúi-

nak ruházatja iránt való missilis.

Item. Horváth György uramnak, azon hajdúk fizetések

iránt való missilis.

Item. Dezs István hadnagy cselédjei subsistentiájokra

commissionalis passussa a nemes vármegyékre, méglen hazá-

jok megszabadul.

Die IS. Brigadéros Balogh István uramnak a pátensek

megküldettenek annexive, — az aratás elbbeni mód szerint

practicáltassék. — Ucskai uram szép resolutiója az ellenség

megütkezése iránt adatik értésére.

Item. Pinuveiné asszonyomnak alázatos instantiáira,

a mezei munk;tsoki-a. aratások békességes végbenvitelére

protectió.

Item. Haruiinczegy desertüreknek a Fölséges Urunk
után salvus conductus adatik.

Item. Bagosi Pál brigadéros uramnak. Ordereztetett

ezerestül által az Vágón brigadéros Ocskai Lászh') uraui

mellé, elégséges oly disposítióval és instructióval, hogy tíibb

lovas és gyalog hadakkal megegyezvén, obsidiált Dettrekö

várának succurráljanak. megütvén az ellenséget, akár obsi-

diálásban találtatik, akár penig általesett volna immár
azon várnak dolgán.

Item. Kárlóczy Imre commissárius uramnak intimál-

tatott : Karvai passusnak vigyázására küldíitt laibgvardának

subsistentiájárúl mature disponáljon.

Item. Píber Lászh) uramnak. Nvitrai eont'erált püs-

pökségrl aggratuláltatott, a mellett lu»gy azon jószág-

nak proA'entussábúl találkozandó ji'ik kezéhez assignál-

tattnnnk.

IJic IIK Jiiljj. Illés István uramnak missiliter : Mint-

hogy az ó kegyelme informátiója szerint az liCopold alatt

lév ellenségnek motussa minden órában gondolta tik. ha

annak segétségére menne : ö kegyelme magát Gundelíinger

urammal együtt conjuugálván. Ocskay uram mellé menjenek,

hogy hasznos operátiót tehessenek; ha penig erre :iltal-
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szándékozna : hozzám, sietve, együtt említett Gundelíingei-

urammal transferálják corpusomhoz magokat.
Item. Balogh István uramnak missilisben exagerálta-

tik katonáinak eloszlása és az ellenség szabadon, szerte-

széltébeu, két i-egement eltt malmok égetése ; mely is nem
másnak, hanem a ftisztnek im])utáltathatik. Ha az kato-

naság penig jó szerével Csallóközbl nem akarna kijönni

;

meg van hagyva Gundelíingei uramnak, mint ellenséget

prosequálja ket.
Ifcin. Bezerédi uramnak adatik értésére Méltóságos (Fö-)

Generális uramnak ide nem érkezése, nemkülömben az ide-

való ellenségnek constitútiója s hirek ; ellenben assecurál-

tatik kegyelme rövidnap segétség általmenetelrl.
Item. Nyitrai commendánsnak missiliter committál-

tatik : Bíber László püsp<ik uramnak a nyitrai püspökség-
hez tartozandó jószág, az Haza tetszésébl, ónodi gylésen
confei'áltatott. Valamely victuálék azért azon jószág proven-

tussábúl találkoznak : assignáltassa arra rendölend embere
kezéhez absque ulla difficultate.

Item. Méltóságos Gróíf Eszterházy József uram az

malmok égetésérl adhortáltatott : supersedeáljon, mert
jövendben is magának azzal szerez ártalmot. És az ónodi

gylésen recenter condált articulus secundus mit contineál-

jon? egészlen in paribus transmitt.íltatott ; kit ha jól meg-
vizsgál, többet fog tennyi malmok égetésénél.

Item. Eadem. Guido Staremberghnek megirattatott

:

Szakolczárul asszonyoknak rabságra vitettetésekkel császár

és Fölséges Fejedelem Ui'unk között mutua ligata ezzel

violálta; exprobráltatott azonkívül az faluknak, küls vct('-

seknek égettetése is, melyeket mi okbúl cselekedett légyen,

kiváltképpen asszony-személyeknek elvitetésével ? választ

adjon, avagy kibocsássa. — máské]) hasonlóképpen ropendiíl-

tatni fog mi i-észünkrl.

D'ie :i(). Jnl'ii. Légiádi Mihál. regementeud)éli hadna-
gyom bizonyos dolgainak végbenvitelére passéroltatott Kársa
(Ka>^sa) felé.

Item. Pthrücsök István név érsek-tíjvái-i lakosnak
kereskedésre generális passus toties-(pioties aíhitott.

íte}u. Szolcsány és K-adosnya név helységekre salva-

([uardia.

Ite})i. Vinkler András kispap, adjinictiis társával

Almási Jánossal Eger felé passéi-oltatik.

Itetii. Niczky Pál uram h;ízast;'nsának. minthogy bent-
szorulván Nagy-Szombatban, megengedtetett bizonyos élés

bevitele passusom assistenti;íjával.
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Itcin. Krsek-újvúii cuiiiiucudáiis és brigiuléríjs uraiii-

u.ik. Az minémö kóboi'ló katonákot meíifogatta, nem-
külöiiiben , . . (Töhh iiinc-.)

Ifem. Brigadéros Ocskay Lászk3 uramnak adatott

értésére, lit'ííy az ellenség Morvában szaporodván: Leojjold-

nál hagyott residuitássit közben akarván szorítani, ha
látja, hogy az ellenséggel nem próbálhat, — küldje vissza

az lovassakat, az hajdúságot penig ha maga mellett az

hegyek közt tart(3ztatja is, minden úttal-nKÍddal conser-

válja ket.
Item. Pinnyeiné asszony<»mnak resolváltatott passus.

hogy valamely szekér élést vitethessen bé Xagy-Szombatl)an
maga szükségére; a mellett pátens, hogy szabadon takarít-

hassa be gabonáját a mezrl.
Ife7n. Két pátens Méltóságos Fgenerális uram

Excellentiája parancsolatjábl Pozsony vármegyében, hogy
szabadon a gabonát bétakaríthass;ík ; mindazonáltal az ellen-

séget senki bé ne várja, feje s jószága vesztése alatt.

Eaclem. Balogh István uramnak parancsoltatott, lujgy

Szered alá erssen portáztasson, a loboncz marliáját elhaj-

tattassa, úgyszintén a Jóseph urat is (Esderházíj) elfogassa

és a rabokról tudakozódjék : mennyion vannak bent?
Iteni. Nyiti'ai commendáns uramnak, hogy a miném

katonák Komárombúi egy szegény embert megfosztottak és

Szencz alatt bizonyos fehér-pénzt vontak és egy pár kordo-

vánt rajta, a ki nagyobb : az intercipiált lobcmcz levelét

is eltitkolták és kezemhez nem szolgáltatván, vei'esse vasra, —
missiliter intimáltatik.

Die :^P'"- Jul'if. Szunyogh Gáspárné, Eszterház Gás-
párné asszonyomnak beczkói háza, bels-kils jószágaikra

s magok személyekre protecti(') adatik.

Item. Csáki István generális commiss;uius uramnak
detegáltatik szekerek dolgábúl való nagy fogyatkozások, és

hogy necsak ez az Nyitra, Komárom és Esztergám vár-

megyék opprimáltassanak. — más vármegyékbi mentl-
elbb zsoldos szekereket hajtasson ide t;iborra Szalakúszhoz.

a mint már Kossovics uramhoz is expediáltatott ötven

dragonyos pro assistentia, és magasinumokat pr()funtbúl

restaurálja s megbövítsék ; mert hadak füzetetlenek lévén,

nem is subsistálhatnak, félthetni elszéledéseket. a mint niiír

el is követték némely regementbeliek.

Item. Simiody Ferencz uramnak megíratott : Feleségé-

nek halálos betegeskedésére nézve l;ífogatni elindulhat

Ludánra, de soká ne késedelmeskedjék, minthogy most leg-

inkább kíván Haza szolg;ílatokat ; ad interim penig Grájner
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Antal tábori fó'strázsamester uram küldetett kegyelme
legementjének directiójára.

Die 22. Jiily. Csáky Mihál Generális Uramnak missi-
hter meg volt írva, hogy az ellenség tábora Trencsény felé
nyomakodván, vegye opínióját Ocskai László, Blaskovics János
és Bokros Pál nraiméknak : nem lehetne-i azalatt Morvában
valamely regementekkel csapást tenni?

Die 23. Juli). Ifjabbik Fái István strázsamester uram-
nak kemény order, hogy mindjárást vegye útját Bajmócz
felé, és ottan Cserenye és Hirovány név helvségukben
Papes Ádám, Simonyi Mihály, Simonyi András,' Slmonyi
Miklós labancz feleségeit megfogatván, hozza árestomban
jSTyitra várában.

Eadem. Urbán Czelder uramnak exagerative, hogy
maga hajdúságát exerceáltatván, reguláris salvékat adatott
vélek, itt meg közel lévén tábor, hírt kelletett volna adni.
mivel nem lövetett: mire valók voltak azon lövések?

Bem. Beleznai András passíroltatott jószági tekintésére
Nemes Szathmár vármegyében.

Bem. Forgács Farkasné asszonyom kegyelme embere,
leánya Bottyán Jánosné asszonyom látogatására által az
Dunán passíroltatott.

Bem. Berthóti brigadéros uramnak Dettrehöiielc r/i/aJd-
.Kifos föladása declaráltatott. Kézpénznek cursussát módis
omnibus adurgeálja, manuteneálja, st exemphimot statuál-
tasson. Admaturáltassa várnak épületét is.

Die 24. Jnli). Generális Csáki Mihálnak. Fehérhegyeken
általküldése milítiának approbáltatott ; bárcsak oly instruc-
tióval bocsátott;) volna : ne idegenítenék a földnépét, hanem
ellenség földén minden hostilitásokat elkövetnének. Fölfödön
Lubomérszki hogy ellenünk hostiliter ágálna, ne higyje.

Bem. Balogh István uramnak, hogy Grajner Antal
tábori fstrázsamester uram azon corpushoz küldetvén,
mondandó szavainak nemcsak hitelt adjon, hanem azon c(»r-

pusnál. az még tetszése leszen, applicálja is.

Bem. Méltóságos Generális Csáki Mihály uramnak,
hogy az ellenség Trencsénhez penetrálván. vigyázzon az
árkok felé, hogy az bányavárosok felé ne lopodjék^lz ellenség.

Dir 2^). Jiilij. Ersek-újv;üi commendáns biigadéros
Berthóti István uramnak exageráltatott semmirül való tudó-
síttatlanság; az hajdúság defectussa; intimáltatott azon
alkalmatossággal pi-aefectus Szlulia uramnak: tempore nota-
bilis defectus kegyelmek okoztatnak.

Bem. Colonelíus Deák Ferencz uramnak, hogy Gal-
gócznál az Vágón lév malmokat l)ocsáttassa el s küldjön
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Xyitrái'Ji i-c(jiiisitumit ; Jiu ijcuig" ;il)l);iii ,1/ (llcii-.t'utül iih'kIJ;!

lumi adatnék, égettesse föl.

Iteiii. Eszterliáz íláspárné asszdiiyoiii »ijil>erí' jtniTec-

tióval küldetett Tji|)t(')ljaii.

Iteiii. Majtényi IVil bajmóczi ])raefectus luaninak. Fö-
generálisné Asszonyom ott lév mobíliáinak elvitelével ne

lármáskod jék Trencsényliez ment ellenségnek arra felé val(')

(liveisiójárúl, — mindazonáltal in omnem rei eventiim domi-

niumbúl tartson készen szekereket alája, és ha mit nyilván

experiálna : Lcse felé dirigálja.

Die 2<j. Juli). Colonellus Xikházi (Jyörgy uramnak
intimáltatik, hogy Leopoldnál lév ellenség nujtussira vigyáz-

ván, ha megindul: Galgócz elein hagyj(»n két sereget, maga
nyomódjék Szered felé, conjungálja magát Balogh István

urammal.
Item. Kereskény László uramnak, hogy Kácz ]\Iiskát

arestáltatván meg, küldje Érsek-Újvárban az hauptbochtra.

Az Jóscplí tirat (E.^^ferháii/f) fogassa el.

Eadeni. Grajner Antal uramnak in eadem matéria.

Item. Kazy János Bars vármegyei vice-ispány uram-
nak recommendáltatott : Sebben esett kat(mának subsisten-

tiíljáiúl provideáltasson valamely lu'lyljen. borbély keze alá.

Ifoit. Thuróczy Gáspár uramnak missiliter committál-

tatik. Informátióját küldje: mi módon esett Dettrek várá-

nak föladása? Feleségének fölváltására valamely labancznét

az megarestáltattak kíizl kíván, — megadatik kegyel-

mének.
Item. Thuróczy uram kapitány-lajdinantja passérolta-

tott által az Vágón, ezeré után.

Eadem. Balogh István uramnak. ^linthogy Pálti

Dun;tutúl sok falut megégettetett: Pudmrricz faluját és

Kiíjílyfalvát kastélostúl égettesse föl. solemnissime com-
mittáltatott. Ne is considerálja, hogy maga kegyelme
jószágán bosszút tenne az ellenség.

Item. Grajner uramnak recommendáltatott : azon ége-

tésre stimulálja Balogh István uramot.

Die V/'"'" JitJy. Generális Bottyán János uramnak
értésére adatik : Fgenerális Urunk Excellentiája replicált.

pi'onunc túls(') részre succursus nem kívántatik. Az mint

inteleipiált levelekl)ül eonstál : Rabutín ismét Erdélyben
készül: Pálhval kevés ellensége marad. Ebergényi ellen

most, Starenbergh ellen is resistalhat könnyen most túl

lév haddal, és Bercsény uram levelei megküldötvén.

Item. Ordódy György uramnak. Fgenerális Ui-unk

éppen intimálja, hogy nem lehet megengedni karabélos
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regemeiitjéhez kegyelmednek menetelit : iietaláiitán tovább is
Újvár ellenség elött pniedicamentuniban légyen, — kegyel-
niednek kölletik bemenni; anniliiláltatik azért a tegnapi
disposítiú, s ámbár elindult volna is Duna melli: ezen levél-
nek vételével visszatérjen és tovább is ott subsistáljon.

Bem. Eszterházy Jnliána asszonynak passusa adatott
I'íjzsombau való menetelre, maga kedves ura, Szunyogh
László uram tekéntésére két hétig, a midn az ellenség'

a

Vágón túl való földrül tágulni fog, olyformán, hogy semmi-
ném ártalmunkra való dolgot, hogy pénzt, éllést s^ egyebe-
ket bé ne vigyen, másként mindene contrabontáltatik

; úgy
mindazonáltal, hogy tartozzék magát az szent-györgvi salva-
gvaidiánál insinuálni mind bemenetelekor s mincí kijöve-
telekor.

Item. Szomorfalvára salvagvárdia.
Ifem. Forgács uram gymesi egész dominiumára ; abban

lév mindenném appeitinentiái protegáltatnak.
Item. Bacskafalvára protectió.
Item. Szarka uram ordereztetett labanczok feleségei

megfogattatásokra és azok mindennémó jószágok confisc:l-
tiójáia, eleikben adván cum exageratione : miként bántak
az németek kurucz tisztek feleségekkel.

Item. Grajner Antal tábori fstrázsamester uramnak,
liogy liácz Miska, ha valamely ezerhez kötelezte magát,
absolváltatik.

Item. Gvadány úrfi, Forgács uram regementjebéli
kapitány passéroltatott Nemes Sáros és Szepes vármegyék-
ben, az nemes regementre obveniáló restantiabéli lovak
kiszedésére.

Dk 28'" Jidy. Nikházy uiamnak adatott értésére
galgóczi barátok fortélya, hogy tudniillik a midn kuruczo-
kat láttának, azonnal harangoztak. Admoneálja ket, más-
kép, ha tapasztaltatnak többé: mint hazánk árolóival, úuy
fognak bánnyi. Malmok égetése ha kár nélkl végben
mehet: recommendáltatott, és lobonczok megárestált felesé-
gei Staremljerghnek magok l)irodalma alatt megárestált
assz(myi személyeknek kiszabadulások végett írott leveleiket
általküldenyi ne impediálja.

Item. Makranczy János, Rétéi Györgv uram ezerebéli
fhadnagy passéroltatott Nemes Nyitra vármegyében.

Item. Brigadéros Ocskai László uramnak,' hogy Mor-
vában instituálaudó operátiíík iránt consultálódhassanak,
citáltatik.

Die :dK Jntij. Brigadéros Ebeczky uramnak értésére
adatott Jókhez németnek telepedése, és hogy az által bent-
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lévk suhdítióra admoneáltattanak : jóllehet talám ezen levél

is késn éri : mindazonáltal in omnem rei eventuni. Bokros
urammal correspondeálván. tegyen jó csapást, ha alkalmatos-

ságát látná.

Iteni, in eadem forma Bokros uramnak, szalakúszi

táborbúi.

Iteni. Urbán Czelder uramnak. Osztarics prófuntmes-

ternek húsz hordó lisztet adasson Xyitra várábúl. az Vágón
általküldend hajdúság szükségére ; marad még azon kívol

a várban félesztendre való.

Item. Újvári János, Generális Csáki Mihál uram szol-

gája passéroltatott Bátorkeszire. bizonyos. Komárombúi
kihozandó posztóért.

Die ö'O. Jnli). Vály János, Bagossi uram adjutantja

tisztét quietálváu. — haza passéroltatott.

Eadem. Ország marhái szabad pascuatióra passíroltat-

tak négy gulásokkal.

Item. Csáki ]\rihál uram ordereztetett által a Yágon
bizonyos öt regementekkel, oly instructióval, hogy szüntele-

nül az . ellenséget attakérozza s nyomában járjon; Ocskai

urammal correspondenter lévén, ha az ellenség által a Fehér-

hegyen szándékozik : kegyelmével conjungálja magát s

unitis víribus tehetnek notabilis kárt az ellenségben. — s

holott Csallóközben menne : kísérje be Csallóközig, és onnan
visszatérvén, magát transferálja Újvár táján lév táborára

ö kegyelme.

Die SÍ. ejusdem. Ocskai uram ordereztetett által a

Fehérhegyen, Morvában az ellenség tett crudelitássi revan-

csolására, holott uéhutt az csöcsömsöket is a kardra

hányassa, jovaikat tzzel, magokat vassal emészsze, rabolja.

Az hajdúságot a bemen passuson hagyván, hogy vigyáz-

zon; hogyha az ellenség általmenne: conjungálja magát
Csáky urammal, s hasznos operatiókat annyival is unitis

víribus tehetnek, ha szüntelen correspondentiát megtartván.

Item. Tót pátensek expediáltattak a Fehérhegyen

túli processusokban ; cum declaratione : az Néró crudelitássi

enarratione ; méltó nekik is azt prosequálni.

Item. Balogh István uramnak missiliter intimáltatott

az Pálíi jószági fölégetése.

Eadem. Ocskai uramnak adatott értésére Jókhöz való

ellenség bizonyos corpussa menetele s actualis obsídiója; a

kire acceleráltatott az kegyelme oda való menetele, ne-

fors magához hódítsa az ellenség azon földöt.

Die 1'"" Anfiusti. Szalakúszi táborrúl Babócsai uram-
nak ordere, hogv három reguláris karabélvos regementekkel
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menjen Mocs( mákhoz, ííj, hogy ott lév brigadéros Balogh
István urammal conjungálja magát és keze alatt lév hada-
kat is maga commendója alá vegye, és portázzon s úgy az

ellenség motiissára is vigyázzon ; ha lehet, a sánczát is

megüsse.

Die eadem. Balogh István uramnak, hogy az commendót
resignálja Babócsai uramnak és siessen az Méltóságos Uram
után Érsek-Újvárban.

Item. Príny Miklós uramnak, az puchói passusnak
vigyázására.

Ifem. Luzsinszky uramnak, hogy ötven katonát adjon

Príny Miklós uramnak az passus rzésére.

Item. Révai Imre uramnak, hogy azon passusra adjon
100 hajdút.

Item. Szádeczky uramnak, hogy ugyanazon passusra

adjon harmincz vagy negyven hajdút.

Item. Trencsény vármegyének, hogy azon hadakat
interteneálja, kik az puchói passuson vadnak.

Item. Príny Miklós uramnak, hogy Morvábúl kihaj-

tandó marhákat akármely helyen, az hol legalkalmatosabb-

nak fog láttatni, pascuatióra hajtassa.

Secunda vacat.

Die 3-tia Augusti, Érsek-Újvárban. Tekéntetes Nemes
Bars és Nyitra vármegyék vice-ispány uraméknak missiliter

intimáltatott azon nemes vármegyék szolgabíráikkal együtt

ide való pro die 8-va comparítiójok bizonyos confoerentiára,

s nemkülömben az szekereknek admaturátiója adurgeál-

tatott.

Ibídem, die 4-ta. GalántaiGalgóczi Ferencz és Mészáros
István, a mellett Gróff Eszterház István aratása protegál-

tatott.

Die o-fa. Fövenyesi István, magyarországi Fgenerális
uram Excellentiája lovas regementjebéli fhadnagy Sajó

mellékére passéroltatott, maga nyavalyájának gyógyítta-

tására.

Die tí-ta. Brigadéros Babócsai uramnak Szered elein

való jó vigyázás továbbra is recommendáltatik, nemkülöm-
ben intimáltatik a Pozsomban köldött, Csallóközön által

háromszáz német munítióért: eleiben által-expediáljon expres-

sus és jó resolutus tisztet ers portával, kik is jiraepediál-

ván az útját, ha tzzel is, az szekereit vessék fel. E mellett

Eszterház Gáspárné urának szólló levelét bizonyos ember
által küldheti ; kegyelme válaszát vévén, kezemhez azonnal

transmittálja. A szüntelen való correspondentia specialiter

recommendáltatik.

TiiAi.Y Kálmán: eszteuházy a. tábori könyve. 36
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Eadcm. Xyitrai commendáns Szabó Mátyás inamnak
intimáltatott : az labancz asszonyokat Desné asszonyom
elbocsátása után küldje Lévára, mellettek írván lévai com-
mendáns uramnak, liogy i)rovísiójokrl avagy sul)sistentiáj<tk-

rúl tegyen disposítiót s tartsa hasonló árestomban. nem-
külömben Révai Zsigmond uramot simili modalitate.

Die 7-ma. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak adatik

értésére az itt lév mindenném occurrentia és az ellenség

constitutiója; a mellett pro hic et nunc magam karabélyos

regementem pro succursu küldetik által az kegyelme dis-

posítiója alá ; úgy Bottyán urammal való competentiárúl

intimáltatik.

Itcm. Bottyán János Generális-Mezei-Strázsamester

uramnak missiliter az idevaló constitutió adatik értésére,

nenikülömben az magam regementembéli succursus küldése.

Az Bezerédi urammal való competentiátúl sopiáltatik. Fehér-

vári György, Somody Ádám uram directiója alatt lév
regeiiientemben fhadnagynak statuáltatik ; ahoz exagerál-

tatik hír nélkül, praejudiciumára másoknak, tisztek osztoga-

tása. Ugyanazon missilisben ordereztetik említett Somodgyi
magam regementjével Fehérvár obsidiójára. Szekeres István

uram penig Szabó Mojzses postérungban lév fölváltására.

Itcm. Nemes Vas vármegyének az verespénz mostani

vigorában és újonnan rendelt bocsi declaráltatik, úgy a

zsoldosok fizetése, hogy egy hóra felállításkor tartoznak

pénzt adni, s azután a Nemes Ország cassájábúl megjár

az fizetések, (ök) penig semmivel nem tartoznak.

ItoAR. Príny Miklós brigadéros uram kegyelme vicéje

orilereztetik Komárom eleire, az ellenség malmok égetése

szándékok praepedítiójára.

Dífí H-ra Aiifja.sfi Fölséges Fejedelemnek az idevaló

occurrentiák és conjunctúrák repraesent;íltatuak és az mos-

tan elfogott labancz levelek megküldetnek és novellák.

Ocskai uram recommendáltatik.

Tót-KeszinéJ, 24. Ai(í/ustl. Tekéntetes Nemzetes Vi-

tézl Ocskai László brigadéros uram ordereztetik az Stareni-

bergh ellenség ellen minden hasznos teend operátiók végbeu-

vitelére s egyszersmind declariUván JVIéltóságos Magyarországi

Fgenerális uram Excellentiája kemény parancsolatját,

melyben Eal)utiu ellen siet utam admatur;íltatott bizonyos

haddal : ciicrt ö kcr/t/ehne azon Váíj-niclh'ki fid coui-

iiuindójánah stataálfafoff vissza jörefcJonp/. ez alább követ-

kezend punctumok szerint

:

Ugyan megírt Vág-melléki földnek teljes tehetsége

szerint való conservátiójára hagyattanak Balogh István
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brigadéros, Somodgy Ferencz, Géczy Gábor, Deák Ferencz,
Rétéi János és Szálai Pál uraimék ezeréi, úgy maga rege-
mentje, kikkel tetszése szerint hasznos operátiók tételében
szorgalmatoskodjék.

Casuquo az ellenség az érsek-újvári obsidiót atten-
tálná

: kegyelme maga corpussával Emke név helységhez
sziülván és onnand szorgalmatossan portáztasson és^ nyug-
hatatlanítsa az ellenséget, — hozzá közel lév helységeknek
hírt adván, hogy annyival is az katonaságnak nyereségecs-
kéje is könnyebben lehessen ; valamit magokkal elvihetnek,
securnsabl) helyre magokat transferálják, annakutánna szé-

nájokat, szalmácskájokat gyújtogattassa meg, úgy mindaz-
által, hogy studio a házokat meg ne égessék, ha casualiter
meg nem gyulladnak.

Holott pedig Nyitrát attentálná az ellenség obsidió-
val: szálljon ö kegyelme Taszár név helységhez az hegyek
közé, s onnand lavéroztasson az ellenség köröl, hasonló
modalitást observálván az fiitrázsok fogyatkozásában, mint
Újvár köröl.

A midn penig ezen két vár-szálló szándékát félre-

tenné és bányavárosok felé szándékoznék : in eo casii

kegyelme is motussihoz képpest magát dirigálja, Bagosi Pál
brigadéros uram mezei gyalogsággal Ipoly-Ságnál subsistál-
ván, a hegyek közé fordítsa, kihozatván az újvári gyalogok-
nak is egy részét, hogy annyival is jobban i-esistálliasson

kegyelmed. Olyformán vigyen jienig kegyelmed Érsek-rjvjír-
búl a gyalogságnak némely részét, hogyha már két-három
státiót tett volna az ellenség és semmi más szándéka obsi-
dióhoz, hanem directe bányavárosokra hallatnék : mely iránt
order adatott brigadéros és éi'sek-újvári commendáns Ber-
th()ti István uramnak.

Az jelek kegyelmének in inclusis transmittáltattanak
obsidió alkalmatosságával, jobb operátiók tételeért, megtud-
ván az által bennlev commendánsnak szándékát.

Tntimáltatott
: némely currenseket ottan-ottan bocsás-

son kegyelme, melyekben az én absentiámot titkolván a
mennyire lehet, hadakkal együtt küldvén hol egy, hol más
helyrl datált parancsolatimat, úgy, hogy még ha magunk
fele is harmadnapig ne tudja absentiámat, hog>- annyival
is nagyobb vakmerséget az ellenség ne vegyen magának.

Hogy penig az kegyelme corpussának provisió dolgá-
búl fogyatkozása ne légyen: írtam generális commissárius
Csáki István uramnak az iránt; a mellett kegyelme is

urgeálja, a mint is kegyelme corpussához leudeltettek
Ocsovai Pál és Sziládgy János commissárius uraimék.

36'í
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Azombaii iiKjst Méltóságos Generális Aiulrássi Pál

uram ö kegyelme súlyos betegsége miatt itt marad ; azért,

az Isten meggyógyítván ö kegyelmét : ezen orderem assig-

náltassék kegyelmének, és úgy együtt, szép harmóniával

folytassa és kormányozza kegyelmetek a dolgokat.

Hogyha az ellenség az újvári obsídiót csakugyan
continuálni kívánná: kegyelme Géczi Gábor colonellus uram
ezerébl az ottvaló katonákot háromszázra adimpleálja. ha
kívántatnék, magát Géczi Gábor ui'amot egész ezerestl ixla

dejjutálja kegyelme az elmaradott corpiisomhoz : az elcom-

mendérozott corpusomhoz tartozandí) i)ortásokat, passust

adván reá, marsom nyomán utánnam küldje kegyelme.

De reliquo mindenek az kegyelme hazafiúságábau recom-
mendáltatnak.

In castris ad Kis-Gyarmat positis, die ;í'ü. Augxsfi.

Ocskdi Lás.ci6 brigadéros uramnak missiliter, hogy mivel az

dolgok kormányozása kegyelmére bizattatott: Méltóságos

Fgenerális uram Excellentiája, velem eljött regementek,

úgy az magam bagázsiájára reflexiója légyen, az ellenség

motussiboz képest ad locum securiorem nyomakodhassonak,

hírt adván. Bezegli Imre, Fgenerális uram udvari kapi-

tányának megírtam : kegyelmének disposítiójátúl várván.

kegyelmével correspondeáljon.

Eadem. Bagossi Pál brigadéi'os uramnak, hogy (Jcskai

uram disposítióihaz magát alkalmaztassa, és bagázsiák ir;ínt

egyetértsen kegyelmével.

liom. Bezegh Imre, Méltóságos Magyarországi Fgene-
rális uram Excellentiája udvari kapitíínyának adatik

értésére, hogy brigadéros Ocskai László uram disposítiójátúl

várjon az bagázsia iránt, mivel kegyelmére bizattatott a

commendó ; kegyelme az ellenség motussihoz képest tud('t-

sítani fogja ö kegyelmét.

A postalis linea és cursusa iránt emanáltattnk az hely-

ségekre, Ocskai uram velem való (corrcspoudcKfiája) kedvéért.

Die :^>). Aiífjusfi. Itionti táborral Darvas Ferencz provin-

ciális fcomniissárius uramnak ndssiliter tízezer emberre való.

Hatvanhoz elégséges provísió administráltatása iutimáltatik.

Ifon. Méltóságos Generális Károli Sándor uramnak
táborom holléte adatott értésére és elrendelt státióim Méltó-

ságos ('7'o-/Generális uram Excellentiája orderéhez képest

;

azomban hol leend conjunctiónk iránt iuformatióját várom,

llabutin ellenség dunántúli motiissa Csiíky Mihál Gener.-ílis

uram levele szerint adatik értésére.

Die eadcni. Kis Miska hadnagy uram passéroltatott

maga ártatlansága contestátiójára és malefactorok meg-
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fogattatásokra, szabad arestáltatásokra pleuipotentiáért

Egerben.

Die :<i7-ma. Petényi táborbúi Méltóságos Magyar-
országi Fgenerális Gi-ófí' Bercsényi Miklós ni'anmak adatik

értésére Starembergh ellenségnek holléte, Ocskai László

brigadéros uram commendósága, az mostani marsunknak
státiói, velem lév hadak száma ; in inclusis Szekeres uram
levele megküldetik, kibül Ralnitin O-Budához szállása t ada-

tik meg. Corpusunk mivolta, Károli \\vn.ín{-)i(ik) ]iadán;íl nem
létele, c'orpusának eloszlása és csekélysége, Eszterházy Dániel

uram itt léte expectoráltatik.

Die :^S Atu/udi. Veresegyházi tál)oi'rl. Salvaquardia

Hévvíz-Györkre, Bottyánra adatik.

Die eadem. ibidem. Veresegyházra, Harty;ínra, Ivis-

Ujfalura, Gödöllre, Aszódra, Bagra, Kürtre, Tót-Gyíiikre.

rátóti pusztán lév két malmokra salvaquardia.

Item. Ácsai és püspöki bíráknak s lakosoknak ])aran-

csolatomat cum declaratione : az hadi sebes mars miatt a,

neliéz, provisióval való szekerek nem érkezhettek, most penig

kenyérbl, húsbúi megfogyatkozván az had, exmittáltatott

egy tiszt közkatonákkal, hogy minden falubúi 25 darab

marha. vág('»knak való. és kenyér vagy liszt, a mennyire

telhetik, kihajtásokra, melyeknek brei s fagygya, a bírák

kijvén, visszaadattatnak ; a mellett assecuráltatnak gavalléri

parolám alatt : megbecsültetvén a marhát, annak mivolta

szerint in natura contentáltatnak ; másként, ha annak nem
engedelmeskednek, adatott hatalmok ervel való praestáhísra

és kihajtásokra, minthogy az had fogyatkozása miatt való

eloszlásával az Nemes Hazának notabilis kára immineálna.

Ife)u. Hatvani postamester uramnak, hogy a leveleket

Veresegyházhoz sine mora küldözze. Az staj)héták ir;ínt

contentáltatni fog.

Die :^{)-na AiKjudi. Izsa-szögieknek, szent-lászl(')iak-

nak, turjaiaknak, györkieknek salvaquardia kiadatott.

lJ)i<lcm. Fölséges Ih'unknak missiliter alázatosson

repraesentáltotik a veresegyházi státió, a honnét éjjel-n;ii)pal

az ellenség táborát meglátni. Státiójiíhoz képest conjectur;ll-

ván, az ellenség tábora 50O0-bl álh). Méltóságos Generális

Károli uram corpussának csekélysége mintegy kétezerbl

álló, magamot conjungálván kegyelmével, 7000 emberre
extendjíltatik ; ernk csekélységéhez képest suboriálhat()

difficultitsok praecaveáltatnak : niindazon.-iltal Méltósiígos

Magyarországi Fgenerális uram kemény orderit eftectusban

viszem, a mint is megküldetett alázatossan azon order.

Ocüliri Lás.cló J)ri(ia<l('roíi uram ö ler/i/chuc S:('p acfirifássa
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recommendúUiitih-. Az liadakkal való visszatérésem : \\v.y

Csáki Miliál Generális inam az ellenséj; nyomulási ut.in

M(''lt(')S;i^()S Gicncrális Ivjíioli uram mellé adjiiiiííálta magát
mindaddig, nn'gleu az ellenséget késértlietik, osztán utánnom
való sietések az hadakkal alázatosson insinuáltatik.

Item. Nikházi György lovas colonellns nram hagázsiája

Kassa felé haza passéroltatott.

Item. Ers István Gyarmatnál lév bagázsiához passé-

i'oltatutt.

Die .')(). AiKjusti. Bottyán János Generális uramnak
missiliter az eloszlott katonáinak öszveszedése recommen-
dáltatik, az pápai malmok megégetésének revanesolásával

együtt. Az hadak fizetése rövid id múlva Méltóságos

Magyarországi Fgenerális uramtúl Exeellentiájátiü resol-

váltatik, nemkülömben a mundérozások. A sok panaszol-

kodások cum exageratione refutáltattak. Starembergh és

Rabutin progressusi, úgy Ocxhai aram Morcáhau való

h'menetele értésére adatik.

Item. Kallóiaknak salvagvarda.

Item. Méltóságos Generális Károli Sándor uramnak
corpussa mellé rendeltetvén Xikh;ízi. Orosz Pál, maga Mél-
tóságos Generális Csáki Mihál uram az ellenség mellyékezé-

sére, adatik értéseié, s vehetvén: Károli uram válaszát : azon-

nal maga ell s én mellesleg, Csáki uram hátul fogjuk

attak érozni.

Die SÍ. Aiujadi. Aszódi táborral (Jutára salvagvaidia.

Item. Bagossi Pál uramnak missiliter intimáltatik,

hogy azon Szetére kicsapott ráczoknak útját praechuhíl-

hassa: az hajdságban a szorosokra rendöljen. Azcmiban
Ocskai uram ^Lorvában menetele adatik értésére; azért ne

Ocskai, hanem Andrássi P;íl uram disposítiójihoz magát
alkalmaztassa.

Item. Szluha uramnak a rabok szabadítása dicsértetik,

i'ecommendáltatik specialiter a dettreki eonnnendáns sza-

badítása, és kézhez kerítvén, ad ulteriorem niei dispositin-

nem kemény rabságban való tartása. Eabutin Pestnél által-

jövetele adatik értésére, úgy Csajági és Bagossi uraimék

gyalog ezereinc'k Újvárban való menetelek, óberstereken

kívöl. Fölséges Urunk lovai kihozattatásokra passus kezéhez

megküldetett, és odavah't oceurreuti;ík tudósítása recom-

mendáltátik.

Iteiu.. Brigadéros és érsek-újvári commend;íns uramnak
az idevaló occurrentiák adatnak értésére : úgymint Kabutin
általj()vetele s Pesthez ;ílgyúk alá vah) sz:íll:ísa. úgy Csajági,

Bagossi Pál uiaiméknak gyaloií ezeréi — magokon kívül —
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Újvárban való menetelek. N. B. Ralnitinnal való — együtt

Károli urammal — szerencsés megütközésünk után Vág
felé, Stareml)erg ellen teend hasznos operátiókra fölsieté-

sönk ; assecuráltatik rövidnai) mind az praesidiumoknak s

úgy az küls hadaknak elegend fehérpénzbéli fizetésrl.

Die 1. Septembris. Túránál lév táborl)an. Brigadéros

Ocskai László uramnak llabutin Pestnél által jövetele, az

egész corpussával s bagázsiával pesti álgyúk alá vah) szállása

insinuáltatik, úgy az ellenségnek mieink által sok nyeresé-

geik s nyughatatlanságai bátorságtalan V(jltára nézve mez-
nek nem vette magát, hanem a Duna mellett Pétervárá-

nak megyén ; az elmenvén, azonnal Károli uram maga
corpussával s Csáki Mihál urammal velem vah) conjunctióra

a Vág felé siessenek, Starembergh ellen hasznos oi)erátiók-

nak véghezvitelére.

Die 2-(la Septemhris. Tekéntetes Nemes Borsod, Pest,

Heves vármegyéknek adatik értésére az ellenség Pestnél

való általjövetele s pesti bástyák alá való szállása, s onnand

mely felé teendi operáti()it? nem tudatnak. Az zsoldosságra

obveniáló apró mundérung praestálása iránt intimatória.

Dic-)-tia Septembris. Nemes X()grád, Hont és Bars vár-

megyéknek adatott értésére liabutin ellenségnek Pesttül vah)

elmenetele, melynek késérésére rendeltetett Generális Károli

Sándor uram, mindaddig, valamég a nyomán utánna mehet,

szüntelen attakérozván ; annakutánna a midn már oly

helyre recipiálta volna magát, hogy hozzá nem férlietne

;

siessen utánnom a Vág felé, velem való conjuncti('»ra. Annak-
okáért intinuíltatott anticipato elégséges provisiónak admi-

nistrátiój;ira való készen tartásra, hogy fogyatkozást ne szen-

vedjenek.

Die 0-fa Septembris. Balassa-gyarmati tábornál.

Nemes Nógrád, Borsod, Hont, Gömör, Heves, Zólyijm,

Abaiíj és Zemplén vármegyékre az szökevény katonák és

hajdúk fogatása, úgy azokbúl exemplum statuálása iránt,

nemkülömbeu azok fogatására jó, sincerus és inn)artialis

eml)ert rendelvén, kik által e gremio sui a nemes vár-

megyék a tiszteit legközelebb való ersségben rabságra

vitessék, és a közönséges katonákat hahílossan büntessék,

— missilis intimatória ment.

Die II. Si'pte)nbris. Saágtúl. Generális ('s;íki István

uramnak a nemes vármegyékre apró mundérung iriint val('»

adandó assignátió végett missiliter.

Die 13. Septembris. Lévárúl missiliter a Tekintetes

Oeconomicumnak, specialiter Hellepront J:ínos hadi fcom-
missárius uramnak, Szálai lstv;ín loeumtenentiae secretiírius
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Méltóságos Fügenerális uramnál Excellentiájánál, Kenessei

Istvíín fsecrotáriusom. tSzai'ka István jicueiitl-audítoi-nm,

Szke Mihál stabalis secretáriusom recomnieudáltattak dis-

posítiójok iránt.

i/>w^'??2. Kovács János uramnak azon formában recommen-
dáltattak, egyik niembruni levén. (f. i. /..ífjd^da'^th/i tniinc^lmu.)

Itcni, ihidem. Beniezky Mátyás mundurae conimissárius

uramnak intimáltatott, hogy az Dunántúl lév hadakra
deputált mundérungot úgy készíttesse és in instanti Érsek-

Újvárban szállíttassa, hogy a midn magam regimentem
általmegyen, elküldhessem.

Item, eadem, in simili forma Beniezky Mártony eassae

bellicae vice-perceptor uramnak, hogy ugyan az megírt

dunántúli hadakra deputált cassát expediálja Érsek-Újvárban,

a végre, hogy az fíilll megírt alkalmatossággal általvitetdjék.

l)ie 14. Septcmhris, Érsek-Újvárban. Dobai György.

Nemzetes Vitézl Nyarai László gyalog óberster uram ezere-

beli fhadnagy, ugyanazon regimentbeli hadnagy Szetey

uramat maga mellé vévén hajdúival, ordereztetett Esztergám
eleire a hegyek közé, ott szorgalmatossan vigyázván az ellen-

ségre, az körl-bell lév. Esztergámhoz közel való faluknak

protectionális leveleit elszedvén, küldje érsek-újvári commeu-
dáns ui-amnak. Szete név helységet fölégessék, s minden
marhájokat elhajtván, a Nemes Commissariátusnak assig-

n.'ílj.ík intacte, vagy i)enig isten,essen részt vévén, a többit

hajtassák érsek-újvári commendáns Berthóti István uram
disposítiója alá, — intimáltatott azon orderben.

Die eadem. Méltóságos generális commissárius Csáki

István uramnak per k)ngum et latum cum exageratione

adatik értésére, hogy Méltóságos Commendérozó Fgenenílis
ISlezei-Marschallus uram Excellentiája assignátiói contemp-

tusban vétetdvén, azoknak semmi eífectussit nem láthatta,

st némely tisztek eltt azokat despectáltatta ;
azért, hogy

aféle inconveniens supterfugiumoktúl supersedeáljon, st maga
is mái- kiadott és ezután kiadandó assignatiókat ratiticálja,

adhortáltatik.

JJie 16. Sepfeiiihris. Ex castris ad Hosszúfalu positis.

Kis Mihál fhadnagy uramnak missiliter intimáltatott Geren-

csértl Keresztúrhoz val('> transhítiója, a honnét is szorgal-

matossan vigyázzon az szombati ellenségre. Generális Csáki

uramnak szólló levelet bizonyos kat(mái által küldje Nagy-
Szímibat tájára, nuísként is sz;5modásában lészen kézhez

nem szolgáltatása iránt.

Ife)ii. Csáki ^lihál uramnak adatik értésére missiliter

Szered v;irának leend formális obsídiója és Ocskai uram-
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nak Morvában ljécsa])ása ; intiináltatott Xagy-8z(»iiibat tá-

jára egész coipussával való transláti(')ja ad ulteriorem dispo-

sítionem ; vigyázzon ott lév ellenségre szorgalmatossan.

Eadem. Soj)()rnyirl. Brigadéros Ocskai uramnak ada-

tik értésére az conferentiában tött determinátió szerint

Szered várának foimalis <)bsídi<)ja, s intimáltatik missiliter.

hogy mellé vévén Nikházi és (Jrosz Pál uraimék regement-

Jeit, l)ecsapván Morvában, tözzel-vassal rajtok lévén, ottan

mentül hasznossabb oi)eráti()kat tegyen, egyébaránt is most

lévén ideje, mivel Guido Starembergh intercipiált levelébl

nyilvánsággal kitetszik, hogy hasonló égetéseket kíván elkö-

vetni w. dunáutúH földön.

IJie 17, Septfínihris. Hosszfalui táborriíl. Brigadéros

Bagossi Páll uramnak adatik értésére, hogy az ellenség

boronafákbl a szeredi híd közepin erigált bástyája elleni-

ben, miáltalunk megvett sánczon két taraczk alá vah't

l)ástyát hányassím, a honnénd szüntelenül lövesse azon

boronafábl csinált sánczot ; az hajdúságot gyakran változ-

tassa, kinek residuitássát a sentei völgyekben helyheztessc.

fasínákot, mentl töl)bet lehet, szorgalmatossan csináltatni.

A mellett altolériabéli óbersbochtmajster recommcndált;)-

tik kegyelmének, hogy a sáncznalc ásatása alkalmatos-

ságával senkitül ne légyen háborgatása s nyakgatása, s mások
ne ingerálják magokat tisztiben, minthogy t concernálja.

Az munkások szükségére penig megírt óberster uram adas-

son kíiltséget kezében.

Die eadem. Bezerédi uramnak missiliter. KSok széj).

dicséretes actussinak fejedelmi udvarnál való recommendá-
tiójárúl és annak remunerátiójárúl assecuráltatik : melly

activitássi tovább is solenniter recommendá Itatnak, ügy
Bottyán urammal rövid ideig való comportáhlsa szép harm('>-

niában. Assecuráltatik általmenetelemrl rövidnap, mely-

lyel meg is örvendeztetik azon föld, a túlsó földrl revocá-

lására nézve. Itt naponként exerceáló distractióink és

üperilti(')ink, úgymint Szered várának formális obsídiója,

két sánczokl)ül vah) ellenség kivágatása, Csáki ]\riliál (Icnc-

rális uram Nagy-Szombat eleire való commendéroztatása

adatik értésére. Az dunántúli földnek conservátiója szives

dexteritássában recommendál tátik.

Ifeui. Yámosfalusiíiknak és vásárútiaknak protcctió

adatik.

ltc))i. Csjíki István generillis commissárius uramnak.

Az Vágón :íltal nagy-szombati ellenség ellen teend ope-

ráti<')inkra iiulúlviín. az rossz idnek miatta visszaktöztíit-

tük az hadakat, általlátván: akkoi- ni'ui hasznot, hanem
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iia^y kái't az ha jdiikhaii lenni, inivcl az nagy esbe inind

fegyverek, ügy magok ekíztak és elfáradtak. Szered várá-

nak formális obsídi()ja, két sánczbl való németek kivága-

tása, Generális Csáki Mihál uram Xagy-8zombat tájékára

val() eomniendéroztatása ellenség ellen adatik értésére.

Ifem. Balogh István biigadéros uram commendéroz-
tatott által az Vágón Deák Ferencz colonellus urammal
való conjunctiójára, maga mellé vévén Somodgyi Ferencz

colonellus uram ezerét, — commend()ja lévén azon hadnak,

szorgalmatosson vigyázzon Pozsony eleire.

Die IS. Sejjfnnhris. Ibidem. Szellczieknek, kis-salgócs-

kaiaknak salvagvardia adatik.

Ite^n. Kis István, regementembeli fhadnagy passírol-

tatik által a Dunán, compagniához.

Die IfK Ibidem. Salvagvardia adatik, (hil-}ielc'0

Item. Tanka János, Tanka Pál cselédjei valamely

felé, securussabb helyre, az ellenség excursiói alkalmatos-

ságával passíroltatnak.

Itcni. Ocskai Sándor, Géczy Gábor uram fstrázsa-

mesterének furírja feleségének az innens Vág részen való

földre, terhes nyavalyája voltához képpest, bátorságosb

helyre, — Nagy-Káinára passíroltatott, Szent-Miklósi György
felesége.

Item. Csáky Mihály Generális uramnak adatik érté-

sére a szeredi vár obsídiójának szerencsétlen successussa.

Intimáltatott Morvában való menetele s recommendáltatott

szorgalmatos vigyázassa és hasznos operátiók tétele.

Item. Balogh István uramnak Szered várának sze-

rencsétlen successussa adatik értésére, s Pozsony eltt való

szorgalmatos vigyázás intimáltatott.

Die 20. ejusdem. Királyfalusiaknak salvagvardia

adatik.

Itein. Generális Györki Pál uram regementjebéli hi-

strázsamester Szcs György uram mind ti, mind a Dunán
és Vágón a confoederált hazában szabadon való sójának

áruitatására passíroltatik.

Ite))i. Két katona Balog felé való bizonyos marhák
hajtására passíroltatik.

Die 2J. Septoithris. Felséges Vezérl Fejedelem Kegyel-

mes Urunknak alázatossan repraesentáltatik, hogy orde-

rem szerint ide Vág felé siettem, s ottan legelsbben is

a szeredi hídnál lév két sánczbl a németeket kivágat-

tattam, azután egész haddal és Ujvárbl kihozott nehéz

munítióval a Vágón által az Nagy-Szombatnál lév ellen-

ség ellen igyekeztünk, s esss idnek nagy alkalmatlansága



KIVONATOK IToeJ— 1709. 571

úgyaimyim penetrálván : nemhogy hasznot, hanem magunk-

ban való nagy kárt Ítélvén, minthogy az hadaknak, kivált-

képpen a gyalogságnak fegyvere elázott s maga is a had

hideg, szél és essben elbágyodván, vissza Sopornyihoz köl-

töztettem. Szered vára obsídiójára 17. currentis étczaka

tizenkét óra tájban küldöttem ; annak alkalmatosságával

bizonyos hajdúk száma és mi formán való, kinek mellyik

bástyája attakálandó ? — rendeltetett, és mindennémö dis-

posítiók. Annak losszúl snccedálása, az ellenségnek Majtínhoz

való érkezése, úgymint Nádasdi Ferencz horvát és ráczok-

kal, — német intercipiált levelek, — sebessek akkori oljsídió

vagyis ostrom alkalmatosságával számának specificatiója

alázatossan transmittáltatik. Parancsolatom szerint Izsa névö

helységnek fölpraedáltatása, marháik elhajtatása, nemkülöm-

ben Szete névö helységnek, esztergami commendáns inter-

cipiált levelébl világossan tapasztalván labanczságokat,

annak hasonlóképpen fölpraedáltatásárúl és megégettetésé-

rl alázatossan informáltatik Felsége.

Eadeiu. Bi'igadéros és commendáns Berthóti István

uramnak adatik értésére az Majtínnál lév ellenségnek már

a szeredi hídhoz való érkezése; kikkel megpuskázván, az

híd szerencsésen megtartatott ugyan : de némely considerá-

tiókra nézve az hadakot onnén amoveálni kívánván, az

álgyúk Érsek-Újvárban, az infantéiia Kérhez, az cavalléria

penig Nagy-Megyerhez szállíttatta nak, maga penig az Mél-

tóságos Úr Kisfaludnál lév bagázsiájához conferálta magát,

a hova is mindennémö tudósításokat és leveleket elvár

Excellentiája. Dül)ai és Szetei Mihályt viszont expediálja

az hegyekbe, ahol a népséget exerceálván, vigyázzanak az

ellenség kicsapásira.

Die :^2 Sepiemhriíi. Kisfaludtiíl. Fodor László uram-

nak missiliter. Sebes hajdúi cúráltatására való, Ersek-Ujvár-

búl kívánt orvosságok recuSiUtattanak : hanem recommendá-

tióm mellett küldend embere Hellenil)ach uramhoz invitál-

tatik, tudván : al)búl fogyatkozást nem szenved
;
pénzt penig

nem régen a ISIemes Commissariátus alkalmas summ:ít assig-

náltatván.^azon szegénylegényeknek is juthatott. A fehérpénzt

azomban Krsek-Tj várbúi pro liic et nunc nem lehet distrahiílni.

Ihe V'.V. S('i)f(')nhris. Csáki István generális commis-

sárius uramnak missiliter intimáltatik sebes hajdúknak

vármegyékbe való béhelyeztetésekre assignátió, azoknak

cúráltatásokrúl és subsistentiájokrúl disposítiótétel : az sebes

és elesett hajdúk száma recommendáltatik.

//'í'í^/. Luzsinszky uramnak megküldetik Fíilséges Vrunk
I l)nnnu-^()l(itj(hnik I valósjígos piirja. és recommendáltatik s euy-
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szersmind intimáltatik majj;a és regementje becsületi megtar-

tására a nemes vármegyékben mentülhamarébb való inqiii-

sítiói peragálása és convenientia.

Item. Szabó Mojzses uramnak adatik értésére magam
által a Dunán való menetelre szabadság. Tresztyánszky

uramnak általküldése reconimendáltatik, ö kegyelmére bízván

maga regementje dolgait.

Ifem. Tresztyánszky uram általliivatik. bizván colo-

nellusára maga s regement dolgait. Adatik értésére a Dunán
által való menetelre engedelem.

Item. Szabó János equilis portiéi iránt nyitrai prófunt-

mester Osztarics János uramra assignátió adatik.

Die 24. Septemhrifi. ihidem. Hellembacb uramnak mis-

siliter, hogy midn bányavárosok conliniumjában kívántató

sánczoknak reparátiójokra szükséges állapotokat Rhen Már-
ton artollériabéli fstrázsamester uram, fcommKnicáljd.) min-

denben succurráljon.

Item. Esztergami káptolom Ebed név tanyájára és

Hellenbajra (Helemba Y/ halastóira protectió adatott.

Item. Nemes Bars és Nyitra vármegyei vice-ispány

uramnak missiliter intimáltatott: Rhen Mártont bánya-

városok conliniumjában leend sánczok csináltatására expe-

diáltatván, requisitiójára gyalog embereket és minden kíván-

tató állapotokat praestáltassák kezéhez, uemkülömben
magának kitelhet provisióval legyenek.

Die ^i"). Ibidé))). Xemes Xyitra vármegyének. Eleitl

fogva Szeredbííl elbujdosván az ellenség miatt, lígymint

Sántha István, Bereczki György, Czompó István, Szllösi

Jóseph és Farkas Mihál kegyelmek : azért valamint t()l)b

s más bujdosókat kívánván accommodáltatni, adtam ad

tempus. méglen Generál Csáki István uram az iránt való

assignátióját veszi, — Szolcsány, Xedanócz és Kovarcz
helységeket assignálván.

Iteni. Ugyanazon formán Generális Csáki István uram-
nak recommendáltattak accomodáltatások iránt.

Die á(). Sepfe))il))-i>;. Czeglédi János, Gundeltingel lovas

fcolonellus uram fhadnagya passíroltatik Kecskemét felé.

Szemere László, brigadérosa után.

Eadei)i. Szent-Iváni Mihál. Fölséges Fejedelem Kegyel-

mes Urunk egész j(')szágai praefectussának cum protestatione

intimáltatik. hogy az miném sót kiszállíttatott ^Méltóságos

Mezei-Marschalk-Generális kegyelmes uram Excelleutiája

Máramarosbtíl, azoktl mindenütt praeemptiójának taksáját

minden névvel nevezend tisztek által megfizettetvén, annak
okát mind Fölséges Urunknál s mind az Xemes Orszáií
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eltt repetálni és a nemesi szabadságnak nianutentióját
miképen kellessék obseiválni jövendben, repraesentáliii
kívánja.

Eadem. ííemes Sáros és Szepes vármegyéknek. Hogy
az hazaszökött és otthon lappangó katonaságot, úgy az
restans zsoldosokat, nemkülömben az mundérung-lovakot
az regementek effectivus statussának comple;ítiójára nézve
sine ulla ulteriori tergiversatione arra deputált óberst-l)0cht-
majster Nemzetes Vitézl Homer Menyhárt uram kezéhez
assignálják, intimáltatik. Hasonlóképen brigadéros Babócsai
Ferencz uram kegyelme szerelmes házast;írsa bagázsiája
és cselédjének accomodátiója recommendáltatik.

Itein. Szemére László brigadéros és lovas fcolonellus
uramnak insmuáltatik, hogy Méltóságos Generális Mezei-
Marschalk Károli Sándor uram Nagysága corpussához
kívánsága szerint applicáltattanak maga, Bessenyei, Stér
Tamás, Szent-Miklósi és Gundelfingel Dániel uraimék rege-
mentjei

;
azért ahoz magát alkalmaztatván, éjjel-nappal siessen

Nagyságával magát conjungálni és további disposítióinak
engedelmeskedni.

Eadem. Negyedi lakosoknak, helységekben való per-
mansiójokra nézve protectionális adatott.

Dm 27.
^
Septemhris. Kisfaludnál lév bagázsiától

megindulván, Ersek-Ujvárban gyöttünk. Semmi expedítió
nem volt.

Difí 2H. Sepfemhris. Palásti Ferencz dragonyos ()brst-
bochtmajster uramnak orderében intimáltatik, hogy idvon-
tatás nélkül az egész regimenttel s bagázsiástól az Dunán
költözködjék által, transferálván magát brigadéros Bezerédi
uram mellé; immediáta dependentiáját kegyelmétl várja.

Eadem. Obrster Fodor László uramnak orderél)en
intimáltatik, hogy egész regementestl s bagázsiástól trans-
ferálja magát által az Dunán, Generális Bottyán uram
commendója alá, ahol is kegyelme helyes disposítiójától
várván.

Die 20. Méltóságos Generális idsbik Barkóczi Ferencz
uramnak az jó communicátió recommendáltatik.

Die SO. Septemhris. Felséges Fejedelem Urunknak Nemes
Hont vármegye lobonczos némely lakosi recommendiíltatnak.

Eadem. Huszár Jóseph Eoso-Miticz s horóczi jósziígi
protegáltatnak.

Die L Octühris. Koller Ferencz uramnak az Vagon
túl lév szlleinek megszedettetése és pro sui usu, hova
tetszik, oda. vitetése is intra limites Confoederationis meg-
engedtetett.
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Eadcni. Tisztcleiidü nagy-szombati páter paulíiius

uraiméknak Nagy-Szombat táíkán lev szlleiknek meg-
szedetések engedtetett.

Eadem. Elepliánti páter paulinus uraimék protegál-

tatnak.

Eadeiii. Tekéntetes Nagyságos Prínyi Miklós gyalog-

brigadéros és fcolonellus uramnak orderében intimáltatik :

Az ellenségnek bányavárosok ^fi'Jr) mostani czélozására nézve

puchói s trencsényi ljlo(|uádál)a Szádeczki uram kétszázig

való hajdút öszvecsoportoztatván, valamellyeket hagyjon az

bloquádában, vegye maga igenes útját Bajnócz várában,

két taraczk s más szükséges munitióbéli requisítumok kezé-

hez küldetvén, nemcsak az ellenség excursióinak obstálván,

hanem az várat is maga dícsíretes viselésével föl ne adja,

valamíg az ellenségnek formális obsídiójával leend attakéro-

zását nem látja. Ezeket látván, jó módjával az capitulátió-

hoz fogván, az capitulátió alkalmatosságával is az várnak

kf.'daiban tétessen oly károkat, hogy az ellenség bemenvén
is, bátorságossan ne subsistálhasson ; magának s hajdúinak,

minthogy a várban lévén az (magaziniiyn), onnénd telik

ki subsistentiájok.

Die '^-da iiicnsls Ocfohrís. Méltóságos Generális Csáki

Mihály uramnak az hadak repartiált disposítiója repraesen-

táltatik ; úgymint : az Dunán által két regiment szállítta-

tik; egy regement ^karvai passusnál subsistál; brigadéros

Ocslai uram Yág-Üjhely táján öt regementtel, maga Nagy-
^legyernél nyolcz regementtel, Nikházi György Luka és

Banka között maga ezerével ; Szered ellen penig, hogy az

szüret bátorságossan véghez mehessen, Szinai Mihály ezeré

s kétszáz lovas katona ; Privigyénél egy batalion subsistálnak.

Mindezekre provísiót tennyi méltóztassék.

Die S-tia Ocfohrís. Ebedieknek protectió oly véggel

adatott, hogy míg cum commoditate minden jószágokat

onnénd bátorságosabb helyre nem hordják: megmaradhat-
nak ; elhordv;ín : magok is elmenjenek.

4-ta OcfoJiris. Horvjítli Zsigmond föcommiss:írius uram-
nak Kisfaludi László eolonellus uram exarendált j('>szága

iránt való instantiája recommendáltatik.

o-fa Octohris. Révai Imre gyalog-colonellus uramnak
adatik értésére, hogy regementihez jvén, az mundér ir:ínt

tegyen disposíti<)kat. Azomban az is adatik értésére, hogy

Turócz vármegyében némely helyeket az ellenség gvai-dizon-

képen meg akarván lakni : hogy azon gonosz szándékának

obviálhassanak. 320 hajdúnak mundérját is küldje a repar-

tiált helységekben.
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Die ÍK Ocfohris. Csáki Istvány generális commissárius

uramnak tudtára adatik, hogy az ellenség Vágón túl posté-

rungokat csinálván, ugyanazon földet conserválni akarja.

E diametro minékünk is az Vágón innéd postérungokat köll

csinálnyi. O Nagys;íga azért jelen legyen és provísi(3t tegyen.

I)'ie 10. Octobris. Ugyan Csáki Istvány uramnak. Kesti

Szabó János név, Szinai Mihály uram ezerebéli fstrázsa-

mesterének posztóbéli consolátióval legyen ; és minthogy meg-
írt Szinai uram regementinek a sok strapaczérozódás után

nyugodalom kívántatik : tegyen dispositiót ; nemkülömben
ugyanazím ezerbéli hajdúk az mundérban kárt vallottak az

minapi sentei actiónak alkalmatosságával, úgy egy hadnagya
lovát vesztette el: azokhoz is consolátióval légyen.

Eadem. Ocskai uramnak engedtetett meg : Eéthei

György uramra ezerét maga helyett resign;ilja, és Hava körül

tett disposítiói approbáltattanak.

Dü' 1 1. Octohru. Szarka István generál-auditor uram-
nak intimáltatott, hogy Vajda András uramnak praefigált

terminussátói supersedeáljou usque ad ulteriorem dispo-

sitionem.

Eadem. Ugyan Szarka Istvány uramnak intimáltatik.

hogy hadi törvényes dolgokra nézve maga útját mentülhama-
rébl) accelerálja Újvárban gyonyi.

Eadem. Brigadéros Ocskai László uram Felséges Feje-

delem Kegyelmes Urunkhoz s onnéd maga j()szági (S.dropkó)

megtekéntésére passíroltatott.

Die 12. Ocfohris. Generális Károli Sándor uramnak
az ittvaló constitútiók, az németnek Vágón túlsó mellyék

lineában már is postérungos disloc;ítiója communicáltatott.

és econtra a mi hadaink is eleiben rendeltettenek. Adatott
értésére, hogy kegyelme is az erdéli német motussáról

correspondeáljon, requiráltatott. E mellett az is megíratott,

hogy Orosz Pál uram corpussa iránt tett dispositiói nem
succedáltak, eloszlások miatt ; az ráczok ellen való vigyá-

zásra Pest elein hagyatott.

Die 13. Octobris. Méltóságos püspök Szörínyi Zsigmond
uramnak, hogy két káptolonbéli személyt küldjön a Méltó-

Siigos Úrhoz, hogy ö Nagys.-íga plenipotentiiit fate;ílhasson

elöttök.

Eadem. Szálai P;íl uramnak, hogy alatta lévü hadak-
ból négy compániát küldjön galgóczi szöllöhegyekre, kik is

mindaddig mezei istrázsákot fognak tartanyi. még azon

s/üllk megszedettetnek az ország számára.

Item. Csajági uramnak, hogy az ]Méltóságos Úr ked-

vessen vette lev(>l(''t ('>í az ottlévö occurrentiákrúl való
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tudósítását. Itfiu : líe^'cmeiitjéiK'k jobb gondját viselje, mert

sokan mezítláb járnak. Az apró mundérungjának kiszerzé-

sében scrénkedjék.

Endcni. Xyitrai commendáns uramnak, hogy azon l>ata-

liomát, mely innéd Érsek- Ujvárlxil kiment Xyitrára, küldje

galgóczi szlhegyekre, mindaddig ott legyen, még elvégz-

dik azon szüret. Elvégezvén penig, azon batalion Ivánkán
leszen postérungban.

Endon. Exemptionalis Farkas Ferencz cselédjeire és

jószágára ; mivel maga is hazánk mellett felfegyverkezett

:

minden quártélozástól és adózástól ment legyen, s házához

se merészeljenek szállani.

Eadoii. Oeskai László uramnak két rendbéli levelére

választót, tudniaillik : dói esik, ha az militiát az determinált

praesidiumokban beszállítja, kikkel ha az ellenség ellen

praeprimis próbát instituál, nem lészen senki contrárius

benne ; mindazáltal intimáltatik kegyelmének, hogy in

praemissis unum faciendo, alterum non omittat. Turóczi

uramnak engedtetett facultas Eajnóczban egész hajdúival

bészállani ; a munitió ottan hagyatott. Item, a mostani inter-

ventiákról tudósíttatik.

Eitdfíiii. Kalasa Mártony, Nemzetes Vitézl Rétéi János
ur.uu regementjebéli katona, súlyos nyavalyáira nézve maga
lakóheliben, tSuhára passíroltatott.

Die 14. Ocfohris. Ottlik György uramnak továbbvab)

correspondentia recoramendáltatik. úgy igaz sinceritását is

coutinuálni ne terheltessék. Item : Oompescálja olyanokat,

kik a Méltóságos Úr ellen nyelveket koptatják a Felséges

Udvarnál. Item : Secretáriusom által küldend instantiáit

l)romoveálja ugyan Felséges Urunknál; ;i kívántató parii)ák

iránt minden jót pro consolatione végezzen.

Eadcni. Xyitrai commendáns Orbán Celler uramnak.
hogy jól cselekedte, hogy azon falukra contra-mandatumot
küldött, hogy ^Méltóságos Eszterházy .Jóseph és Császár

liadi-secretáriusa nevével kiküldöttetett currenseknek ne en-

gedelmeskedjenek ; ha penig tapasztalná, hogy valaki enge-

delmeskedett volna: eo facto a birót haiiuadniagával a prae-

sidiumban vitesse és kemény árestomban tartsa. Hogy óbrs-

lajdinant Xajniaii uram levele is megérkezett, — tudc'i-

síttatik.

Eiideiii. C'saj;ígi uianinak. iiugy eszveszedvén az elosz-

lott hajdúságot, késedelem nélkül azokkal együtt maga útját

ide a Méltóságos Úrhoz siettesse.

Eadou. ]\réltóságos Generális Eszterházi Dániel iii;ini-

nak intimáltatik, hogy jóllehet némely, a Vág mellett lév
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helységek lakosai az ellenségben bizakodván, nyakaskodnak
és az reájok limitált borokat praestálni nem kívánják, —
azért etiam per fortia kell exigáltatni, és exigálván, ide

Újvárban szállíttatni, s ha áráról accordálnak, bene quidem,
ha hem : az praesidium száraára fordíttassák ; kinek is némely
tiszteknek szólló levelek accludáltatnak.

ItoAU. Méltóságos Fgenerális niani ö Excellciitiiíja a

jöv csütörtökre való eljövetele intimáltatik, mely iránt jól-

lehet eddigvaló disposítiók immutáltatni fognak, mindazon-
által maneant in statu, quo nunc sünt.

Ladem. Kékki várban lév porkolábnak Szálai Istvány

és Nagy Ferencz ott r;il)Oskod(')k kiszabadiílások iránt paran-

csolat adatott, ki mellett az kezeseknek obligatóriái is acclu-

dáltatnak.

Eadem. Notificáltatott Nagyságos Generális Eszterházy
Dániel uramnak ez fell megírt ral)()knak szabadulások,

kinek azon parancsolat pro transmissione accludiíltatutt.

Eadein. Harsányi István, lovas colonellus Deák Ferencz
uram fhadnagyának pátens-levele adatott az regimenttl
elszökött és otthon lappangó katonaságnak megfogatása
végett.

Item, cadeni. Ugyanannak azon matériá])an passus

adatott.

Eadem. Tekéntetes Nemes Zemplény és Borsod vár-

megyéknek serio intimáltatütt, hogy N(^mzetes Vitézl Deák
Ferencz lovas fcolonellus uram kegyelme tiszteinek

reípiisitiójára, valaminém fugitivus és must otthon reperiál()

katonaságnak végére mehet : azt azon tisztnek sub obligatione

homagiali statuálni és consignálni tartozik.

Eadem. Méltóságos Generális Csáki István uramnak
Szcs György, Andreánszki Zsigmond és egész Dunántúl
lév, Somodi Ferencz ezerében szolgáh') tiszt uraiméknak,

közkatonaságnak cselédjeik iránt accomodátiójok rccom-

mendáltatott.

Eadem. Füzes-gyarmati, Nemes Bars vármegyében,

lakosoknak parancsoltatott, hogy az odavaló marhát peri-

toriumokbaii minden kár nélkííl pascuáltatván, gondot visel-

jenek riíja, kemény sz.'ímadiís alatt.

Eadem. Szegedi Kis Miskának adatott értésére, lingyha

kihevervén katon;'uval együtt magát, insinmilja akarat-

ját: azonnal az Yágon túlsó félre. portáz;isoknak attcntálá-

sira fog expediáltatni.

I)ie W). Ocfol)iis. Tekintetes Nagys;igus Kévai Judith,

Eszterházy Gáspár uram házastársa, árestoma alól felszaba-

dulván, passíroltatott l)eczkói residentijíban.

TiiAi.Y kAlmáx: i:szti.khÁ7.y a. i'Áhóui könyve. ;>7
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J'Jddciii. Mélt(')ságos (ienciális Csáki István uramnak
Fögenerális Székesi Gióft" Bercsíni uram ö Excellentiája

érsek-újvári líejövct^'le ;i<lat(»tt éltesére.

Eadcni. Besenyei Zsigmond uramnak intimáltatik ^lél-

tóságos Fügcnerális uram Excellentiája Érsek-Újvárban

bejövetele ; ahozképest ordereztetett kegyelme : o Excellen-

tiája eleiben menjen Ságra, a hol is maga regementjinek

defectusit expeetor;í ihatja.

EarJeni. Egervári Tamásnak, hogy az kívántati) esz-

közökkel csak kíinny-szerrel is siessen.

Eaeni. Praefectus Radó Pál uramnak parancsoltatik.

hogy adjungálja magát Szke uram mellé az mostani Eper-

jesen celcljr.íL'tndó Nemes Ország táblájáia, a hol is tör-

vényes ddlgaimat unauimi consensu folytassa. — compa-

reálj<jn.

Dic Jfj. Octohris. Zádori Mihály iir.imuak é> Kis

Mihálynénak resolvííltatott Dunán által az Xemes Confoede-

rált Hazához tartozaudi') földre sójokat vinnyi.

Eadem. Xyitráról öt piaristának Szent-Györgybe stú-

diumra megengedtetett mennyi, viszontag onnan egpiek

vissza Nyitrára.

End(')i). Domokos Ferencz gyalog brigadéros és föcolo-

nellus uramnak adatik értésére, hogy Csíkvárnál semmi
munítiónak nem lételét cum protestatione jelentse meg
Generális Bottyán János uramnak, ki ha munítió dolgából

oda nem succurrál s azon várnak elvesztése alkalmatosságá-

val az országnak kára kövt-tkeznék : minden defectusok ö

kegyelmére recedálnak.

Ife))i. Intimáltatik : O kegyelme maga subsistentiájára

és árendában mélt(3ztatott Fölséges Fejedelem Kegyelmes
Tarunk Drégel és Hidvég uévö helységeket kegyelmesen eon-

Ferálni. Az hajdúir.i kíviiutató mundéi'ung penig már által-

kiildettetett.

Eadom. Haraszti ]\lihály regemeutembéli kapitánnak

maga dolgában irott levelemre miném választom jött légyen

Zay Lorincz uramtól, pro eommunicatiíme transmittáltatott

ö kegyelmének.

Eadew. Kényesei István uramnak Pápa tájáníl ema-
nált hosszas levelére per longum et latuni replicáltatott.

Eadeni. Csicst'ri András iiramnak bizonyos Dunántúl
szólh'i levelek aecludáltattak, kiket hogy tideliter ad loea

sua debita bizonyos meghitt embcíe által iuviálja, recom-

meudáltatnak.

Eadí'tii. Mur;íni eommendáns urMimiak. hogy a tiát

itiabbik Fái Istvánt erre föl az regementhez kühlje, mint-
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hogy Mikházy uram a maga vérit (?) elcommendérozta. éppen
tiszt nélkül vagyon azon regement.

Item. Czinczindorfné levele incliuláltatott ö ke^rvel-
mének pro consígnatione, miuthogv nincs olv titok henne
melyet Haiszter uramnak írt.

Die 17. Ocfohris. Ocskai uramnak, hogy az excedens
katonákat büntesse meg; commendíija alatt "lévén va<^von
authontássa. Orosz és Szálai Pál uraimék ezeréi Lukáu
legyenek-é, vagy hol? tudósítsa Méltóságos Urat. Item.
Farkas Mihály hadi Inró uramnak tegyen satisfactiót

Eadnn. Méltóságos Gem-i-ális Csáki István uramnak
adatik értésére, hogy az mostani disposítiók nem változván
hanem csak Generális Andrási Pál uramnak egy batalionia
rendeltetett, azaz egy mutálódott. Megyernél az tábor víz
es fában megfogyatkozván, azért Naszvadhoz transferáltatott
az (hol) mindezek is kitelnek.

^^"- ^'^- OctoJnis. Szálai Pál uramnak intimáltatik
hogy az maga és mellette lév Orosz Pál uram ezerével, ott
a ket regementböl öt ers sereggel, a kikkel mind Pstvénrc
s mind galgóczi szüretre vigyázzon, siessen a naszvadi
táborhoz: kinek is pro consolatione sui jelentetik ho'^v
némely elszökött katon:íit elltanálván Fgenerális uram
o J^.xcellentiája

:
a közkatonákat fölakasztatta s a tiszteket

penig kit Egerben, kit Murány várában küldíltt.
Eadem. Vágón túl való földre currens, hogv részünk-

rl IS provisióból succurráljanak. másképpen kemény bünte-
téseket magokon tapasztalni fugják.

Eiulrrn Visnyai Miklós által az Yágon bizonvos dol-
gokra nézve parancsoltatott.

Eadem. Szinai uram ezeré Tót-Kesziben, Andrísi
uramé Suránban, Prínyié Kérbcn, Csajágié Ivomjátil.an.
Úrban Czeller egyik l)atalionja Ivánkára ordereztetett.

Eadom. Ealogi kulcsárnak. Ratione continuationis
oeconomiae, abban kegyelme minden dexteritássát adhi-
beáljon.

Eadem. Prínyiné asszonyomnak ö Xagysáiíának i.assus
resolváltatott Xagy-Szombatbau három szekér élést bévinnyi.

/)/(' I!). (hfohn.^. Ebeczki István uramnak missiíis
melyben ,re(iuiráltatik, hogy praevie tudt;íra adjon a Alél-
tosagos Urnák Bercsényi uram Excellentiája eljövetelét

Eadem. Szálai Pál uramnak intimáltatik, hogv nem
Mocsonok felé vegye r.tjfit a mellette lév re-ementekkel
hanem igenest Xaszvadhoz jííjjön.

Die .^0. Ocfohrh. Andrási Pál uramnak intimáltatik
hogy mivel Méltóságos Generális Eszterházy Dániel uram-
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nak hetcgscgéic való nézve az itt lév liadi coipustiil el

kelletik távozni, s maga i)edig Andrási Pál uram éhez a
corpnshoz lévén rendeltetve. — azért minden bagázsiástól

magút a corpnshoz tiansferálja.

Eadem. Csicseri András uramnak, hogy az levélhordo-

zókat az só-proventusbéli pénzbl contentálja ; a mely
hajón penig borokat bé akarták vinni Komáromban : azon

hajót, ha szüksége nincsen reá, tehát az Dunáiban sillesztet-

vén, a borokat passíroltassa, úgy mindazonáltal, hogy a

katonaságnak is rövidsége ne légyen
;

pro nomine discre-

tionis saltem tiz-tizenkét akót assignáljon azon borbúi.

Die :<H). Octohris. Méltóságos Fgenerális Urunk
Excellentiájának repraesentáltatott, hogy most is dietim a

mieink az ellenség ellen revelérozván naponként, hol nyol-

czat, többet s kevesebbet rabul hoznak. A mellett minem
pátenseket exmittált légyen az ellenség az helységek lakosi

köziben, cum aliis instantiis incolarum transmitt;tltatott.

IJic :^J. OefuJiris. Palásti uramnak, hogy az Dunántúl
az katonaság által perpetráit excessusokat inhibeálta és

azon tizedest, mely azoknak fundamentális oka volt, ares-

tálta : igen jól cselekedte. — Intimáltatik, azon tizedest

bocsáttassa ki, az nemes vármegyének azon defectusoknak

in sortem impositionis acceptálásával. Az nemes regimentem-
nek defectusi óbrst-lajdinant Kévai ]\Iihály által Felséges

Fejedelem eltt repraesentáltatván, remedeáltatni fognak.

Fgenerális Uram Excellentiája eljövetele intimáltalik,

melynek alkalmatosságával adatik tudtára kegyelmének,

hogy magunk is általmegyünk, cum consolatione totius

terrae Trans-Danubianae.
Eadem. Xyolcz katona általparancsoltatott a Dunán,

bizonyos, hazánk szolgalatjában concernáló levelekkel.

Eadciii. Intiniáltatott Csicseri András uramnak, hogy

azon nyolcz katonákat békivel passíroltassa által az Dunán.
Endcin. Eagosi Pál brigadéros uramnak order. mely-

ben intimáltatik kegyelmének, hogy bagázsiástúl menjen
Komjátiban. vagyis ivánkai kastélyban, a hol is commandója
lészen a tájékára dislocáltatott hajdúságnak.

Eadem. Ugyan a tájékán postérungban helyheztetett

hajdúságnak intimáltatik orderek szerint, hogy említett

brigadéros uramtól függjenek.

J)'n' :^'^. Octohris. Lcsére Engly-^Iaier uramnak missi-

lis, a melyben re([uiráltatik posztó, selem és rókamái bélés-

nek elküldése iránt. Az új híreket is communicálja
kegyeluu' gyakrabban. Item, Berthóti Ferencz uramat
köszöntetvén, most érkezvén Lengyelországbúi, — hogy és
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niikóppen legyenek dolgaink odabé? siib rosa tudósítson a

Méltóságos Urat. Hammer Menyhárt uram is gyakrabban
írjon és az líj hírekrül tudósítson.

Dii; 2H. Ocfohr'ts. Prínyi Miklós uramnak order, hogy
Kérhez conferálja magát, commendó légyen a tájékán ))osté-

rungban lév hajdúságnak.

Item. Azon hajdúság tisztei ordereztetnek, hogy com-

mendójoknak ismei-jék említett Prínyi uramat.

Eddoii. Thoma Istványnak protectionális a naszvadi

holt Dunában szabad halászatra.

Die 24. Ociohnx. Deák Ferencz hogy meghitt emberét

vagyis kímjét általküldje a Vágón, megvizsgáltatván jófor-

mán : merre és hova ment a német '? Mert originális levelét

akarja a Méltóságos Úr Bercsényi uram ö Excellentiája

után küldeni.

Eadi'in. Madariaknak salvagvardia adatott.

Eadem. Komáromi rév-halászoknak protectionális azon

megnevezett vármegye grémiumában szabad halász;ísra.

úgy mindazonáltal, hogy azon halászás Ersek-Ujvár domínium
számára fordéttassék.

Die 26. Ocfobris. Bottyán János uramnak missilis,

melyben tudtára adatik, hogy a német bizonyosszámú hadat

általküldött a Dunán, azért jó vigyázásban legyenek.

Eadem. Bagosi uramnak missilis, hogy l)izonyos katoná-

kat, nálok lév levelekkel együtt, általvitesse a Dunán.
Eadeuh Hellembach uramnak persvadeáltatik, hogy

pro futura necessitate metallifossorum bival-íikWiket vegye

meg, melyeknek árában vasat, ])Osztót és ezüst-paszamánt is

el fog vennyi a Mélt(')ságos Ilr. Item, hogy a patikaládács-

kát medicamentómmal töltsék.

Eadem. Kis Zsigmond hadnagynak missilis, hogy az

ellenség már repartiálván magát, (piártélyban sz;íllott, s

Szeredet, Diószeget, Sellyét, Galánthát fortiíicálván, mint-

egy kétezred magával hegyaljai városoknak ment. Adatik
értésére, s j() vigyázassál, tovább is gyakori tudó:sít;íssal

együtt recommendí'tltatik.

Die 2(). Ocfohris. Passus kurtakeszi Szabó Andrásnak,
s(')val való szabad kereskedésre.

Eade))i. Bátorkeszi Báti Jánosnak hasonló passus.

Die 27. Ocfobris. CJéczi Gábor uramnak: mi okra nézve

informált, hogy az ellenség helyben volna ? holott coníirmál-

tatik, hogy eloszlott! — Küldjíin portát Beczkó felé s vizs-

gáltassa meg.
Eadem. Czelder uramnak, hogy az ellenség Leopoldhoz

szállott. Küldjen kimet megvizsgálására.
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Eíulon. Méltósáfíos Eszteiiiázy JJáiiid uiaiiinak ö Xagy-
ságáiiak niissilis. A coüiuiendó recoiuiiiciidáltatik. luinthogy

elniegyen Lévára Bercsényi eleiben a Méltc'tságos Úr. Item.

Küldjön portát: a német Siíroknál általjött.

Endem. Prínyi uramnak missilis, bogy tartózkodván

az bajdúsággal, ne menjen directe Galgfk-z felé. mert
az ellenség általjött. Végére menjen elbb Deák Ferencz
urammal, ha s csakugyan úgy vagyon : Beseny felé contra-

bálja a gyalogságot.

Dic :^S. Öctohrlfi. Méltóságos Generális Eszterbázy

Dániel uramnak missilis : Küldje el az portát Puszta-Kürtig,

ott jól megvizsgálván az ellenség által való jövetelét.

Die 29. Octobris. Ebeczky Istvány uramnak urder.

bogy Nyitrán Géczi Gábor és Szálai Pál uraimék ezerével

conjungálván magát, egy csapást tegyen a Vágón.
Eddem, Géczi Gábor uramnak order, bogy Ebeczki

uramtól várjon.

Eüdem. Szálai Pál uramnak order, bogy ugyan Ebeczki

uramtól dependeáljon, nemkülömben in al)sentia Géczi

Gábor uramhoz alkalmaztassa magát, mivel kegyelme

lessz a commendó.
Eadem. Orbán Czeller uramnak missilis, hogy Szálai és

Géczi uraimékkal egyetértvén, in omnibus comi)ortálja magát.

E((dcm. Eszterbázy Dániel uramnak missiliter recom-

mendáltatik az corpusnál való vigyázás és Szered felé szün-

telen portázás.

Eadem. Prínyi Miklós uramnak order, hogy Galgck'z

táján lavérozó ellenséget bajdúsággal és lovassal kihozza.

D'ie H(), Ocfohris. Rad() Pál uramnak recommendáltatik

ei)erjesi octávákon való törvényes dolgoknak folytatása, sig-

nanter kísmárki, illavai és scsávniki (jósMgoJi) investigátiója

és kézhez való vétele.

Eadem. Szke Mihály uramnak hasonlóképp(^n ugyan-

ezen dolog, erdéli (^2V/ö7(,»y//-^jószágokkal együtt.

Eadem. Draskóczi Sámuel balogi tiszttartónak két-

ezer Sí'mak Darvas Ferencz provinciális commissárius uram
kezéliez (adám iránt.) erga assecuratorias et reversales sujjra

perceptionem, oly condíti('»val. hogy az Dunántúl való íiscali-

tásokból ^Méltóságos Locumtenens uram disposítiójából teljes

contentáti() légyen az emiétett sóért.

Eadem. Ugyan Radó Pál uramnak missiliter intimál-

tatott, bogy Drask('»czi helyett Antalovics Mártont domí-

niumban installálja.

Eadem. Pátens, Bottyán János (szöl-erriuf-) katonáit

üldözni Nemes Bars vármegyében, Garam mellett.
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31. Odohrls. Bercsényi uramnak bizonyos intercipiált
levelek pro commiinieatione transmittáltatnak.

Eadom. Eszterliázy Dániel uramnak ;iz j() vigyázás
solemniter commendáltatik az corpusnál.

Eadem. Ebeczky Istvány uram Vág felé, ])izony(js pró-
bának kedvéért, három lovas regementekkel commendéroz-
tatott.

Item. Szegedi Kis Miska líjobban valamely lovassal
által az Vágón commendéroztatott.

Die S. Novemhrk. Deák Ferencz uramnak missilis,

hogy minden occurrentiákri)! Ebeczki István uramat infor-
málja Nyitrára, nemkülömben Bab()csai Ferencz uramat, ki
is táborral együtt holnap megindul és 8urán háta megett
fog szállani.^

Csiba Ádám uramnak similis uiissilis in eadem matéria.
Item. Babócsai uramnak, hogy Rácz Miska mellé 40

jó, válogatott katonákat adjon orderének végbenvitelére.
Eadem. Ersek-Újvárb()l Rácz ]\rihály név hadnagy

ordereztetett
: Szerdehely köri lév patallérozó németet

levagdalja, Vizközön lév szénát fölégesse. Mészáros Jánost
Vezekény név faluból rabul hozza, Fgenerális uramuál
insinuálja magát véle.

Eadem. Nemzetes Vitézl Konkoli László, Nemes
Komárom vármegye vice-ispánjának parancsoltatik, hogy
Rácz IVIihály név hadnagy cselédjét s feleségét inquartirí-
zálja és etappális intertentióját administráltassa a nemes
vármegyében.

Die 4. Novemhris. Méltóságos Fgenerális Bercsényi
uramnak az occurrált levelek communicáltatnak, az ellenség
újabb mótusa is értésére adatván.

Die 7. Novemhris. Eévai Gáspár uramnak order. hogy
Nemes Hont és Bars vármegyében hajdús;ígát fíilszedvén,

mindjárást azok közül circiter 8 százot karvai passushoz
küldjön, kik is usque ad ulteriorem dispositionem ott
maradjanak ; a residuitásával pedig hajdüs:ígnak siessen
tábor után.

Eadem. Bercsényi uramnak Eotenstajn eléikezése
adatik tudtára, nemkülöml)en bizonyos acclusák expediáltat-
nak sietséggel.

• Eadem. Stabalis profúsz Felséges Fejedelemhez ex])edi-

áltatott.

Eadem. Frbán Czeller uianmak az elküldött staféta
missiliter recommendáltatik.

Die 8. Novemhris. Méltóságos Generális Commissárius
Csáki István uramnak ö kegvelmének recommendáltatik
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bagázsiámnak, cselédimiiek ós hozzátartoz(3knak Nemes
Nógrád vármegyében val(3 assignátiíjk iránt teend dis-

posíti()ja.

EddCDI. Nemes Nógrád vármegyének intimáltatott.

hogy fellebbemlétett Generális Commissárius uram kiad(»tt

assignátiója mellett in gremio sui comitatus, a hol tudnia-

illik legalkalmatosabb helység találtatik, bagázsiámat. tisz-

teimet és cselédjeimet accomodálni ne terhelytessék.

Item. Ugyanazon Nemes vármegye vice-ispánjának

Nemzetes Vitézl Darvas Ferencz uramnak insinuáltatott.

hogy ugyanazon bagázsiámat, tiszteket és cselédjeimet in

gremio sui comitatus alkalmatos helyre rendeljen.

Eadcm. Tekintetes Nagyságos Révai Imre gyalog-

óbester uramnak egy bizonyos tiszt, maga regementjebéli

granatéros-compániájának actualis kapitányának installál-

tatni recommendáltatik.

Iffíui. mdem. A ki is Tapolcsány felé regementje után

passíroltatott emiétett óbester Révai Imre uramnak.

Dk 9. Novemhris. Szarka István generál-audítoi-

uramnak kegyelmének adatott instructiója, hogy elször

is Csáki Istváuy uramhoz menvén, emiétett Nemes N(>grád

vármegyében s annak vice-ispánjához, a felleblj megírt

assignátióm mellett adurgeálja a jó és alkalmatos in([uar-

tirizátiót.

D'tc 10. Kovemhris. Ersek-Ujvár. Kovács János uram-

nak, hogy Bogács Ferenczet sok istentelenségeért az neki

repartiált portiójábúl excludálja és Yiczelius (?) János uramat

oda statuálja l)é helyében.

Iff'Di. Hrabérius János hadi commissáriusnak missiliter.

hogy magát Ohajníl ide Újvárnál lév hadakhoz minden

provisióval transferálja.

Ifem. Amadé Ádám és Mindszenty Mátyás passírol-

tattak Nagy-Szombatban, tanulások continuatiójára. Cle-

ricusok.

IfcD). Bottyán János Generális uramnak adatnak min-

denném, ittvaló s idegeny országokbéli occurrentiák tud-

tára; azonban a feírvári bloquádát minden hétben váltassa.

Eadem. Kényesei Istváuy uramnak kétrendbeli levelein-

replicáltatik ; az els tudniaillik, hogy Bottyiín János uram

uiézkeieskedésbül obveniált proventust hova fordította és

abbúl a sebesekre mennyit és az tisztek discretiójára meny-

nyit fordított? tacite tudja meg és a Méltóságos Urat arról

informálja.

Pro ^''" Horvát Zsigmond uiam hogy lajb-gvar-

diámat mundérozni kívánja, igen obligál. Delil confusiója
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ha még nem sopiáltatf)tt, hozzám relegálja, inquisítiót pera-

gáiván ellene. A mundérung (ha) kétezer forintban telik is,

ne gondoljanak véle.

Csobánczi domíniumot hogy megárendálta : igen j(31

cselekedte, annyival is inkább, hogy szent-mihályi adót

beszedni kívánja.

Kun Jánoson csudálkozom, hogy azon csobánczi domí-

nium árendálása végett nem insinuálta magát, — mindazáltal

kiend jól cselekedte, hogy a provisió-szerzésnek békét hagy-

ván, a laib-gvardiámat igyekezett mundérungoztatni.

8o|)roniak szleit megengedte azon Administi'átió sze-

detni, minthog}' az ellenség miatt nem lehetett másképpen
megszedetni, igen jól esett, minthogy annak proventussát a

milítiára akarja fordítani.

Az gyriek szli iránt való taxát a mi illeti : ha

bonis conditionibus meglehet, vegye fel ; in casu autem
contrarii lehet az pascuátiórl marhájoknak való elhajtásá-

val contentumot tennyi.

Tataiaknak protectionális levelek kiadatott Fgenerá-
lis uram Excellentiája parancsohitjábúl, úgy mindazon-

által : az Ígért száz forintot vegye föl kegyelmed.

Musqua pénzt, tudom, óhajtva várják némely tisztek
;

d(! hiszem Istent, hogy a kongóbúl is fehérpénz terem.

Pálfi i'áczainak hogy órokat, füleket az ellenség elvag-

dalta: jó remínségünk abbúl lehet.

Palkovicsot számadásra adigálja és citáltassa fcommis-
sárius Horváth Zsigmond uram eleiben, kirl is írtam

kegyelmének.

Második levelébl kedvesen értem, hogy az mundérun-
got lajb-gvardiám számára Sümegen csináltatja.

Az éllést a jöv péntekre a Duna partjához szállít-

tassa, a hol mind hajdúk s mind hajók készen lesznek,

melyek késérésére ha Soiuodi uramtól egynémely zászlóalja

katonákat kér pro majori securitate, — nem árt.

Eadeni. Palásti Ferencz regimentembeli fstrázsames-

ternek adatik értésére, hogy már magam regementem is

nem élvén tovább az regularisi titulussal, ad normám növi

E.egulamenti, valamint Forgácsé és Gyürki Pálé: acceptáltam

az universalitást. Hasonlóképi)en fog járnyi porti(')ja, ot tali

in casu fcommissárius Horváth Zsigmond uiamat maga
conceptussában nem szükség háborgatni, hanem, ha Isten

szerencséssen általvezet a Dunán, defectus erunt corrigeudi.

Eadcni. Bezerédi uram levelére replicáltatik. hogy
tuduiaillik igen helyesseu esett, hogy Bottvíín és kegyelme
között suboriált dissensi('> jam tandem aliíjuando, jó inter-
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l)osítióiinia ii(''zve süi)i;ílt;itott, és bugy az szép harmoaia a
tisztek között megtartatik, igen örvendezve értetik, és hogy
ezután is continuáltassék, recommendáltatik. Holmi occur-
lentiákról is említett Bezerédi uiaiu informáltatik.

D'ie IP"" XorcmhrU Érsek-Újvár. Tekintetes Nagy-
ságos Kévai Mihály, regementembéli óbrst-lajdinánt passírol-

tatik által az Dunán regementemhez.
Ifein. Fodor László gyalog (jbrstei- uramnak adatik

értésére, hogy resolváltatott hajdúk fogadása iránt való

instantiája; az csepregi íiscalitás iránt assecuráltatik : Mél-
tóságos Fgenerális és Locumtenens uram Excellentiájának

recommendáltatni fog. Intimáltatott : az quártélyokban hogy
az excessus-tételtl távoztassa a hajdúságot, kiváltképen az

quártélypínz és egyéb portiók kiszedésekben, — mert mind
reguláris és irreguláris hadak egy regulában az iránt

vétetdtenek.

Item. Generális Commissárius Gróff Csáki István uram-
nak missiliter adatik értésére: Kívánván Magyarországi
Locumtenens és Fgenerális uram Excellentiája elbb
valami próbát tenni az mellettem lév lovas és gyalog
hadakkal, s azzal a Dunán által való menetelem praeclu-

dáltatott.

Díc 12. Ihifloit. Géczi Gábor lovas óbrster uramnak.
Szeredhez gyülekezend németnek futamodott híréhez kép-

pest maga vicéjét Gellért Imre uramat annak megvizsgá-
lására expediálja, — intimáltatott; a hová is óbrster BerthcUi

Zsigmond uram kegyelmedhez küldettetett oly instructióval.

hogy általmenvén, ha módját látják: az majtényi majorok-
ban lév ráczokat fölverjék, s unitis viribus hasznossabb
operatiójokat remélhetik.

Ifem. Méltóságos Magyarországi Fgenerális és Locum-
tenens uramnak Excellentiájának alázatossan insinuál-

tatik : Szeredhez gyülekezend ellenségnek megvizsgálására
küldötett Nemzetes Vitézl Gellért Imre nram ers i)orta-

képpen, oly instructióval, hogy a mellé expediáltatott Nemzetes
Vitézl Berthóti Zsigmond óbrster urammal majtényi majo-
rokban lév ráczságnak is unitis viribus alkalmatossabb
fölverésére (menjen;) nemkülömben az ellenség között lév
bizonyos emberünknek levelébl extrahált új hírekrl infor-

máltatik Excellentiája.

Ife))L Urbán Czelder gyalog-óbrster uramnak inti-

máltatott, hogy Szeredhez gyülekezend németnek futa-

modott hírére nézve az maga gyalogságát az Nyitra vizé-

nek túlsó részén marschíroltatván. magát ide Újvárban
transferálja.
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Die IS. Novembris. Sándor László fhadnagy uram
passíroltatott Bajmócz felé adósságinak kiszedésekre és

onnand Lossoncz felé.

Die 14. Rácz István, Berthóti Zsigmond óbrster

uram ezerebéli hadnagynak missiliter intimáltatott, hogy a

Duna-mellékén szorgalmatossan vigyázván, kiváltképen a

titkon bejáró ellenség helyeiben való emberekre s ellenség

motussára, Grajner Antal tábori fstrázsamester uram

teend disi)osítiójához alkalmaztassa magát.

Iteiii. Kocsi lakosoknak instantiájokra indorsált kiír-

vallások iránt recommendáltatnak bonificátiójokrúl újvári

commendáns Berthóty István uramnak.
Ifein. Méltóságos IMagyarországi Fgenerális és Locumte-

nens uramnak alázatossan insinuáltatik Gellért Imre ól)rst-

lajdinant uram Szeredtül való visszajövetele s azon ellenség

gyülekezeti iránt futamodott hírnek annihilátiója, s az ide-

való occurrontiák adatnak értésére alázatossan Excellen-

tiájának.

Itern. Nemes Nyitra, Bars és Hont vármegyéknek mis-

siliter. Minthogy az szekerekben lév marháik szülésnek

(sziilesá)) szk volta miatt hogy épen erkti meg ne fogy-

jonak, — hazabocsáttattanak : azért 400 embert minden

víírmegye ide Érsek-Újvárának reparátiójálioz minden kése-

delem nélkül kapákkal s fejszékkel administrálják, s azok-

nak fahordásokra valamely szekereket, nemkülömben az

artollériához kívántató, minden vármegye csináltasson har-

madfélszáz tézslát s annyi jármot.

Die 15. Kubínyi Máttyás, Tekintetes Vitézl Bezerédy

Imre brigadéros uram kegyelme regementjebéli quártély-

mesternek assignátiója adatik szemerei lakosokra, eljíivetele-

lemig való intertentiójára.

J/í'^yv. Andrássi Ferencz passíroltatik Fölséges Urunk után.

IfntiK Kochlács Villielm passíroltatik Generális Com-
missárius Csáki István uram után.

Die 16. Novemhris. Géczy Gábor uramnak, hogy maga
regimentivel Nyitrárúl transferálja nuigát Szered eleire és

ottan Kis Zsigával conjuncti(')t ineálván. Szeredtl fogvást

egész Sojjorniig jó strázsiikot tartson, hogy sellyei operátiókra

való nézve az ellenség véletlen csapást hátunk megett ne

tegyen ; Diószegre, Galánthára hímeket küldjön. Jönni ffo;/ ':')

succursussa.

Eívlciii. Gellért Imre uramnak eaíkMu matéria simili-

ter recommendatur.
Eadem. Kis Zsigmondnak idem negotium specialiter

recommendáltatik.
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Dii' 17. Xovavihris. Berth(3ti Zsigmond uram, Ocskai

Sándor urammal Szered eleire ordereztetnek, hogy étczaká-

nak idein vak lármát indítván, az híd eltt lév sánczot

mind az két regimenttel attakérozzák.

Eaden). Gellért uramnak és Kis Zsigának siii^uhíiis

vigyázás recommendáltatik, signanter penig galánthai, dió-

szegi és nagy-szombati ellenségnek motussára, mely Sellyé-

nek succursusára czéloz, vigyázzanak.

Eadem. Somodgyi Lászh* uram Negyed tájékárúi

Vecsére revocáltatik maga seregeivel.

Die 18. Novomhris. Csáki István uramnak. Itt az érsek-

újvári majorokban szenved és nyomorkodó kevés militiának

portális szekereirl és ettapalis alimentati(')jokrúl, bár Regula-

mentum szerint is, tegyen disposítiót.

Eadem. Pongrácz János óberst-lajdinant uram az öszve-

gyült három compániával Karvához ordereztetett.

Eadem. Méltóságos Fgenerális uramnak bizonyos inter-

cipiált acclúsák i)ro majori sui directione transmittáltatnak.

Eadem. Hellepront János hadi fcommissárius uram-

nak decretaliter intimáltatik, hogy a modo imposterura az

gregáriusoknak hetenként az ellibeni Regnlamentum szerént

öt-öt font húst adasson.

Eade)ii. Bácsmegyei Mátyás és Kubíni Mátyás urjtimék-

nak pro interimali intertentione Szemere név helység assig-

náltatott.

Die 19. Novemhris. Nemzetes Bors György uramnak,

alias Hegeds, veesei lakosnak, i)assuális-levél mellett enged-

tetett, hogy szarvasmarháit, sóját pro tutiori conservatione

bátorságossabb helyre transferálhassa és ha szükségét látja,

pénzre fordíttathassa, in gremio tamen Regni Confoederati.

Eadem. Említett Hegeds Györgynek Játon szabad

pascuátio resolváltatott.

Die 20. Novemhris. Bercsényi Mikl<'»s, Méltóságos

Magyarországi Locumtenens és Fgenerális uramnak ö Excel-

lentiájának Bezerédi uram ezeré ratione stipendii recom-

mendáltatik.

Eadon. Pongrácz Jánosnak missiliter intimáltatik,

hogy Búcsúhoz transferálja magát, és ott, a mikor kív;ín-

tatik, az jíltaljáróknak assistáljon Karváuál.

Eadou. Réz Istvánnak intimatoria, hogy az ország

adója beszedésében, Mocsi Pap István ana rendeltetvén,

ki-ki assistálj(»n neki, s más ne merészeljen bevenni.

Eadem. Méltóságos Gróff Forgács Simonné Asszonyom-

nak engedtetett ])assus. bizonyos élésnek Nagy-Szombatban
való beküldésére.
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El((lem. Tapolcsány iiévö, fcUebbeiiilített Méltóságos
Uram tiszttaitójúnak ezen inclultiim missiliter intimáltatott.

Eadem. Méltóságos Generális Commissárius Csáki
István uramnak jobban repraesentáltattanak az liadak
defectusi pro remcdio ; kinek eadem occasione bizonyos
tabellák accludáltattanak, nemkülömben Goda István rege-
mentjebéli qiiártélymesterének tal)ellái pro sui directione
annectáltattanak.

Dle :<}]. N'ovembrU Darvas Ferencz uramnak az bagá-
zsiának Nemes Nógrád vármegyében való accomodatiója
recommendáltatott, olyan condítióval, hogy (-ha) annak sub-
sistentiájára az gácsi jószágbl rendelnek" is intertentiót, tali
cum securitate, hogy azt a Nemes vármegye refundálja, és
Nagyságos Gr()ff Forgácsné Asszonyom kegyelme consen-
sussa is accedáljon.

'---Novemhri^. Méltóságos Generális-Campi-Marschallus
Károli Sándor uramnak a feljebb speciíicált novelhík cum-
municáltottanak.

Ewlfím. Mutatis, mutandis Méltóságos Generális iids-
bik Barkóczi Ferencz urammal a most emiétett novellák
communicáltottanak.

^
Die ;éiJ. Novemhris. Föls-szeli Mészáros Jánosnak és

Kovács Mártonynak passus engedtetett társaival euyütt
kereskedésnek okáért 65 darab marhát a Vágón által hajtatni.

Item. Eodem tenoré más rendbéli, "ugyan föls-szeli
lakosoknak passualis-levelek adatott 106 darab marhának
által a Vágón hajtatni.

Eadem. Nemzetes Vitézl Pongrácz János ól)rs-lajdi-
nant uramnak intimáltatott, hogy Nemes Bars és Nagy-
Hont vármegyékben menvén a mellette lév másfélszáz
hajdúsággal, s azoknak, úgy az egész regementnek minden-
nem mundérungját elkészéttetvén, perfectus statusban hoz-
ván, pro communicatione menjen Búcsúra, a liol tíibb
következend disposítióktúl várjon.

Eadem. Senteieknek s lakosoknak intimáltatott. hogy,
ha az német keménységétl mentek akarnak lennvi : vagV
Udvardra, vagy Besenyére transi)ortálják magokat.'

Eadem. Nemes Bars vármegye ispánjának recommen-
dáltatott Fodor László gyalog-colonellus uram regementje-
béli kapitány, kit hogy az sebesek után útl)an iiíazitson.
intimáltatott.

Die 24. Norembris. ]\rélt()ságos Gróff Csáki István
uramnak, hogy Agner név kapitány uram companiáját pro
mquartirizatione Nemes Zólom vármegyében accomodáltassa,
recommendáltatik.
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Eadem. Nemzetes Vitézl Hunyadi András, Nemes
Bars vármegye vice-ispánjának Nemzetes Vitézl Rhen
óbrst-bochtmaister uram gyermekeinek és cselédjeinek az

vármegye grémiumában való accomodáti(jjok intimáltatott.

Difí 'S). Nocenihrift. Fodor László gyalog óbester uram-

nak intimáltatott, hogy az ö kegyelme regementjebéli ('»brst-

lajdinontja az egész ezerre való mundérungnak elkészétte-

tésében, annyival is inkább, hogy az kegyelme levele kezéhez

assignáltatott, serénkedni igyekezzék, a ki is prope die elké-

szül. Hogy kegyelme pedig recrutázni kíván, — admittál-

tatik, st Méltóságos Fgenerális uram Excellen tiáját<'>I

approbáltatik. — Item, adatik értésére, hogy valamely jószág

collátiója iránt való instantiája dirigáltatott pro informa-

tione Tekéntetes Oecououiicum Consilinmhoz. a ki is maga
opínióját adván : azonnal az kívánt jószág conferáltatni fog

kegyelmének, pro sufticienti subsistentia.

Jam hic incipiendo 26. hujus, usque ad vigesimam-

nonam illius, siquidem 8ua Excellentia hinc Ersek-Ujvarími

Lévám proticiscendo, nulla fit expeditio. 29. autem hal)ui-

mus expeditiones omnibus officialibus tam Trans-Danubianis,

quam hisce partibus existentibus sonantes. 30. discessimus

Nitriam, ibi postmodum
Prima Decouhrls. Méltóságos Fgenerális és Locum-

tenens uram Excellentiája parancsoltjábl adatott instruc-

tiója Tekéntetes és Nagyságos Szent-Királi Andrási István

Generális-Strászamester uramnak : ]\Ii módon absentiájában

Méltóságos Úrnak kellessék az ittvaló hadakat commendé-
rozni, csak addig is, míglen vagy Grenerális Csáky Mihály
uram, vagy Bottyán János helyette constituáltatik, maga
penig említett Grenerális Andrási István uram általmegyen

az Dunán és ott az Méltóságos Úr commendója alatt lészen

;

itt peniglen az postérungok constitutiójok miképpen legye-

nek és a brigádák minem instructióval hagyattanak és

az ellenség excursiója ellen miképpen resistáljonak ? bvsé-
gessen declaráltatott.

Item. Az brigádák miképpen repartiáltattanak és hon-

nét legyen subsistentiájok és in casu necessitatis az ellen-

ség excursiója ellen miképpen kellessék resistálni és honnénd
succurrálni? adatván mindezek értésére sokszor emiétett

Generális Andrási István uramnak, brigadéros uraimékkal

is communicáltatott. meg lévén kegyelmeknek parancsolva,

hogy emiétett (íenerális uramtúl dependeáljanak és tle
várjanak parancsolatot.

Dic ^ Dcfcnibris. Ebcczki István brigadéros uramnak
ö kegyelmének peremptorie intimáltatott, hogy ex prae-
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gnantil)us i'ationil)iis mentülhamarébb az ]\réltóságos Úr
eltt, Aponyban personaliter compareáljon, ultoriorem ibidem

accepturus ordinem.

Die -J. Deccmhris. Géczi Gábor uramnak l)etegségére

való nézve megengedtetett, hogy valamely nemes vármegyé-

ben lév hévízben, pro sui cura mehessen, kinek is passu-

ális-levele adatott.

Bem. Eadem. Páter provinciális Gusmán Dániel uram-

nak intimáltatott, hogy penes abdicationales a minem páte-

reket ide expediált az ellenség földérl, azokat — excepto

vicario Comáromiensi, — mind visszavitesse; ellenben pedig

a kiket innend elvitetett : azokat visszaküldje.

Eadem. Ebeczky István brigadéros uramnak reprae-

hensorie intimáltatott Ocskai Sándor uram kegyelme

nyakaskodása és szófogadatlansága, meghagyván emiétett

brigadéros uramnak : parancsolja meg megnevezett Ocskai

Sándor uramnak, hogy sepositis omnibus frivolis exceptioni-

bus, töl)b intimátiót nem várván, valamint böcsületinek

consoliílni kíván, még ma étczakára Nyitrához szálljon.

Caeterum nem árt, ha Ebeczky István uram kegyelmi'

az ellenségnek hírére nézve egy ers portáját bocsátja

Szeredhez.

Eadem. Méltóságos Magyarországi Locumtenens és

Fgenerális uram Excellentiájának megíratott, hogy paran-

csolatja szerént az postérungoknak visitátiója. Istennek hála.

szerencséssen elvégeztetett; a holott scmminém defectus

(nem) találtatott egyéb, hanem csak Nyitráu, az is ollyan

okbl, hogy Generális Andrási István uram nem tudván az

egész constitútiókat, nem tudhatta az dolgokat kormányozni,

de expost plenárie informáltatván magát, jó rendben hagyat-

tatott. A mellett az Méltóságos Úrnak itt Újvárban egy

hétig való maradása megjelentetik.

Ifem. Az Méltóságos Úr Kassán folytatandó dolgát

recommcndálja ; az háromezeres cassát mentlhamarább
Excellentiílja szállítsa által a Dunán. Mit írjon Kis-

faludi László és Palásti Ferencz, és minem levelek érkez-

tének Méltóságos Uram kezéhez, Excellentiájának szóllók.

azok mind in originalibus transmittáltattanak.

Dlc 4. Deccmhns. ]\[éltóságos Úr. Felséges Fejedelem-

tííl az inchoálandó Dunántúl való expedíti('»jára nézve. ;iny-

nyival, hogy távolyabb esik Felségétl búcsúzik, tovább

is magát kegyelmességében ajánlván. Az elküldött paripát

alázatossan köszöni.

Eadoii. Kis Zsigmond recognitióképpen Szered eleire

oly condítióval expediáltatott : ha látja a víznek árját, fz-
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fákat és egyéb nagy fákat Vág vizén alábocsáttatván, bügy

szeredi liidat elrontassa, ha lehet.

E(i<h'in. (xiajner Antal fstiázsamesterem levocáltatik,

hogy azon kompot vagy elsüllyeztessc, vagy^ pediglen egyniástúl

elszedettesse és szekerekre rakattassa. id(; Újvárban hozattass.-i.

Eculem. Kényesei nramnak niissiliter értésére adatik,

hogy Dunántúl continuálván maradását, minden dolgokat

modo coo])timo intézze : az kezéhez (adntoft) ötezer forinto-

kot conserválja, Cs()kak doniíniiimban rendelést tegyen és

administrátiójára euihereket rendeljen. Bókod név faliilx'd

amandálván Szép Péter uramat, mellyet recommendálja

Horváth Zsigmond uramnak : másutt, más fiscalitásban

accomodáltassék. Az eszveszaporított provísiókat Devecserhe

szállíttassa; confuírozásra deputálandó hadakat Gyr és

Tata elein készentartsa, — denique azon tisztet, a mely

emiétett summa pénzt kezéhez adta, ha látja háborgattatni

Bottyán János uram által, assecurálja nálam is accomodá-

tiójárúl, (juietáltatván vélle ottan tisztit.

Ewli'm. Nemzetes Szép Péter hadnagy uramnak mis-

siliter adatott értésére, hogy a mely Bókod név falut eddig

possideált, a ki is Csókak domíniumhoz tartozaudf5. —
minthogy pedig azon Csókak dominium Méltóságos (jene-

rálisnak adattatott : azon falut('>l el légyen, s -ennekutánna

semmi közit ne ártsa hozzá, hanem más jószág iránt instál-

jon Tekéntetas Nemzetes Horvát Zsigmond uramnál, a ki

is más tiscalitáshúl fogja accomodálni.

Die '). Di'cemhrh. Adatott arnót Christófnak társá-

val együtt szaljad passus Komárombúi való bizonyos porté-

kájának kihozattatására.

Tton. Beleznai János fhadnagy uramnak, hogy bizo-

nyosszámú marháját elhajtatván Galgóczra, eladhassa, pas-

susa reso] váltatott.

ltom. Egri László hadi commissárius uramnak adatta-

tott passus Darvas Ferencz uramhoz, bizonyos, ország sójá-

nak elhozattatására.

Eadoii. Tardoskedi. kürti, surányi és udvardi helységek

lakosinak salva([uardia resová Itatott.

Eailon. Darvas Ferencz districtuális commissárius

uramnak intimáltatott, hogy a miném kétezer ksó hever

Balogban. — az ország szükségére azokat mentülhamarébb
Egri L.-íszló által, - adjung:ílv:ín melléje más commissáriust

is és elegend szekereket is adatván alája, mentülhama-
rébb szállíttassa az Duna mellé.

Eddcm. Szke Mihály uramnak, hogy mivel senator

uraimék az ei)erjesi concursusról Kassára transferálták
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magokat, — igen bölcsen cselekedte, hogy az Méltóságos

Ur dolgainak folytatására maga is Kassára níndulni igye-

kezik ; a holott miben megakadna : legyen Mélt(iságos Fö-
generális uram Excellentiájához recursussa. Ha pedig

látná, hogy ott is semmit nem eif'iciálhat : egy protestatória

memorialist benyújtván Felséges Urunknak, cum tali decla-

ratione, hogy törvénkezést pro hic et nunc nem kív.ín

Méltóságos Ur : hanem egyedül csak magyarországi és erdéli,

Thököli-familiát concernáló jószágokban való grationálissa

által való introductióját és statuíióját ; azután visszajöhet.

Eadoii. Krucsai Márton, Felséges Urunk egész jószági

praefoctussának intimáltatott, hogyaminémü, tállyai promon-

toriumon lév Kemete név szöUotöl dézmát praetendál

:

minthogy azt Felséges Urunk ex speciali gratia conferálni

méltóztatott a Méltóságos Úrnak, — azon dézmának prae-

tensiójátúl resistáljon, hogy ez iránt Felséges Urunk ne

búsíttassék.

Die (). Deccmhrís. Pongrácz János, llévai Gáspár uram
óbrst-lajdinantjának missiliter adatott értésére, hogy prop-

ter servandam boiiam communicationem penes Danubium
continuandam, maradjon Búcsú nev helységben a ]\Iéltósá-

gos Urnák odaérkezéséig. A sótúl való accidentiának erigálá-

sátúl per absolutum desistáljon, az országé lévén a só. A mely

ezer ksó már helyben vagyon Búcsún, hogy abbúl egy

se veszszen el, jó strázsát tartson mellette ; nemkülömben az

ott maradott, karabélyos regeinentre való csizmákot is

ottan tartóztassa a jMéltóságos Ur odamencteléig. Az Fel-

séges Fejedelem számára (Shnontonujáról) küldend hattyú-

kat, egy csónakot bevettetvén a;_ Dunába, hozassa által, két

parasztemberrel igenessen ide Újvárban küldje.

Eadcni. Bertóti Zsigmond lovas colonellus uramnak.
Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fgener;ílis uram
ö Excelleiitiája parancsolatja, hogy tudniillik miként alkal-

maztassa a regiment dolgát ? annak tenorábúl büvségessen

megértvén, conformálja magát, — in genuinis paribus meg-
küldetett.

Eadem. Kapik János commissjírius uramnak, hogy a

minem ezer só Bátor-Kesziben szállíttatott az ország szá-

mára, azt számban vévén, úgy gondj;'it viselje, hogy al)búl

egy is el ne veszszen ; kinek ])erceptiójárúl vagy magát a

Méltóságos Urat, vagy liadó Pál i)raefectus uramat mentül-

elbb informálni el ne mulassa.

ItcDh Azon ezer ksónak Bátor-Kesziben való szállí-

tása alkalmatosságával a szekereseknek passusok adatott,

két rend béli.

THALY Kálmán: esztekházy a. tábori könyve. 38
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Die 7. Decemhris. Méltóságos Generális Andrási István

uramnak, feljebbemlített Bertóti Zsigmond uramnak szóló

levól pro transmissione Bárra recommendáltatott, küldvén
expressus katonáját vele, a ki de percepisse testimoniális

levelet hozzon ; ;izoni])an az occurrentiáknak tudósítását

continuálni ne terheltessen.

Bem. Méltóságos Generális Gróff Eszterhás Dániel

uramnak missiliter adatik értésére a Dunán által val(3

menetelem, s a melly coufuival késértetem Méltóságát a

Dunához : azon alkalmatossággal kegyelme is 300 hajdúval.

2 taraczkkal és 5 zászlóalja katonával committáltatni fog.

Dii' 8""' Decemhris. Méltóságos Magyarországi Locum-
tenens és Fgenerális uramnak Excellentiájának reconi-

mondáltatik solemniter Thalaba uram, maga dolgában való

progressussa iránt, és alázatossan transmittált punctumokra
való resolútió kívántatván, váratik.

Itej)L Thalaba uram passíroltatik Fölséges Urunk úgy
Magyar(jrszági Locumtenens uram Excellentiája után bizo-

nyos levelekkel.

Item.. Fölséges Urunknak hasonlóképpen recommendál-
tatik Thalaba uram idegeny országok vizitálásokra val('»

szándékának ad normám aliorum complaceálása és gratio-

nálissa.

Item. Generális Bottyán János uramnak missiliter

minden okvetetlen 13. Dunán által való menetelem insinuál-

tatik, és azon alkalmatossággal Dunánál confuival való

készen várakozása, egész ezerestííl, úgy, hogy complete legyen

ezer ember. E mellett vagy ötven szekeret is az ország

sója a Dunán által való vitelére repartiáljon. hogy azon

alkalmatossággal általvihessük.

Item. Kencssey István secretáriusnak intimált.itik

:

Okvetetlen 13. praesentis által a Dunán való menetelemhez
képest ötven szekeret a Dunaparthoz hajtasson, a kiken

azon alkalmatossággal az ország sóját általköltözkedhesse.

Die .9. Decemhyis. Kapik János hadi commissárius

uramnak missiliter adatik értésére, hogy Komáromban
bizonyos dragonyosok az ellenség részérl való érkezésekhez

képest küldetik succursussa, 300 hajdúbúi. 2 taraczkkal és

5 zászlóalja katonábúl álló, hanem azoknak subsistentiájok-

rúl dis])0sítiót tegyen ; azalatt is mellettem lév commis-
sárius által 20 darab marhát azok intertentiójokra kül-

döttettem.

Item. Gellért Imre uram ordereztetett Búcsúhoz azon

ország S()j;lnak confuíroztatására és vigyázására. kiv;íltképpen

Komárom eleire.



KIVONATOK 1706— 1709. 59;

Item. Bizonyos szabadult rabok passíroltattak óbes-
terjeik után s onnand hazafelé.

Eadem. Méltóságos Magyarországi Locumtenens és
Fgenerális uram Excellentiájának Bezerédi Imre uram

kegyelme Kisfaludi uraimék ellen lamentabiliter tett
repraesentátiója ciim reliquis accessoriis et informatione
occurrentiarum repraesentáltatott.

Eadem. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel uram-
nak missiliter intimáltatott Méltóságos Generális-Campi-
Marschallus Uram Excellentiája die 12-ma Decembris
okvetetlen Dunán által való menetele; mely napra hogyha
Nagysága is magát conjungálhatná a Méltóságos Úrral:

nagy szerencsének tartatnék; mindazáltal, ha pro hic et
nunc, mostani nyavalájára való nézve, által nem gyöhetne.
a túlsó occurrentiákrl tudósittatik.

Die l'j. Decembris. Bátor-Keszin. Mocsi Pap István-
nak az karvai passusnak kívántató vigyázására ollatín
decretum stylisáltatott s kiadatott, hogy a dato praesentis
strictissime obligáltatni fog azon passushoz szükségképpen
continuíílandó szorgalmatos éjjeli-nappali vigyázásra ; min-
den országos dolgokban érkezend curiérokat, siet staphe-
táiis leveleket promoveálni az kézhez adott hajókon, s vizi
eszközökre szorgalmatos gondot viselni és az Confoederált
Hazában intra limites, az ki ártalmunkra nem czéloz,
akármely commerciumokra való szabados kereskedésektl
obveniálandó taxát exigálván, cum reddenda ratione, az
hajókhoz kívántató requisitumokra s más sta])heták siet
promoveálása fogadására couvertálhassa.

Eadem. Mocsi Gál Mártony tapasztalt, nemzetéhez való
szép magyarsága contestátiójára s szíves resolútiójára nézve
egy hadnagy characterbéli functióval decretáltatott. illetín
formán, hogy afféle szabad legényeket, a kik akármelv
nemes regementhez sem kötelesek, contrahálván s maga
mellé vévén, — szabadossan Buda, Esztergom s más ellen-
séges helyeken s hegyeken, völgyeken és Duna-szigeteken,
valahol ellenségnek ártalmára s fogyatására léphetik, az
haza szolgálatját folytatni, az falukou'tétetend excessusoktól
s regementekhez kötelezett személyeknek allegálandó avoe;ílá-
sokról absolute inhibeáltatik.

Die IS. Decemhris, miiio 1707. Megindulván által az
Dunán Ersek-Ujvárbúl, ordine subsequenti következtek az
expedítiók. Bátor-Keszin

:

Die eadem. Berthóti István érsek-újvári fcommendáns
uramnak adatik értésére, hogy Berthóti Zsigmond lovas
colonellus uram egy zászl()s seregét váltassa föl Gellért
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Imre vice-colonellus uram egy seregével karvai passusról.

Az jó communicátió recommomláltatik.

Eadem. Fejérvári Sándor, Eerthóti Zsigmond colo-

nellus uram ezerebéli egy compagnia hadnagya, ezeré után,

Ocskai László uram brigádája alá, Bán tájékára seregével

ordereztetik.

Eadem. Gellért uramnak adatik értésére ide való

elérkezésem ; kihez képpest, hogy felicior passus lehessen által

az Dunán : parancsoltatik kegyelmének, hogy a mellette

lév öt sereggel patroléroztasson Komárom és Esztergom

eleire, a mellett maga seregébl négy vagy öt ordinans

katonát rendeljen mellém mentülhamarébb.
Eadem. Pongrácz János ordereztetik Nagy-Hont vár-

megyében, az itt lév hajdúságnak mezítelenségére nézve,

hogy ott az egész regement fölállíttassék s mundéroztassék.

Eadem. Ugyan kegyelmének intimáltatik, hogy Mocs
név helység sz igetjében favágó németek levén, az véle lév
commendérozott hajdúsággal minden tehetsége szerént azon

légyen, hogy felverhesse ket.
Eadem. Generális Andrási István uramnak adatik

értésére, hogy az karvai passust hetenként egy-egy zászló

seregével nyitrai brigádájábúl felváltván, strázsáltassa, egy

heti abrakot hozván magokkal ; Bátorkeszin kenyerek, húsok

adatik. Observálván pedig mindenkor, az felváltandó tiszt

belében jövendnek teljes instructióját az kívántató strázsál-

tatás iránt kiadja. Ennek penig Fgenerális uram Excel-

lentiája továbbvaló parancsolatjáig úgy kölletvén conti-

nuálódni.

Eadem. Praefectus Szluha Ferencz uramnak intimál-

tatik, hogy az karvai passuson lév militia, ob defec-

tum panis, avenae et salis nem subsistálhat ; a praemis-

sákról tegyen elégséges disposítiót, hogy ezen darab föld

s Dunántúl való communicátió azon passusnak elromlásával

ne periclitáltassék, mert jövendben is számadásában fog

1ennyi.

Eadem. Érsek-újvári commendáns Bertóti István uram-
nak Komáromból desertáló bizonyos dobosnak fassiója mcg-
küldetvén, egyszersmind azon német is bevitetdvén, szorgal-

matos vigyáztatását iránta extendálja, hogy valamely mester-

séges practikában ne fzdjék ; legkisebbikben tapasztalván,

— mivel úgy is már egyízben köztünk lévén, — procedálván

ellene, in terribile exemplum aliorum akasztassa föl.

Eadem. Bertóti István érsek-újvári commendáns uram-
nak adatik értésére : INEinthogy a lovas militia karvai passu-

son gyalogság nélkül bátortalan, — tegyen oly disposítiót,
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hogy az gvardizonból kétszáz hajdút kirendelvén azon pas-

sushoz, a kiket is minden egy héten, vagyis két héten, —
az mint kegyelmének helyesebbnek láttatik, — fölváltassa

;

sóbúl, kenyérbi és abrakbúi, communicálván praefectus

Szluha Ferencz urammal, tegyen oly disposítiót, hogy ide

Bátorkeszire az commissariátus kezéhez kiszálléttassék, mert
ob defectum praemissorum a postérimg nem subsistálhat.

Eadem. Méltóságos Magyarországi Locumtenens, F-
generális uram Excellentiájának az karvai passusnak

constitutiója pro subsequendo remedio repraesentáltatik

;

kinek rzésére usque ad ulteriorem disposítionem Siiae

Excellentiae, minthogy a minem másfélszáz, Révai Gáspár
óberst uram regementibül álló hajdúság ruhátlanságára

nézve nem subsistálhat: katonaságbúi álló seregek reiidel-

tettenek, úgymint újvári és nyitrai seregek. A mellett, hogy
az Somodi Ádám uram regementire obveniáló mundérung, a

ki már teljességgel készen vagyon és bizonyos considerátiókra

nézve említett Fgenerális uram Excelentiája mostani
kiadását suspendálta, — recommendáltatik, hogy azt az

regement quártélymestere, karácsony után leend alázatos

instantiájára méltóztassék kiadatni.

Dic ]4. Decemhr'is. Ejusdem. Gellért Imre uramnak
ad suas replicáltatott, és Generális Andrási István uramnak
az seregeknek fölváltása iránt szólló levél pro transmissione

recommendáltatik.

Eddem. Beniczki Márton vestiturae commissárius
uramnak Nemzetes Vitézl Somogyi Ádám uram regemen-
tire oveniálandó mundérungnak, nemkülönben karabélos-

regementre kiadatandó mundérung recommendáltatott.

Die 7.-7. Decemhris. Nemzetes Vitézl Kajdi Mihály
s Duklen Jakab Kassára, nemkülönben Malomsoki János
simontornyai praesidiárius katona harmad magával cselédek

megtekéntésére külömb-külömb passus mellett passíroltatt;ik.

Eadem die feliciter transivimus Danubium. ibique

penes Danubium ad possessionem Szomód vocitatam ibidem
diluculum expectando, inde ver sequenti, uti

Die 1(). Decemhris érkeztünk Dad név helységben,

az hol minem expeditiók voltak, így következnek

:

Eadem semmi nem volt, hanem
Die 17. Decemhris. Méltóságos Magyarországi Locum-

tenens és Fgenerális uram Excellentiájának alázatossal!

repraesentáltatik szerencséssel! Dunán által való költezés;

melynek alkalmatosságával Fodor László gyalog óberster uram
kegyelme obviálván, az ittvaló hadaknak mi karban lév

constitútióit genuine expectorálván, annak repraesentátiójá-
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val és projectumával, nemkülönhen az fíyaloííság szaporítása

modalitásával Méltóságos Magyarországi Fögenerális uram
ö Excellentiájához exjiediáltatott. Kinek is hogy jobb kedve

lehessen az új regementeknek fölállítására : recommendál-
tatott gyalog brigadérossági promótiója ; nemkülönben
karabélyos-regementljen lév unter-ofíicírek megruházása
és az Dunán innen lév nemes vármegyéknek pro proxinie

futuri 15. mensis January anni 1708. Sümeg várában val(')

comparítiójok hogy indicáltatott, repraesentáltatott Dadrúl.

Eadem. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel uram-
nak az innents constittiók adatnak értésére, és pro 15.

futuri mensis et anni 1708. Sümegen leend gylés alkal-

matosságával vice-generálisi caractherének, hogy annyival

jobb módjával installátiója véghez mehessen, szükséges maga
ottan kívánt praesentiája; kihezképpest admaturálja azon

praeíigált terminusra maga útját. Dad.
Die 18. Decembris. Csákváriaknak protectionálisok. és

hogy Fejérvárban in rationem lytri negyven szapu Inízát

beszolgáltathassanak, passus szerént megengedtetett.

Die 19. Decembris. Finordi Péternek passus adatott

Fejérvár vármegye grémiumában lév jószáginak. prae-

diuminak megtekéntésére.

Eadem. Finordi András árváitúl elfoglalt fölsö-eörsi

szlhegyen lév egy darab szlejének visszaadása Balog

Istvánnak parancsoltatott : procedáljon törvényes úton eránta,

Die eadem. (Táj)-) Szent-Miklósrúl megindulván, pene-

tráltunk Ugodra délután, circa horam quartam.

TJgodon die eadem. Grenerális Bottyán János uramnak
egynehány Regulamentumok, némely regiment tiszteinek

szóllókj pro inviatione et transmissione accludáltattanak

circa horam praemissam.

Die 20. Decembris. Sókereskedésre való két passus

adatott szent-miklósi Pákozdi Istvánnak másodmagával, és

Deák Istvánnak hasonlóképpen másodmagával.
Eadem. Pápára mentünk Ugodrúl, s megént estvére

visszamentünk.

Eadem. Generális Bottyán János uramnak colonellus

Balog Ádám uram levele accludáltatott és transmittáltatott

:

ide és mind Devecserben az hadi constitútióknak relatiójára

invitáltatott.

Die 21. Decembris ejusdem. Hirsl Izsák név zsidónak

Gyrben való ki s bejárása passus melett megengedtetett.

Eadem. Megindulván Ugodrúl, marséroltunk Devecser-

ben, homálos id lévén ; az hová négy óra tájban érkeztünk

délután.
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Eadeni. Kis István név liadiiagy által az Dunán
Emkére passíroltatott. Rövid idn tartozik revertálni.

Eaclem. Generális Andrási István uramnak orderiben
intimáltatik, hogy Generális Bottyán János uramat Nyitrára
meg se várja, hanem idhalladék nélkül transferálja egész
bagázsiástúl magát által az Dunán, mivel térhessek az
ország dolgai.

Die 22. Becemhrh. Tekéntetes Nagyságos Eévai Mihály
uramnak az apró mundérung Beniczki Sándor quártélymester
által megküldetett, maga peniglen hogy itten Devecserben
az regement defectusinak repraesentátiójával compareáljon,
intimáltatik; vagy, ha maga nem jöhetije, küldje Palásti Ferencz
uramat cum sufficientibus documentis. Emiétett Benyiczki
Sándor csak hadnagyságban maradjon, s quártélymeserségre
más jó lingvistát promoveáljon. Az liadnagyságra való por-
tiót egészlen adassa meg néki, s quártélymesterségre penig a
míg mást constituál, in medietate^

Eadem. Colonellus Balog Ádám uram pro commu-
nicatione certorum negotiorum Devecserben invitáltatik.

Eadem. Delil név laibgvardiabéli kapitánnak intimál-
tatik, hogy utóbbi orderig subsistáljon assignált quártélyá-
ban, jó commendót tartatván.

Ibidem. Nemzetes Vitézl Török István instantiájára
készei malmára protectionális expediáltatott.

Eadem. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel uram
secretáriussa, Jagodics Ferencz, passíroltatott Szombat-
liely felé.

Eadem. Losonczi János, Fejér vármegye vice-ispánjának
adatik értésére pro 15-a futuri mensis January Sümegre
leend comparítiója.

Eadem. Tersánszky István uramnak intimáltatott,
hogy az raboskodó katonákról peragáit inquisítiót az Méltó-
ságos Generális kezéhez küldje; ha peniglen semminém
inquisítió nem volna kezénél, tehát egy solennis inquisítiót
peragáitasson ellenek in locis debitis.

Eadem. Generális Bottyán János urannudc adatott
értésére még az újesztend eltt való általmenetele a Dunán,
úgy mindazonáltal, hogy se az regementjét, sem lajb-com-
pániáját által ne vigye magával, st a mely compániák itt

])raemittáltanak, azok is revocáltatnak.
Eadem. Bartha István óbrs-lajdinant uram maga házá-

hoz, Benyiczki Sándor peniglen az regementliez Rohonczra
külömb-külömb passusok mellett passíroltattanak.

Eadem. Colonellus Somogyi Ádám uram directiója
alatt lév ezerembéli egy compagnia vice-liadnagvomat
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expediáltam gyri pusztára, s onnéd, a szükség úgy hozván

magával, továbl) is az nemes — emiétett — compagnia muii-

(lérungja (dhozattatásáért, cum sil)i adjunctis.

Die 23. Decemhris. Két desertír németnek passus ada-

tott Somogyi Ádám uram directiója alatt lév ezerem

colonelliis uram után gyri pusztára, valahol találandja.

Eadem. Balog Andrásnak intimáltatik, hogy Somogyi
Ádám colonellus uram directiója alatt lév ezerem hadnagy
alatt lév bizonyos katonának lovát elvétetvén, mellyet is

eddig magánál tartván, mindjárást visszaadassa; ha heles

praetensiója lesz ennek : lészen szabad regressusa az nemes
regementnél.

Eadem. Doctor Láng uramnak Írattatott, hogy az

Méltóságos Asszony Excellentiája egészségtelenségének

curálására compareáljon.

Eadem. Ötlik György uramnak, hogy azon doctornak

elbocsáttásában allaboráljon az Felséges Udvarnál.

Eadem. Tersánczki István uramnak. Az desertérek,

kiknek az magok nehéz lovok helyett könnyebbek adattanak,

megint visszaküldöttettenek. A mellett az is megiratott,

micsoda observátiót tartson az oUyatén desertérek discretió-

jának procurálása iránt.

Eadem. Ugyanezen feljl specificált két desestér néme-
teknek passusok adattatott, mely mellett óbrs-lajdinant

Somogyi Ádám uramhoz passíroltattanak az regement után.

Eadem. Thalaba Máté uramnak az néki committált

dolgoknak in locis debitis végbenvitelek literatorie recom-

mendáltatott ; melyeknek miném effectusok subsequáltatik,

csak addig is, míglen maga általjön, tudósítása elváratik.

Devecserrl.

Eadem. Méltóságos Generális Károli Sándor uramnak
appraecáltatik Christus urunk születése napja. Az communi-
cátió is reconmiendáltatik.

Eadem. Méltóságos Generális idsbik Barkóczi Ferencz
uramnak in eadem matéria.

Die 24. Antalovics Mártony balogi tiszttartónak az

jó occonomia singulariter recommendáltatott, és hogy az

odavaló kulcsárnak exorbitantiáját corrigálja. — intim.íl-

tatott.

Eadem. Tersánszki István uramnak egy nagy pachetom
levelek transmittáltattanak egy iskátolában lév nyusztok-

kal, kiket hogy meghitt alkalmatossággal neszméli bíró

kezéhez kemény })arancsolatjával küldjön, s onnét titkon

Pap István kezében szolgáltasson, honnét éppen Újvárban

promoveáltasson, committáltátott.
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Eadem. Circa horam tertiam pomeridianam, az Méltó-

ságos Generálisnak Sümegre való érkezése alkalmatosságá-

val, három ízl)éli álgyúk kilövésével insigniter beneventál-

tatott. Ugyanazon étczaka az isteniszolgálat elvégezése

után, mintegy verradta felé szeles fergetegek támadván, nagy

hó esett.

Eadem, Babócsay Pálné asszonnak Gyrben való

bemenetele missiliter inhibeáltatott. Sümeg.
Eadem. Isten kegyelme által ad diem ^5. felverradván,

Nemzetes és Vitézl Balogh Ádám uram egy nyert standár-

ral, liat ráczczal compareált Sümegen. Engedjen Isten több

szerencséket is kegyelmének

!

Primo. Az mundér készítése végett, minthogy leginkább

zsinórbúi fogyatkoztak meg az szabók: Kegyelmes Uram
Excellentiája méltóztassék Íratni az úrnak, Horváth

Zsigmond uramnak Szombathelyre, hogy vagy kétezer réf

veres szrzsinórt küldjön ide kegyelme sietve.

Secundo. Az unter-officíreknek varrott veres dolmá-

nyokhoz fehér czérnazsinór, minthogy kett restál : kíván-

tatik hozzá 40 réf zsinór, és az unter-officíreknek süvegekre

medvebrt igért Horváth Zsigmond uram.

Tertio. Már negyven német köpenyegek vörös abábúl

készen lévén, az hátramaradott 60 köpenyegnek elkészétése,

minthogy Horváth Zsigmond akaratjábúl alsó-lendvi fiscalis

tiszttartónak, Gludovácz Mátyásnak committáltatott, melye-

ket, mind a 100 nadrágnak kívántató veres abával, emiétett

tiszttartó fogadott parolája szerint hogy ideküldje, kemény
parancsolatot maga neve alatt is Kegyelmes Uram Excel-

lentiája méltóztassék néki Íratni, dirigálván azon levelet

Horváth Zsigmond uram kezéhez, kegyelmének is recom-

mendálván, hogy néki írjon ; kétségkívül annál hamarébb
kezéhez meg fognak érkezni azon mundérbéli requisitumok.

Quarto. Az száz kék dolmányt úgy értem, hogy készen

van 104 övvel együtt ugyanannyi pantallér, mely pantallérok

közül még 17 alatt br nincsen; az alájok kívántató br
iránt említett Horvát Zsigmond uramnak szólló levelében

tegye Excellentiája emlékezetét : nem lészen fogyatkozás

annak elkészétésében.

Qninfo. Sümegi commendáns uramnak méltóztassék

kemény parancsolatot adni ötven dolmány alá vászon s

czérna megszerzése iránt, elég lévén a keze alatt, s ha
szintén az nem volna is kegyelmének : mindenkor eleget

szedhet, csak böcsületire intimáltassék.

Se.vfo. Horviíth Zsigmond uram kegyelme minden
legénynek két-két pár fejérruhát ígért ; az iránt is méltóz-
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tassék Mélt(jsáííos Uraiii o Excellentiája maga levelében

insinuatiót tennji.

Eadcm. Nemzetes Vitézl Gludovácsi ]\l:ítyás als()-

lendvai fiscalis tiszttartó uramnak serio intimáltatott mis-

siliter, hogy az restantiáljan lév hatvan veres ahábiíl való

köpönyeget és 100 nadrágnak való abát vagy in natura

l)arolája szerént kihozattassa, vagy penig készen administrá-

lása iránt, úgy, hogy az jövend újesztend napra készen

lehessen, (tegyen disposítiót).

Eadem. Tokéntetes Nemzetes Vitézl Horváth Zsig-

mond feommissáriiis, íicalitások administrátora uramnak
missiliter recommendáltatott följebbírt tiscalis tiszttartónak

szóló levelének elküldése is, ugyan az restantiában lév
mundérnak mentlhamarébb való administrálása iránt,

hogy maga is írjon kegyelme ; nemkülömben intimálta-

tott Nemzetes Vitézl Balog Ferencz sümegi commendáns
uramnak, böcsületi s jószága periclitálása alatt, az restáló

aba s kívántató 50 dolmányok alá való vászony és czérna

administrálása.

Die 26. Deccmhrw, Sümegen. Nemzetes Vitézl Somogyi

(Ádám) uramnak adatik értésére, hogy több ordertül sem
várván, hogyha Haiszternek Gyrben léte alkalmatosságá-

val Szék(ís-Fejérvár megi)r()funtozása iránt disposítió téte-

tdnék, kitanulván azt, Tíirílk István és Szekeres István

uraimék ezeréivel conjungálván magát, minden tehetséges

hostilitásokkal impediálják. Az occurrentiák tudósítási

recommendáltatnak, s azon emiétett ezerek között is az jó

communicatió observáltassék.

Jtem. Nemzetes Vitézl Fekete István, Török István

regimentje commendáns-colonellus uramnak missiliter ada-

tott értésére : öreg Haiszternek Gyrben való érkezéséhez

képpest történhet disposítióira nézve netalán Székes-Fejér-

várat ])róJ:'untérozzíi. atttnitálja; egyéb ordertül sem v;irván.

intimáltatott az szorgalmatos vigyázás és Nemzetes Vitézl
Somogyi Ádám urammal való szüntelen correspondentia és

tudósítás, hogy annak idvel sino onini im]iodimento egy-

mással conjungálhassák magokat.

Eadem. Szent-István nai)ján egész napot töltvén az

nagy széllel való förgetegek,

Die 27. Decembris, Szent-János napján tiszta napfény,

olvadott az hó. Sümeg várát is megtekintettük.

IfcDi. eadevi semminém expedítichik nem lévén.

Die autón 2H. ejasdem. Minekeltte Sümegrl meg-
indultunk volna Devecserben, volt ennyihány rendbéli

indorsátiónk külömb-külömbféle instantiákra, raellyekben
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intimáltatott Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Szent-Györgyi

Horváth Zsigmond oeconomicum-consíliiimbéli administrator

és hadi fcommissárius nramnak, hogy primo : a sümegi

praesídiumbéli pattantyúsoknak ; — secundo : két rend-

béli salétrom-fözknek nemcsak restantiájokat megfizettetni,

st jövendbeli salétromokat a dato praesentium stantis

suis temporibus in locis debitis rite kiadattatni ne diffi-

cultálja.

Eadem. Nemzetes Vitézl Benk Ferencz és Horváth
Gryörgy óbrst-lajdinant uramnak order által adatott értésére,

hogy mind Fölséges Fejedelem Kegyelmes Urunk, mind
Méltíjságos Magyarországi Locumtenens és Fgenerális

uram Excellentiája parancsolatjábúl, Grenerális Bottyán

János uramnak általkísérése alkalmatosságával hatvanig

való labancz rabokat is Érsek-Újvárban kísírjenek.

Die .'í*.9, Dece}nhris, Devecserben. Nemzetes Vitézl
(pápai) Stréter János uram hitvestársa passíroltatott Gyrben
való menetelre, bizonyos posztó és portékáknak kihozásokra.

Item. Nemzetes Vitézl Gyríi Miklós uramnak gratio-

nálissa Sopronbúi való kijövetelre, s egyszersmind jószági-

ban való szabad kinnmaradásra protectionálisom emanál.

Item. Festetics Pálné asszonyomnak maga jószágira

protectionális s in persona penig szabadon kinnmaradása,

úgy mindazonáltal : evitálván minden ártalmunkra czélozó,

az ellenkez részszel való correspondentiát.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Balog Ádám
uramnak brigáda adatott, oly instructióval, hogy mellette

lév Pet György uram öt compániáját Fekete István uram-

nak assignálván : magának más regementekbi az hadak
reductiója alkalmatosságával adatódjon, kikkel mindjárást

Szigetvár eleire menjen, a Mura-mellékire hasonlóképpen

vigyázzon, és hogy említett brigadéros uram, ha lehet Pécset,

Szávát, Drávát magáévá tegye, a honnét lehet is subsistentiája

a militiiinak.

Eddfíiii. Generális Bottyán János uramnak intimálta-

tott említett Balog Ádám uramnak brigadérosi functióra

lett promótiója, és hogy kegyelme corpust formálhasson

magának: Felséges Fejedelem Kegyelmes Urunk parancsolat-

jábúl minthogy a regementek tíz-tíz comi)áni:íra redigál-

tattanak, — annakokáért mostani reductiónak alkalmatos-

ságával, említett Bottyán uram regementjébl assignáltatott

Balog Ádám uramnak öt compániája ; a helett peniglen

ugyan Bottyán uramnak adatódott Domokos Sámuel, sere-

geivel, kit is hogy fstrázsamesterségre promoveáljon, —
recommendáltatott.
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Eadem. In simili Írattatott Somogyi Ádám commen-
dáns-colonellus uramnak, hogy ezen alkalmatossággal ö

kegyelme is siklósi és dorogi katonaságot brigadéros Balog
Ádám uramnak assignálja.

Eadem. Szekeres Istvánnak hasonlóformán intimálta-

tott, hogy Balog Ádám uram regementjében bizonyos

compániáját adja.

Item. Kókai Márton uram passíroltatott által az

Dunán Felséges Urunklioz, onnét maga házához.

Item. Szálai Istvánnak passus resolváltatott, hogy tiát

Gryrben vihesse; úgy Farkas Mihálynak Lentiben.

Die 30. Decembris. Kisfaludi László colonellus uram-
nak intimáltatik orderében, hogy Béri Balog Ádám uram
brigádájában adatván : az kegyelme helyes intimátióitl

ezerestl várjon. Simonházy Ferenczet com])ániástúl küldje

Kis Gergel uramhoz ; egyet-más compániát, az kit itíl.

küldje Kisfaludi György uramhoz.
Eadem. Fekete István commendáns-colonellus uram-

nak intimáltatik, hogy brigadéros Kisfaludi György uram
intimátiójátúl várjon. Ot compániája Tóközben, Óvár eleire.

s öt compániája penig Gyr eleire vigyázzanak. Horvát
Pétert 120 személylyel küldje brigadéros Bezerédi Imre
uramhoz.

Eadem. Goda István uramnak intimáltatik, hogy
Domokos Sámuelt maga seregeivel in statu priori quo fit,

hagyja helyben ; öt compániával maga gyjjön ide Devecser-

ben, itt fogja utóbbi intimátióját értendeni. (If/fj.)

Eadem. Domokos Sámuel uramnak intimáltatik, hogv
az maga seregeivel mostani reductió alkalmatosságával Gene-
rális Bottyán János uram ezerében obveniált; a midn
Generális uram intimátióját veendi : oda transferálja magát,
a hová intimáltatik.

Eadem. Bottyán János uramnak Méltóságos Fgene-
rális és Locumtenens uram Excellentiája parancsolatjábl

a Dunán által való menetele iterato adurgeáltatik, az ötven

labancz rabjainkat nem vivén által magával ; hanem az

ordinált gyalogságbúi álló confui stál in priori statu.

Eadem. Béri Balog Ádám uramnak intimáltatott

orderében, hogy azonnal, minden hallogatás nélkül Rába-
közben conferálván magát, Bottyán János uram parancsolat-

jábl im))Ositi() szerént a miném pénz congregáltatott a

Nyúlásról, annak jól végére menvén : kinél mennyi imposita-

béli pénz actualiter vagyon? azt fideliter kezéhez vévén, jó

conservatió alatt intacte nemcsak kezemhez hozza, hanem
még a restantiának is jól végére menvén, parancsolja meg
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kegyelme a kinek incumbálni fog, hogy azt sem másnak,
lianem igenessen nékem assignálni tartozzanak.

Item. Nemzetes Vitézl Goda István uramnak, hogy
maga öt compániájával order vételével jttést-jtijjön ide

Devecserben, a holott is disposítiót irántok fogja vennyi.

Domokos Sámuel uramat, ott a hol eddig volt, maga hadá-

val helyben hagyja, várván továhbi intimátiómat.

Item. Nemzetes Vitézl Somogyi Ádám commendáns-
colonellus uramnak intimáltatott, hogy mihelyen Bolford

uram két seregével el fog mennyi : azonnal az egész ezerrel

magát Nemes Vas vármegyében transferálja, a holott insi-

nuálván magát Tekéiitetes Nemzetes Vitézl Bezerédi Imre
brigadéros uramnak, kegyelme ezerestl az kegyelme

disposítiójátúl függjen, — ott lev vice-ispány uramtúl a

rendelt quártélyban Regulamentum szerént maga interten-

tumját helységben exigálja.

Item. Nemzetes Vitézl Kis Gergely uramnak decre-

tuma adatott Tekéntetes Nemzetes Vitézl Kisfalud! György
brigadéros uram colonellus-commendánsságára ; a ki is

reducáltatott Tekéntetes Nemzetes Vitézl Bezerédi Imre
brigadéros uram brigádájában Nemes Vas vármegyében.

Item. Nemzetes Vitézl Bolford Ádám, Tekéntetes

Vitézl Bottyán János Generális uram regementjebéli colo-

nellus uram ordereztetett két seregével gyri pusztára.

Item. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Bezerédi Imre
Ijrigadéros uramnak adatik értésére Kis Gergely uram
Kisfaludi György brigadéros uramnak colonellus-commen-

dánsságára való decretumnak emanálása és functiója; nem-
külömben karabélyos-regementem egészlen directiója alá

bizattatik. A jó és szüntelen correspondentia recommendál-
tatik kegyelmének.

Item. Nemes Soprony vármegye vice-ispányja. Nagy
Mihály uramnak missiliter intimáltatott : A jó correspon-

dentiának folytatására hidakat csináltasson Családokon, egész

Csánig.

Item. Kisfaludi György brigadéros uramnak adatik

értésére maga ezerében való Kis Gergely uramnak colonellus-

commendánsi functiója. — Brigadéros Bezerédi uram brigá-

dája alá commendéroztatott Veszprém vármegyében
;
(? ' Kis-

faludi uramnak penig Török István uram, ezerével, Soprony
és Gyr vármegyékben postérungképpen ordereztettek.

Die SL Decemhris. Bécsbl kijött ember Devecserrl
által az Dunán passíroltatott Urunk után.

Eadem. Benk Ferencz vice-colonellus uram Nemes
Vas vármegyében lév Kemenyes név helység alá orderez-
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tetett az regement fölállítására ; hová beérkezvén, tartozik

magát az inquartirizátió iránt praevie insinuálni és Beze-

rédi Imre s Kisfaludi György nraimékkul a jó commnnicátiót

folytatni.

Eadem. Brigadéros Bezerédi uramnak orderében inti-

máltatott, hogy maga, dragonyos-regementemet. Somogyi
Ádám és Kis Gergely uraimék ezeréit maga brigádája alá

vévén, inquartirizálja Soprony és Vas vármegyékben. Szokott

dexteritása szerént ha valamely hasznos operátiót akar

moveálni : brigadéros Kisfaludi György uramat brigádástnl

contrahálja, az gyalogságot. Vagyon intimátié)jokban : kegyel-

med requisítiójára concurráljanak, s unitis viribus operá-

lódhassék.

Eadem. Brigadéros Kisfaludi György uramnak orderé-

ben intimáltatatik, hogy maga, Török István uram ezerit

brigádája alá vévén, — maga ezerét Bábaközben inquartiri-

zálja, Török István uramét penig kétfelé szakasztván : íit

compániát Tóközben, Óvár eleire, — s ötit gyri pusztára.

Gyr eleire vigyázó seregekl rendölje, hetenként Rába-
közbl maga ezerével continuálja, az jó commnnicátiót
observálja ; valamikor Bezerédi uram requisítióját veendi

:

brigádástúl, etiam in persona, az institulandó operátióban

együtt munkálódjék ; s . . . . *) impositát exigáltassa, s

Csánignál az hidat Soprony vármegye vice-ispánja elké-

széttesse.

Eadem. Szombathelyiek producálják az Méltóságos Úr
eltt magok jus gladiumi praerogativájokat. serio intimál-

tatott.

Eadem. Pusztai Horváth Mihály szolgabíró uramnak,

hogy az ország sóját Bezerédi Imre uram után szálléttat-

hassa, Szombathelyre passus adatott.

Eadem. Egy enyingi szegény lakosnak, hogy bizonyos-

számú fung-mézct és sertéseket vehessen, és azt az Confoedo-

rátió alatt lév helységekben eladhassa, indulueáltatott.

*) Egy szó helye üresen hagyva ; sopronyi ?



III.

Anno Domini 1708 sequuntur e.rppflifiones e.r. Inclyta Sec-

retaria ExceUentissimi Generalis-Campi-MarescJiaUi Domini
Comitis Anfoni Eszterházy, perpetni in FraJcnó, etc.

Dle 1'""' January. Nemzetes Vitézl Szekeres István

colonellus uramnak, hogy az miném szent-endrei lakosokat,

az kik liozzám jöttének volna protectionálisért, nálok lév
mindennémö eszközektül s pénzekti megfosztottak : azoknak

böcsületi alatt való kikeresése intimáltatott.

Itenh Szent-endrei lakosoknak protectionalis adatott.

Devecserben.

Eadeni. Pesti János szolgabíró uramnak generális

passus adatott.

Eadcm. Brigadéros Balog Ádám uramnak adatik cum
recommendatione értésére, bogy nem Hertelendi Menyhártot,

hanem Radositicz Ádámot fstrázamesteri hivatalra instal-

láltassa. Ujváry Ferencznek Baronya vármegyébl az impo-

sitáknak szedetésében militari assistentia succurráljon, s az

fejérvári bloquádát is azon vármegyéibl interteneáltassa.

Die ;í"'" January. Szabó Mátyás és Gyri Jánosnak
szabad kereskedésre passus adatott, az Nemes Hazában lév
Confoederátió alatt.

Eadem. Doctor Zsuzsannának, Nemzetes Vitézl
Szokolay György uram h:ízastársának adatott passus Gyr
fele, Komáromban való bemenetelre.

Eadem. Móri István árváinak indorsáltatott instan-

tiájokra, hogy Szent-Grót városa az égésért semmit ne

praetendáljon. Nemkülömben indorsáltatott Móri uram
ezerebéli hadnagynak, kiben recommendáltatott indorsátió-

jában Horváth Zsigmond uramnak, búzabéli segétség iránt.

Ifem. Egy rabnak hasonl()képpen recommendáltatott

instantiája.

Eadcm. Bicskeieknek az éllés Budára vitele iránt való

instanti;íjokra indorsáltatott. hogy az bloquádában lév
commendó-tisztnek maga insinuálja, hogy a bevitel iránt
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assistáljon ; ha penijí az cléj^tcloii : alkudjanak az ellenkez

téllel pénzben. Ellesnek Ijévitele al)solute mejí nem en-

ííedtetik.

Ifem. Tápi plébánus líniak. lio^'v szabadon en^zedje

azon lakosokat harangozni ; hanem a niiuém praeteusii'tja

és controversiája a lakosokkal és praedikátor közt vaj;yon

:

bégyjjön együtt vélek, soi)iáltatni és deeidáltatni fog

intése.

Eadem. Somogyi Ádám uramnak, hogy Csúzy Pálné

asszonyomat Körmendre (?) vagy ötven akó borral és kevés

éléssel, assistentiájával együtt kegyelmed engedje bévinnyi

:

azért passusomat sem kívántam adni.

Eitdem. Rertlióti István érsek-újvári commendáns uram-

nak missiliter intimáltatott : Méltóságos Generális Galánthai

Gróff Eszterházy Dániel Uram általjövetelinek alkalmatos-

ságával, az pusztaságon, Komárom táján lév katonaság

rendeltetett eleiben confuírozásra. Item, hat nagy, öreg haj(')t

mindenkoron oly készen tartsa szekerekkel együtt, hogy

a midn más parancsolat éri, minden hallogatás nélkül ide-

szállíttathassa.

Eadem. Terstyánszky István uramnak intimáltatott,

hogy az pusztaságon lév katonasággal, a midn idejét és

napját értendi általjövetelinek Méltóságos Generális I'ram-

nak : azonnal Kocs tájékán compareálni el ne mulassa.

Azonban az itt raboskodó katonák iránt inquisítiónak pera-

g;llása és annak mentlhamarél)b cum sufticientilnis docu-

mentilnis kézhez küldése recommendáltatik ; kinek alkalma-

tosságával az Duuáu túlsó földre bizonyos levelek accludál-

tassanak.

Eadem, Szluha Ferencz érsek-újviíri praefectus uram-
nak az ]\réltóságos Úrral continuálandi) jó commuuieatiónak
continuíilása recommendáltatik; nemkülöniben hatvan lal)ancz

i'aboknak Sopronban való beküldése insinuáltatott, kikrl
extrahálandó quietantiát proxime kezéhez küldetik.

Die S. Januári). Fekete István commendiíns-colonellus

uramnak missilitei' injungjíltatott. hogy a miném lajb-

gvardiabéli zászlótartó által Eezerédi János kapitány uram
Sz.-Kozma Dómján név jobbágyának megverettetése után
negyven forintját elvonta, arról teljes satisfactiót tétessen.

Eadet)i. lialog Ferencz sümegi commeniláns uramnak
intimáltatik, hogy a somlyai praesidiuniot cassálván, az

benn tahllandó akármely névvel nevezend munitiót, taracz-

kokat, pattantyúst küldje brigadéros Domokos Ferencz
uram direeti('»jában Palotára; azon síunlyai quardizonbéli

liajdúsággal késértesse helyre; ha Domokos uram hajdúi
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lesznek: maradjanak hellíen, — holott más ezerhez tarto-
zandók

: küldessenek ezerekhez.

Eaclem. Bottyán János Generális uramnak cum cxpo-
sitione rationum recommendáltatik hovahamarább leend
által a Dunán szállása.

Eadem. Brigadéros Babócsai uramnak az innens föl-
dön lév constittiók adatnak értésére, viszont az onnat
val()k communicátiója recommendáltatik.

Eadem. Szekeres István uramnak adatik értésére, lioi^y
Darnai név katonája ellen, noha nemesembernek állíttatik
IS, csak mundérunoját s fizetését praevie vette az ország-
nak, törvényessen procedáljon ellene, a processust kiildjíin,
(t. i. ide.) — Generális Bottyán János tataiak ellen vahí
praetensiója, mivel generálissága cessált : azon praetensiója is
cessál. Tataiakat bocsássa házokhoz.

Eadem. Méltóságos Magyarországi Locumtenens és F-
generális uram Excellentiájátúl Somogyi Ádám uram
inspectiója alá rendeltetett regement számára obveniálamb)
mundérungnak kiadatása recommendáltatott stylus szerént.

Die 4. January. Bezerédi Imre brigadéros uramnak
intnnáltatott, hogy meg lévén Kisfaludi László urammal

kegyelmével az egyesség, minthogy submittálta magát
endétett Kisfaludy László uram, — azért brigadéros uram
is submissiójával contentus lévén, elbbeni vétkét felejtse el;
kész Simonházy uramat is katonasággal expediálni. A mel-
lett jó vigyázás és gyakori communicátió recommendáltatik.

Eadem. Cseszneki commendáns uramnak, hogy a mi-
ném palotai compáiiial)éli katonákot megfogattatott Sze-
keres István uram kegyelme : azokat ' az compániabéli
hadnagy requisitiójára bocsáttassa el.

Eadem. Szekeres István uramnak intimáltatik, lioyy
az miném katonákat, palotai compániábúl valókat csesz-
neki várl)an tartatott: azoknak elliocsátásokról vagyon pa-
rancsolat, azért ne tartóztassa. A mellett, minthogy fül-
lií'gygyel hallatik, hogy az budai ellenség valami irniptiót
akarna attentálni Fejérvár felé, - azért kegvelmek
Domonkos Ferencz urammal és a palotai sereggel euyütt-
értvén azon legyenek, hogy minden ttal-móddaT"^intentiójo-
kat impediitlják. Azomban vár köri való helységeket min-
den módon inhibeálják a Fehérvárban való) élésnek Ix-
vitelétl.

Eadem. Fejérvári György, palotai compánia liadiia-
gyának adatott értésére, hogy "^az l)udai ellenségnek leend
excursiójára nézve küldettek melléjek bizonyos munítiók. és
annectáltattanak Domonkos Ferencz. Szekeres István és

THALY Kálmán: eszterházy a. tábori könyve, 39
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GeiuTíilis Jj()tty;íu .János uramnak «it compáuiája. kikkel

obviálhatnak az ellenséfí intentiójáiiak. A mellett, niinthojív

az inotai helyséií siiLniiiiistiálja az élést fejérvári ellenséjí-

nek : ])aranes()lja iiicjí, lio^y alihúl a helységl)ül (a hthossá<i)

máshová transferálja mag;ít. s ha nem cselekszi, tzbe
bocsássa. A raboskodó palotai katonák iránt a miném
levelek irattattanak cseszneki comniendánsnak, azok is

accludálva transmittáltattanak ö kegyelmének.

Eadnn. Gcnci'ális Bottyán János uramnak cum exa-

ucratione a Dunán túl való constitútiók originaliter acclu-

dáltattanak ; magának is hovahamarébb a Dunán által

való menetele (sürfjettetik.)

Eadeith ^Méltóságos Generális Galánthai Grótf Eszter-

házy Diíniel uram Nagysága eleiben rendeltettenek az

pusztaságon lév katonaságok, általjövetelének alkalmatos-

ságára, az kik cont'uírozni fogják. Caeterum az ország szük-

ségére való kétezei' ksónak magával elhozása Nagysá-
gának recommendáltatik. De reliijuo. maga eljövetelét szor-

galmaztassa (j Xagysága, úgy, hogy infallibiliter pro l.
currentis jelen lehessen a sümegi concursusnak alkalma-

tosságával.

Die "). Januári). Szekeres István uramnak orderében

intimáltatik. hogy az budai, — Székes-Fejérvár profuntíro-

zására szándékoskodó — ellenségre szorgalmatossan vigyáz-

ván. l)rigadéros Domokos Ferencz gyalog-ezerét, Goda
István (it seregét. Domokos Sámuel két seregét, palotai

compiíniát, simontornyai lovas sereget, pinczeheli, ~uzorai.

nídvígi ^és Tamási])an lev s található hajdúságot öszve-

szedvén, egy szívvel-lélekkel Isten segedelme által resistál-

janak s nevezetes csapást tegyenek azon ellenségen.

Eadent. Generális Bottyán János uramnak singulariter

intiiiiáltatott. hogy mivel az ellenség minden úton-módon
szííndékozik Fejérvárat megprófuntozni ; hogy azért inten-

tií'ijában elö ne mehessen : tétetett olyan disposítii't, hogy az

ö kegyelme regementjének felét Buda és Fejérvár felé val(>

vigyjízásra ordereztesse, a más fele pediglen Konníroni eleire

rendeltetett. Szekeres István eolonellus uram mellé. Annak-
okáért adhortáltatik emiétett Generális uram, hogy az már
egyszer tett disposítiókat. kik nem egyébre, hanem csupán
az Nemes Haza szolgálatj:ira czéloznak. ne interturb:ílja s

ne confund.ílja
;
— másként, ha az cimtravenientiák miatt

valami kiira következik az Nemes Hazának: nem tudatik.

kinek tulajdonítsuk.

Eadem. Obrst-laidinant Révai Mih:íly uramhoz remitz

táltatott föstrázsamester Nemzetes Vitézl Palásti Ferenc-
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iiram, ollyan condítióval, hogy pro futuro 15. currentis
Sümegen celebrálandó termino megént elbocsássa emiétett
fó'strázsamesterét ciim sufíicientibus documentis et literali-
bus instrumentis, ahonnét ciim consolatione regiminis vissza-
bocsáttatik a regementhez; maga pedig mindaddig a rege-
ment mellett maradjon és l)rigadéros Bezerédi Imre uram
disposítiójátiü várjon.

Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak szólló,
Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fgenerális uram
ö Excellentiájának levele, nemkülömben az császár audito-
rának quietantiái Balog Ádám uram Sopronban lév kato-
náinak szabadulása végett, Gróf Draskovics János uram
instantiájára más egyéb levelekkel transmittáltatott.

Eadem. Generális Bottyán János uramnak hasonló-
képpen Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fgene-
rális uram Excellentiája levele, más dunántúli li írekkel
transmittáltatott.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Telekesi Tö-
rök István senátor és fcolonellus uramnak iiitimáltatott.
hogy az hadak mostani reductiíSi alkalmatossáuával Icnnyi
nemhogy azt (t. i. ezerét) a Méltóságos Úr diminujílni
kívánná: st augeálni rendelte oda Goda István uramat
compániáival.

Eadem. Stréter János uramnak patentális passusa
Gyrben száz akóig való bornak, házastársa, vagy bizcrnyos
embere, posztóért való vitelre adatott.

Item. Nemzetes Vitézl Horváth Ferencz simontornyai
commendáns uramnak orderében intimáltatott fraj-compá-
nia praesidiumokban kiváltkép])en való tartása : hogy Nemes
Tolna és Baranya, kiváltképpen csarnaki és pinczelu^íi" katona-
ságot kegyehne, együtt széli Szily Györgv uram kegvelme
compániájával, minthogy Tekéntetes Vitézl Balog Idám
brigadéros uram kegyelme ezerében estének a reducti('.
szerént azon Tolna és Baranya vármegyékbi exurg.ílt
katonaság: azért, mihelest említett brigadéros uram inti-
niátióját veszi, valamint böcsületit szereti, mindj;írt dispo-
sítiója alá, valahová kívánja, assignálja ; lészen kegyel-
mének reflexiója, ugyan brigadéros uramnak, liogy maua
ezerébl, a mennyi katona kívántatik a praesidiundioz. houy
rendeljen, úgy mindazáltal, liogy azon katonas;íg holnapon-
ként váltassék azon ezerl)l.

Eadem. Szili György fhadnagy uramnak orderében
intimáltatik, hogy mivel az uu^stani reductió szerént briga-
déros Balog Ádám uram ezerében esett : azonnal magát azon
ezerben transferálni el ne mulassa, s ezután, tudván magát

39*
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azon ezerbélinek lennyi: nem Bottyán uram, lianem megírt

brifíadéros uram disposítióihoz magát alkalma^itatni oljligál-

tatik. Külömben cselekedvén, ha mi történik kegyelmén,

Bottyán uram róla nem teszen.

Item. Sümegi commendáns Balog iVrencz uramnak
missiliter adatik értésére : Mivelhogy brigadéros Balog.^Ádám
uram kegyelme ezeré munitió dolgaibúi igen megfogyat-

koztanak : adjon azon ezerre 200 kötés töltést. Xemkülöm-
l)en az bennlev munítiónak genuina informáti(jjának lis-

táját mentülhamarébb ide transmittálja; úgy az rabok

szabadulása mivel Tekéntetes Vitézl Bezerédi Imre briga-

déros uram dexteritássában bizattatott, nem obstante eo,

hogy a mostan elfogott udvari emliereinek szabadulásokrúl

chartelláját^ vettem Draskovics uramnak, lévén elbbi rab-

jai Balog Ádám brigadéros uramnak : elszer valamennyi

rabokat fog kívánnyi emiétett brigadéros uram, a régieb-

])eket transmittálja és szabadítsa, — azután ezek is meg-
szabadúlha tnak

.

Eculem. Bányai András szegényembernek piacidálta-

tott passus által az Dunán Fölséges Urunkhoz.

Die 6. Jannary. Szálai István locumtenentiális secre-

tárius uramnak Méltóságos Magyarországi Locumtenens és

Fgenerális uram Excellentiája levele transmittáltatott, és

maga ö kegyelme bizonyos dolgok végett ide Devecserben

idéztetett.

Ifetn. Azon levelek pro inviatione Tóth György uram-
nak accludiíltattanak, kinek intiniáltatott, hogy az 60 ara-

nyoknak megadását urgeálja az gyrieknél az szlljekért.

Die 7. ejusdem. Palkovics Ferencz uramnak adatott

értésére, hogy Esztergámnak szólló levele beküldetett Esz-

tergámban, — Szluha Ferencz uramnak szólló levele penig

propter certas considerationes itt nálam sequelam deti-

neáltatott.

Eadem. Goda István uramnak orderében intimáltatott,

hogy maga öt compániáját küldje Bezerédi Imre brigadéros

uramhoz, maga — bagázsiá jávai együtt — siessen által a

Dunán ]\[agyarországi Locumtenens uram Excellentiájához

ottan leend expeditiójára.

Item. Nemzetes Vitézl Gludovácz Mátyás uramnak
adatott passus, hogy az Mura vizén általmennyi engedtetett,

úgy onnand vissza, hogy az ország szükségére bizonyos-

számú sót általhozhasson, és maga szlleit colláltathassa,

ott lév bizonyos borait is általszállíthassa.

Eadem. Fekete István commendáns vice-colonellus

uramnak intimáltatott, hogy Gyr eltt patroléroztasson s
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^gy vigyáztasson, hogy,^-/^rt; valami haza kárára czélozó leve-
lekre akad valamely nemes- vagy parasztembernél, azokat
indifferenter a Méltóságos Ur kezéhez küldje.

Eadem. Somogyi Ádám commendáns colonellus uram-
nak. Mészáros János, a ki évek eltte is regementbéli egy
compániának vice-hadnagya volt, most újobl)aii kívánja még
szerencséjit regementem])en keresni. Annakokáért, míglen
valamely apertúra affulgeál, tartóztassa maga mellett, a
regement szolgalatjában applicálván.

Item. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak adatik érté-
sére, hogy ezen sümegi concursus véghezmenvén, egy nota-
bilis csapást kíván Excellentiája tennyi ; azomban Botka
Adánt installáltassa óbrstlajdinandságra.

Eadem. Fejérvári György hadnagynak adatik értésére,
hogy ezután az provisió fogyatkozása iránt Újvári Ferencz
és Fekete Gryorgyöt találja meg, azok lévén az els instan-
tiák

;
ott nem effectuáltatván, recurráljon hozzám. A kelhek

visszaadása iránt azon asszonynak elégséges intimáti(» kül-
detett,

j ^ ^

Die 8. Januarij. Devecserben. Tekéntetes Nemes
Oeconomicalis Administrátiiuiak rei)raesentáltatott: miném
praetensiója légyen Méltóságos Gróff Turnó Henrich uram
szerelmes házastársának. Méltóságos Thököli Mária asszo-
nyomnak hatondoríi kastélhoz és alioz tartozandó jószágihoz
és mindenném appertinentiájához ; annakokáért, minthogy
maga császár idejében is maga pénze után pacifice bírta,
most már per variationem temporum in fiscum devalvál-
tatott, — adassa vissza az Nemes Administratió ; vagy, ha
valakinek árendában akarná liocsátani : minthogy a i)riori-
tás a Méltóságos Asszont illeti, ne másnak, hanem ö Nagy-
ságának bocsássa.

Eadem. Szalavári lakosoknak intimáltatott: Minthogy
való, abbatia Kegyelmes Urunk által tisztelend páter ÍJj-
vári Gergely egresi apátúr és kszegi plél)ánus uramnak
conferáltatott, — azért az odavaló censust, a ki kegyel-
mének conferáltatott, minden névvel nevezend censust praes-
tálni el ne mulassák.

Item. Szalavári f- és alacsonyrenden lév tisztek föl-
llemlétett apátúr uramnak in desumptionem census assis-
tálni el ne mulassák.

Eadem^ Méltóságos Gróff Turnóné asszonyomnak pas-
sus Német-Ujhelben való bemenetelre és kijövetelre adatott.

^
Ifem. Felséges Vezérl Fejedelem Urunknak kszegi

plebánus uram recommendáltatik l)izonyos püspökség és
praepostság megadatása iránt.
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Die .9"" Januári). Szekeres István urainnak iterato

intimáltatik, hogy az hidvégi compániát sine ulla difíiciil-

tate et praeter ullam iilteriorem cunctationem brigadén^s

Béri Balog Ádám uramlioz mentúlhamarébl) expediálni

el ne mulassa, az megnevezett brigadéros uram által maga
regementjéljl kiadandi') kaposi com])ániájáért.

Eadem. Hellepront János hadi fcommissárius uramnak
])arancsoltatik, hogy az commissariátustól erre az fíildre

deputált kétezer sókat szállíttassa által az Dunán.
Itein. Mocsi Pap Istvánnak i)arancsoltatik, hogy a

hajókat, más vízi eszközöket készen tartván, dum et quando
a Méltóságos Asszony költíizködhessék. A gubacsot és sókat

is, jobb utat nem várván néki, általszállítsa.

Eadem. Szluha Ferencz praefectus uramnak recom-

mendáltatik, hogy Újvárban lév lovak számára adasson

kölcsön abrakot.

Eadem. Bossányi Gábor provinciális commissárius

uramnak adatik értésére, hogy ex commissariatu tegyen oly

disposítiót, hogy Méltóságos Asszonynak culináré. mind pedig

lovak számára abrak administráltassék.

Eadem. Bertóti István érsek-újvári commendáns uram-
nak recommendáltatik, hogy a Méltóságos Asszony általjöve-

telire lovas és gyalog, directi(')ja ahitt lév milítiát. taracz-

kokkal együtt karvai passusig küldjön, a jó communicátiót

tovább is folytassa, és a doctort elküldje.

Eadem. Szke Mihály stabális secretárius uramnak
missiliter intimáltatott : Minthogy az kegyelmére bizatta-

tott instantiáknak folytatásában jóllehet mindenmódon
igyekezett, nem progrediálhatott : tovább ne is mulasstm

Kassán, hanem Thalaba urammal Újvár felé siessen, adjun-

gálván magát Méltóságos Asszonynyal. cum tota relatione

hozzám sietni el ne mulassa.

Eadem. Érsek-újvári doctornak missiliter serio inti-

máltatott, hogy adjungálván magát a Méltóságos Asszony-

nyal, fére tévén minden heltelen mentséget, útját siettesse

által az Dunán.
Die 10. January. Érsek-újvári incsenér Revírnek ada-

tik intimátiójában, hogy 10 mázsa puskaport, 30 mázsa
(Umot küldjön. Az pattantyúsoknak idevaló kormányozásokra

Eottenstajnt küldje. írja meg azt is, hogyha az itt lév
pattantyúsoknak az cassájábúl fizettetik-é, vagy sem? Ki
tizenkét s ki tizenliárom liolnapi fizetését praetendálja.

Eadem. Andrási István uramnak Nagyságának, hogy

minden mentségeket hátra tévén, az innéd kívántató haza

szolgáltatására siessen általjönnyi.
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Eadem Fodor László óbrster uramnak recommendál-
tatik, hogy általmenetelekor az reá bízott (lolgok in dcbito
loco in qiiibus terminis legyenek? adja tudtára: maga is

litját siettesse által. Eegementje elöbbeni quártélyábúl Vesz-
prém vármegyében, Marczal mellé jött.

Eadem. Trestyánszky István uramnak, hogy Méltó-
ságos Generális Galánthai Gróff Eszterházi Dániel uram-
nak általkísírését köszöni a Méltóságos Úr ; a mellett, hogy
tovább is az ö kegyelmének küldend leveleket által pro-
moveálja a Dunán, recommendáltatik. Álmélkodva értvén
a Méltóságos Úr, hogy még ekkoráig is Somogyi Ádám
uram nem ment kegyelméhez; azért, mihent odaérkezik,
minthogy Generális Bottyán János uram öt compániája
ott marad Bolford urammal : ö kegyelmek menjenek igenes-
sen Nemes Vas vármegyében, brigadéros Bezerédi Imre
uram brigádája alá, a ki is ott lév dislocátiójok iránt végez
az vice-ispányokkal. A regement quártélymestere cum recom-
mendatione expediáltatott Méltóságos Magyarországi Locum-
tenens és Fgenerális uram Excellentiája után, mundérung
végett.

Eadem. Méltóságos Generális-Mezei-Marschall Károlyi
Sándor uramnak cum reappi-aecatione növi anni, az idevaló
constitútiók intimáltattanak, némely bizonyos itt lév újsá-
goknak communicátiójával.

Eadem. Somogyi Ádám uramnak, hogy mentlhama-
rébb siessen Terstyánszky István uramhoz, a kit minde-
nekrl informálván : tudhassa magát azokhoz alkalmaztatni.

Eadem. Krasalkovics érsek-újvári postamester uram-
nak. A minémö. Felséges Fejedelem Urunknak és Magyaror-
szági Locumtenens, úgyszintén Ebeczki Sámuel uramnak
szólló levelek accludáltattanak, azoknak kézben való szol-

gáltatások singulariter recommendáltatott.
Eadem. Méltóságos Magyarországi Fgenerális uram

Excellentiájának alázatossan intim;iltatik Sümegen leend
gylés és ottan proponálandó punctumok, nemkülömben az
idevaló s occurrált új hírek, úgy az Asszony általjövetele.

Bem. Tekéntetes Nemzetes Vitézl JBezerédi Imre
brigadéros és colonellus uramnak missiliter. ^Minthogy
Nemes Kszeg városa instantiájiíra eo modo resolváltatott s

az németti is patentaliter megengedtetett, hogy se gvar-
dizon, sem penig quártély bent nem fog tartatni, — hogy

kegyelme is azon rátióbúl maga compániáit Kszegrl
kihozza, intimáltatott. Az Dunántúl lév occurrentiák érté-

sére adattanak ; nemkiilönibon, disposítiója szerént, valami-
kor kívánni fogja, mivel már praevie intimáltatott : csak
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sümegi commendáns uramnak írjon. lOOU kíités töltést, fél-

mázsa j)()rt és liírm()ii<l(j ál^fyúkat fog adni, ügy az 50

ral)okat is mindenkor ex])ediálja. E mellett az hajdüságbül

éjjpen nem lehet succursussa, mivel Móré és Cziráki gya-

logsága most confuírozza Generális Bottyán János uramat
a Dunához, — Fodor uramé pedig a Marczal-mellékire

csak most inquartirizáltatott ; hanem megnyugodván, har-

mad s negyed na}) alatt lészen dis})osíti(j iránta. A jíivendö

sümegi gylésre elliozván Isten kegyelmedet, a leend
])róha iránt discurálván, végezlietünk minden jót. A mi az

Körmönd segétségének haHott hírét iUeti : nem kevés con-

sternáti(')val voltam, de aniink impediálásában fáradozni el

nem mulatom.
Eadem. Teveli Zsigmond. Nemes Sopron vármegyei.

llál)ántúl való i)rocessualis szolgal)író uramnak intimál-

tatott missiliter, hogy zsebbeházi lakosok által causáltatott

aggravátiójárül Nemzetes Vitézl Horváth János uramat
contentálni semmi lett úttal-móddal el ne mulassa, másként
vagyon missiliter parancsolva, hogy adjon assistentiát, hogy
ctiam ea mediante vegye meg rajta.

Item. Brigadéros Kisfaludi Gyöi-gy uramnak missili-

ter, hogy Zseb])eházán lakos Nemes Horváth János uramat
ne engedje többé se katonái, se ottvaló lakosok által aggra-

váltatni, st ha mikor kívántatik, assistentiával légyen, —
intimáltatott.

Die 11'"" Janiiarij, Devecserben. Passíroltattak által

a Dunán Boros András és Vizi Ferencz katonák. Balogban.

Eadem. Kisfaludi László uramnak sub gravi animad-
versione Generalatus serio intimáltatott, hogy Simonházy
Ferencz uramat Kis Gergely uramnak effective compániás-

túl assignálja.

Eadem. Kis Gergely uramnak, hogy a miném
két trombitása vagyon, azokat mentlhamarébb ideküldje

Devecserben : azonkívül intimáltatik. hogy ujabb parancso-

latot vett légyen Kisfaludi László uram, hogy Simon-
házy uramat egész maga compániáj;lval assignálja kegyel-

mednek.
Eadc))i. Szekeres István colonellus uramnak, hogy

sejjosita omni disceptatione, az hídvégi comp:íniát küldtön-

küldje brigadéros Balog Ádám uramhoz kegyelméhez.

Eadem. Balog András uramnak, hogy több ordert

nem várván, az hadi systema szerént maga ütját compá-
niájííval együtt accelerálja Szekeres István uramlu)z.

EadeDi. Szelestei uramnak recommendáltatik az hídnak

liamarébbval(') reparátiója.
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Eadem. Horváth Ferencz simontornyai commencláns

uramnak parancsoltatik, hogy tamásiakat semminém inipo-

sitákkal ne aggraválja. Brigadéros Balog Ádám uram arra

a plagára, azon praesidium kormányozására is bizonyos

haddal odarendeltetett: az kegyelme intimátiójátúl függ-

jön. Uzorai, pinczehelyi és dombóváin katonaságot küldje

brigadéros Bezerédi Imre (toUliiha ; Balof/Ji AdámJi.l uram
ezerében. Korsós név ])araszteml)er só iránt inquiráltassék.

Item. Somodi Magdolna által a Dunán l)izonyos adós-

ságának megvételére passéroltatott.

Dle 12. January. Brigadéros Bezerédi Imre uramhoz
ollyan condítióval expediáltatott Szabó Pál név hadnagy,

hogy ö kegyelme Kis Gergely uram ezerében applicálni ne

terheltessék.

Eadem. Rogoz János fhadnagy uramnak nem kellett

volna az commendó híre nélkíil az Nyúlásra executiót

tétetni : azért méltán szenvedi árestomát ; hanem, hogy azt

certis ex ratiouibus kívánta elkövetni, inquisitiót peragál-

tatván, ha úgy comperiáltatik a mint aliegálja, absolválta-

tik az árestomból; kirl vagyon intimátiója Pet György
uramnak, hogy, ha kárvallásáért azon helységek okoztatnak :

tehát az gyalog katonákat is meglovasítsa.

Eadem. Kecskeméten lakozó Diószegi Ferencz és Faze-

kas Ferencz személyeknek bizonyos ks<)knak szaljad keres-

kedésre pátens-parancsolat adatott.

Item. Fekete István commendáns-colonellus uramnak
missiliter megdicsírtetik az szép intentiója, és recommen-
dáltatik annak continuatiója a teend operátió iránt.

^Eadem. Brigadéros Kisfaludi György uramnak Gyr
és Óvár, Rábán feljl való szorgalmatos vigyázassál,

gyakori communicátió recommendáltatik, és Pet György
Fejérvár felé portára való küldése intimáltatott, s azután

tudja magát Bezerédi uram disposítiója alatt valónak

lennyi.

Die IS. January. Méltóságos Fgenerális Bercsíni

Miklós uram Excellentiáj:ínak alázatossan rei)raesentál-

tatik innens földnek mostani constitutiója ; egyszersmind az

drávamelléki plaga kormányozására Balog Ádám uram
kétezered magával alá küldetett. Bezerédi Imre uram mostani

szerencsés actussán fogott raboknak valóságos speciticátiója

transmittáltatik.

Ite))i. Bertóti István érsek-újvári commendáns uram-
nak az communicátió gyakori tolása recommendáltatik.

Bezerédi uram szerencséssen attentált actussa in paribus

transmittáltatik.
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Eadem. Méltóságos idöshik Barkóczi Ferencz uram-
nak a szoinszód oi'szjí^okhaii If'vü coiistitiitit'jk. occMirrciitiák.

egyszersmind a kassai tractiíiiak coiiclusiója miben hagya-

tott? communicáti(jja recommendáltatik. Bezerédi uram
szerencsés casusa is in paribus transmittáltatott.

Die 14. Janvary. Semmi országos expedíti<) nem
lévén, Sümegre szerencséssen, circiter délután egy óra táj-

l)an érkezvén, —
Die 15. Január i). Brigadéros Bagosi Pál uram Nemes

János név embere által az Dunán liiz<»nyos lovakkal pas-

séroltatik.

Eadem. Sümegen lakozó Eötves Mártony felesége pas-

séroltatott harmadmagával egy kocsin Gyr])en.
Die 16. EJKsdem. Nemes vármegyék sessiója lévén,

más országos exjjedítiók nem voltának.

Die 17. Jannary. S5:ent-mikl('»si lakosoknak szabad

sóval való kereskedésre passus adatott, úgymint Borsos

Istvánnak és Váradi Mihálynak.

Item. Tótt Istvánnak Gyr-Újvárosbúi való kijöve-

telre passus, egyszersmind kinnlakásra protectiója.

Éadem. Ugyan szent-miklósi lakosoknak, úgymint

Ács Benedeknek, Kis Mihálynak, Takaró Andrásnak és

Szendy Andrásnak szabad kereskedésre val(') passus resolvál-

tatott Sümegen.
Itcm. Medgyes György név udvari markotánosnak

mindenféle italokkal való kereskedésre az udvarnál, passus

resolváltatott.

Eadem. Apáti, szini és krakai malmokra protectio-

nális adatott.

Item. Pet György vice-kapitány uramnak missiliter

intimáltatik, hogy vagyon parancsolatjában Fekete István

uraiméknak : a Nyúláson tött excursióért Roboz Jánost

fogva hozassa Sümeg várában ; kinek disjiosítióihoz alkal-

maztassa magát emlétett Pet György uram, szükséges lészen.

Eadem. Fejérvári György palotai hadnagynak meg-
parancsoltatott, hogy a holi hegyen lév szlleitül obveniá-

landó hegyvámot Paczi István és mások által, az miném
szllöket 1)írnak, respectu iuris nu)ntani, secundum contrac-

tum a summát megfizettetni a fíildesúrnak el ne mulassa.

Item. Nemzetes Vitézl Szenti Mihály hadnagy uram-
nak intimáltatott, hogy szent-iváuyi end)ertül elvont 80

forintját mindjár;íst visszaadni cl ne mulassa.

Die IS. JauHary. Sümegen. Polányi Zsigmond uram-
nak protectionális-parancsolatja emanált, hogy senki Bogyai

uram tíirtént halála iránt ne merészelje fenyegetni.
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Eadem. Intimáltatott Mesterházy Feiencz fó'strázsa-

mester uramnak, hogy Bogyai uram iránt fenyegetdzés
Polányi uram iránt, Szllösi László hadnagy uramat commit-
tálja: töl)bé ne merészelje próbálni; — nemkülömben az
Polányi uram embere Pattyantús Jánosnak elvett maga
sua authoritate marháit ugyanis el ne mulassa (visszaadni).

Eadem. Tekéntetes Nagyságos Révai Mihály uramnak
missiliter adatik értésére, hogy teljes instructióval expediál-
tatott regementhez Palásti Ferencz regementembéli fstrá-
zsamester uram, hogy a regementet onnét transferálván, a
vacans i)ortiót kezéhez vegye; maga penig Révai uram a

gyalog katonával Dunához siessen, onnét által a Duiuin
Magyarországi Fgenerális uramhoz Excellentiájához, a
küldett, (j Excellentiájának levelemben deciaráit systemája
mellett annyival is inkább szorgalmatoskodhassak a mundér
kiszerzésél)en és Nemes Nógrád vármegyében rendelt azon
gyalog katonáknak (|uártélyában.

Eadem. Brigadéros Kisfaludi László uramnak adatik
értésére, hogy mindaddig Körmönd elein subsistáljon, vala-

meddig Somogyi Ádám uram ezeré oda nem érkezik; oda-
érkezvén, vegye maga útját Rábaközben, a hol is szorgal-

matos vigyázását folytatván. Gerencsér név hadnagyát
compániástiíl ne szakaszsza Kis Gergeltl el, Szabó Pál,
Török István uram ezerebéli hadnagya helett.

Eadem. Tót György pusztai gondviselnek parancso-
latja kiadatik haditiszt uraimékra, hogy a jószágok censusi
l)észedésében szabadossabban procedálhasson.

Iteni. Pulai György hadi fporkoláb uramnak adatik
értésére, hogy elegend provisiót szerezzen ; a gesztheli (leftct-

helyi) lakosokkal jó italú bort hozattasson.
Eadem. Terszánszki István uram errál in supposito,

hogy Bolfort Ádám uramnak kellene kegyelmét fölvál-

tani, — hanem inkább Hogyeszi Ádám uiamnak kell

kegyelme felváltására menni, kinek j() informátiót adván.
siessen Somogyi Adám^ uraudioz.

Item. Hgyészi Ádám uram admoneáltaíik. hogy nuír
az egyszer kiadott ordereket jobban observálja, s mentül-
hamarébb siessen Treszánszky uram fölváltására, maga a
vice-ispányokkal az compániák disloc;ítiója végett egye'téi-t-

sen: ne légyen maga bírája az dolgoknak, hogy" semmi
panasz ne jöjjön reá.

Eadem. Szili György fhadnagy uramnak missili-

ter intimáltatik, hogy néhai Gróff Bottyáni Ádám uram
kegyelme árvái elhajtott marháit visszaadatni el ne

mulassa.
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Item. Radosticz Ádám uramnak orderéljcn iiitimálta-

tott, hofív Tekéntetcs Nemzetes Vitézl Béri Balog Ádám
uram ezeréhez siettesse útját fstrázsamesteri hivatalra,

megtartván ezen ordert i)ro decreto.

Die IfK JaniKírj), Sümegen, Protectionálissa Türgye
városának.

Item. Kapuvár városának })i-otectionálissa adatik ad

ulteriorem dispositionem, úgy mindazáltal, hogy a várhan

lév ellenséggel semminém, legkissebb correspondentiáj<»k

ne légyen.

Eadeni. Szent-mártoni barátoknak passus, hat

(üres hely) viasz Gyrben való bevitelére, hogy azon tem-

plomokban kívántató gyertyát szerezhessenek, s nemkülíim-

ben posztót hozhassanak kívántató szükségekre magoknak.

Item. Somodi András, — Nemzetes Vitézl Telekesi

Török István senátor és lovas fcolonellus uramnak. Ell(»p(»tt

ökrök iránt minthogy Somodi Péter névö katonája comp-

lex társaival az megkárosított félt contentálta. protegál-

tatnak. (I<iyJ

Eadem. Csami)ai István fhadnagy és Veres Gergely

adjunctusival passéroltatik által az Dunán, Magyarországi

Locumtenens uramhoz Excellentiájához.

Item. Baranyai Christóph vice-hadnagy passéroltatott

által az Dunán Losoncz és Kima-Szoml)at felé. túl lév
cselédjeknek költség vitelére.

Eadem. Káldi Ferenczné asszonyom passíroltatik

Pozsonban való menetelre, bizonyos vásárlásokért.

Item. Kapiné asszonyomnak passusa adatik Német-
Újvárban menetelre.

Die eadem. Méltóságos INIagyarországi Locumtenens és

Fgenerális uramnak Excellentiájának alázatossan dete-

gáltatik regementemnek ruházatlan volta, s maródi gyalog

katonáknak hogy lehessen Nemes Nógrád vármegyében

quártélyja : általküldöttetnek ; mely regement több fogyat-

kozásirúl való genuina resolutiójára expediáltatik Tekinte-

tes Nagyságos Bévai Mihály regementembéli <')brs-lajdinant

uram kegyelme.

lton. Brigadéros Balog Ádám és Bezerédi Imre uram
katonáinak Dunántúl lév cselédjeik iránt teend disposí-

tiója Fgenerális uianmak Excellentiájának recommen-
dái tátik.

Die 'J(i Januári). Brigadéros Béri Balog Ádám uram-

nak order szerént intimáltatott, hogy mivel az offensiva

operátiókhoz most nem kezdhetni: azért, hogy idt hijába

ne töltse, tehát az szalavári és hídvégi passusokat reparál-
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tassa. — Azonilían, ho<íy az szigetváriak miatt az nemes
vármegyék impositákat beszedhessék : oda is katomiságot
rendeljen. Az fejérvári bloquádára szüntelen vigyáztasson.

Eadem. Somogyi Adáin commendáns colonellus uram-
nak intimáltatott orderében^ liogy az néki concredált rege-

menttel, hírt adván Tersztyánszky István uramnak, siessen

brigadéros Bezerédi Imre uram után Vas vármegyében,
praemittálván maga expressus emberét disposítiók tételére

jó instructióval emiétett Bezerédi uramhoz.
Item. Hgyészi Ádám uramnak missiliter. Hogy az

ellenség Komárondjaii í)éérkezésével valami insperata excur-

siót ne tegyen : az komáromi pusztaságon vigyázásban legyen,

és informálván az ellenség szándékáról Fekete István ura-
mat, vagyon intimátiójában, hogy Hgyészi Ádám uramat
secundálja, conjungálván magát ö kegyelmével.

Eadem. Fehérvári György palotai hadnagynak orde-

rében intimáltatott, hogy azonnal seregével együtt az rege-

menthez siettesse lítját ; a kik penig refractáriuskodván,

cselédjénél kívánna maradni, tehát az ollatínokat kötözve
is magával elvihesse.

Item. Bolfortnak parancsoltatott a Méltóságos Úrhoz
való jövetele.

Item. Indulgeáltatott Tallyán uram feleségének két

kocsi éllést Gyrben bevinni.

Item. Adatott passus szent-mártoni szent conventnek
a böjtre kívántató halak és konyhára való sók megszer-
zésére.

Die 21. Januarij. Szekeres István uramnak order

szerént intimáltatott, hogy lévén kegyelmének concredál-

tatva a fejérvári l)loquáda, annak jó vigyázása tov;íljb is

recommendáltatik. Goda István uram helett Bottyán János
uram három serege. Domonkos Sámuel két seregeivel adjun-
gáltatott kegyelmének, kikkel nemcsak a Sáron túl. de

innénd is vigyáztasson. Mivel pedig az ellenség megszaporo-
dott Komáromban, hogy valami insperata excursi()t ne
attentáljon : vévén infornuiti(')j:ít Hgyészi Ádám uramnak,
conjungálja magát vele. Azomban, mivel az palotai compá -

mának Souiogyi Ádám uramhoz keHetik magát conferálni

:

annak vigyázására az hídvégi sereget rendelje; s minthogy
még az regementje egy compánia héjával vagyon. — meg-
engedtetett ö kegyelmének, hogy az veszprémi lakosok közül

erigáljon magának egy sereget, a simoiitornyai compániát
nem confuiuhílván. — Brigadéros Balog Ádám urammal vaht

competentiiíktól desistáljon, minden occurrentiákrül kegyel-
mét is tudósítani el ne mulassa.



622 ESZTEEHÁZV A. TÁHORI KÍiXYVE.

Eadayn, a \vdvia vett ordert emiétett Szekeres István

uram, hogy azon fíilll m('íj;irt egy restáló ccjmpániájfit a

megnevezett veszprémi lakosokbúl és ott körl-bell lév
helységekl)l szabadossan erigálhassa, az nemes vármegyék
sem contráriiiskodván.

Itet)i. Szomljathelyen lak() liácz Péter és alsó-lendvai

Gombköt János passéroltattak által az Murán- só, bor.

karmazsin, kordován és más venálék kereskedésekkel.

Eíulem. Tömösvári három töröknek megengedtetett

szabad kereskedés.

IteAH. Maier János strázsamester obsitéroztatott, egy-

szersmind két más desertér némettel passíroltatott Tekin-
tetes Nemzetes Vitézl Bezerédi Imre uramhoz.

Eadem. Kardos Benedek passíroltatott Rábán ti
Kszegre és Robonczra.

Item. Bottyáni-árváknak jószágira adatott protec-

tionális.

Eadem. Pilis vármegyében lév veresváriaknak magán,
nemkülömben Boros-Jen és Ízen (írem. JJröm'f'} név helysé-

geknek egyszersmind protectionális.

Die 'i^. Jannary. Brigadéros Bezerédi Imre uram-
nak adatik értésére, hogy az innent beadott sebes németek
s rabok iránt vegyen quietantiát a cartellae commis-
sáriustól a portiók szerént: mert Pálfi János missilis leve-

leit pro quietantiis nem vehetjük, ezekkel penig nem lehet

oly sietve l)ánnunk, mivel fraus és dolus is lehet benne az

német részérl. Sümegi commendánsnak meg vagyon paran-

csolva, hogy az elbbi rabok iránt elégséges quiet:inti;íkat

extrahálván, mindenkor brigadéros uram requisítiójára rabo-

kat szállítson föl. Körmöndi passusokat járassa meg, és a

constitutiókriil tudósítson.

Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak, hogy
kszegi városon lév seregét quártélyúl adott faluikból

interteneáltassa s kszegieket ne aggraváltassa.

Item. Tekintetes Nagyságos Bakács Lukács uram
kesztheli fkapitányságra decretáltatik.

Eadem. Nemes Szála vármegyének missiliter, hogy
Kisfaludi László uramnuil in instani computust ineálván.

a zsoldosokat praestálja, adatik értésére.

Item. Nemes Pilis vármegyében lév 0-Buda név
helység protegáltatik.

Eadem. Cziráki Lászlóné asszonyomnak Nemes Vas
vármegyében lév nagy-lendvai dominiumira protectionális-

levél adatott.
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Item. Ugyan odamenetelre Czirálciné asszonyom em-
Ijerének passusa adatott.

Dif 2S. Jaiiuary. Szelestei Ádám uramnak, hogy az
Kábán csinálandó hídnak szükséges reparáltatásiban recur-
ráljon brigadéros Bezerédi Imre uramhoz assistentiáért.

Eadeni. Bi-igadéros Bezerédi Imre uramnak iratik, liogy

Szelestei Ádám uramat az Rábán csinálaiuhj hídnak repa-
ráltatásában segélyje és militáris assistentiát adjon mel-
léje, s vegye némely privatista impetitorok ellen maga pro-
tectiója alá.

Item. yeszi)rémi dob-csináló protegáltatik, hogy ad
personalem insurrectionem se a város, se penig másutt kíván-
taté) dologra ne hajtsák.

Eadcíii. Balog Ferencz uram sümegi föcommendáns-
ságra ad ulteriorem confirmationem decretáltatik.

Item. Szegedi Bálint uram cseszneki tocoinmendáns-
ságra ad ulteriorem contirmationem decretáltatik.

Eadem. Perczell Tamás veszprémi személynek a

Tekintetes Nemes Confoederáti(5hoz hittel köteles emlx-re
által vassal és másféle venálékkal vah) közönséges kereske-
désre passus adatott.

Item. Báczki és tótfalusi szigetbéli helységeknek és

abban lév lakosoknak parancsoltatott, hogy az Felséges
Fejedelem és az Nemes Statusok determináti()ja szerént a

provisió dolgában Nemes Fejérvár vármegyének az hadak
számára concurráljonak, valamikor ;iz emiétett vármegye
tisztei által proportionate limitáltatnak. Két parancsolatban.

Die ;^4. Januári). Telekesi Török István uramnak
order szerént a rál)aközi és tóközi szorgalmatos vigyázás
singulari tei- recommendáltatik.

Eadem. Kisfaludi Gryörgy brigadéros uramnak inti-

máltatott, hogy ezerestül Eábaközl)ül megindulván, siessen

igenessen Gyr eleil)en menni.
Item. Bernárd Nagy Ferenczet zsoldosadásra Kisfaludi

László uram ne adigálja.

Eadem. Gilányi uramnak missüiter intimáltatott, hogy
az szegénység aggravátiójárl voluntérjaival együtt sup("r-

sedeáljon.

Item. Bezerédi Imre uramnak recommendjíltatott
Kisfaludi Boldizsár, hogy instanti;(jál)an, úgymint Német-
Ujvárból atyja kihozatására, szóval l)ven deciaráit dolgai-
ban placidáljon kívánságát.

Eadem. Körmöndi Márton cseszneki commendánsnak
missiliter adntik értésére, hogy Szegedi B:ílint uram érde-
mes hazatiúságára nézve cseszneki föcommeud;inssáüra decre-
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táltatütt ; ejíyetí'i-tvón ö kcííyolmével, a (luardizoii és prae-

sidiumban találtató requisitumokrúl adjou informatiót,

s együtt kormányozzák a dolgot.

Iteni. iiál)akr)zl)('ii az víznek exundátiójára vigyázó

Edvi Ferencz név, Nemes Sopron vármegye esküdtjének

:

Töl)l) társaival együtt orvosolja, (a hajt'O

Eadem. Horváth Ferencz uram reqiiiráltatik. liogy

Szegedi Bálint uramat Csesznekben in facie loci instcllálja.

Dic V.>. Janii ari). Szélesi Ádám széplaki kapitííny

uram, Graniaricz Mátyás, Bene Ferencz s töbl) coadjunc-

tusi, személlyekben s jovaikban ad ulteriorem dispositionem

protegáltatnak, per al)solutum penig az ellenséggel vabí

communicátió inhil)eáltatik.

Eadem. Dai-vas Ferencz, Nógrád vármegyei vice-ispány

uramnak az túl hagyatott bagázsiának intertentiója recom-
niendáltatik.

Itcm. Mez-eörsi lakosok protegáltatnak s per absolu-

tum az l)orital-adástl inbil)eáltatnak.

Eadem. Praefectus Kadó Pál uramnak missiliter ada-

tik értésére, hogy Méltóságos Generális Eszterházy Dániel

uram disposítióihoz alkalmaztassa magát ; az kívántató hajók-

nak való deszkáit transferálja Szent-Gróttra, s mentél job-

ban s liovahamaré])b töl)b ácsokat hajtván, admaturálja.

Itern. Colonellus Kisfaludi László uramnak megiratik,

hogy ezután az illetín expedítió extrahálása iránt praejudí-

ciumával ne recurráljon Eszterházy Dániel uramhoz.
Die 26. Sümegrl megindulván, szerencséssen Keszt-

helyre, délután circiter három óra táj])an érkeztünk.

Eadem. Nemes Veszprém vármegyének missiliter. hogy
az Nemes vármegye perceptoritiÜ számot vegyen ; insinuálván

magát, a Nemes vármegye arra dei)utálan(l() emberét fogja

ott expediálni annak számvételére ; vagy, ha megholt, a mara-
dékitúl vegyenek.

Die 27. Januári/. Bertóti István érsek-újvári commen-
dáns uramnak. Az érsek-újvári ház tájékára ]N[éltóságos Úr
ott lév cseléd jesingularis protectiója alá recomniendiíltatik.

Eadem. Szluha Ferencz érsek-újvári praetectus uram-
nak a szabadult rabok quietantiái Pálfi leveleivel együtt

megküldettek, és hogy brigadéros Bezerédi Imre uram negy-

venötöt adott bé Soi)ronban. Sümegrl penig hatvant vittek

fel, in universum százötöt adtának bé, adatik értésér^'.

lton. Engel-Majer Jakab lcsei commendánsnak (??)

az novellák communicatiója recommendáltatik.

Die 28. JanuanJ. Generális Commissárius Csáki István

uramnak az innens földbéli constitutió és ellenséges con-
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junctrák, sümegi concursiison ltt deteniiinátiíjnak trans-
mittált seriessével adatik értésére. A commuiiicátió folyta-
tása recommendáltatik.

Eadem. Brigadéros Balog Ádám uramnak adatott
értésére, hogy Mura és Dráva körül lév rácz ellenségnek
mostani csuporto/ására szorgalmatossan vigyázván, Isten
segítségébül azon legyen, hogy resistáljon. Segétséggel nem
biztattatik, mivel distractim, széltiben vannak az hadak.

Item. Praefectus Radó Pál uramnak adatik értésére,

hogy minden dolgait seponálván, ügy alkalmaztassa ütját,

hogy i)ro prima affuturi mensis Feliruary az Dunapai-ton
Karvánál lehessen, ott jó disposítiókat tévén, hogy az Asszony
bátorságossan általszálííttathassék.

Die 29. Jaunary. Korvíni János mustramester uram-
nak adatik értésére, hogy elsbben is Kis Gergely ezeréhez
vévén ütját, Goda István öt seregét, Török István 120
személybl álló katonáját Szab(3 Pál hadnagygyal, Xisfaludi
György egyet, Kisfaludi László egyet adván, reducálja

;

onnéd Balog Ádám uram ezeréhez kaposi, siklósi, pinezeheli,

uzorai, simontornyai, Szili György és commcndáns Horvát
Perencz fráj-compániáit és dorogdit reducálja; onnéd men-
vén Török István ezeréhez, Pet György öt compániáját,
magát pedig vice-colonellussá instellálja. Ha a reducálandó
tisztek között (com'petentia) exoriáltatnék, ex officio sibi

incumbenti com])ellálja.

Fádon. Brigadéros Babócsai Ferenez uramnak az
innens föld constitütiói és conjunctürái, s mostani concur-
sussal lett végezés is communicáltatván, transmittáltatik.

Item. Balog Ferenez sümegi commendáns uramnak
intimáltatott, hogy két taraczkot, két tung (foiDKt) puska-
port is küldjön 8iniontornyára, kevésszámú népet commendí-
rozván melléjek.

Eadem. Tápi-Szent-Miklóson lakos, Méltóságos Gene-
rális uram Excellentiája embereinek, Szalx) István és

Szíjártó Istvánnak generális passusa adatik Dunántulsó
földrül, Döbröczen s távullnníl is innens földre sóval való

kereskedésre.

Item. Kisfaludi László colonellus uramnak missiliter

intimáltatik : Bizonyos, reducti() szerént Tekéntetes Nemzetes
Vitézl Kisfaludi György l)rigadéros uram ezerében esett

két seregét, továbban intimátiómtül sem várv;in. (xhi trans-

mittálja.

Eadem. Visnyai Miklós tiszttartónak megengedtetett
Vágón tül Vízközl)en való menetele s ottan lakása mis-
siliter.

THALY Kálmán: ESZTERUÁZY a. TÁnORI KÖNYVE. 40
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Item. Dévai Átlóim, lcsei jx'tstamestcr uramnak recom-

inendáltatnak ('£'/í//e/-^Majer Jakal) uranmak sz(')ll<). ]\Iélt(')-

ságüs Föffeiicrális uramnak levelei ; további correspondentijí-

nak jobb rendijén folytatására nézve mindenkor azon leveleket

fideliter transmittálja a deversiált helyekre.

Eadem. Méltíjsájíos Generális Gróíf Eszterházy Dániel

uramnak missiliter adatik értésére, hogy Nemzetes Vitézl
Kisfaludi Lászlí't lovas colonellus uram kegyelme ezerebéli

tisztek quártélyokbiíl excessusképpen hajtott és ervel sze-

dett szekerekkel való éléseket a nemes vármegye vice-is])ány

uram által, — ugyan kegyelmének intiniáltatott, hogy az(»n

élést egészlen visszaadja a szegénységeknek. Azoml)an java-

soltatik Vázson (VázsonyhÖ) alkalmatos subsistentiájára.

Dic 30. Jannary. Laib-gvardial)éli káplár orderezte-

tett alattavaló tíz közlegényével, hogy menvén Sümegre,

minden disposítióitúl Tekéntetes Nemzetes Vitézl Horváth

Zsigmond fcommissárius és director uramnak függjen

alatta valóival.

Eadem. Nemes Somogy vármegyének intimáltatott,

hogy Nemzetes Vitézl Zsankó Boldizsár uramat ismerje

vice-ispánjának.

Ifem. Nemes Tolna, Baranya vármegyéknek intimál-

tatik missiliter, hogy Nemzetes Vitézl Bezerédi János

uramat azon nemes vármegyék vice-ispánjának ismerjék.

Die 31. Jannary. Brigadéros Kisfaludy György uram-
nak adatik értésére, hogy az körmöndi blo(]uádát szorossan

tartsa és erssen vigyáztasson: netalántán az környl-bell
lév faluk valami eleséget bé ne vigyenek, és minduntalan

patalléroztasson. Kérését .'/o7 A-eOv^r?) penig a vái'iiak bizonyos

considera fiókra nézve protrahálja.

Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak adatik

értésére, hogy az körmöndi connnendánsnak levelei acclu-

dáltattanak, és mostani szkölt állajKftjára nézve, tegyen

rándulást a várhoz és jó disposítiókat tegyen. A várnak is

kérését attentálja.

Item. Extain fEcl-sfchi) Jánosnak intimáltatott, hogy

Fodor László uram regementjébl kétszáz válogatott greg:í-

riusokat és ötven granatérosokat jó tisztekkel küldjön

Bezerédi Imre uramhoz ad operationem Körmöndiensem.
Eadem. Balog Ferencz sümegi commendáns uramnak

parancsoltatott, hogy a muníti('>kat szekerekre rakatván. (»ly

készen tartsa, hogy a midn brigadéros Bezerédi Imre uram
fogja kívánnyi, mindenkor megindulhassanak vélek.

Ifcm. Palásti Ferencz fstnízsamester uramnak missi-

liter intimáltatott, hogy nem szükség már az regement
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részérl Xemes Somogy vármegyében az félliolnapi restan-
tiáért valakit expediálni, mivel annak kiszedetése brigadéros
Balog Ádám uramra vagyon Inzatva. Kesztliely.

Eadem. Szent-endrei lakosoknak megengedtetett Saár-
közben két bárkával való menetelek, s ottan halakat vásá-
rolván, szaliadon kereskedhessenek.

Item. Finta Pál, Tekéntetes Nemzetes Vitézl Bezerédi
Imre brigadéros és lovas fcolonellus uram kegyelme
voluntérjának i)assus adatott: maga dolgait némely helysé-
gekben végezvén, azonnal siettesse útját emiétett l)riga(léros
uram után.

Dle prhna Fehnwry. Colonellus Török István uram-
nak Szelestei Ádám (levele) includáltatván, a Rábán kíván-
tató hídnak erectiójában maga is fáradozzon, s promoveálja
azon köz-j(')t.

Eadem. Méltctságos Magyarországi Fgenerális Székesi
Gróff Bercsényi Miklós uramnak Excellentiájának Grófi
Turnóné asszonyom accludált instantiája recommendáltatik

;

ugyan ö Excellentiájáuak Gzirákiné asszonyom néhai mának
halálával (Dunáit) túl okoztatott expensák refundáltatása
is recommendáltatik: iSzalai István uram itt késése pedig
mi okra nézve lett légyen P repraesentáltatik.

Item. Komáromi István vice-ispány uramnak adatik
értésére, hogy Szálai István uram a Dunán általmenetele
alkalmatossíígával Ijagázsiája alá szekereket adasson, az
ónodi gylésre deputált diurnumját pedig megfizettesse.

IJie 2-da Fehruary. Commendáns Balog Ferencz
uramnak megiratik, hogy Bezerédi Imre uram számára
küldend munítii) alá Bogyai György vice-ispány uram
szekereket fog adni.

Eadem. Golonellus Kisfaludi László uramnak missi-
litcr intimáltatik, hogy tisztei által a szegénységen extor-
queált portékát az acludált specificátió szerént restituál-
tassa; azután jobb disci])linál)an tartsa a commend('»t.

Item. Nemes Xógr;íd vármegyének, hogy az általkül-
díitt gyalog dragonyosokat vice-colonellus Éévai Mihály
urammal együtt in gremio sui inquartirizálja. s emiétett
vice-colonellus uram kegyelme szavainak i)edig nemcsak
hitelt, hanem in eifectu i)i(>i)()sítiójában adlal)(»rálni ne ter-
heltessék.

Die 3. Fehruary. Keszthely. Gilányi János ka})itány
uramnak orderében intimáltatik. hogy 100. — nemes rcgc-
mentekhez nem köteles — személyeket fogadván, fráj-

comi^ániát erigálliasson : mindazomíltal ólierst-lajdinimti
ranggal immediáta dopendentiáj:ít tudja brigadéros Bezerédi

40*
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Imre uniiiitól ; az regulamentális observátiót s catheíióriát

megtartsa.

Endem. Gilányi János kapitány uram 100 személylnil

áll(') trájc()m])ánia-kai)itányi hivatalra decretáltatott.

lton. Sz('nt-<i;n')ti Sziil)ó János keszthelyi j)óstamester

uram minden impositiíkrúl s contrihútióktúl, personális

quártélyoktúl s forspontozástúl immunitáltatván, specialiter

jírotegáltatik.

Eadem. Méltóságos Generális uram ö Excellentiája

circa horam octavam matutinam megindulván Keszthelyrl

Devecserhen, ugyanaz naj) szerencséssen Sümegre érkezett,

s másnap Devecserhen.

Sümegen voltak ezen expedítiók

:

Friiíio. Szegedi Bálint cseszneki commendáns uram-

nak intimáltatott, hogy Keresztesi névö lahancz had-

nagyot társaival együtt assignálja Révai Mihály uram-

nak, a ki általviszi ket a Dunán, ^Murán várában áres-

tomban.
Secmulo. Berthóti István érsek-újvári commendáns

uramnak, hogy a minémö húszig való német kuruczokká

lettének s Bévai uram által expediáltattanak a Dunjin

által : azokat praesentálja Babócsai Ferencz uramnak Sze])es

Vílrmegyében.

Eadem. Fái István murányi commendáns uramnak
recímimendáltatott : Keresztesi névö hadnagyot társaival

együtt kemény árestomban tartassa ; Farkas Mihály anyját

admoneálja liai kijövetele iránt, másként maga is fel fog

vitetni az várban.

Item. Bezerédi Imre uramnak intiniáltatott, hogy a

Sümegen lév német rabságbúi 21-en kuruczokká lettének,

kiknek is nevek és arról való testinioniális ö kegyelmének

megküldcíttenek.

Endeni. Soezki (SzekcsÖ) helységnek és azokban lév
fejehajtott ráczoknak conservátiójokra protectionális adatott.

Item eadem. liesolváltatott, hogy az feljebb megírt

huszonegy kuruczczá lett németeknek egy-egy tallér adat-

tassék ex cassa Ccmimissariatus.

Eadem. resolváltatott, hogy sümegi két compániának
adimi)leátiójára ugyan a Nemes Commissariátusság 300
forintokat adjon, nemkülömben. ht)gy azon gvardizonnak

félesztendeig holnaponként vah't fizetését is exolválja.

Item. Balog Ferencz sümegi commendáns uram néhai

Móré (Móri/) István ezerebéli óbersternek resolváltatott.

Die 4. Fchraan). Darvas Ferencz uramnak, hogy az

ország sóját mentlhamarébb általszállíttatni el ne mulassa
;
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másként, liahogy általszállíttatásál)an fogyatkozás lészen

:

kemény számadással fog tartozni.

EiKlcin,. Horváth Ferencz uramnak Bezerédi János
uram Tolna és Baranya vármegyék vice-ispánjává lett
placidatiója intimáltatott; a mellett, hogy a régi vice-
ispányok házát a, várban assignálja : recommendáltatott.

Item. 8zluha Ferencz uramnak, hogy az almásiaknak
öt szapu gabonát, — kik levelekkel által s meg által szok-
tak járnyi a Dunán — adasson, és Pap Istvánt is fizetése
iránt contentáltasson, recommendáltatott.

Item. Devecserben penig ezek az expedítiók voltának,
úgymint

:

Eadem. Nagy- és kis-czenkieknek, hogy a passus nélkül
föl s alá járóktúl ne aggraváltassanak, protectionális-levél
adatott.

Item. Bezei-édi János uramra intimátió, hogy Nemes
Tolna és Baranya vármegyékben siettetvén útját, ottan
vice-ispánságra installáltassa magát.

Eadem. Két emberét hogy Gyrben küldhesse. ])assus
adatott.

Eadem. Vlasics (János) uramnak intimáltatott, hogy
Nemes Tolna és Baranya vármegyéknek prothocolumit és
más mindenféle signatúráit és Írásit a pecséttel együtt
említett Bezerédi János uramnak assignálja.

/íem. Somogyi Ádám uramnak, íiogy Nemes Veszprém
vármegye instanti;íjára, kiben az régi perceptorok szám-
adását adurgeálja: minthogy kegyeimé interessatus, cum
sufficientibus requisitis pro die 19? February Pápára com-
pareálni el ne mulassa.

Eadem. In simili, mutatis mutandis, Víghelius (Véij-
helf/i/ János és Kenessey Péter uraiméknak, abban a maté-
riában Pápára való comparítiójok injungáltatott.

Item. Kell Lrincz név németnek passusa adatott
Ersek-Ujvárban való menetelre, kiben is recommendáltatott
Reyier uramnak, hogy laidinands.-ígra ai)i)lic:ílja az arto-
lériában.

Eadem. Kitrlóczy Imre commissárius uramnak, hogy
az karabélyos regementnél obveniált marhabröket az nenies
vármegyéktl arra deputált embere kezéhez adni el ne
mulassa, mivel az aj)ró mundérungot az nemes vármegyék
praestálták az militiának.

Eadem. Pacsai lakosoknak ju-otectió adatott az alá
s föl járó (katonaság) aggravátiója ellen.

Item. Kisfaludi László colonellus uramnak, hogy vice-
colonellust Besenyeit ide expediálja és az lendvai ispánt
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megver fhatlnagyát Sümeíí várában árestoiiili.tii küldeni el

ne mulassa, másként majíii fog érette személyéhen szenvedni.

Die ÍJ. Fehraary. Szekeres István colonellus uramnak
repraesentáltatik, hogy vigyázatlansága miatt Nemes Fejér

vármegye lakosi kíizíitt szerteszéllyel szabadon jár a császár

pátense, mely által az nemes vármegyéket Pozsomban ])ro

20. currentis invit;ílja. Azért, hogy kegyelmét efféle tííbb

panaszok ne érjék, serio intimáltatik effélékre val(3 vigyáz;ts.

Eadem. JMéltóságos Fgenerális uram ö Excellentiája

ezerebéli, Víiríiskönél (ITO-").) sebben esett Kurucz Gyurka
név katonájának passus ailattatott akármely vármegyél)en

találtató orvoshoz való menetelre

Item. Landor-fejérvári törököknek keresked passus.

Eadem. Losonczi János uramnak, Fejér vármegyei

vice-isi)ánnak 60 akó borra passus adatott, hogy Gyrben,
feje váltságáért bévihesse.

Item. Brigadéros Bezerédi uramnak az körmöndi
o])crátiónak attentátiója recommcndáltatik, mely hogy sze-

rencséssen végben mehessen, adjnng.íltatik kegyelme mellé

Fodor László uram regemcntjéböl 200 gregárius és 50
granatéros, — a mellett Sümegrl elegend munítió.

Item, intimáltatott, hogy az Sümegen lév német rabok-

nak egyrésze kuruczczá lett s az megniaradott része penig

Giláni uram által kegyelméhez expedijíltatott. — Aftidiíl-

hatja óbester Schillinget, hogy Csesznekbl és Csobánczb(')l

több rabokat is praesentálhat.

Eadem. Fodor László uram regementje])éli Ekstajn
név vice-colonellus. uramnak intimáltatott, hogy 6. Februai-v

infallibiliter megindítván az 20(> gregáriust és O grana-

térost, expediálja igyenessen hollósi hidakhoz ; ottan az

Sümegrl hozandó munítióval magát conjungálván. briga-

déros Bezerédi uram disposítiój;ítúl függjíinek.

Ifem. Balog Ferencz sümegi commendáns uramnak,
hogy még e jöv étczaka fölrakatván az praeinsinuált muní-

tiót, idején expediálja az hollósi hidakhoz, az fenn specificált

200 gregárius és 50 granatéros conjunctiójára.

Eadem. Losonczi János Nemes Fejér vármegye vice-

isp;ínj;ínak. ^Minthogy az gerezdesi (keresdesi'^ ) fiscalitiísok-

ból az nemes vármegye szükségére nem succurrálhatni

:

resolváltatott, hogy az Nemes Commissariátusság által

Szent-Gálra hordatott gabona pro alleviatione Nemes
Fejér Víírmegyének assign;íltassék.

Ifein. Bi'igadéros Balog Ad;ím uramnak appraecálta-

tott, hogy ezután nemcsak zászlót nyerhessen, hanem tisz-

teket is foghasson.
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Eadem. Méltóságos Generális (ralántliai Gróff Eszter-

házy Dániel uraninak intiniátiója megküldetvén, még penig

:

eljöhet szerdára vagy keddre Sümegrl Devecserben, az

ott lév commendánssal.

Ifem. Gábor György, ISTemes Szála vármegye ispán-

jának, hogy a miném liquida praetensiója vagyon Méltó-

ságos Generális Galánthai Gróff Eszterházy Dániel ur;imnak

Nemzetes Vitézl Bogyai György uram ellen : annak deci-

siójára egy competens terminust praefigálván, tétessen

satisfactiót az megkárosított résznek.

Eadem. Balog Ferencz sümegi commendáns uramnak,

hogy az muníti('»val olyan tisztet ex}Kídiáljon az hollósi

liídhoz, a ki mindenfelé tudja az helységek sítussait, és a

midn az ellenség kicsapná magát Sárvárból, retirálhassa

az munítiót.

Die (). Fehniary. Méltóságos Generális Eszterliázy

Dániel uramnak missiliter, hogy Török István fcolonellus

és senator uram ezerébl a miném ordinantiára való

katonák jöttek, azok o Nagyságához transmittáltattak.

Eadem. Nemzetes Vitézl szigligeti Lengyel Miklós

uramnak parancsolat adatott Nemes Somogy vármegyei

vice-ispánságra, és egyszersmind recommendáltatott is ugyan

hivatal szerént azon vármegyé})en.

Itein. Nemzetes Vitézl Petróczi János laibquardiám-

béli zászlótartónak adatott passus Kszeg felé.

Ttcni. Szalay Mihály íldrán), Aféltóságos Fgencrális

és Locumtenens uram Excellentiája secretáriussiínak

l)assus a Dunán által való menetelre.

Die 7. Fehniary. Török István uramnak, Kisfaludi

György uramnak ezerével Fejérvárhoz való érkezése notih-

cáltatott. Az százötven katonaságnak kiadását ne diflicul-

tálja kegyelme. Szelestei uramat ne mortiíicálja az híd

reparatiója végett, mert már az naponként elkészöl.

Eadem. Csákány uramnak, hogy az hidak csinálta-

tására rendeltetett deszk;íkat és három mázsa vasat

praestálja.

Item. Bezerédi Imre urainnak az sümegi rabok ir:ínt

válosz adatott. Az 500 gregárius és 50 granatéros hollósi

hidakhoz már expediáltattanak az körmöndi operatiókra,

kire is Isten segélje szerencséssen. — Hogy Botka Ádám és

Szegedi Ignácz uraimék ]\lélt('>s;ígos Magyarországi Locum-
tenens uram Exccllentiája ;íltal consoláltatván, az kív;ínt

tisztviselésre (ale.í)'edessé(i ^ Örnatiymg) resolváltattanak,

intimáltatott. Pálíi Miklós uram levele kegyelmének

rccludáltatott, más levelekkil együtt.
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Endem. Somogy^i Ádám uram directiója alatt lév
ezerében ^Méltóságos Úrnak, a devecseri seregben fhadnagyi
hivatalra Bék Jánosnak decretiim adatott.

Item. Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fge-
nerális Tarunknak Excellentiájának az artollériák és

muníti('»k sok fogyatkozásik. és Balog Ádám bri<íadéros és

lovas tVífolonellus uram Murán túl tett triumphusa iránt.

Eadem. Cseszneki commendáns Szegedi Bálint uram-
nak az kívánt tíz katona nem resolváltatott, sem peniü

hant-granátok (ht'zi-granátol) nem assignáltatnak. Az cis-

ternát csináltassa meg a végház szükségére fából, faragott

deszkából. Az ott lév szénát hordassa Devecserben.

Ifem. Ekstain János uram levelére az regimentre solli-

citált stipendium nem placidáltatott, míg az óberster az

ezerhez nem érkezik. Jól cselekedte, hogy az commendérct-

zottakot elküldötte Bezerédi uramhoz. Kajjun lév Sulcz

név kapitány az árestom alól felszabadíttatott.

Eadem. Szegedi Bálint cseszneki commendáns uram-
nak missiliter adatott értésére, hogy az miném széua vagyon
ott : harmincz vagy negyven szekérrel hagyjon ott. a tíibbit

ide Devercserbe szolgáltassa ; nemkülömben az hátramaradott
rabok küldessenek Küszegre Bezerédi uramhoz. Hasonló-
képpen parancsoltatott, hogy nem fNemes?) Körmendi János
uram Csesznekben lév javait ki engedje vitetni és áruitatni.

Item. Bogyai György, Szála vármegye vice-ispánjának

missiliter adatott értésére, hogy már a confuírozásbl meg-
érkezvén Móré ezeré, ordereztetett elbbeni quártélyában

:

ha penig ott nem lehetne, inquartirizáltassanak.

Die 8. Februári). Szekeres István lovas colonellus

uramnak missiliter intimáltatott, hogy a Fejérvárból kijöv
currensekre és egyéb pjítensekre szorgalmatossan vigyáztas-

son, hogy azok az falukon ne jártassanak; st, hogy azon
parancsolatokra semminém élést ne engedjen bevitetni.

Committáltatott : az marhabröket tartsa az regement szük-

ségére, s nem másra fordítsa.

'Eadem. Berthóti István uramnak missiliter megköszön-
tetett, hogy a Méltóságos AsszonyC-íírí/-; az Uunán által

való költözésére hajókat, álgyúkat és mind lovas s mind
gyalog hadakat küldött, s a jó correspondentiák recommen-
dáltatnak.

Ifem. Thalaba INIáté uramnak musqua-országi expe-

dítiója végett a jó correspondenti;ík onnan is recommendiíl-

t.itnak kegyelmének.

Eadem. Szke Mihály uramnak az idevaló circum-
stantiák missiliter értésére adattak.
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Item. Antalovics Mártonynak iiiissilis. Kis líríiacská-

nak kassai útja és subsistentiája specialiter recomineii-
(láltatik, nuiiikiilömben az jószágbéli oeconomicininiak admi-
iiistrátiója.

Eadem. Szaljadi Miskának rézpoltura pénz a végre
adatik kéziben in fl. 1000, hogy szegénység között Balog
tájára dicákra osztassa ki tiszttartók által; nemkiil(inil)en

Murányban lév dnlga ruliííkat liogy gyakran szellztesse.
Item. Visnyai Miklós tiszttartó uramnak az Vág mel-

lett lév dolgok qiioad oeconomiam, nemkülönben szarvas-
marháknak eladatása specialiter recommendáltatik.

Eadeni. lievier uramnak muníti<')nak, mozsároknak,
pattantyúsok hzetésének, nemkülömben l)izonyos artholléria-
béli ofíicírnek ide való küldéssé recommendáltatik.

Item. Ebeczki Sámuel uramnak missiliter recommen-
dáltatnak az gyakori correspimdentiák, több ])articularitá-
sokkal együtt.

Dir 9. FfíJjntariJ. Genei-ális Eszterházy Dániel uram-
nak tihani apátúr causája decísiója recommendáltatik, quae
facta est per modum appellatae resuscitationis, et simul series

])rocessus transmittitur.

Eadem. Acsádi Pál vice-is])ány uramnak, hogy az
ventitált causának processusait cum omnibus actis ide trans-
mittálja.

Item. Körmendi János cseszneki substitutus commen-
dáns uramnak az kuruczokká lett rabok dolga recommen-
dáltatik, liogy Kévai Mibály uram kezében adván, küldje
által az Dunán; a többit i)edig, a kik honuígiumot le nem
akarják tennyi. Keresztesi név labancz haclnagygyal rész
szerént Muránban küldjék, rész szerént pedig ide Sümegre.

Eadem. Az Tekéntetes Nemes Vármegyt^nek a/ íiliális

postáknak erectiója recommendáltatott, hogy a midn gyri
Szabó Péter pápai postamester uram fogja requirálni : in

locis solitis hisce partibus egy-egy négylovú kocsikat tar-

tassanak.

Ite)!}. Andrási István uramnak által való jíivetelirl

és az sümegvári fortiticátióról, ügy az körmentli operatiók
végett Íratott.

Eadem. Németi Györgynek az érsek-újvári oeconomia
folytatása és az égetés s az borok j(') conserv;lti('»ja recom-
mendáltatott.

Item. Kovács János uramnak intinuíltatott. hogy
Hellembacli ellen tovább is inquiráljon. és ha valamit
eruálhat ellene, informátiót adni ne difticultálja. Tttvaló
constitútiók megirattanak.
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Die 10. FelifiKírj). Sühk.'-íí {•(tniiiii'iKhíiis Balofí Fe-
i'encz iir;mmak .-i doctoi- ós ajxjttícárius cuiii specifica-

tioiití intorteiitioiiis traiisiuittáltattanak : kiknek ho^'v pi-o

))rinia intiada ej^y lioliia])i fizetseket juxta si^natura

adja iiicií.

Kddern. Móltósájíos Generális Galántliai Gróö" Eszter-

házy J);íniel iiraiiniak iiie^ni-;itott, liojív Domonkos Ferencz
uram commendáiissáj^a alkalmatosságával semmi novitás

nem iutroducáltatik a praesidiumban, mivel nem szabad
lészen ö kegyelmének ])raedicátort exercitiumra l)évitetni.

Rendeltetni fog ö kegyelme mellé egy vice-commendáns. a

ki affélékre vigyázzon. Xyitrai János commissáriusért adhatni

4 német ral)ot. — Balogh Ferencz praetensioi Sümegen
fognak honificáltatni.

IHc 11. Frhrnnry. Palásti Ferencz uramnak intimál-

tatott: Hahogy még a karal)élyos reginu^ntre (»l)veni;iland('t

félludnapi ohtingensnek kiszedésére senkit sem expediált.

tehát expediáljon egy l)izony()S, ahoz ért tisztet az regiment

részérl Nemes Somogy vármegyében, a ki azon obtingenst

ki tudja szedni a regiment számára.

Eddcni. Sümegi comnieudáns Balogh Ferencznek
értésére adatott Méítós;ígos Úrnak Sümegre való menetele

;

azért, hogy készen várja az tisztességes szob;íkkal, — inti-

máltatott.

Eadeui in siniili. uiutatis mutandis. sümegi tiszttartó

Farkas Jáinosnak, hogy azon alkalmatosságra fát. vizet és

egyéb necessáriumokat i)rocurálni el ne mulassa.

Eadem. Légrádi Mihály, karabélyos regimentenibeli

hadnagy, az megírt regimenthez Xenies Szála vármegyében
passírol tátik.

Eadvni. Azon regimentbéli kapitány. Z:inu)li György
uramnak comniittáltatott, hogy a Devecserben magával
hozott ötven dragonyosokkal siessen a regiment után. a

marsban oly conimendiU tartván, hogy semminémö i)anasz

ne érje.

Eadeni. Szili ALírtony, Príny Farkas ezerebéli had-

nagynak, Fölséges Urunk pátense mellett parancsolat adatott,

hogy elszélyedett katonáit congregálhassa. ak;ir nemes, akár
közrendbeliek lettének légyen.

Eadem. Nagy-vázsonyi praesidiumban lakozó katona-
ságnak s vitézl renden lévknek a Fíilséges Fejedelemtl
kiadott ])rotecti() contirmáltatott. nemkülömbeu specialiter

Nemes Szili Al:irtony hadnagynak eoiupiíniájiibúl levknek
cselédjei sz;illástart:istúl és szekerozéstl exinuUtatások, a/(Ui

protectiónak couíii-uiáltatíísában exinuíltattak. (If/f/.)
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Eadem. V;ís;ír]ielyen lakozó Ugy Erzsébet név szegény
özvegyasszonynak, (lyarmathi Istvánnénak placidáltatíjtt

protectionálissa, hogy minden torhviseléstl innmmit.íltassék.

Die 12. Fehruarjj. Balogh Adáni uramnak missilis.

hogy tovább is ])()rtáztasson Szigetvár felé, és azon gyüle-

kez ráczságnak intentumát ex . . . (ürc^ ^tdif ; ejploráljn?)

Kist'aludi László uram elment a regimenthez. Toronyi Ijászló

uramnak meghagyatta tik, hogy a regimenthez transferálja

magát. Bessenyei Lászh) ui-amtúl azon két sípos gyermeket
felkérje. Azon pari])át, kit a(h)tt Méltóságos Fgenerális
uramnak, repraesentáltatott nevével.

Eiuhnii. Luka Benedek uramnak quártélya assignáti()-

jának sok conse(]uentiák miatt vah) lehetetlensége missiliter

intimáltatott ; st, hogy inkál)b Méltóságos Magyarországi
Locumtenens és Fgenerális uramhoz (kinek fÖlovász-

mestere vala,) általmenni siessen, persvadeáltatott.

Die IS. Fehnuir'}). Mélt(')s;igos Magyarországi Locum-
tenens uramnak Excellentiájának Körmönd várának
megvétele, töbl) i)articuláris, már ez ennekeltte l)vebben
repraesentált occurrentiáknak reiterati('tjával repraesen-

táltatott.

Eadem. Szarka István uramnak ])óstatál)la Küszeg
felé

;
de Sümeg.
Eadem. Palásti Ferencz óbrst-bochtmajster uramnak

missiliter adatott értésére, hogy az nemes regement inquar-

tirizáti('»j;íban szívessen fáradozzék, és a ^furán által expe-

diáljon embereket az ellens(''gre, circumstantiának meg-
vizsgálására, nemkülönl)en az kiket lát hasznosnak. .íltal-

passíroljon. Devecser.

Die 14. Fehrtífirij. Nemzetes Vitézl Horváth Ferencz
simontoriiyai commendáns uramnak orderben intimfiltaíik.

hogy Palkovics Ferencz uram o(ht ord(M'ezt(>tett mindenféle

defectusoknak rectiíicatiójára, úgy a ))r;iesi(liuiii circum-

stantiáinak megvizsgálására ; kirül is inform;íti(')t vár a

Mélt(')s;íg()s Geuer;ílis. Licumb;ílni fog azért kegyelmének,

hogy emlétett Palkovics uramat mindenekrül intorm;ílja

:

nemkidömben Bezerédi Jánost, Nemes Tolna s Baranya vár-

megyéknek vice-ispánját concernáh) dolgokban ne avassa

magát, kihezképest vah') fárad(»zásiltaii kegyelim't ne impe-

diálja. Sümeg.
Eiidrni. Clyarmati A(híiu. Kislaludi György uram

óbrst-lajdinantjának order által intimáltatik, hogy az ellen-

ség motusira vigyázván, s j('» kímeket, ^portáit küldvén.

Török Tstvjtn, Szekeres István t's Hgyészi Ad;ím urainiékkal

jó commuuic;iti()t tartson : e mellett, hogy expressns rege-
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iiH'iithrli tisztet küldjön Nemes Veszprém vármefjye vice-

ispányúhoz, ö lv('ííyelin«''n('k sz(')ll(') levéllel, kitol is iiif(»i-iii;iti('tt

vegyen a regiment sul)sistenti;íjiirri rendelt falui ii'ánt. Más
particularitások is intimáltatnak. — Sümeg.

Iteni. Tekintetes Kisfaludi György brigadéros uram-

nak missiliter adatik értésére, hogy Szombatheli Ferencz

helett Gyarmati Ádámot az óhrst-lajtnantságra. Hei-telendit

jDenig föstrázsamesterségre Gyarmati lielett promoveálta

Méltóságos Generális Urunk ; kiknek is mentlhamarébl)
való instellátiójok committáltatott.

Etuli'iii. Nemes Tolna és Baranya vármegyékiu-k inti-

máltatott, hogy Nemzetes Vitézl Bezerédi János uram
vice-ispányjokká praeíigáltatott ; egy terminust praeíigálván.

in praesentia Domini Provinciális Commissarii Francisci

Palkovics instelláltassék. E mellett, hogy k a nemes vár-

megye excessusit areeálják, és az egész Somogy vármegye

dézmái is simontornyai praesidium subsistentiájára appli-

cáltassanak. Sümeg.
Item. Karakó név helységnek speciális ptotecti('>.

Sümeg.
Eadem. Brigadéros Balog Ádám uramnak orderében

intimáltatott, hogy az compániákat rendben vévén, némely

compánia nélkül való tiszt uraiméknak compániát adjon.

Azonban miném impositák legyenek az Somogyságon? kik

által limitáltattak azon impositák? megírt brigadéros uram
inquisitione mediante investigálván, Méltóságos Genenílis

uramat genuine informálja. — Sümeg.
Die 15. Februári). Nemes Veszprém vármegyének

intimáltatik, hogy Gyr elein való bloquáda sul)sistentiájára

szakaszszon némely falukat a maga processusibül. Siinu'g.

Item. Parti László csuszó-mászó koldusnak koldul('>-

levél resolváltatott.

Eadem. Kszeg városának missilis, hogy az nutstani.

Pozsonban celel)ráladó diaetára deputált embereit simplieiter

nem bocsáthatni; hanem Isten odavivén ]\Iélt('»ságos Vrat.

kívánván magának oly securitást csinálni, a kivel princip;ílisi

eltt számot adhasson, coram et in praesentia fogja resolválni.

Item. Colonellus Török Tstvjtn uramnak kemény order,

hogy Vígh János és Kecskenu'ti d;ínos név excessívus

hadnagyait nu^gzabolázza, másképpen megfogattatván, hadi

törvényre vonyatnak. E mellett lévén híre, hogy Sziget- és

Vizközbcn az ellenség gyülekeznék, — a végre: a miném
imposit;íkat porti('>jul vetett a szegénységre, mivel lionis

módis ki nem szedhette. (>tiam hostilitate mediante kívánja

exe({u;ílni ; in easu neeessitates azért emiétett colonellus
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uram legottan l)rií;atl(''ros Kisfaludy György uram Gyr
elein lév militiájáuak Cüiijunctiójára siessen, és unitis viribus

az ellenségnek resistáljanak.

Eadem, Szekeres István uramnak in liaec matéria order.

Item. Hgyészi Ádám uramnak ugyan in haec matéria
order, hogy kegyelmek is in casu necessitatis siessenek az

Gyr elein lév hadaknak conjunctiójára és egész erejének.

Die K). Fehruary. Kesztheli lakosok instantiájára

elpusztult templomjoknak megépétésére kolduló passus ki-

adatott.

Eadem. Fekete István colonellus uram instant iájára

passus resolváltatott, hogy Gyrben, árvaságra jutott gyer-

mekei subsistentiájára néha-néha szabadon küldhessen holmi
aprólékos élést. Devecser.

Dia 17. Febrnary. Ugyan Devecserl)en adatott passus

Méltóságos Fgenei'ális Urunktl csányigiaknak, hogy a

passusokon lév koldusok a forsponttl mentesek legyenek.

, Eadem. Szegedi Pál uramnak szólló levél, némely
szegény ember erszakkal eli)raedáltatott borairul való satis-

factió iránt.

Item. Ráczki és tótfalusi sziget körül lév tanyák
halászainak parancsoltatik, hogy az általok fogandó halat

nem másnak, hanem azon hallal vah) kereskedésre rendelt

személyeknek adják.

Eadem. Csánigi Nóvák Mihálynak adatott pai'ancsolat

némely adóságának hamarábbvaló megvételére.

Item. Nemzetes Szegcnli Bálintnak missiliter paran-

csoltatott : Pacsa Istvánnak distrahált borait contentálja.

Eadem. Horvátli Zsigmond uramnak Velenczei J;ínos

név vice-hadnagy kárvalL-lsira nézve recommendáltatott,
hogy egy paripa árát adjon néki.

Item. Thétieknek adatott protectionális.

Eadem. Kraki't-Síircsökön lakozó Dés János, Dés
Mihály, Berzseni János és negyedik is eximáltatnak ])r()tec-

tionális mellett, katonák lévén, a köz-forspontozástül és

quártélytartás túl.

Item. Szent-iváni Horváth Istvánnak adatott passus

a szabad kereskedésre ])ékával, sóval és más eszközökkel a

confoederált helyeken.

Item. Néhai ]\[iskei Istvánné aszonyomnak engedtetett

meg ennyihány szekér tzre való fa, hogy bevitethesse

Gyrré.
Eadem, Commissi(') adatott veszprémi kapit;íny uramra,

hogy némely megölt itijnak halála ir.ínt intpiiráltatviín. a

keres félnek igazságot tegyen.



638 ESZTERIlAzV A. TÁBORI KÖMYVi;.

Eadem. Tót (iyÖY^y rsi isj)}ínynak coiiiinittáltatik. hofív

a in;ícsai tót, fifU)!) miiulciKikft tV-lrc tt'Ví'ii. li;il;ísztussa.

Iteni. Töi'ük István uraiiinak iiie^iratott, liojíy lioguz

János meíívallván maf^a rossz cselekedeteit, elbbeni vígorá-

l)aii lielylieztetett. Fekete István instantiája pro voto resol-

váltatott. Pro attentatione Ka|)uviíri(Misi 300 fívaloírsá^

assigná Itatott ; az 120 katoiuínak kiadása reconinicndáltatott.

Eadem. Kesztheli seregeknek a vizén túl lév széná-

nak magok számokra való általhordása placidáltatott.

Iteju. tSzlnha Ferencz uramnak az hátramaradott
2(J<»() ksónak általszállíttatásának in locis dehitis leend
adiirsiója singiilariter recommendáltatott.

Eadon. Hogyeszi Ádám uramnak, hogy az<»n sónak

contuírozására elegend katonaságot rendeljen Ríidó Pál
])ia('f('ctus uram rcijuisítiójára.

Item, in siuiili, mutatis tamen mutandis, CTyarmathy
Ádám ól)rst-lajdinant uramnak.

Eadem. Berthóti István érsek-újvári commendáns
uramnak, valamint feljebb megírt Szluha Ferencz uramnak
a sónak általküldése i'econimendáltatott.

Eadem. Xemes yeszi)réni vármegyének. Honnét, mennyi
s mikor statuált zsoldosokat, és még mennyi maradt in res-

tantiis? informálja a Méltóságos Generálist Excellentiáját.

Eadem. Gryr s Komárom Xemes vármegyéknek cre-

dentionális, mely mellett praefectus Radó Pál uram expe-

di;íltatott ad restaurationem sedium.

Item. Pap István, maga transmittált delineátiója sze-

rént a hídnak csináltatását adurgeálja ^Méltóságos Magyar-
országi Locumtenens uramnál ö Excellentiájánál.

Item. Gyarmathi Ádám uramnak, hogy Szent-Mi kl('>s-

n'il menjen el az antecessora helyében maga seregeivel.

Eadem. Izsák Hirslnek passus in<lulgeáltatott, mely

mellett a bátyját Gyrbíil portékáival együtt kihozathassa.

Item. Pulai uramnak. Hogyha Keszthelyben az éllé^t

beszedte, jüjjön Devecserben. és az néki adandó instructió

szerént az malondioz kívántató fákat hordassa együvé.

Eadem. Minthogy pro continuanda communicatione
Csauig mellett passus erigiíltatott, azért a/on lu'lység speci-

;Uis ])rotectió al;í vétetdett.

Itet)K Méltóságos Fgonerális uram Excellentiája

elindult Devecserbl. Die eadem érkezett : a holott is ezen

exi)edítió lévén :

Eadem. Tekintetes Nemzetes Vitézl Bezerédi Imre
brigadéros uivimnak. hogy U). ])raesentis Küszegen lészen

Excellent iája.
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Die IS. Fehriiary. Martünfalvárúl iiicinindiílváii. jött

ö Excellentiája Szomhatlielyre.

Die 10. Méltíjsátíos Generális Es/tcrliázy D;lnicl

uramnak missiliter adatott értésére a lármásku(l<j hireknek

füstben menése, és Bottyán János uramnak levelére nézve

notificáltátott a Dunántúl lév német lovassának valamely

felé való eltakarodása. Szoml)atli('ly.

Eadem. Megindulván S/dinbathelyrl, Kszegre érke-

zett ugyanaz nap Excellentiája ; a hol is brigadéros

Bezerédi Imre uram regementjebéli Botka Ádám név óbrst-

lajdinantja ordereztetett So])ron felé az ott confluált ellen-

ség tartalékjára nézve, hogy valami veszedelmes excursiót

ne tehessen.

Die ,W. Fehn(ari). Méltóságos Eögenerális uram ö

Excellentiája lail)quárdiabéli kapitányának order, hogy alatta

lév compániával együtt erre föl Kszegre siessen.

Eadem. Szála vármegyei vice-ispány Gábor (jryörgy

uramnak missiliter. liogy az di'agonyosok intertentióját exten-

dálja a szegénységnek könnyebl)ségére és az 75 orális

portiókat, minthogy többre extendáltatik a szabados tisztek

l)()rtiója. Kszeg.
Iteni. Nemes Vas vármegyének instantiája recommen-

dáltatik Buricz Jánosnak.

Eadem. Palásti Eerencz óbrst-l)achtniajster uramnak
missiliter, hogy a restringált hadakat dilatálja s az óber-

steri portióra in naturalibus semmit se vegyen, se a

gyalogok, se a comnu-ndérozottak számára, a kik extra

quam (?) vadnak.
,

Die 21. Februári). Hgyészi Ádám, Generális Bottyán
János uram regementjebéli fstrázsamester uramnak missi-

liter adatik értésére, hogy l)rigadéros Kisfaludy György
uram disi)osítiójához magát, alattavalóival együtt, alkal-

maztassa.

Eadem. Nemzetes Nádasdi Andrásné asszonyomnak

Német-Újvárban való bemenetelre i)assus.

Item. Szoml)atlu'lyi Fcn-ncz ui'amnak vice-coloiu'llus-

ságra decretum.

Eadem. Gyarniathi Ádám uramnak, hogy az sinistre

tett informátiójáért tolláltatik a vice-eolonellussága.

Ifcm. A Tekéntetes Nemes Oeconomicális Administra-

tiónak ([ualitásira nézve reronimendáltatik Xemzetes Vitézl
Horváth .)ósei)h uram connn<'nil)riuinak.

Eadem. Landor-fehérvári törököknek keresked-passus.

hogy hazájokl)úl kihozandó portékájukat a Confoederált

Statusok districtusábau szabadon ái'úlhassák.
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Item. Passiis efíy hizoiiyos embernek Soi)rüiiljan való

bemenetelre, odbenn való vasallásának kibozatására.

Die 22. Fehniary. Széplaki, sárodi, bcj^yki. Nemes
Sopron vármegyében lév lakos balászok singuláris jjrotectió

alá vétctdvén, ily condítióval, bogy dum et (juando Tekén-

tetes Nemzetes Vitézl Szent-Györgyi Horvátb Zsigmond
director uram parancsolatit az iiánt veendik, a bová kíván-

tatik, szükséges baiat szállítsanak.

Eadem. Francsics Juliánná, nébai Niczki Sándor uram
özvegyének bizonyos okokra nézve Szakmákban bé s kimenni

megengedtetett.

Item. Lakics Mátyásnak passus adadott Német-Új-
várban való menetelre.

Dia 23. Kszeg táján erigáltatott a postérung, a

bolott is maga Méltóságos Urunk személye szerént volt.

Eadem. Fitter Eörzsébet, Festeticb Pál uram bázas-

társa, bizonyos considerátiókra nézve passéroltatott Frak-
nóban.

Item. Kalenius baupmannak missiliter, hogy a köi-

möndi demolítióval siessen, maga az bajdúsággal Kszegre
jöjjön, bogy szomliaton ott lehessen, a munítiót pedig vitesse

Török István uramhoz.

Eadem. Szombatheli -János, dragonyos regementbeli

gregárius obsitéreztetett.

Item. Enyedi András uramnak. Nemes Vas vármegye
vice-ispánjának kemény parancsolat, Körmend demolítiója

végett.

Eadem jött a Méltóságos Ur Kszögríil Bozsokra : az

na}) ott mulatván, semmi expedítiók nem voltának : 24. Feb-

ruary pedig Eohonczra, bolott is ezen expedítiók valának :

24. Fehniary. Zicsi Pál uramnak missilis, hogy a inelv

házat palotai seregti elfoglalt, visszaadja.

Eadem. Domonkos uramnak, hogy manuteneálja azon

sereg cselédjét.

Item. Balog Ádám uramnak, hogy László név had-

nagyát, zászlótartóval együtt fogassa meg és küldje Sümegre
azon actusokért, melyet Nemes Fejér vármegyében insur-

gált katouíík fosztásában elkövettenek.

Eadem. Horváth Zsignu»nd uramnak értésére adatik,

hogy itt fog maradui ; azért megváltozván a disi)osítió. a

|)rovísiók ide szolgáltassanak. A mellett, hogy Szombat-

lu'lyen lév bagázsiát, ha fogyatkozás nélkül ott nem sul)-

sistálbat. in illó casu ide küldje kegyelme. Sümegi gylés-

nek alkalmatosságával rei)arti;ílt imi>osit;ík uu'gszereztetésére

adhortálva jjraevie a nemes vármegyét, intimáltatik, és hogy
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Bunicz János luaui inquartirizáltassék Erben ; s a kard
csináltatására ezüstöt küldjön kejíjelmed ide.

Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak megiratik,

hogy Excollentiája itt liolionczon fog, mint alkalmatos

Iielyen, in mcditullio az hadak kíizt residoálni ; vár tudó-

sításinkí^-fó/y hozzá — fölvett intenti(5 az szerént atten-

táltassék.

Item. Enyedi András vice-ispány uramnak. Hogy az

Méltóságos Úr itt Rohonczon fog resideálni, adatik érté-

sére; kívántató j(') disposítiókat tévén — hogy suhsistál-

hasson — ])rovísióbúl. Körmend várának is mihamarébb
leend demolítiója recommendáltatik.

Die 25. Fehruary. Stabalis i)óstamester Ers István

uramnak transmittáltattanak a Tekéntetes Nemes Vár-
megyéknek s/,(')lló líívelck, hogy mentlhamaiébl) azokat ad
loea (lebita transmittálja.

Eadem. Horváth Zsigmond uramnak, hogy ide vegye

útját és az hadak kíizött való defectusokat remedeálja.

Item. Brigadéros Bezerédi Imre ui'amnak, hogy e táján

hagyjon öt compániát jó vigyázásra, míg a sopronyi actió-

nak vége leszen.

Eadem. Kurucz Mátyás i)inkafelti számtartó és két-

heli Horváth György és Heritcs György név end)erekn('k

kííresked passus.

Item. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel uram-
nak Nagyságának missiliter megíratott, hogy a Balaton

mellyékin, Somodságon s úgy Simontornya tájékán is tam
ex ]iarte militiae, ([uam et commissariatus az exoriált con-

troversiákat rt'me(le;ílja, Csobánczi ])raesidiuniban a sümegi
magazínumbul szállíttasson provisiót. Az impositák bésze-

detését districtualis commissárius uraimék által adurgeálja,

mivel már Horváth Zsigmond director uram tett elégséges

disposítiót.

Eadem. Golf Mátyás dragonyos regementbéli tizedes

sebeinek inhabilitásira nézve obsitéreztetik.

Item. Kelcz Péterné asszonyomnak ]iassus, hogy Német-
Újvárra bémehessen.

Eadoii. Jolian Adáiu Najdort' trombitás protcgáltatik.

Kííszeg.

Item. Búesui Koronczai János personális qmírtérozás-

túl és condescensióktúl immunitáltatván, protegáltatik.

Eadem. Szombatheli ^Maliknak levél Íratott, hogy
törököktül elfoglalt egy kötés kai-mazsínokat rctribuálja.

Item. liiiszti helységl)élieknek és ott lakosoknak közíiii-

ségessen })roterti('> adatott szlljökre.
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Eadeui. Xenizetes Syttkei Judit asszony forspont-

adástiil, föl s alájáró szállóktúl és mindenféle aggravatióktiíl

protegáltatik.

D'ic v*6'. Fehniary. Xemzetes Svlvester Borbála asszony-

nak adatik }»rotectionálissa az (juártélyadás, condescensesek

és a lakosok akárminém aggravatiói iránt.

Eadem. Czolner János i-ohonczi mészárosnak szabad

kereskedésre passus.

Item. Beukö Ferencz uramnak missiliter intimáltatik.

hogy az excessusoktúl supersedeáljon és alattavalóival

supersedeáltasson ; 1. vei 5. Marty Sümegre bizonyos követ-

jét teljes instructióval expediáljon, a ki mindenek iránt

bvön reportumot és végezést tegyen, a holott is a Méltó-

ságos Úrnak plenipotentiáriussa jelen lészen.

Item. Xemzetes Vitézl Szabó Mojzses, egyik regc^-

mentbéli föstrázsamester uramnak orderében intimáltatik.

hogy menjen Xémet-Ujvár felé l)izonyos compániákkal és

ott a tájékán lév X^emzetes Vitézl Kis Gergely colonellus

uram Dienes név hadnagyával correspondenter (lefiyoii és

Pinka s Lápincs vizinél lév passusokra szüntelenül vigyáz-

tasson s alkalmaztassa magát kegyelme disposítióihoz.

s az szüntelen való jó vigyázás és reportum recommen-
dáltatik.

Eadem. Enyedi András vice-ispány uramnak missi-

liter intimáltatik : Minthogy Szombathelyen lakozó Trajber

György ottvaló p(')stamesterségi functióra inhal)ilis lévén,

helette mást.^ alkalmatossal)bat })romoveáljon.

Item. Újvári János Somogyságra, jószági tekintésére

passéroltatik.

Eadem. Inhibitorium adatott ki szombatheli domini-

canus páter instantiájára, minthogy az erectorok nem evo-

cáltathattak commode a mostani idliez képest.

Item. Ekstájn név. Fodor László uram regementjebéli

óbrst-lajdinantnak serio és keményen intimáltatik azon

regementnek enormitássinak és insolentiáknak megorvos-

lása. lévén emiétett óbrst-lajdinant uram ezen regement
mostani commend(')ja.

Eadem. Dominicus Delil. lajb-quárdiabéli kapitány

uramnak orderéi)en intimáltatott, hogy a vele lév com-
mendérozottakkal együtt siessen, hogy hétfn, ügymint pro

^7. praesentis fogyatkozás nélkül vagy Rt)houczon, vagy lia

alkalmatosabbnak ítéli lennyi. Kszegre compareálni el ne

mulassa, a holott is tartozik magát brigadéros Bezerédi

Imre uramnál (jelenteni), s teend disposítiójához magát
alkalmaztassa.
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Item. Méltóságos Generális Kegyelmés Tarunk egy karabé-
lyos regementjeljeli commenclérozott kapitány uramnak orderé-
ben mtimáltatott, hogy azonnal vele lévkkel Rohonczra. va-v
ha alkalmatosabbnak ítéli. Kszegre compareálni el nemnlassn
a holott is magát l)riga(léros Bezerédi uramnál insinuálni
tartozván, disposítióihoz való alkalmaztatása obligáltatik

Eadem. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel uram-
nak missihter értésére adatik, hogy Fodor László uram
JNemes Veszprém váriuegye alsó processusában dislocált
companiáját ne turl)álja addig, a még nemes vármegyétl
énnékem nem jön informatióm az egé'sz regementek dislo-
catiójárúl. Hasonlóképpen az causansoknak és instansoknak
dolga kegyelmének reeommendáltatik

; nemkülömbeii
1 oronyi László és Egervári István uraimék közt lév jószá-
gok végett exonált igyenetlenséget adjustálja.

Die 27. Fehrnary. Grajner Antal uramnak order-
keppen instructió adatott, hogy usque ad iilteriorem dis])o-
sitionem superinde tiendam Rohoncz várában commendánsi
hivataliban maradván, a bagázsiának, cselédnek, úgy az
mihtiának is inspecti()ja kegyelmének fog incumbálni.'
üorrespondenter legyen Szabó Mojzses fstrázsamester uram-
mal Német-Ujvár elein.

Eadem. Kis Gergely óbrster uram Dienes György
név hadnagyának order, hogy Szabó Mojzses fstrázsamester
urammal conjungálván magát, az kegyelme disposítiójálioz
es parancsolatjához alkalmaztassa magát, commendója alatt
maradván usque ad ulteriorem dispositionem.

Item. Tekintetes Nemzetes Vitézl Kisfaludi György
brigadéros uram kegyelme ezerel)éli Nagy Ferencz 'és
Armi)ruszter Ferencz név katonáinak cum adjunctis ada-
tott passus, hogy az ellenség földén magok jó szerencsé-
jeket próbálhassák mindenütt szabadon.

Eadem. Megindult Fgenerális uram Excellentiája
Kolionczrl s jött Kszegre ; ugyanaz nap Kszegrül indult
Sopron alá személye szerént jiróbára, — kihez adjon Isten j.)

szerencsét

!

Die 28. FehrmnJ. Sopron alatt próbálván, nem igen
contentumunk szerént succedált : mert az ellenség észre-
vévén számos voltunkat, retirálta mag;ít.

Eadem.Oimét igenessen vévén utunkat Nagy-Martonhoz.
a hol is városát felégetvén, enuyihány l)enne takílt németeket
levagdaltak és rabiíl is hoztak ; a többi a toiiiplomkerít('(>v)
sánczában a lakosokkal együtt recipiálta magát.

Item. Délután circiter három óra tájban, Nagy-Marton
alul, minekeltte megindultunk volna, kétfelé commeudé-

41'
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loztatott porta; iiiagimk a gyalogsággal a Idevágott utakat

fölhoutatváii, csak a liegyeknek igenessen Lákompach felé,

F()ls-Puláig hálásra jöttünk.

l)w )iU. Fehrntir'i). Föls-Puláról megindulván, dél-

eltt Kszegre penetráltunk ; az nap ott subsistálván. kez-

ddtek az expedítiük.

Eadem. Török István uramnak adatik értésére, hogy

Fodor László regenientjébl commendérozott hajdúság Por-

dán felé küldetik. Ha látja szerencsés successussát: attentálja

Ka})Uvárat : a holott nem ítélné szerencsésnek lennyi, küldje

a hajdúságot quártélyokra, az munítiot penig Sümegre
késértesse.

Eadeni. (V)lonellns Fodor Tjászló uram regementjeliéli

bizonyos hauptman, couiniendérozottakkal együtt orderez-

tetik, a holott is Török István uram disposítióihoz alkal-

maztatván magát az haza hasznos szolgálati])an.

Die i'"" mensis Mártii. Kszegen emanált bizonyos

l)obr(tncz iiév falu továb])i manutenti(>jára Szegedi Ignácz

uramnak coníirmatió, nemkülömben Tekintetes Nemzetes
Vitézl Horváth Jóseph Vas vármegyei vice-ispány uramnak
kszegi házára hasonló expedítió volt.

Die eadeiií. Rusti lakosoknak adatik protectió.

EadoH. J^)honczon. Mélt(')s;íg()s Generális Eszterházy

Dániel uramnak missiliter insinuáltattak az idevah') occur-

rentiák, nemkülömben Magyarországi Locumtenens uram
Excellentiája az vacans portiók iránt kiadott resolutiója

;

melyhez képest lévén az hadak közé diversiója : a szerént a

hadaknak is^ lehet informátiója, s Devecserben menetele a

Méltóságos Urnák adatik értésére.

Itevi. Bottyán János uramnak Körmendnek megvétele

s t(")bl) interveniált occurrentiák adatnak értésére, s rec()m-

mendáltatik gyakt)ri dun;íntúli hírek tudósétása.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Bezerédi uram-
nak : Ha maga el talál menni Kszegrl. maga (')brst-lajdi-

nantját az hadakkal együtt hagyja ott jó instructióval.

Die 2'" üAnf//. Ekstain óberst-lajdinant uramnak missi-

liter recommendáltatik Caleuius. azon regementbéli kapitány,

hogy mostani commandója kinnlév fáradságáért, justált

quártélyábúl abseutiájáért kívánó vacans portióit ^Magyar-
országi jjocumtenes érkezend resolúti('>jáig sopiálja ; ha nem,
a nemes viíruu'gye leend generális congregátit'tja alkalmatos-

ságával magát insinuálván Mélt()ságos Uramnak plenipoten-

tiáriussánál : in quantum íieri potest, ha nem in totó is.

alatta lév tiszteivel együtt pénzbeli adjustatióval cons(d:íl-

tatni foií.
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Eaclem. Nemes 8zala vármegyének missiliter intimál-

tatik : ^fivelhogy INréltóságüs Úr sok országos (Iol<íai miatt

arra a tcnninusra személye szerént oda nem compareálhat.

maga plenipotentiáriussát elégséges plenipotentiával, úgy-
mint Nemzetes Vitézl Kenessey István secretárius uramat
oda expediálni fogja, s egyszersmind recommendáltatik

kegyelme a nemes vármegyének, hogy mondandó sza-

vainak elégséges hitelt adván, a szerént magát alkalmaz-

tassa a nemes vármegye, s maga dolgait végezés szerént

appromptálja.

Item. Nemzetes Vitézl Szánkó György laih-([uardia-

béli hadnagy ])asséroltatik által a Dunán, maga czelédjei

megtekéntésére.

Eadeni. Tekintetes Nemzetes Vitézl Horváth Zsig-

mond vice-praeses és director uramnak missiliter insinuái-

tatik Méltóságos Gcmerális uram Excellentiája i)ro 3.

praesentis Szombathelyre való menetele; azért kegyelmével

lévén szoi'galmatos. Magyarországi liocumtenens uram
Excellentiája levelére nézve beszélgetése: úgy intézze dolgait,

hogy ott mindenekrl bv determinátiót tétethessek, s azon

napra egy kis ju'ovisiót administníltasson ugyan Szomliat-

helyre kegyelme.

Eadem. Delil uramnak oi-dei-, hogy uiagát transferálja

az compániához.

Eadem. Pet György uramnak, hogy az elbl)eui

státióra menjen és jól vigyáztasson.

Eadem. Nemzetes Vitézl Balogh Ferencz gyal(»g

colonellus uramnak orderében intimáltatott, hogy Nemes
Szála vármegyében pro 10. praesentis leend generális

gylésre comjjareáljon, a hol is minden jót az i-egement

ercctiójában determináltatni kölletik és az obveniáló gya-

logságot in bono ordine, jó ruhássan s fegyveressen, fogyat-

kozás nélkül praestáltathassa kegyelme.

Eadem. liohonczon. Nyczky Sándorné asszonyomnjik

passus Német-Üjvárban való menetelre s onnét bizonyos

])ortík;inak kilioza Itatásokra.

Die ,')'" Marfij, Szombathelyen. Cziráki György meg-
hagyott özvegyének Monyoró-Kerékrl szabad kijövetelére

s Nemes Confoederált Hazában való lakásra passus adatik.

Eadem.. Kis Gergely urauniak niissilis, hogy Sinuuiy-

hiízy Ferencz compániájára obveni:ilandó uiundérung-kíipö-

nyegeket adassa ki. Szombathelyen.

Eadem. Balogh Ádám uramnak, hogy dorogi, hid-

végi, foki ])assusokon lév seregeknek aliment.'íti()ját Nemes
Somogy vármegyében ne impediálja : hasonlóképpen simony-
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t(»ii)y;ii serefíiiek is oiniaii IcjiVfH intert('iiti<)ja. Szombat-
helyen.

Difí 4'" megindulván Szonihathelyröl, semminém
ex])e(litiónk nem volt ;

5'* Devecserhen érkeztünk,

IJie ö'" Marti). Palásti Ferencz ui-aiiinak intimál-

tatott, lioííy az gyalojí diaf^onyosokra obvcniálandi't pénzt

mentlhamarébl) ineassáltassa és küldje a Méltóságos
Generális kezéhez.

Die sexta Marty. Bezerédi Inuc uianmak, hogy Bécs
és Pozsony tájékiín Méltóságos Fögcnerális uram Excelleu-

tiája parancsolatja szerint valamely notaljilis excursiót

tegyen, injungáltatott. Devecserben.

Die septima Marty. Szegedi Bálint cseszneki commen-
dáns uram küldjíin attestatiót, hogy az ott lev labanc/

ra])()k magok j('i kcdvekljöl lettének kuruczokká : speciticálja

nevezet szerint : kik és mennyin ?

Eadem. Horváth Zsigmond uramnak Devecserben vali')

jövetele adurgeáltatott.

EadeuL Palásti uramhoz tíz dragonyos küldetett, a

kiket Aigner János recrutázott Selmeczen, pro quartirio

dando et accomodatione in régim ine.

Eadem. Só'tér Tamás uramnak intimáltatott, hogy
az ráczköi és tótfalusi szigetekl)(')l obveniáló contingenst

engedje Xemes Fejér vármegye tiszteinek beszedni és szük-

ségére fordítanyi.

Eadem. Thurnó (Tournon) Henrikné asszonyomnak
megíratott, hogy valamikor magát megalázza, mindenkor ked-

vesen fogja látni ]Mélt(')S;ígos Generális.

Eadem. Eszterházy Dániel uramnak Íratott az eszéki

és siklósi rabok szabadulások végett. — Devecserben.

Eadem. Devecserben. Nemes Szála vármegyei viee-

ispány uramnak intimáltatott, hogy Szalavár és ]\[agya-

rád között lév liidat és töltéseket reparáltassák mentöl-

elbb.

Die 6'"" Marty Devecserben. 10 dragonyos balatiiuzi

dominiumban ([uártélyban ])asséroltattak.

Eadem. Horváth Zsiguiond uramnak, hogy Devecser-

ben maga jüvetelit aduiatur;ílja bizonyos disposítióknak

rendelésére, — iterato intinuíltatott.

Eadem. Csimia Gyíirgy uramnak, hogy mentlell)b,

miném Ikárdi Janóstul kezéliez deveni;ílt polg;ir Bak<)

M:írton szleit mi fornuín bírja ? teljes infornuiti()t adj<ni.

missiliter in timjí Itatott.

Eadem. Lászh't J.ínosnak S/ala v;írmegyében s/alam-

vári (mlommri f') curiájára ])rotecti('» adatott.
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Eadem. Szála vármegyei letenyci Kovács Andrásnak
keresked passus.

Eadem. Nemzetes Vitézl Kún János devecseri tiszttart(3

uramnak protectionális adatott.

Eadem. Salomvári Sós Mihálynak criájára proteetio

adatott.

Eadem. Landor-fejérvári törököknek keresked passus,

melylyel hazáj()kl)an Ijémehessenek portékáért és intra

Confoederationis limites eladhassák.

Die noná ejuf^dem. Ötlik György, Fíilséges Urunk
hopmestere uramnak az idevaló occurrentiák, tudniaillik

soproni porta és Xagy-Marton fölégetése intimáltatott.

Eadem. Generális Károlyi Sándor uramnak azon új

hírek és occurrentiák adattak értésére.

Eadem. Néigrád vármegyei vice-ispány Darvas Ferencz

uramnak recommendáltatott az Dunán innens földre depu-

tált sónak mentlell)!) való expediálása és ^Magyarországi

Locumtenens uram Excellentiája placidáti('>jál)úl rendíilt

megnevezett vármegyében lév bagázsiája reeomuicudriltatik,

és az idevaló occurrentiákrúl missiliter informáltatik.

Eadem. Tekéntetes Vitézl Domokos Ferencz gyalog-

brigadéros uramnak orderében intimáltatik, hogy siessen

ide Devecserben úgy minden készülettel, hogy mindjárt

sümegvári commend;íusságl)an statuáltoth .ssék.

Eadem. Balogh Ferencz gyalog colon ellus uramnak
orderében intimáltatott, hogy nemes vármegyétl (S.cahi-

fól) maga kíizakaratjábúl offerált hatszáz hajdúság el-
állításában szorgalmatoskodjék, olyformán, hogy j(') ruhássan

s fegyveressen, completo numero fogyatkozás nélkül ])ro jirima

May táborban vélek szállhasson.

Eadem. Benk Ferencz gyalog-colonellus uramnak
orderében iutini.-íltatott, hogy Nemes Vas vármegyétl
maga közakaraíj;íbúl offerált hatszáz hajdúságnak fTihillít-

tatásában munkálkodjék, olyformán, hogy jó ruhássan, fegy-

veressen, completo numero fogyatkozás nélkl pro i)rima ^lai

táborban vélek szállhasson.

Die decima Marty. Devecserlx'U. Szke ^Nliluíly seeret;í-

rius uramnak missiliter reet)mmend;íltatott : A sí'mak mentl-
elbb jó alkalmatossiiggal való általhozatásában fáradozzék.

Eadem. Berthóti István uram idevaló occurrentiákrúl

informáltatik. Az levelek íidelis folytatása és odavaló

intervenientiííkrúl tudósítása, és a sónak ;íltalsz;íllíttat;í-

sában adandó assisti'utia specialiter recommemhíltatik.

Eadem. Generális Andr:íssi István uramnak Magyar-
országi Locumtenens uram Excelleuti;íja levele szerint
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iii('iitölliam;ir(''l)l) a I)iiii;lii innens tVildn- val<) útjának

accelerátiüja recomraendáltatik, nemkülömben azon alkal-

ma tossá^ígal a sónak sccurns által való hozásában dispo-

sitió tétele; kihez kéj)est insinuáltatik : elé<íséges a Dun:ín

innens hadaknak elegend confuérozása és generál-adju-

tant Thurnia István uram azon hadakkal eleiben v.m1('i

küldése.

Eadeni. Innyaadó Kniéves Ferencz Kábaközbon passé-

roltatik.

Eadern. Mellysovszky Ferencz generál-adjutánt uram
a liábán följl való földre bizonyos országos dolgoknak

exequálásában exj)ediáltatott.

Eade)ii. Pnlai Gyíirgynek order, hogy a Nemes Szála

vármegye által Keszthelyre limitált Méltóságos Uram por-

ti('»it beszedje és resignálja Csorna György uramnak.
Eadem. Csoma György uramnak, hogy azon portiókat

acceptálja Pulai Györgytl és conserválja.

Die 11. Marfy, Devecserben. Nemzetes Vitézl Helle-

pront János commissárius uramnak missiliter recommeii-

dáltatik az ideáltal lév hadak szükségére deputált sónak

mentlhamarébb általküldésében fáradozása, non obstante

eo, hogy Egry László commissárius arra rendíilt légyen

;

nemkülíimljen. ha tovj'ibb is a ^Méltóságos Generális uram
Excellentiája oldala mellett azon functiónak continuálá-

sával szolgalatja tetszik, bízvást általjöhet.

Eadem. Csákány uram missiliter requiráltatott. haj(')k

reparátiójára kívántat(') deszkáknak idvontatás nélkl a

szükséges helyre való küldésére: mivel már az utak megjavul-

tak és az vizek is alkalmasint megapadtak ; nemkülömix'u

Pinka felöl, ugyanazon hajók reparátiójához és más reíjui-

situmokhoz kívántatván, valamely mázsa vasat is ide Deve-
cserben sietve küldjön kegyelme, a mint magát Horvjíth

Zsigmoiul director uram az iránt ajánlotta.

Eadem. Nemes Vas vármegyének, hogy requisitória

levele szerint kívánt protectionális transmittáltatik in indu-

sis ; nemkülömbeu recoinmend.-íltatik ])anaszké])en delegiílt

Bezerédi Imre In-igadéros uram katonái nagy aggravatiiíjok

remediálása és altercatiója. minthogy a sümegi gylés-
ben az vitézl rendnek mindenekben az egy dika con-

donáltatott, — a töbl)irl jx'uig a determinátio szerint con-

tril)u:ilj()n.

Eadem. IX'vecserlx'u. Pósta-tábla adatott Torma
István uramnak, mely mellett expediáltatott bizonyos és

siet levelekkel Fgenerális uram Excellentiája után.

Eadem. Négy lendvai embernek passus adatott.
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Eadem. Bezerédi Imre ])ri,ü;;i(lt'r()S iiniiniiMk iiiissilitcr

adatott értésére, hogy semmi ttal-móddal, akár köz. akár

tiszt fegyvervisel ember a mostani contrihntiíUt'il nem exi-

málliatja magát. E mellett, hogy köszögi lutheránus és

kálvinisták nistantiáját még ottlétében indorsáltatta a

Méltóságos Úr. és ha vétek volna azon indorsátiól)an : est

error scriptoi'is. Azonl)an igen alkalniatossan esnék, ha

Austriában egy excursiót tenne, és más nénu'í-némö dolguk

communicáltottak említett l)rigadéros uramnak.

Die eadem. Badacsony-tomaji jobbágy protegáltatik

az helytelen jöv, járó s kelk illetlen kívánsági ellen fors-

pontozástl s gazdálkodástl.

Eadem. Balassa Mihálnak protectió adatott, hogy

szállók, nemesi privilégiumára nézve, házára ne igazíttassanak

és a falu kíizé ne contribuáljon, a nemes vármegye limi-

táti(')ján kívül.

Eadem. Nemzetes Vitézl Melysovszky Ferencz generál-

adjutant uramnak orderében intimáltatik, hogy Szalonak

varasát, ha ])rotectiója alatt nem akar lenni a Méltóságos

Úrnak, tzzel-vassal hamuvá tegye, és egy Palotai név
lalianczos eml)ernek udvarházát fölégesse.

Eadem. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel

uramnak Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fgene-
rális uram s Generális Bottyán János uram levelei acclu-

dáltottanak, az új híreknek megolvasására.

Eadem. Hoiváth Zsigmond uramnak az Dunán túls(')

földrl j()tt levelei transmittáltottanak, más necessáriumok-

kal. A mellett pro servanda conferentia Devecserben invi-

tálta tott.

Eadem. Generális Csáki István uramnak az idevah')

constitutiók megirattattanak ; — item, hogy Palkovics

Ferencz uram Nemes Özala, Somogy, Tolna és Baronya

vármegyékben districtuális commissáriussá rendeltetett, insi-

nuáltatott.

Eadem. Ebeczky 8;ímuel. ^Méltóságos Magyarországi

Locumtenens uram Excellentiája secretáriussának az com-

municátiók folytatása recommendál tátott.

Eadem.. Eszterházy Ijászló uramnak, hogy általjüvetele

alkalmatosságával nyerjen jNEéltóságos Fgenerális uram

Excellentiájátúl egy grationálist nyavalyás Bonfordinak.

s hozza el magiíval.

Eadem. Kis Gergely uramnak, hogy mostani helyén

maradjon és Gróff Bottyáni Ferencz kijüvetelére vigyáz-

zon, s ha az ott lév strázsálást megunja : vagyon regressusa

Tekéntetes Nemzetes Vitézl Bezerédi Imre brigadéros
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iir.iiiilu)/, ;i/('it ö k('j:yclmr-t t.iiKiuani j)i-inia instantiát

reíiuii'iílja. Itciii. Az iftiahljik ti-oiiiltitássát küldje a Méltó-

sájíos Úrnak. — Stájciorszáfíban tcj^yen valamely csa])ást.

Eíulem. Tekéntetes Neinzet(»s Vit»*zl('í Bezerédi Imre
ni;iiiiii;ik a cscszncki coniniciKliíiis által küldött ott lév
lal)aiicz fabok kuniczokká létclckröl cmaiiált att(">t.íti<'i. ciuii

speciíicatione et numero transmittáltatott.

Die 12. Thorma István jíenerál-adjutant uráliinak

ordcr adatott, mely mellett az Dunán által három zászli'tk-

kal .és levelekkel ]\Iélt('>sá;,'os ^i^iV-^Generális uiandioz ö

Excellentiájálioz expediál tátott.

Eadem. Pápai deákoknak, Debreczenl)en stúdiumok

pioiiioti(')j;ír;i iií'zve menknek, ])assus adatott.

J'Jik/ciii. Hidas és liolli'isiaknak. hojíy a passus miatt

az(m j;tr(')k-kelök ott me^szállani és forspontot, étel-ital

íi'azdálkodást tdlök kívánni ne merészeljenek, — protecti('»

adatott.

Eadon. Hgyészi Ádám uram az Nemes Komárom
vármegye által tett repartíti<) szerint dislocálja a katona-

ságot, közel a ploquádához. Az hatodik compániáját küldje

Szekeres urandioz. Jó Jánost vitesse Sümegre, Tanyi Jánost

constituáltossa szolgabír<'>nak.

EtidenL Bolford Ádám ui-ani a Méltóságos l'rhoz hiva-

tik, kinek meg van parancsolva, hogy mellette tart('tzkod('»

Fl(')rián Péter név hadnagyot, hacsak a sümegi várat

meg nem akarja ülni, expediálja ezeréhez.

E<i(h'iii. Enyedi András, Vas vármegye vice-ispánjának

niissiliter intim:lltatott. hogy kétségkívül Henkö Ferencz

uram regementji' pro jirima Mai eum omnihus recjuisítis (/tVí-

legyen); de minekeltte kiálljon azon regement: csináltasson

a nemes vármegyével két hatalionra való zászlókat Devecserhen.

Eadem. Yisnyei Miklós tiszttartó uramnak niissiliter

|)arancsoltatik, hogy az insj)ectiója alatt lév marh;ikhúl

mintegy húszig hajtasson ide, jármos maílníknak kik alkal-

matossak lesznek. E mellett, hogy Lichtenstain herczeg

kanczáiért megadandé* pénzt ha Szke Mihály uramnak
.íltaljövetele eltt meghoznák: tehát kegyelme ideáltal

egyszersmind recommendáltatik, hogy Németh (/lyíirgy újvári

kulcsár kezéhez adja. ha hallatnék azon pénznek megkül-

dése; a sónak .íltalküldéséhen fáradságát ne szánja. Dátum
Devecser.

Eadem. Szluha Ferencz praefectus uramnak niissiliter

i'ommuniciíltotnak az idevah') occurrenti;ík, hogy tudniillik

Svarczenhachot és Nagy-Martont az ellenség veszedelmivt-l

megvétetván, fölégettetett, és hogy némely budai lahancz
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nil)()kiiak soiiuui híre nem hallatik : élnek-e vafiv levágták ?

adatik éitéséi'e. E mellett, ho^v Martini név diákjának
ide által val<) küldetésében a cartellae commissáriussáfíra.
nem tart ellent l>enne Méltóságos Generális : csak Méltósáfíos
Magyarországi Locumtenens és Fgenerális uram Excel-
lentiája consensussa accedáljon. Devecsei-.

Eddem. Nemzetes A^itézld Talián Sándor luaiiinak ílt

lioi(l(') hoia passíroltatott Gyrré. Devecserhen.
Eddem. Kenessei István secretárius uramnak missi-

liter ajjprobáltatik Nemes Veszprém vármegyeijén tett res-

taurati(')ja, és a minémö limitátiíU kív.-'mt. in indusis nieg-
küldetett. Devecsei".

Eddem. Nemzetes Vitézid Szegedi Bálint cseszneki
commendáns ui-amnak serio committáltatik, hogy paran-
csolván cseszneki doniiniund)iíl harniincz szekeret. nielyektMi

is szénát küldjíin ide. IJevecser.

Eddem. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Telekesi Tdrdk
István colonellus és senátor iiiaiiniak missiliter recommen-
dáltatik az kapuvári operáticniak folytatása, és ha látja j(')

folyamotját, in tali casu nem lészen szükséges idejönni,

tett ajánlása- szei'int, csak i)rogi-ediáljon dolgaiban. E mellett
az Ígért fakó ménlovat küldje meg, és az néki committált
operatiókriíl sörényen tudctsítsa a ^Méltóságos Urat levelei

által. Devecser.

Die IS. Mdrfi). Nagy-Vázsoid)an. Adatntt ])arancs(»lat

Szekeres István colonellus niaiimak. hduy a miiiém száz-
tizenöt forintot és kocsiban való iKÍrom lovat elvont ászári
Méltós^igos Uram jobbágyátúl Eörds Mihály compániájában
lév Varga Mihály név katonája a karvai ])assusnál: adassa
vissza és a kárvallott személyt contentáltassa : ha penii;

nem satisfaci.-íihatna. küldje Sümeg v:írál)an.

Eddem. Intimáltatott Ti'kintetes Nemzetes N'itézl
Kisfaludi György uramnak, hogy a midn a gyriek ki akar-
nak jönni Had() Pál urandioz : (lyi-bl szabadossan mind
ki s mind bí'bocsássa.

Eddem. Kenessei István secretárius uramnak Íratott,

liogy Méltóságos Generális Urunk Excellentiája Nemzetes
Vitézl Pesthi János uiaiii :íltal tett izenetéhez (•(infor-

málja magát N(>nu!s Veszprém vái'megyét(')l praest;íland()
mundérung ir;ínt. s a mennyii-e lehet, maga ütj:ít siettesse

hazajíinni.

Eddem. >»'em/i'tes A^itt'-zlö Kíivér Pál az ellens(''g ri'sz(''-

rl vahi vice-ispány uramnak ( íyöi-r(''. hogy instantiát m('lt('>

tekintetben vévén, a miiif h\i(|.'> IMI pi-aefectus uram v('ge-

zett, megengedtetett.
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Eadeni. Nemzetes \'it('zl<'í 'J'.ili.íii SiíikIoi- uramnak,
hoj^y ul)l('jíiítussá,L(ra fölvett 1^00 forintokat a Tekéntetes
Nemes (jyör, Komárom várme<fyékn(;k refundálni el ne

mulassa, missiliter intimáltatik.

JJie U. Tekintetes Nemzetes Vitézl Berthóti István

(Tsek-újvári commendiíns uramnak missiliter, liojíy az sót

mentölelöhh transniitt;ílni munk;(lko(ljék és (-((nfuéiítzza,

])raevie Pap Istvánnak liírt adván, hogy az haj<3kat oly

készen tartsa : valamikor érkezend a só, késedelem nélköl

általköltöztessék.

Eadem. Nemzetes Vitézl Szluha Ferencz praefectus

uramnak missiliter recommendáltatik, hogy annyival is in-

kál)h sietld) sónak általküldése lehessen : az szekerek alája

val('> administrálása solenniter recommendáltatott.

Eadem. Egry Lászl(') commissáriusnak missiliter inti-

máltatott, hogy magát Szluha Ferencz j)raefectus uramnál
kegyelménél insinuálja. a ki is szekerek iránt való dispo-

sítiót tészen.

Eiidcni. V:\\) lstv;ín hajómesternek intimáltatott, hogy

valamikor érsek-újv;íri eonnnendáns uram jjaranesolatjíít

veszi : ahoz magát alkalmaztassa, adván praevie hírt prae-

fectus Radó Pál uramnak, mikor való költözésérl ; a Du-
nához elegend szekerekkel és confuival fog menni.

Eadem. Hgyészi Ádám lovas fstrázsamester uram-
nak orderél)en intimáltatik, hogy Gyr elein lév öt sereget

maga mellé vévén, háromnapi éllést zsákban és tarisz-

nyákban vitetvén, vegye magaii tját Székes-Fehérvár tájára.

s ott lév öt compániát is, Domokos Sámuel két seregét

hozzá számlálván, a reductió szerint tíz eompániára exten-

d.-ílja. s onnét Sió-Nyékhez egyenessen masérolván, az tílbbi

hadakkal együtt conjungálja magát. Ott találván Mélt(>s;í-

gos Locumtenens Galánthai Gróff Eszterházi D;íniel uramot.

az kegyelme disposítióihoz az haza szolgalatjában alkal-

maztassa magát ; masérozíísában penig Gyr és Kom;írom
vármegyei vice-isi)ány uramtúl marsrutát, úgyszintén Fehér
vármegye vice-ispánjátúl is (^xtrah.-ílván. jó command()-tar-

tással observíílja.

Eadeiu. Domokos Fert'nez gyalog-c'olonellus uramnak
missiliter adatik értésére: Minthogy az ellenség ])raesidiumi-

hoz közel lév helységek az hajdúságot in natura nem praes-

tálhatják. hanem jn'nzl teszik le. azért aeeejjt.-ílja

kegyelme.

Eadc))i. Tíirök Istv;ín ui'amnak missiliter (•(»mmitt;íl-

tatik, hogy az elkezdett ka])uvári ol>sidi('>ban szorgalmatos-

kodván, ha az aiknluiatossjíg úgy engedi: az v;írat is bíz-



KIVONATOK 17116— 1709. 653

vast csak fViléjícsse ; lui \wmii: úfív eveniálna az <lolog,

hogy ca])ituláliii akarna az l)eniüévü elleiisrg : liogysem

valami kára kíivetkezzék az obsidióhan lév hadaink-

nak, cai)itulálhat, hogy fegyverrel is kiV)ocsáttassék. Ha
l)enig látja, hogy az hennlév ellenség annyira uieg-

szoríttatik, hogy kedve ellen kellenék accordálni néki:

a mint legártalmasabb lészen az ellenségnek, (úgy) accor-

dáljon; mindazonáltal, hogy Méltóságos Generális uram ö

Excellentiája neve alatt instituáltassék az aceorda. E mel-

lett, hogy írjon ö kegyelme Bezerédi és Kisfaludi György

nraiméknak a jó vigyázás iránt, hogy netalántán az

ellenségnek gyiihetö succursussa által az obsidio ne praes-

cindáltassék.

Eadcm. Kiín János tiszttart(') uram három szekere

passéroltatott Sopronl)an, a melyeken valami k(!vés lisztet

vitet bé fiai számára.

Eadem. Nemzetes Vitézl Exstán János uramnak inti-

máltatott, hogy az mostani, jal)ban erigálandó hadi exi)e-

díti(')kra nézve Fodor László uram regemeutjéból egy bata-

lion gyah)gságot sine ulteiiori eatenus quaestione Mélt()sá-

gos Eszterházi Dániel uram mellé az operátiókra rendölni

el ne mulassa, úgy mindazonáltal, hogy az Ijochtmajsterrel

menjenek igyenessen Sümegre, az onnét rendölend muní-

tiónak elkésérésére, olyan observátióval. hogy az gyalogság

tarisznyájában három napra vah') kenyeret is vigyen, elhagy-

ván az szekereket s bagázsiájokat magokti (|uártélyokl)an

:

megindulásának napját s óráját penig adja értésére említett

Generális uramnak Vázsonl)an.

Eadem. Nemes Szála vármegyének intimáltatott, hogy

az expedítióra vivendö muníti('>k alá kívántat<') forspontos

szekereket sümegi commendáns uram r((|uisíti('>jára (udi-

nálni és assignálni ne .terheltessék.

Eadit). INIost említett ccmimendáns inamnak a/oii

nemes vái-megyének sz()ló levél transmittiíltatott. mely mel-

lett az kívántató szekereket tudhassa adurge.-íliii.

Die IT). Marti). Brigadéros Kisfaludi György uram-

nak missiliter levél Íratott az ordinantiára küldend kato-

nák végett, a kik is a nemes v:írmegyétl kétheti obtin-

genseket fölvegyék ])énzl, úgymint húsz-húsz pénzt egy

napra, melylyel itt alimentáltathass;ík magokat, visszabo-

csáttatván az elbbenyiek passus mellett, mivel semmi ])ro-

visiót nem hoztak magukkal.

Eadcm. (Vdonellus Kis Gergely uramnak missiliter levél

Íratott az két desertr németek ir;ínt, hogy a maga regi-

mentiben api)licálja egyikét réz-doltosi hivatalra, a másikát
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[x'iii;^ jíi't'^'ííriii^i katoiiasiígra ; kikm-k is |)assus adatott

ö kegyelméhez való menetelre.

Eadpjii. Nemes Veszprém v;írmegyruek imixjiiáltatott

:

Minthogy Fodor Lászh) uram regimentinek bizonyos ope-

rátiókra nézve ((uártélyáitril ki kelletik mozdulni, az elha-

gyand(') bagjízsiájjít intertciH'.-ílja. mivel másként is quárt*'-

lyokhan sokan csaknem éhellial('»kká lettek közölíik.

EadejH. Generális Eszterliázi Dániel uramnak missi-

liter intimáltatott: Minthogy Újvári Ferencz helett Fekete

György constitu.íltatott provinciális commissariatusságra

:

azért a corpussal i)ro hic et nunc le nem mehet Eszék
felé, hanem maga deputatus emberit melléje adván Pal-

kovics uramnak, elküldi.

Eadem. Brigadéros Kisfaludi György uramnak inti-

máltatott, hogy a iiiiiiém gyalog német bement Komárom-
ban 8 haj('»kon, hogy valami excursi(3t ne tehessen, egyet-

értvén Szekeres István urammal, jó vigyázásban lévén, min-
den úton-módon impediálni el ne mulassák.

Eadem. In simili, mutatis tamen mutandis, Nemzetes
Vitézl Szekeres István colonellus uramnak, hogy azon

gyalogságnak excursiójára vigyázván, említett Kisfaludi

uram conjunctiójára siessen.

Eadem. Tekintetes Nemes Vas vármegyének resjxin-

sorie, hogy a Méltóságos Generális nem aj)])roi);ílván azon

levelet, a melyet Somogyi Ádám Tekéntetes Horváth Jóseph

uram.nak írt, sajnálja; kinek is mégyen intimáti(')ja, hogy az

ollatín kemény irásoktúl supersedeáljon. ^Mindazonáltal, ha egy

kis resi)ectussal lenne a nemes vármegye némely tiszthez,

tehát a j() liaruKjnia observilltatnék mivel nemcsak az egy

tehényhssal interteneáltatnak. hanem más reijuisitumok

ir:ínt is reflexióban vétetdjenek.
Div 16. Marty. Török István uráliinak luissiliter. hogy

mivel az kai)uv;(ri commend:íns igen kemt-nkedik : két-három

felé lármiit instituálviin, negyedik felé ostntmot attent;tljon.

melyre nézve Fodor Lászh) uram ezerébl kétszjíz, négy

zászlóval, — Benk Ferencz uram ezerébl is kétszáz gya-

logok ordináltattanak. Kív;íntat('> puskapor és golóbisok trans-

mittáltattanak.

Eailciti. ]\[éltóságos Grc'iff Zicsi P;ü uramnak missiliter

intimáltatik, hogy az kívánt summa pénz megküldetett.

^Méltóságos uram Sümegre való nu>netele notiticáltatott. a

hová is több dolgai végett endített Zicsi uram is relegál-

tatott.

EadoiK Keszthely mezv;iros:ii)an lév. Tekéntetes

Nagyságos Szent-Györgyvölgyi Bakács .Juliánná asszonnak



KIVONATOK 1706— 1709. 655

cúriiljára p2-otecti() íidatik, uiiiiden illegális extorsi()kt('il

iinniunitáltatván.

])ie ewleni. Szalonakiaknak adatott in-íttcctioiiális oly

C()ndíti()val : a szlk és szántás, eí«yszóval iiiindcnnéiii (x'co-

iioiniáik folytatásokra, ha az hostilitástl kívánnak super-

scdeálni s ha tVfíyver nélkül kijárnak, nemkiilönihcn seunni-

ném leguminákat és eszközöket, csak egyedl fán kívül,

bé nem visznek.

Eadem. Balogh Ferencz nraninak niissiliter intiiii.ll-

tatik, hogy sietve hatvan taraezkhoz való gol(')hist és egy

tung puskaport küldjön Kapuvárhoz.
Die 17, Marii). Devecserhen adatott Pápán lak<»z(')

Kadis Sámuel név kalmárnak Gyrhen s onnénd Bécsben
vah'í menetelre, bizonyos portékáknak hozásoki'a passus. a

kiket is kihzován, az Nemes Confoederált Hazál)an erga

dignum praetium árolhassa.

Eddem. Ugyan Pápán lakozó Radl Sámuelnek kal-

máii liivatásához ké])est, hogy szabadon az kereskedést foly-

tathassa, protegáltatott.

Eadem. Devecseri zsidó Hirschl Jakab passéroltátott

Szent-Miklósra, bizonyos portékáknak Devecserhen val(')

hozattatásokra.

Eadem. (lenerális (lalánthai Gróff Eszterházy Dániel

uramnak megiratik, hogy Balogh Ferencz uram az

szükséges munítióval el fog érkezni. Az töl)bi commendéro-
zott liadakat öszvevévén, nem lészen ellenére az Méltósjígos

ITramnak, ha Szekerest magát is elviszi, csak vicéjének.

Fíirdsiiek i)arancs<)lja meg, hogy jobban vigyázzanak az

blo<|u;íd;íra, mint azeltt vigyáztak. Az mozsarak inínt tett

disposíti<)ink pedig, az mint veszem észre Balogh Ferencz
uram levelébül, töbl) nincs kezénél, az kik Kapuvár alatt

vannak ; — azért, minthogy ott is szerencsés i»rogressust

rciiK'iilhetünk. nem ;irt, ha kegyelmed az taraczkokkal és

hadakkal addig divertál ; medio tempore Isten Kai)uv;írt is

kezünkben adván, az mozsarakat kegyelmed után sietve

elküldöm.

Eade»i. Béi'i Balogh Ádám brigadéros uramnak ada-

tik értésére: Az liidvégi i)assuson lett szükséges hídnak repa-

rjítiója igen ai)probáltatik, ugyan annak conserviítiója ir;int

hajdüságrl tett disposítiója is helyessen lévén, az ordinan-

ti.íkat revocálhatja ; útját pedig a disposítió szerint adma-
tur;ilja. mivel már a több hadak gyülekeznek. Prajner kt'-t-

vagy háromszázad magával arra nyomul, — nyilviín észre-

vette föltett inteiitiónkat. (Vak egy s/ívv<'l rajta fogjunk.

Isten jó szerencsét ád

!
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Eadon. Ugyan Devecserbül délután indulván, circi-

ter három óra tájl)an szerencséssen Sümegre érkeztünk,

a hol is :

Eadem. Szigligetbéli városi lakosoknak parancsoltatik,

hogy ezután nem Lengyel János, hiinem Lengyel Mikl()s

kapitányságának obtemperáljanak. Lengyel János részérl

folytatandó korcsmát s más proventust, a ki a kapitány-

ságra nézend volna, folytatni és bevenni ne merészeljék.

Eadem. Lengyel János keszthelyi kapitány uramnak
missiliter intimáltatik, hogy Lengyel Miklós szigligeti kapi-

tányságához tartozó korcsma-folytatás s más jjroventusok

beszedésétl supersedeáljon ; ez penig úgy értdik : ha

kegyelmének legális és fundamentális rátiói nincsenek ad

edoctionem praemissorum.

Eadem. Devecserben íratott Ispánki István fhadnagy-
nak, hogy, ha Nagy István maga helett jó lovú, fegyveres

katonát állít a seregben, l)ízvást acceptálja és Nagy Istvánt

a fölülésre ne kínszerítse.

Eadem. Ers István Tót Andor név szolgája által-

passéroltatott a Dunán, bagázsiájának elhozására.

Eadem. Tót Györgynek, pusztai jószág ispánjának Íra-

tott, hogy a jószágbi obveníáló i)roventust Devecserben

küldje és a jobbágyokkal a szlket míveltesse.

Die 18. Marty. Az Méltóságos Generális Urunk
Excellentiája elment Csobáncz várának megtekéntésére, és

aznap semmi expedítió sem volt.

Die 19. ejnsdem. Méltóságos Magyarországi Locum-
tenens és Fgenerális uramnak Excellentiájának Bezerédi

uramnak Bécs tájékára menetele, Kapuvárnak obsídiója,

]Méltóságos Generális-Locumtenens uramnak Pécs felé lett

expedítiója, ítem Eliergényinek 2()00-ed magával Sopronhoz

való érkezése megiratott ; kire nézve mind említett Bezerédi

Imre uram revocáltatott, s mind Eszterházy Dániel uram meg-

indulása differáltatott. Item, parancsolja meg Excellen-

tiiíja Bottyán János uramnak, liogy a Vágón által tegyen

valamely excursiót az ellenségen, melynek jdkalmatosságá-

val Pozsonyig is penetrálhat, mivel Séllyéi-l és ;iz Osalló-

közl)en lév ellenség kiment quártélyábl.

Eadem. Kis Gergely uramnak missiliter intimáltatott,

hogy Ebergényi hírére nézve siessen Bezerédi Imre uram
conjunctiójára, valahol hírét hallja. Sümegen.

Eadem. Somogyi Ádám uramnak, íiogy a katcmaság

által perpetráit excessusokat boniticáltassa Nemes Vas vár-

megyének, és a tisztekkel annak rendi szerint procedáljon

;

az egy-egy garast egy napra accept;ílja a katonaság részére
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a megírt nemes vármegyétl, de többet ne, azt is csak

tíz napra.

Eadem. Nemzetes Vitézl Szarka István generál-audi-

tor uramnak missiliter parancsoltatik, hogy provisiót ide

küldjön, nemkülömben hogy Méltóságos (Generális uram
három paripáit Szabadi János által küldje ide Sümegre.

Eadem. Szarka István uram kegyelme elvitt magá-
val három passusnak való albákot.

Eadem. Tekintetes Nemzetes Vitézl Bezerédi (Imre)

uramnak az német rabok közöl lett kuruczoknak speciíi-

cátiója transmittáltatott.

Eadem. Tekintetes Nemes Vas vármegyének adatott

válasz Szarka Mihály (?) uram által, hogy kegyelme minde-

neket ore tenus referálni fog, miket Méltóságos Generális

uram o kegyelmének válaszúi adott, és intimáltatott azon

nemes vármegyének, hogy a príma instantiákat ne praeter-

eálja, observandam harmóniám. Sümeg.
Eadem. Enyedi András, Nemes Vas vármegye vice-

ispánja missiliter adhortáltatott az reábízott dolgoknak

effectuatiójára, nemkülömben hogy körmöndi várnak meg-
maradott árkának elhányatása recommendáltatott. Sümeg.

Die 20. Marti). Nemzetes Kisfaludi László colonellus

uramnak missilis levél által az küldött síposok megküldését

köszöni Méltóságos Generális uram. Sümeg.
Eadem. Nemzetes Vitézl Bessenyei László, Nemes

Szála vármegye vice-ispánjának in eadem matéria, és hogy
a Sümegben lett gylés determinátiója szerint erigáltassn

a postát, szorgalmatoskodjék. Sümeg.
Eadem. Sümegrl az Méltóságos Generális Urunk

megindulván, érkezett Jánosházára circa horani 9. matu-
tinam, holott is ezen expedítió lévén

:

Ifem, eadem. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel

uramnak adatik értésére, hogy az feltett szándék szerént

semmit ne késsék, hanem csak menjen Pécs, Siklós és

Szigetvár eleire mind az melléje rendelt hadakkal együtt.

Ugyanaz nap Jánosházárúi circa horam 12-mam
megindultunk, és érkeztünk Vágra circa horam 7-mam ves-

pertinam.

Eadem. Telekesi Török István senátor és lovas fcolo-

nellus uramnak, hogy voltaképpen az Méltóságos Generálist

informálni el ne mulassa Kapuvár állapotja fell.

Die 21. Marty. Vágrúl megindulván circa horam
5-tam matutinam, érkeztünk Kapuvárra, mely vár azeltt

való nap, ugyan 20., föladta magát, cii"ca horam 10-mani

meridianam; az holott Mojzses, Sámuel, Ábrahám, Sámuel és

THALY KÁLMÁN : ESZTERHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE. 42
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Jákól) névö zsi(I(')kii;ik keresked passus és protcctinnális

adatott.

Eadem. Kapuvári commendánsnak collocáltatott Fodor
Lászl(5 uram regementjéljl Kalenius névö haupmon, 2'^)^)

kiválogatott gyalog quarnizonúl, kik közül 50 granatéros.

xA.zokat JÓ provisióval és iiistructié)val hagyván, ugyanazon

nap megindulván a ^Méltóságos Ür, jött Yágra, onnét János-

házára 22'^''-

Die eadem. Ugyan ordereztetett Méltóságos Generális

Eszterházy Dániel uram pécsi expedítiórúl és egész vele

eommendérozott liadakkal.

Bem. Kisfaludy Gí-yörgy, Török István, Kis Gergely

és Somogyi Ádám óbrster uraimék ordereztettenek az gyri
pusztára, hogy címjungálván magokat, az excurrált ellen-

ségnek resistáljanak.

Eadem. Méltóságos uram Excellentiája jíitt Sümegre
circa lioram 5 vespertínam, a holott is újobban Íratott

Méltóságos Generális Eszterházy Dániel uramnak, hogy pécsi

lítjábiíl megtérjen és Komárom eleire menjen az hadakkal,

és Bottyán János öt compániáját Szekereshez adjungálja.

Die 23. Marty. Kis Gergely colonellus uramnak inti-

máltatott, hogy regementjének defectusi iránt formálván

egy memóriáiét, küldje a Méltóságos Úrhoz egy értelmes

tisztje által, az kit azon memoriálissal summa cum recom-

mendatione által expediálhassa az Dunán Méltóságos Fge-
nerálishoz, az honnéd mundérungot, fegyvert és az erigá-

landó új compánia recrutázására kívántató pénzt is hozhas-

son magával. De caetero a lápincsi katonaságot helyben

hagyván, maga, Goda uram seregeivel siessen a pusztaságra

az ellenség motusinak impediálására. A tiszteket, a kik nem
jól comportáljíík magokat az ezerben, specitice nevezet sze-

rént írja meg: kik legyenek? legfképpt^n Csapé) Jakab névö

hadnagyot sub aliquo praetextu küldje a Mélt('>ságos Úr
színe eleiben, jioenam sui facti recejíturus.

Eadem. Tíirök István uramnak intimáltatik, hogy a

minémö capitulátiót ineált kapuvári commendánssal : azon

capitulátiót bizonyos okokra nézve a jSIéltóságos Úr refor-

málta, kinek is valóságos mássát ö kegyelmének megkül-
dötte. A kapuvári gvardizonnak jó conservátiója recommen-
dáltatott ; a mellette lév hadakat siettesse elmennyi

Konuhom és Gyr tájékára Fekete Istvánnal együtt, maga
])ediglen Török István uram Rábaközben lév (luardizona

számára sul)sistenti;írül provideáljon.

Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak szeren-

cséssen elérkezése örömmel értetik a Méltósáijos Úr által

:
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jóllehet ugyan egy kevéssé consternálódott vala hadai egy
részének az ellenség által lett elrekesztésén : mindazonáltal
hogy négy vagy öt embernek elhagyásával visszatért, meg-
consolálódott. Affidáltatik kegyelme, hogy egy kevéssé
megnyugosztalván a hadakat, sok alkalmatlanságit revan-

csolhassa Nádasdy Ferenczen. Igen jól esett, hogy Mélt(')-

ságos Locumtenens uram parancsolatja szerént Austriál)an
alkalmas lármáskodást vitt véghez

;
jó lett volna, ha nyere-

ségét elhozhatta volna magával. A feljebb megírt o])erá-

tiókra nézve maga is a Méltóságos Úr az ünnepekben Ksze-
gen compareálni igéri magát.

Eadem. Káczki szigetbéli halászoknak passus szabad
halászatra s azzal való kereskedésre.

Iteru. Szekeres István lovas colonellus uramnak niis-

siliter megíratott, hogy az Budára lement 9 hajó excur-
siójátúl ne sokat tartson, mindazonáltal jó vigyázásban
légyen.

Die 24. Marty. Nemes Vas, Sopron, Veszprém és

Gyr vármegyei vice-ispány uraiméknak intimáltatott, hogy
Kapuvár demolítiójára 3000 embereket ásókkal, kapákkal
és egyéb falrontó szerszámokkal hováhamarébb expediál-

janak.

Eadem. Thót Györgynek levél Íratott, hogy comperta
rei veritate, almási malomban való örökös részihez achuit-

tálja Tekéntetes Nagyságos Andrási István uramat.
Die 24. Losonczy András uramnak passus adatott

által a Dunán Selmecz felé és Répcze tájékára is maga
dolgainak végijén vitelére.

Item. liohonczon lakozó Fekete Andrásnak exemptio-
nális az parasztok közé való contributiótl. Sümeg.

Eadem. Tekéntetes Bezerédi Imre brigadéros uramnak
missiliter adatik értésére, hogy az minéni ordert includált

Méltóságos Ur, Kis Gergely uramnak, szóllót, nem percipiáltn
;

kirül, hová lett ? tudósítását elvárja.

Eadem. Tekéntetes Kisfaludi György uramnak mis-

siliter, hogy az kegyelme instantiájára Kis Gergely uramra
a restans katonák iránt kemény parancsolat ment. meljre

nézve fstrázsamestere Simonházy Ferencz compareált is,

és contrariumot referál : hogy nem Kis Gergely, hanem Kis-
faludi tartozik még tíz katonával ; melyeket is mennélhama-
rébb említett Kis Gergely uramnak megküldjön. E mellett

a miném trombitást kegyelme hadnagya elvitt magával,

az Méltóságos Úrhoz küldje kegyelme. Sümeg.
Eadem. Szegedy Bálint cseszneki commendáns uram-

nak, hogy mindenném munítió iránt lészen disposítió.
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Minéniö katonákat maga mellé kíván : csak requirálja akár

Szekeres uramot, akár Kisfaludi György uramot, meglesz-

nek. A megromlott puskaport most csinálják csobánczi

porházban, és mihent elkészül, kezéhez fog küldetni. Az
suspiciosus német mészárost, pattantyúst, dobost küldje ide

Sümegre.
Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre, Kisfaludi György

és Kis Gergely uraiméknak contraorder Íratott, hogy elbbi
státiójokra visszatérhetnek, minthogy a Gyr eleire excurrált

német is visszament.

Eadem. Nemzetes Száz Mártony csobánczi commen-
dáns uramnak intimáltatott, hogy az munkában lév puska-

port, mellette lév hajdúkkal és pattantyúsokkal, mihelyest

elkészül, küldje Csesznek várában.

Eadem. Csepeli promontoriumon lév szllknek vagy

szántóföldeiknek megmunkáltathatások iránt való szabad

protectionálissok adatott.

Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak ratione

status Evangelicae sat superque Íratott, hogy sine aliquo

strepitu et tumultu ne impediálja, hanem usque ad ulterio-

rem dispositionem a kszögi városon kívl valamely házocs-

kában privatum exercítiumokat continuálhatják. Sümeg.
Eadem. Méltóságos Magyarországi Locumtenens és

Fgenerális uram Excellentiájának missiliter repraesen-

táltatott Kapuvárnak megvétele.

Eadem. Ers István stabális postamester uramnak ö

kegyelmének, hogy azon Méltóságos Uramnak szólló levelet

postamester uraimék által promoveáltassa.

Eadem. Cseszncki commendáns uramnak missiliter

adatik hatalom az Méltóságos Úrhoz való jövetelre. Sümeg.
Die :^o. Marfjj. Sümegi porkolábnak commissionaliter

parancsoltatott, hogy Csobáncz várában küldjön egy vas-

álgyút, egy seregbontót és hat szakálost, nemkülömben
cseszneki várban egy seregbontót és hat szakálost.

Eadem. Nemes Somogy vármegyének intimáltatik. hogy

a miném portális hajdúkat tartozott volna praestálni !Mél-

tóságos Fgenerális és a sümegi gylés determinatiója

szerint : azon okbúl, hogy az szegénység kétfelé adózik, in

medietate defalcáltatott annak praestálása ; és minthogy
annak defalcátiójában háromezer egynihány száz forintokat

praestált az ország szükségére : azért ezen parancsolat ellen

hogy senki az tisztek közöl azon vármegyét az hajdúk praestá-

lása iránt ne háborgassa, adatott pro oautela. Sümegen.
Eadem. Nemzetes Sibrik Ferenczné asszonnak Szalo-

nak várában való szabados bemenetelre, és visszatérésével
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kegyelmének Nemzetes Nagy Jánosné asszonnak Kó'szögön
betegségiben lév fiai megtekéntésére, maga alkalmatosságán
való bátorságos kijövetelre és ismét visszamenetelre passus
adatott.

Eadem. Enyedi András Nemes Vas vármegye vice-

ispánjának intimáltatott, hogy a miném praetensiója vagyon
nemes vármegyének néhai Tekéntetes és Nagyságos Cziráki
László uram meghagyott özvegye ellen, — minthogy csak
bagatellábúl álló dolog, a mennyire lehet, executione
mediante ne exigálja.

Eadem. Nemzetes Vitézl Horváth Jóseph uramnak
in simili matéria intimáltatott.

Eadem. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel uram-
nak adatik értésére, hogy bizonyos informátiokbl Excel-
lentiája érti az ellenségnek Óvár tájékára való recessusát;
nem szükség azért, hogy Nagysága magát már Gyr
eleire fáraszsza, hanem siettesse maga útját az Méltóságos
Úrhoz, és az hajdúságot jó disposítióban hagyja Fehérvárott,
az katonaságot penig brigadéros Balogh Ádám uram dis-

posítiója alá adván, melylyel is ers portát tegyenek Sziget-
vár és Pécs alá.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Bezerédi Imre
brigadéros uramnak missiliter parancsoltatik, hogy az mi-
ném ezerek Gyr és Komárom eleire az ellenség motussira
nézve commendéroztattanak Generális-Feldt-Marschal uram
által, úgymint Somogyi Ádám és Kis Gergely uraimék
ezeréit contraorderezze, mivel az ellenség visszatért, és az
elbbeni beleikre dislocáltassanak. Sümeg.

Die :2(j. Martj'/. Érsek-újvári praefectus uramnak missi-
liter az ittvaló constitutiók megirattattanak ; az német rabok
iránt is a Méltóságos r secundálni intentióját kívánja, és
a jó correspondentia recommendáltatik, nemkülömben az
érsek-újvári épület iránt dexterizáljon.

Eadem. Méltóságos Generális Barkóczy Ferencz uram-
nak missiliter az idevaló occurrentiák adatnak értésére,

és az kegyelme tudósításit az occurrentiákrúl kedvessen
veszi Excellentiája.

Eadem. Tekéntetes Nagyságos Szent-Királyi Andrássi
István Generális-Fstrázsamester uramna kmissiliter intimál-
tatik, hogy az ellenség motussira nézve Csornára vegye
maga útját a Duna melll, mivel az ellenség Tóközben
letelepedett mindenném munítióval, a honnand is excur-
siókat talánd kívántenni; hogy azért meggátoltassék szán-
déka: az ott körl-bell lév Kiss Gergely. Bottyán János
és Kisfaludi György uram, úgy Veszprém vármegyében
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lévö Fodoi- uram ezerével szabadon disponálván, interve-

nicute occasione resistáljon az ellenségnek, kirl tudósítsa

Mélt(3sá^()S urat ö Exccllcutiáját. Sümeg.
Eddem. Jánosházi lakosoknak parancsolat, hogy igenis,

a kik az táborl)an fegyvereskednek, az egy dicátúl járand()

rovástúl, personális (|uártélytartástiíl, forspontozástúl cxemp-
tusok, de más köz-coiitril)nti(3túl nem immunitáltotnak, hanem
tartíjzzanak concurrálni. .Sümeg.

Eado.rn. Radó Pál uramnak, hogy sajnálja az Méltó-

ságos Ür, hogy fehérvári lakosoknak a metczést megengedte
sine scitu 8uae Excellentiae, — missiliter iratik.

EndeuL Gyrben lakozó Jakab név zsidónak j)assus

mellett megengedtetett Bécsben való menetele, s onnand
partékáknak kihozatása alkalmatosságával (azíjkati el is

adhassa szabadon.

EndeDK Hirsl név zsidónak indiilgeáltatott, hogy maga
ceremóniájának elvégezésére Gyrben val<) be- s kijövetelre

szabadon passus adatott.

Eadfím. Sümegrl megindulván, szerencsésseu, délután

circiter 4— 5 óra tájban Keszthelyre érkeztünk, s az expe-

dítiók így következtének :

Dic rif/esima scptwia Marti). Brigadéros Bezerédi Imre
uramnak missiliter megiratik, hogy '2-da. aft'uturi mensis

Április Sümegre vévén a Mélt('»ságos Úr útját, a hol is az

szent-ünnepeket kívánván tíilteni, addig ])edig itt tempuriz:tl.

Ha mi occurrentiái. communicatióra valók érkeznek, medio

tempore csak ide dirigálja tud('»sításit, post eadem penig

Sümegre. Horváth Zsigmond uram által proponálandó dol-

gokban recommendálja intentióját. Keszthely.

Eddcui. Horváth Zsigmond director uramnak. Briga-

déi'os Balogh Adáni uram ezeiére csinálandc't mundérnak 1 .>

garassával leend exolutiója a Méltóságos Generális inter-

posítiójára nézve recommendáltatik.

Eadem. Szent-gr('>ti. tapolczai, csobánczi és veszprj'Uii

szabó czéhmesterekni'k parancsolat adatik, hogy brigadé-

ros Balogh Ádám uram ezerére obveniálandó nuindérung-

posztóját fölosztván magok között, annak hováhamarébb
való elkészéttetésében fáradozván, adurgeálják. s tle jái-andó

fáradságokért fizetések megadatik.

Eadcm. Nemes Szála váiinegyének extractualitcr pro

notitia transmittáltatott, mennyi zsoldossal tartozik még
Nemzetes Vitézl Kisfaludi László colonellus uram regi-

mentihez. Praeterea intiiiuíltatott azon nemes vármegyének,

hogy az 160 portán kívül juxta Hegulanu'iitum obveniiílandii

naturálékat, in specie penig széiKit. abrakitt, vigore charac-
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teris Generalatus ide Keszthelyre aclministrálni ne terhel-

tessék. Keszthelyen.

Eadem. Grajner Antal tábori fstrázsamester uram-
nak missiliter megiratik, hogy computust ineálván maga
quártélyában, úgy ^intézze maga dolgait, hogy mentölhama-
rébh Méltóságos Úrhoz sietvén, az eleiben adandó útját

continuálhassa. Keszthelyen.

Die vi(jfíi<ima odava Marty. Méltóságos Generális

Eszterházy Dániel uramnak missiliter : Grajner Antal t;íbori

fstrázsamester uram instructióját megtekéntvén, valamit

pro bono publico et emolumento patriae helyesnek itél, adja

bvöbben instructiójában. Az nemes vármegyéknek s pro-

vinciális commissárius uraiméknak írtam az (|uantumnak
hovahamai'él)b bészedettetésibon ; írjon ö Nagysága is ex

superabundauti, hogy annyival is egyetérteni a Generális-

ság láttossék.

Eadem. Palkovics Ferencz uramnak cum exageratione

megiratik, hogy Nemes Somogy, Tolna és Baronya vár-

megyékre repartiált quantumnak hováhamarébb simon-
tornyai magazinumban való szükséges beszállítását adur-
geálja, mert egyébaránt ob neglectam praemissarum, tisztinek

prostittiójával más applicáltatik helette ; ha nem akart
procedálni : ne is vette volna föl az hivatalt ; hogyha egy
embernek fogyatkozása miatt az helyes haza-disposítiói

corruálnak : életében is periclitáltatik. — Vlassics és Hor-
váth Ferencz uraiméknak imponálja Méltóságos Uram nevé-

vel, hogy Bezerédi János vice-ispány uram ellen ne machi-
nálódjanak s az helyes disposítiókat ne impedi;ílj;ík

széltében, mert ott szedik fíil magokat, a hol nem is gon-
dolnák. Generális Eszterházy Dániel uramtl vett három-
száz forintokat adja Simontornyára ; az korcsmát is

praesídium szükségére fordítván, a fekete barátok borait

elfoglaltatván, folytassa. Assistentiáért recurráljon briga-

déros Balogh Ádám uranüioz.

Eadem. Brigadéros Balogh Ádám uramnak missiliter

parancsoltatik, hogy Grajner Antal tábori füstriízsamester

uram Simontornyára érkezvén, fJia) de sup})e(litanda assis-

tentia ö kegyelme ;íltal re(|uiráltatik, assistáljon. Keszthelyen.

Eadem. ¥ckete György provinciális commissárius uram-
nak missiliter adatik értésére, hogy Nemes Fehér vár-

megyébl járandó quantumot mentlelbb hordassa sinu)n-

tornyai magazinunil)au. Szekere? Istvánhoz recurráljon pro
assistentia.

Eadein. Szekeres István colonellus uramnak missiliter

parancsoltatik, hogy Förds Mihály által szent-endreiekeu
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extorqueált loriiititk.it füzettesse vissza, hu az exposítió

vcrificált.'itik.
^

Kdílfhi. Hííyészi Ádám uramnak parancsoltatik. hogy

bizonyos commissáriustúl Sza]>ó István hadnagya által exces-

sive elhozott két akó Ijorát vei in natura, vei in condigno

valore restituáltossa. Száján kívül való helytelen beszédért ad

ultcrioroiii tiendaiii iiitiiiiationeni nrestálju.

Ewlcni.^ Szent-eudrci lakos exarendált jobbágyi az

Méltóságos Úrnak újobban protegáltatnak, s minden illen-

dkben i)ártfog;ísok igértetik.

E(((lcni. Szont-endrei lakosok, simul vei divisim consti-

tuti, '^ríiiíikoi-sz.'ígban partékáknak fölhozattatásokra az

confoederált határokban való eladásokra szabadon passé-

roltattak.

Eadem. Ugyan szent-endrei lakosok itt Magyarország-

ban, mind Dunán innénd s úgy túlsó részeken is borral.

marhával, gabonával és más vonális portékákkal kereskedé-

sekben szabadon passéroltatuak.

Eadem. Ugyan szent-endrei lakosok az árendájokban

behozott száz tallérokrl quietáltatván, obligáltotnak az

restans kétszáz forintokat is az jöv pünkösdre meghozni.

Eadem. Nemzetes Kiss Gergely lovas colonellus uram-
nak missiliter recommendáltatik a Német-Ujvárra való

szorgalmatos vigyázás, hogy Bottyány urakat a pozsonyi

országgylésére el ne szalajtsa, és hogy Csapó Jakabot

kemény árestom alatt küldje Méltóságos Generális Úrhoz,

nemkülömben a mely tisztet akar általküldeni a Dunán,
elbb ide expediálja. Keszthelen.

Eadem. Nemzetes és Vitézl Palkovics Ferencz uram-
nak missiliter serio parancsolta tik : A simonytornyai praesi-

diuudioz deputált impositákat síirényen kiszedesse, melynek

hamarébb voltáért Nemzetes Grajner Antal tábori fstrázsa-

mester uram expediáltatott, lévén ö kegyelmének intimátió-

j;íban az ju-aesidium defectussinak remedeálása, nu'lyl)en

szorgalmatossan cooperálódjanak, hogy ennekutiínna defec-

tust ne szenvedjen az bennlev militia. Keszthelyen.

Eadem. Nemzetes Vitézl Horváth Ferencz simon-

tornyai commendáns uramnak adatik értésére, hogy az

praesidiumbéli i'ortiíicáti('»nak tolytatására, ügy más diftieul-

t:ísoknak reine(k';il:ísára. nemkülöml)en az confusi(>k és

dissentiót causáló corit'eusoknak investigálására exjjediálta-

tott Nemzetes Vitézl Grajner Antal tábori fstrázsames-

ter uram ; melynek teend dis])Osítióihoz alkalmaztatván

kegyelme magiít. mindenekrl inforuiiitiiU adjon említett

Grajner Antal iiiauinak. kinek is lészen hatalm;íban az
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egyenetlensége^ causáló személyeket megarestálni, ad ulte-
riorem superfiendam dispositionem Excellentissimi Genera-
lis-Campi-Marsclialli.

Emlem. Brigadéros Béri Balogh Ádám uramnak, hogy
az maga és Kisfa ludi László uram ezerével absolute ne
menjen Somogy vármegyében, hanem Tolna és Baronya vár-
megyékben továbbvaló orderéig subsistáljon, az contiuált
ellenségre j()l vigyázzon. Item, az Generálisságnak intimati('>-

ját ezután jobban observálja; Palkovics Ferencz uramnak
assistentiát adjon, hogy Tolna és Baronya s Somogy vár-
megyébl az impositákot könnyebben kiszedhesse.

Eadem. Nemes Tolna, Baronya és Somogy vármegyék-
nek intimáltatik, hogy az reájok esett impositákat erga
requisitionem mentölhamarébb simontornyai magazinum-
ban administrálják, midn Nemzetes Vitézl Grajner Antal
tábori fstrázsamester uram magát insinuálni fogja.

Eadem. Nemes (vs',í('/e.s^-^fehérvári lakosoknak missiliter
Íratott, hogy szlik szal)ad munkáltatások iránt küldjék bizo-
nyos emberit elégséges instructi(5val és plenipotentiával Nem-
zetes és Vitézl Kenessey István fsecretárius uramhoz

kegyelméhez, a ki is actu gyri pusztán sul)sistál. Keszt-
helyen.

Eadem. Méltóságos Andrássi István Generális-Mezei-
Strázsamester uram szerencsés általjövetele obligátióval véte-
tik, s egyszersmind tudósíttatik : Devecserrl vági keln
Csornára való menetele inkál)b, mintsem Árpásnál, az ludak-
nak romlása miatt; serényebben való általkltezkedése is

persvadeáltatik, nemkülömben Kapuvárnak demolitióját
ex sufticientibus circumstantiis et demonstrationibus, úgy
az egész Rábaközben lév sok árvák s özvegyek és szegény-
ség átkait magára az IVÍéltóságos Ür nem kívánván venni :

azért funditus való demolítióját és elrontását teljességgel
resolválta Excellentiája, s az ,kik eltt illik, elégséges
számodásával is az Méltóságos Úrnak kívánván elkövetni,
értésére adatik; szükség azért Nagyságának demolítiój;í-
bau szorgalmatoskodni s az Mélt()ságos Úr intentióját
secundálni. Azombau az ottlév hadakat és constitütiókat
megvizsgiílván, jó rendben hagyja, s ha az ellenség motussát
valahonnand nem értendi. csak könny-szerrel fölkészülvén,
az jöv húsvéti napokra elvárja az Méltóságos Generális
uram Excell(Miti;íja. — és az gyakori corrospondentiának-
folytatása reconmieudáltátik. Keszthelyen.

Eadem. Méltóságos Generális Locumtenens Gróff Eszter-
házy Dániel uramnak Enyingen lett subsistentiájjít értette
Méltóságos Úr; ahozképest intimáltatott: Nem szükséges
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magát a pécsi operátiók folytatására fárasztani, az ellen-

ségnek mostani motussiíi'a és majia betegeskedésére nézve.

Ha ezen iiiotus lecsilhijiüdik : kívánsága szerint i)ro suftra-

•íaneo Generális Andr.-íssi István uram fog oldala mellé

lendöltetni. Az miuémö mozsarak és bombák rendöltettek

azon operátiók folytatására : a gyalogsággal együtt kit-kit

maga helyére küldje: azomban lírigadéros Balogh ^Ad.ím

uramnak adjon kemény ordert, hogy mivel parancsolatj.ui

kívül lármáskodott : tehát usque ad ulteriorem dispositionem

]Vemes Tolna és Baronya vármegyékben maradjon és az

ellenség ki csapása ellen resistáljon. Somogy vármegyében
visszatérni ne merészeljen.

Item. Grajner Antal uram Simontornyára való mene-
tele intimáltatott, hogy ottan a magazínumot megtekint-

vén, mindeneket jó rendben végyen, úgy szintén Nemes
Somogy, Tolna, Baronya és Fehérvár vármegyékre limi-

tált impositákot Nemzetes Vitézl Palkovics Ferencz és

Fekete György i)rovinciális commissárius uraimék által,

assistentia militari mentolhamarébb beszedesse és a meg-
írt simontornyai magazínumban administráltassa: — kiknek

miném parancsolat adatott, nemkülíimben említett briga-

déros uramnak is miném ordere emanáltatott : sub voianti

megküldetett említett Locumtenens Generális uramnak.
A mellett, hogy Szekeres István, Bottyán János két ezeré

megmustrálására Corviny János uram eleiben compareálván.
— committáltatott. Keszthelyen.

Eadeui. Vlasics János sub-commissárius uramnak, hogy

a dissensiónak és a simontornyai commendánssal való collusió-

nak, úgyszintén a mostani vice-ispány ellen való agyarkozás-

nak, Talamint becsületit szereti, békét hagyjon, — egyébarán

t

azoknak investigátiójára Grajner Antal uram ordináltatott,

s ha legkissebben comperi;lltatik : érdeml büntetését elveszi.

Az nemes vármegyékre limitált impositákot hogy Palkovics

urammal beszedje, injungáltatott sub comminatione aresti.

Keszth(»lyen.

Eadciii. Kenessey István secretárius uranniak nemes
fehérvári lakosok levele transmittáltatott, kihez képest

tudhasson kegyelme vélek megalkudni az szlk mívelte-

tések iránt. Item, intimáltatott kegyelmént-k. hogy, ha az

ordercket tiszt uraiméknak még nem cxpediálta volna : tehát

inserálja orderekben, hogy a pusztaságon lév ezerekbl
minden regiment tíz-tíz katonát rendöljön ordinantiára

Generális Andrássi István uram oldala mellé. Item. Fekete

György uramnak szóló levél pro transmissione accludálta-

tott kegyelmének. Keszthelyen.
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Eadem. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Török István

senátor és colonellus uramnak, missiliter. Approbálja az Mél-
tóságos Ur, hogy hús és só dolgábúl egy holnapi provisiót

tett a kapuvári gvarnizon számára, és hogy nemcsak egy
holnapig subsistálhasson azon gvarnizon és demolítorok

:

requirálja provisió végett a Nemes Commissariátusságot.
A Kapuvárnak demolítióját, eo non obstante, hogy Gene-
rális Andrássy István uram disvadeálja, ex certis eonside-

rationibus csak continuáltossa.

Die 29. Marttj, Keszthelyen. Horváth Jóseph uram
requiráltatik, hogy Turnóné asszonyomnak ö Nagyságának
jószágitl járandó 18 mér lisztnek exactióját suspendálja,

hanem inkább maga a Méltóságos Úr megadja és János-
házára szolgáltatni fogja.

Eadem. Lengyel János és Lengyel Miklós uraimék
közt való disceptátiók s praetensiók maga szokott törvényes

útjókra relegáltatnak.

Eadem. Méltóságos Generális Locumtenens Eszterház
Dániel uramnak missiliter, hogy az munítiót és azon bata-

liont visszaküldje. — Szekeres uram casussa iránt iuípii-

ráltosson ; Bottyán ezerét küldje mellé.

Eadem. Szekeres uramnak, hogy ezerét öszveszedvén,

revancsolja azon szerencsétlen casussát a labanczon, és hogy
a Generális Bottyán János uram ezeré mellé fog orderez-

tetni, és azután jobb vigyázassál légyen. Item. Vecsei Varga
Miska több tolvaj társaival együtt megfogattatván, küldje

Sümeg vái-ában, mivel ászári jobbágyoknak 207 fl. és három
lovát szerszámostul elvonták. Gyr elein lév hadi tisztek-

kel correspondeálván, tempore opportuno secundálja.

Eadem. Nemzetes Vitézl Fodor László uram ezere-

béli fstrázsamester uramnak N. N., order által intimálta-

tott, hogy válogatott száz hajdút küldjön Devecserben strá-

zsára, és azon számú emberek magok quártélyokbúl nyolcz

napra való élést hozzanak magokkal ; mely ordert óberst-

lajdinontjával communicálja, hogy annak módja szerint

azon hajdúság megváltossék. Keszthelyen.
Eadem. Nemzetes Vitézl Benk Ferencz gyalog-colo-

nellus uramnak missiliter adatik értésére, hogy Olbey Ferencz
név hadnagyának megparancsolja, hogy az páttyi jobbágyát
Méltóságos Gróff Turnóné asszonyom ö Nagysilg;ínak az

hajdúságra ne erltesse.

Eadem. Tekéntetes és Nagyságos Andrássy István

Generális-Mezei-Strázsamester Ikrámnak missiliter intimál-

tatott, hogy mivel constál az ellenség Devecserben csapó

szándéka: rendöljön Török István uram ezerébl egynéhány
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compániát Gyr eleire jó vigyázás kedvéért, a kik föltett

iiitenti('>ját az ellenségnek inipediiilhassák, úgy mindazon-

által, hogy ezen regimentbl egy vagy két compániát ren-

(líiljön Kapuvár vigyázására is. — Az hírmondó, So])rony

eltt lév német-szcnt-iniklósi ])lebánost megexaminálván,

küldje említett (xencrális uram a ^Méltóságos Crhoz áres-

tom alatt.

E(ulnn. Brigadéros Kisfaludy György uramnak is inti-

máltatott, hogy az megírt okokra nézve Gyr tájékán az

vigyázó comjjániákat duphíztassa és lúgodban is egy com-

l)agniát rendöljön, nemkülrtmljen minden occurrentiákot Gene-

rális Andrássy István urammal is communicálni el ne mulassa.

Efuleju. ]\léltóságí)s Generális Draskovics ^'ÁVLO?>'-nnk)

Tápi-Szent-JMiklósrúl datált ^léltóságos Uram levelében, a mely

ugyan csak Keszthelyrl emanáltatott, missiliter megiratik,

hogy Brigadéros Balogh Ádám uram által elfogatott rabos-

kodó szolgái eddig is kiszabadíttattak volna, hogyha az

óvári comniendáns az magyar rabokat oly keményen nem
tartaná; kirl hogy Draskovics uramnak informátiója nin-

csen, gyakorta színezéssel tái)láltatik reménségében. Mihelest

azért szegény magyar raboknak szabadulásokat értheti az

^Méltóságos Úr: fölllemlített Draskovics uram szolgáinak

sem lészen fogyatkozása.^ erga solitam ({uietantiam. Nem-
külömben az Méltóságos Úrnak Bécsben léte alkalmatossága-

kor miném száz aranyoknak kölcsön adás;ít az mi illeti

:

vagyon elégséges obligátiója iránta az említett Generális

uramnak ; melyet Méltóságos Uram kezéhez küldeni kíván-

ván, tudván Excellentiája szíikölt állapotját ; st, ha gondolja

említett Draskovics uram: Nemes Banmya vármegyében

majd tizennyolcz faluig való jószágbúi is, melyeket az

neoací^uistica alkalmatosságával Gróff Christóff Prajnernak

az Nagysága hívségeért adott volt az császár, jövedelmét

beszedvén, jól lészen Pozsomban beküldeni, ha veszedelmes

jobbágyokot kötelességéhez képpest neoactjuistica commissió-

nak nem annuált volna ; kit is csak kéntelenségbl cedálván,

elhiszem, az száz aranybéli praetensiója is úgy adatik, és

ha nem praetendálta volna azon praetensiót : kíilcsön vagy

ajándékon is kész lett^ volna letenni : s tekéiitvén atyafi-

ságát az Méltóságos Úr, az raboskodó szolgáit segíteni

kívánja. Keszthelyen.

Eíuh'iii. Szent-Györgyi Horváth Zsigmond uramnak
missiliter. Miképpen lehessen mundért (lyrbl kiszállítani,

vagyis Komárombúrr'oi)ini('> kéretik. Kíilséges l runkniil inst;il-

jón az ország Hajster (HiUDiibáh további :írestomában való

detentiója iránt. Item. Az általhozott só iránt alkudjék meg.
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Dic ')(). Marti), Keszthelyen. Kapuvárnak demolíti(')ját

hogy siettesse, intimáltatott ; elvégezvén azon demolítiót.

maga compániájával együtt azonnal quártélly;íban menjen.

Az ottvaló munítiót és sánczeszközöket Sümegre con-

fuéroztassa. (Caleniiis hapitánynak?)
Eadem. Szekeres István uramnak, hogy Xagy János

uram szökött szolgákat, most kegyelme mellett lévket
megfogatván, küldje által az Dunán vissza, megírt Nagy
János uramhoz. Méltóságos Locumtenens uram Excellen-

tiája levele, (melyet a Méltóságos Urnák azok iránt (írt).

Szekeres uramnak megküldetett.

Eadeni. Nemes Keszthely városában lakozó Medgyesi
Bálint harminczados a personalis quártélytartástúl, fors-

pontozástúl és más helytelen impositáktúl immunitáltatván.

protegáltatik, kivévén mindazonáltal az ország köz-onussá-

tl nem eximáltatik. Keszthelyen.

Eiidem. Balatinczi dominiumbéli szegény lakosoknak

passéroltatott ennyihány köböl búzájok, pínzre való fordításra

az lineán által, oly modalitással, hogy másféle quaestust

ne merészeljenek vinni és az ellenséggel colludálni. Keszt-

helyen.

Eadein. Stér Tamás uramnak missiliter adatik érté-

sére, hogy tótfalusi s ráczkövi helyek ad ulteriorem dispo-

sitionem Suae Excellentiae Locumtenentis Domini Domini
Bercsényi, Pilis vármegyében resolváltatnak.

Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak adatik

értésére, hogy az gyri pusztára légyen retíexióval. Somogyi
Ádám uram ezerébl öt compagniát küldjön oda ; s holmi

occurrentiák is communicáltatnak kegyelmével, s ifliú

Hajster eránt az egész innens status instáljon továbbvaló

rabul tartásáért, mivel ezen a földön is szükséges lészen,

ha valakinek szerencsétlensége esnék, s fölváltathatnék véle.

Eade))i. Méltóságos Generális Eszterházy l);íniel uram-
nak az simontornyai plág;ln limitált egész darab földnek

kormányozása recommendál tátik, s némely occurrentiák is

communicáltatnak.
EadcuL Egervári Tamás registrátor uramnak intimál-

tatott, hogy Méltóságos Úr Excellentiiíja mivel az egész

udvarral az egy hetet és az húsvéti ünnepeket Sümegen
kívánván el mulatni, — annakokíiért az nemes vármegyék
vice-ispánjával és szolgabíráival úgy conchuhíljon, hogy pro

eadem subsistentia böcsületes provísió lehessen.

Eadon. Kún János devecseri tiszttartó uramnak inti-

máltatott, hogy ad eandem uecessitatem devecseri jószágbúi

küldje a provísiókat szekerekkel Sümegre.
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Eadoii. Az franczia követnek az Dunán innénd lév
szerencsés progressusnak, úgyszintén a Kapuvár és Kör-
mend vároknak megvétele repraesentáltatott, nemkülömben
Turnó János Heni'ik uramnak szóll(j, felesége által Íratott

levél pro inviatione (Fárishd) recommendáltatott.

Eadem. Némethi Ferencz, óberster Balogh Ferencz

regementjebéli hadnagynak missiliter intimáltatott, hogy az

hídvégi hídnak elhányására szalavári lakosokat ajánlások

szerint ezen parancsolat mellett compellálja. úgy mindazon-

által : fáját conserválván, mindenkor a mi részünkrl készen

legyenek, fölvonyó-kapuját is elkíszíttetvén.

Efuhm die et ihidem. Babócsay Ferencz uramnak a

correspondentia recommendáltatott, s communicáltottanak

az ittvaló occurrentiák.

Eadem. Sümegi commendáns uramnak. Az ottvaló

rabokat assignálja (valakinek kedvek lészen szolgálat föl-

vállolására) Balogh István névö hadnagynak, az ki recruta

kedvéért általküldettetett.

Eadoit. Nagy János uramnak megíratott : Kecrutázó

hadnagyát visszaküldötte, minthogy Dunáii innénd lév
sok incompletum regiment tiszteinek praejudicálna, s abban

exurgálhat() Ízetlenségek távoztatására ; mindazonáltal meg-

szaporíttatott 40 személylyel Sümegrl recrutája, hogy tel-

jességgel inconsolate vissza ne térjen.

Itevi. Krasalkovics újvári postamesternek Dunán által

szólló siet levelek íncludáltatván, recommendáltattanak.

Eadoii. Keszeneki l)íráknak és lakosoknak közönséges-

sen parancsoltatott, hogy ottan lakozó Yass Tamás név,

Miklós mester bátyját, minthogy megírt Miklós mester (fáhur)

JtóJiér) az Nemes Haza szükséges szolgalatjában continuus-

kodik : senki fölülésre vagy illegális contributiókra adigálni

ne merészelje. Keszthelyen.

Eadefu. Komárom elein lév ploquáda-tisztnek iuti-

máltatott order által, hogy az Dunáig confuérozza Balogh

Istvánt, Méltóságos Generális Locumtenens uram recrutázó

hadnagyát az recrutákkal együtt. — Keszthelyen.

Die SÍ. Marty. Vass Miklós Keszenekre passéroltá-

tott, maga bizonyos dolgainak végbenvitelére.

Eadem. Tckéntetes Nemzetes Vitézl Szent-Györgyi

Horváth Zsigmond uramnak Pulai György hadi fporkoláb

instantiája recommendáltatott. hogy tu<lniillik az elmúlt

holnapokra restáló íizetését adassa meg. Keszthelyen.

Eadem. Megindulván Keszthelyrl, circa horam 3-tiam

érkeztünk Sümegre szerencséssen, a hol ezen expedítíók

voltának. Következnek, úgymint

:
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Eadcm. Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Kisfaludi

György brigadéros uranmak megíratik Kis Gergely uram

által praetendálandó 10 katona végett. Item, hogy a trom-

bitást magánál tartóztathatja a megírott brigadéros uram.

Fölséges Fejedelem Kegyelmes Urunk a nemes vármegyékre

szólló két parancsolata, tudniillik Gyr és Mosony vár-

megyéknek szóllók, pro inviatione accludáltottanak. Adatik

item értésére, hogy az Fehérvár eleire lév vigyázásra

Szekeres István uram mellé Bottyán János uram öt com-

pániája rendöltetett.

Eadem. Devecseri tiszttartó Kún János uramnak Íra-

tott idejövetele iránt; a mellett bizonyos erogált fiscális

búza iránt exstáló quietantiák transmittáltattanak, nem-

külömben Fodor uram óberst-vachtmajstere uramnak

ordere pro ulteriori transmissione recommendáltatott.

Eadnn. Fodor uram ezerebéli óberst-vachtmajster

uramnak order, hogy az ünnepek után küldjön száz hajdút

Devecserben.

Difí 1. Április: Tekéntetes Nemes A^ass vármegyének

intimative megiratik, hogy az Rábán Újfalunál lév passu-

son hovahamarébb a hídnak erectióját admaturáltassa.

Cum consolatione érti Méltóságos Fgenerális uram Excel-

lentiája Kapuvár demolítiójára applicálandó munkások iránt

tett elégséges disposítióját. Brigadéros Kisfaludi György

és colonellus Kis Gergely uraimék ezereikf -nek) az szegénységre

redundáló terhei könnyebbítések iránt tartsa az Tekénte-

tes Nemes Vármegye az Regulamentumhoz magát ; azonkívül

az vitézl rend is az közjóra czélozó impositákban con-

currálni tartozik. — Somogyi uram ezeré minthogy Német-

Újvárhoz közelebb levén, Kis Gergel uram ezerével tartas-

sák azon ezerbi Német-Újvár elein a szükséges helyeken

strázsa.

Eadem. Tisztelend páter Bolla, pápai paulinus con-

ventbéli prior uram, bizonyos dolgainak végbenvitelére bocsá-

tatott Gyrben, úgy, hogy onnand ki is jöhessen.

Eadem. Ugyan pápai paulinus conventbéli páter bocsát-

tatott Pécsben (f(/ij) pro residentia.

Eadem. Tekintetes Nagyságos Andrássy István Gene-

rális-Fstrázsamester uramnak, hogy tovább is az kapuvári

demolítiót continuáltassa, recommendáltatik ;
Szent-Márton-

ban való menetele persvadeáltatik és az innepek utánra

Devecserben invitáltatik.

Eadem. Tekéntetes Török István uramnak megíratott,

hogy Kapuvárnak bástyáit funditus elhányossa, az árkokat

betöltvén ; de az vár per se intacte megmaradjon.
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Eadem. Méltíjságos Generális Eszterházy Dániel uram-
nak, lio^y fejérvári bloquádát Generális Bottyán János

regementjével megersítse ; Balogh Ádám uramat Pécs al(il

avocáltassa ; Szekeres uram dolgát complanálja, és budai

commendáusnak keményen írjon ácsai nemesség dolgában.

Eíulent. Xemes Soprony és Fejér vármegyéknek in

acclusis palatinus (levelének) páriái, melyeket császár részé-

rííl írt, expediáltottanak pro communicatione.

Die ^'"- Sümög s Veszprém várossának intimatorie

Íratott, hogy egy lakatost küldjön cseszneki praesidiumban

az ottvah) hajdúságnak fegyvere reparátiójára.

Eadem. Cseszneki commendáns uramnak passus, elszö-

kött hajdúinak fölkeresésére.

Eadem. Director Horváth Zsigmond uramnak, hogy

írjon Palkovics és több commissáriusoknak, hogy Grájner

Antal uramnak assistáljanak, és hogy Andrássy uram Szent-

Mártonyban kíván resideálni, — adatik értésére.

Eadem. Meltsovszky Ferencz generál-adjutaut uram-

nak missiliter reponáltatott, hogy az Méltóságos Generális

csak meg nem engedheti az szalonaki nemességnek az fegy-

verrel való ki- s bejárást : hanem az ott lév salvaquardia

assistentiája mellett fegyver nélkííl szabadossan ki- s bejár-

hatnak ; az több, kegyelmére bizott dolgokat frissen végben

vivén, siessen igyenessen az Méltóságos Úrhoz.

Eadem. Devecserben menvén Méltóságos Generális

L'runk Excellentiája, az nap oda mulatott.

Térüa Április. Délután circiter 4— 5 óra tájban

szerencséssen ide Sümögre megérkezvén, semmi expedítió

nem volt.

4. Ejusdem. Generális Andrássy István uramnak ada-

tik értésére, hogy a mostani conjunctúrákra nézve az inne-

[)ek eltelését se várja, hanem valahol az ]\Iélt('>ságos l'rnak

hírit hallja, siettesse oda útját; bvebb instructiót oraliter

vészen.

Eadem. Director Horváth Zsigmond uramnak palotai

és csikvári praesidiumokbéli fogyatkozások, úgymint sóbúl,

gabonábúl és lisztbi declaráltotván : remedeálja ö kegyelme,

mert valamely confusió is jöhet ki belle.

Eadem. Kiss Gergely uramnak interposítiójára Csapó

János név, árestombéli hadnagy visszaküldetik az ezerhez

;

azután penig említett colonellus uram az regimentnél j»'tl

vigyázzon. A mely compániábéli katonaság tisztire háboro-

dik, assistáljon néki.

Eadem. Tresztyánszky István vice-colonellus uramnak
approbáltatik az öt compániával elbbeni státiójokra való
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visszatérések ; recommendáltatik az austriai confíniiiniokra

való vigyázásük ; Szabó Mojzsest pedig küldje ide.

Eadem. Revier vice-colonellus uramnak Íratott az
Dunán innens földön való munitió nagy defectussa iránt,

és más occurrentiákrúl is tudósíttatott.

Eadem. Méltóságos Ur Larbélya obsitéroztatott.

Eadem. Corvíni uramnak missiliter tudósíttatott, hogy
Köszögre siettesse maga útját, mivelhogy Generális Bottyán
János és Szekeres István uraiméknak ezeréi a mustrát kíván-
ják

; legszükségesebb penig Szekeres uram ezerének, ki is

fehérváriak által újobban confusióban hozattattak. Az reli-

gió dolgában sem szükséges sokat mulatni ; ö kegyelme
elöbbeni resoluti()ja szerint i)ro privato exercitió egy házat
designáljon, publicum exercitiumot tantisper suspendálja,

míglen Fölséges Urunktúl válasz érkezik.

Eadem. Nemzetes Vitézl Kszöghi Ádám, Nemes
Komárom, Gyr, Esztergám vármegyék vice-ispánjának ada-
tott értésére, hogy igenis, némely szekér fát az körl-
bell lév szegénység Gyrré bevihet, — nem úgy mind-
azonáltal, az mint Kövér Pál levele által írja, hogy más-
ném victuálékat is bévihessenek : hanem praeeise csak
az tíízre való fa engedtetett meg, és ha mi kára következ-
nék a szegénységnek, a szlleikbl ((ji/örieJiUck) könnyen con-
tentálhatni ket. E mellett, requirálván Kisfaludy György
uramot, írja meg, hogy miném execútiót tett légyen, és

katonaság nélkl ne hagyja Komárom eleit. Sümegen.
Eadem. Török Juliánná asszonnak, néhai Hevenyessy

.János meghagyott özvegyének missiliter adatik értésére,

hogy már Német-Újvárbúí Bottyáni Ferencz uram az kívánt
leveleket kiküldötte bizonyos szolgabirótl, a melyek között
ha Méltóságos Generális uram Excellentiája jószágát con-
cernáló levelek vannak : küldje Méltóságos Uram kezéhez.
Sümegen.

Eadem. Némethy György érsek-újvári kulcsárnak ada-
tik értésére, hogy Visnyai Miklós tiszttartc) uram dispo-
sítióihoz alkalmaztatván magát, mindenekben szorgalmatos-
san fáradozzék.

Eadem. Nemzetes Vitézl Fekete György provinciális

commissárius uramnak missiliter parancsoltatik: Non obstante
eo, hogy Horváth Zsiguiond uram i)arancsolatja szerint az
Nemes Fehér vármegyébl esend im})ositát az nemes vár-
megyében lév militia számára ai)plicálja : hanem minden
tergiversátió nélkl paJotai_jDi;aesi(liuml)an lév militia szá-

mára admiiiistráljon,'az~T[éfectiisoknak remedeálására. E mel-
lett, hogy Gerézdes Mihálylyal cooi)erálódjék az ottlév
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salétromfözésbeu, és ha mi ])or elkészül. Siinontornyáia

transmittáltassék.

Eadeiii. Tekéntetes Nemzetes ^'itézlö brij^adéros Beze-

rédi Imre uramnak missiliter intimáltatott: Az kszögi
lutlicránusságnak ;iz városán kívöl lév privátam exercitiiimát

ne imjjediálja mindaddig, valameddig Fölséges Vezérl Feje-

delem Kegyelmes Urunk újabb resolútiója az iránt nem érkezik.

Eade))). Tekéntetes Xemzetes és Vitézl Szent-íjyíirgyi

Horváth Zsigmond fdirector és vice-praeses urymnak ii-a-

tott, hogy az ország szükségére nézA'e az Méltóságos Úr
kezéhez valamely cassát rendeljen.

Item. Az sónak az árárúl nem köU iijobban alkudni

Rad(> Pál urammal : hanem tessék az Tekéntetes Admini-
strátiónak magárúi írás szerint való reversálist adni. s azon

só assignáltatni fog rövid terminusra ; mivel említett Radó
Pál uram condivisionális lévén, szükségéhez képest hosszú

terminusig nem várakozhatik.

Eadem. Oroszi Pál Nemes Veszprém vármegye vice-

ispánjának, hogy az zsoldosok restantiáit exigáltassa. nem-
külömben apró mundérungot azoknak számára csináltosson

s mentlhamarébb kezekhez assignáltassa.

Eadem. Somogy Ádám uramnak order. hogy az eleitl

fogvást ezen nemzetséges fegyverkezésünknek, praedáért fogott

fegyveres embereket fölültesse és maga regimentjében com-
pellálja.

Eadem. Méltóságos Generális Eszterházi Dániel uram-
nak húsvéti szent ünnepek appraecáltatnak ; értésére adatik,

hogy Andrássi István urammal^ ^'gyütt az ünnepek után

Vázsonban mégyen Mélt(')ságos Ür, onnan Cseszuekre és az

egész postérungoknak megtekéntésekre.

Die ^V" Ajirdis. Sümeg. Badicz Imre Veszj)rém

vármegyei szolgabírónak intimáltatott, hogy mivel Somogy
Ádám uram már föls két processussal számot vetett és

assecuráltatott a restans katonák kiállításárúi : kegyelme

computust ineálván, restans katonáit processusából assig-

nálja, másként executionaliter is megveszik ; sem pediglen,

az mint egyszer Generális Bottyán .Fános uram ált;il

determináltatott, egy katona kifizetéséért már kiszedett,

supertluitásban ment summát az utóbbi. Somogyi urammal
(tett) nemes vármegyének statútuma szerint visszaszedni ne

kívánja, mert a katonaság m:íslcéi). hacsak lova vagy fegy-

vere eladássábúi, nem consolá Ihatna, ki is újobban lenne

alkalmatlanságára az nemes vármegyének.
Eadem. Nemes Somogy vármegye vice-ispánjának és a

parte szolgabírájának eodem stylo intimáltatott : Sümegi
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gylés alkalmatosságával nemes vármegyére repartiált impo-
siták ju-aestálását admaturálják, cum longa declaratioue

:

másképpen a tisztek negligentiájokért executorok által fog-
nak meglátogattatni.

Eadem. Polány Boldizsárné asszonynak Német-Újvárra
passus adatott, in ea cautela, liogy valamit ne practicáljon.

mert mihelyest levelek, correspondentiára valók találkoznak
nála : azonnal cessál a passusnak ereje és postérungban lév
vitézeknek szabad légyen megarestálni.

Eadem. Méltóságos Grenerális-Locumtenens Galánthai
Gróff Eszterházy Dániel uramnak a Simontornyán val(')

salétromliáznak Gerézdes Mihály által leend erectiója

recommeudáltatott; nemkülömben, hogy Fekete György uram-
nak injungálja, hogy az Fehér vármegyére limitált impositák-
bl Simontornyára annonát ,adrainistraáljon. Ordinanso-
kat vigyen Szekeres, Balogh Ádám, Bottyán és Kisfaludi
László uraimék ezeréibl. A palotai és csikvári hajdúságnak
egy holnapi fizetése megaJásárl afíidáltatott.

Die scrfa ejusdeni. Enyedi András, Nemes Yass vár-
megye vice-ispánjának intimáltatott, hogy a polányi, Gyön-
gyössy György név praedikátor ellen praeíigált terminust
usque ad ulteriorem dispositionem suspendálja.

Eadem. Béri Balogh Ádám uramnak arácsi Kovács
Gergely instantiája pro impendenda satisfactione transmit-
táltatott, injungálván, hogy a kárvallott személynek Ttési
János hadnagy által satisfaciáltasson.

Eadem. Nemes Szála vármegyének intimáltatott, hogy
colonellus Kisfaludi László uram zsoldos és készpénzbeli
perceptióirúl tegyen computust, hogy az sok dissensio mind
a nemes vármegye, úgy colonellus uram között is sopiál-

tathassék.

Eade)ii. Generális Eszterház Dániel ui-amnak meg-
iratik, hogy Hgyészy Ádám Székes-Fejérvárhoz lement
öt compániáját Nemes Komárom vármegyébl interteneál-

tossa Kszeghi Ádám vice-isi)ány uram. Szekeres István és

Generális Bottyán János uram öt compániáját, a kik eddig
ott voltak, Fehér vármegyébl Losonczy János uram inter-

teneáltossa.

Eadem. Generális Andrássy István uramnak adatik
tudtára, hogy az ellenség Csallóközben nagy iuijó s hadi
operatiókban készülne, — azért jó vigyázassál légyen, a

hadat, ha szükség úgy hozza, contrahálhassa.

Eadem. Nemes Gyr vármegye Kszeghi Ádám vice-

ispánjának intimative adatik értésére, hogy az mely öt

sereg fehérvári l)loquádában Generális Bottyán János uram
4'?*
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ezerébül Högyészi urammal ment : azok lielyett más öt sere-

gek Kisfaludi György uram l)rigá(lájál)úl rendöltettenek

Komárüui eleire, azoknak intertentiójok Gyr vármegyébl
Kcgulamentum szerént adattassék ki

;
pro completatione

brigadae Kisfaludianae ad interim Török István uram-
nak öt compániái rendíil tettének Gyr eleire, a kiknek

intertentiójuk Rábaközbl fog kitelni.

Eadem. Spanyol tiszt, által az Dunán passíroltatott

Méltóságos Locumtenens Magyarországi Fgenerális uram
Excellen tiájáboz.

Eadriii. Szekeres István colonellus uramnak missiliter

adatik értésére, hogy a Méltóságos Generális uramnak aka-

ratjábl megírhatja az fehérváriaknak, hogy az fölverésuek

alkalmatosságával a miném ládákat bévittenek : azokat

kiküldjék, hogy azután is jobban conveniálhassanak a Mél-
tóságos Ürral a szüret iránt.

Die septinia Április. Nemes Szála vármegyének missi-

liter küldött levelére adatik válaszúi, hogy Kisfaludi László

colonellus uram maga sollicitált instantiájára az zsoldos és

készpénzbeli perceptiórúl leend szükséges computusbéli

ineálást placidálván, — intimáltatik nemes vármegyének,

hogy ex proprio motu és nemzetséges iudulatbúl insurgált

nuindérungos és lóbéli fizetett katona, zsoldos száma I)an

nem acceptáltatik ; — a nemes vármegye sine procrastina-

tione temporis az obveniens zsoldosokat kiállítván, adlaljo-

ráljon ; az házoknál praetextuose lappangó katonáknak nem-
hogy pártját fogván, st e gremio sui compellálni kíillene a

nemes vármegyének. — Kisfaludi László colonellus uram
fölhozandó bagázsiája Xemes Szála vármegyében, hogy ad
interim accomodáltassék, — recommendáltatik.

Eadcm. Búzás Mihály szolgabíró uramnak intimálta-

tik, hogy padragi actuális szolgáló katonákrúl az falusi

polgárság terhét elvévén, tegye valahová oszlottak, azon

katonaságnak. Minthogy az katonai rend az liegulanientum

és az nemes vármegyék determinátiói szerint a personális

(piártélozástúl, forspont-adástl és két díkabéli impositátúl

immuuiííltottak, — nem tartoznak az helységbéli lakosok

terhét viselni.

Eadem. Szekeres István colonellus uramnak exagerál-

tatott cum longa serié, kegyelme s úgy óberst-laj-

dinantja regimenthez vah) vigyázatlansiíga, — postérungban
hadi rendtartásnak való nem observ:ítiója, — a regiment-

nél midn kegyelmek közöl egyik vagyon, a másiknak eo

ipso absentiája, — Förds uramnak (juártélyból pénznek föl-

szedése és zsebben tartása, a blo(iuadans helyeken penig



KIVONATOK 1706 -1709. 677

naturálék extorqueálása, — de mindezek fölött leginkál)b az
mostani gyalázatos, fehérváriakkal való casussa exprobrál-
tatott. Mindazonáltal az is inseráltatott kegyelmének : A
nemes vármegye maga panaszolkodik : mások két compá-
niája ezeltt ott lévén bloquádában, több hasznot tött s

jobb vigyázást tartott az ellenségre, mintsem az kegyelme
egész regimentje; mert miatta hét-nyolcz labaucz Csóka-
khöz, Simontornyához, Paxhoz, valamely felé kedve tartja,

bátran eljár; — de mindezeket, akármint történtek légyen, com-
planálhatja a dolgok megjobbításával, fképpen, minthogy az
csallóközi ellenség hajókkal készül, Gyr s komáromi sajká-
sok Budára mentenek, onnét álgyúval s mozsarakkal eruni-
pálni Palota vagy Csikvái-boz : jó csoporttal tartsa hadait
és vigyázzon, correspondeálvan Generális Andrássi István
és Eszterházy Dániel uraimékkal, s akármely confusió légyen,

recurráljon is. Az mi a fstrázsamester dolgát illeti : mint-
hogy gyakran absentálja magát s katonáit is szélledni

engedi, — mindaddig fizetését ki ne adja, valameddig comjjá-
niáját öszve nem szedi. — Sümegen.

Eadem. Horváth Zsigmond director uramnak missi-
liter. Hivattatik bizonyos országos dolgokrúl való conferen-
tia iránt Devecserben ; recommendáltatik : minthogy a luthe-
ránus status iránt informatus, Bezerédi uramot disponálja,
minthogy k már egyszer a szécsényi gyléshez inhaereáltak.
Adatik értésére, hogy már adott ordere szerint valamennyi
katonát kíván s hova : mindenkor fog adni. Insinuáltatik
az is, hogy 3000 forintokat küld Fó'generális Urunk
Excellentiája bizonyos vég selyemposztókat Fodor László
uram által. Az instituálandó ])róbát pro hic et nunc nem
lehet instituálni, lévén sokfelé való lármája az innens föld-

nek, kérvén mindenfell succursust tlem.
Ble ocfava Április. Tersztyánszky István uramnak

missiliter approbáltatik a nemes vármegyével (Veszpri-m)
való megegyezése, és tovább is jó harmóniában legyenek, egy-
mást értvén. — Sümegen.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes s Vitézl brigadéros Béri
Balog Ádám uramnak missilitei" adatik értésére, hogy László
név hadnagyát vicéjével együtt küldje ide sub boiio aresto.

Sümegen.
Eadem. Lengyel ]\r;itty;ís t;il)ori fstrázsamester orderé-

ben intimáltatott, hogy Fodor László óberster uram (elé), bizo-
nyos mundérung-cassabéli pénznek confuérozására, ugyan
400 válogatott hajdúsággal és két taraczkkal vegye maga
útját Vírtes-Szoml)athelyre. úgy. hogy addig míglen Fodor
uram levelét veendi, ott subsistálv:ín, s írjon Andrási István
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Generális urauiiiak, liojiv brigadéros Kir>faliKli György
uram egész ezerét az Dunai)arthoz expediálja.

Eadem. Generális Andrássi István iiraninak niissiliter

adatik értésére, hogy óberster Fodor Lászbí uram mostani
mundér és cassabéli ])énz s más portékák eleiben brigadéros

Kisfaludi György uram egész ezerét confuéúl küldje.

Eadem. Brigadéros Kisfaludi György uramnak meg-
ii'atik. hogy Lengyel Máttyás tábori fstrázsamester uram
insinuáti('tjái"a egész ezerét küldje, confuéi'oztatván hozandé)

partékákkal egyött Fodor László uramat.

Eadem. Kszöghi Ádám vice-ispány uramnak intimál-

tatik, hogy sine mora Nemes Gyr és Komárom vármegyék-

bl száz szekeret állítson; holott azokbúl ki nem telnék:

Nemes Esztergám vármegyére is repartiálván, pro 13. hujus

infallibiliter Vírtes-Szombathelyhez egy massában congre-

gáltossa. Harmadnapi éllést a szekeresek magokkal hozzanak.

Die noná Aprüis. Palotay uramnak adatott tudtára,

hogy Szalonak v;írosára szorult nemesség az részünkrl Ijenn

lév salvagvardával vadászatnak okáért fegyveresen kimehet-

nék az territóriumban, de az hostilitás meg nem engedtetik.

Az árva (Batthyány)-úvfíí\\i\\íx\i jószágokra kívántató protec-

tionáljs Fölséges Llinmktúl maga kisollicitája az ^Iélt('»sá-

gos Úr, az extrahált i)rotectionális i)enig esztendeig való

.vigorban manuteneáltothatik.

Eadem. Szent-Lrinczi ]Máríi Christina Juliánná,

Bab()csay Pál uram házastársa imperiumban szabadon

l)asséroltatott ura után, hozzátartozandóival egyött.

Eadem. Veszprémi majorj a.föls-eörsi, keszthelyi, györki

és Faisz név praediuma. Nemes Szála és Veszprém vár-

megyékben lév portióbéli jószági, ad ulteriorem usque dis-

l)Ositionem Szent-Tjorinezi ]\rárti Christina Juliánná a-^z-

szonynak i)rotegáltatnak.

Die 10. Április. Méltóságos Generális Galánthai Gr<'>ff

Eszterházy Dániel uramnak Nagyságának niissiliter ada-

tik értésére, hogy Domokos Ferencz uramnak leküldése az

regenientlicz igen j('>l esett, az ki után muníti('>t küldíitt

Fgenenilis uram. E mellett, hogy eloszlott jol)b részént

Kisfaludi uram ezeré a szllmunkára, a kik két hét

alatt a mustrára com])areálni fognak, — esak addig Balogh

Ádám uram defensive légy(>u az residuitással. Az miném
hadnagyot az hidvégi hajdúk kíizzé oommendí'túl rendölt

említett Balogh uram : megmaradhat az Németh Ferenczczel

egyött, az mint az szalaváriak. Ezek után Grajner Antal,

Palkovics Ferencz uraiméknak sz(')ll() levelek reeounnendál-

totván, transmittáltatnak. — Sümegen.
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Item. Kiss Gergely uramnak Szép-Rogcde alatt valfj

actussa dicsértetik; tovább is recommeiidáltatik az hazához
szolgalatjának ab])l etiam sine intimationc elkíivettetése,

Eadem, Sümegen. Grajner Antal uramnak replicálta-

tott : A simonytornyai várnak fortificátióját úgy reparáltossa,

valamint maga levelében projectuálja, minthogy az idnek
constitútiójára nézve nem szenvedlietné oly í'ormál)an, az mint
az ottvaló insinér csináltotta, melyért nagy számodással
fog tartozni ; kiért megarestálván, küldje azalatt Sümeg
várában. Ezekre nézve nem lévén elégséges a Tolna, Baro-
nya vármegyék impositája Simonytornyához : hanem Nemes
Somogy vármegye is fog applicáltotni, — ad interim is vice-

is])ánjával végezzen, méglen disposíti(')k tétetdnek, legalább
harmadrészét oda administráltossa. Palkovics uramnál lév
százhúsz forintot accomodálhatják az praesidium szükségére.

Die 11. Horváth Zsigmond uramnak ném(4y nemes
vármegyéknek szólló intimátiók és hadi tiszt uraimék orderei

pro transmissione aceludáltottanak.

Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak liasonló-

képpen brigádája alatt lév tiszt uraiméknak szólh') orderek
transmittáltottanak.

Eadem. Adatott assignátió Dicskai Ferencz commis-
sárius uramra, hogy sümegi czaigh-vortéllyott (újy) raboskodó
német Báron számára dietális borl)éli praevendát praestáljon.

Eadem. Toronyi Pál, Nemes Szála vármegye vice-agense
(luietíiltatott 16 bríiknek és egy lábon pracstiílt vágtmak
percipiíUásárúl.

Eadem. Eáesai Ádám, franciscánusok collegiuni.ibi'li

fráter passéroltatott Szombathelyre, bizonyos sindöllért,

Die 12. Hgyészi Ádám fstrázsamester ui-amnak mis-
siliter intimáltatott : Két compáni;íja Domokos Síímucl uram
mellé fejérvári vigyázásra Szekeres urammal mag;ít conjun-
gálja s azt és ahhoz advicinált helyekre útját accelerálja,

s az competentiát eltávoztassa.

Eadcii). Domokos S;ímuel uramnak oríjtTt'bcíi intim.il-

tatott, hogy maga mellé vévén Hgyészi Ad;ím uram két
comj)iíni:íj;ít. Szekeres István uramét egyet, })er modum
liostilitatis szorgalmatossan vigyázzon.

Eadem. Devecserben. Nigríni István, dragonyos-rege-
mentembéli auditoromnak obsit cuni reeommendatione adatott.

Eadem. Egy asseeuratoria expedi:íltatott Pulay János
hadnagynak, egyszersmind (juártélymesterségére a mustra
után ki fog járni a füzetese.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Bal)ócsay
Ferencz brigadéros és lovas fcolonellus uramnak Nigríny
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István ik'vö aiulitor rccoiimiciKl.tltatott, ho^y iiia^a rt'jí<'-

iii('iitj(''l)('n príjiiiovcáliii ne difHcultálja, ava^v Generális

(írvörki uram rcfíenieiitjéhcii coiiinieiidálni ne terlielytessék.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Domokos
Ferencz uramnak adatik értésére, ho^^y lévén na^'y rcHexit'i-

val az ö kcjíyclmc ref^i mentjéhez : az nia^a saját pénzéhi
adott 900 forintot, melynek kiosztására expediáltatott Nem-
zetes Szigetlii JNíártony mustramester. A mc^llett a niinajii

conf'usiémak sopiálása recommendáltatik.

Die 1-). Apri/ü: Devecserhl cirea horam ]-mam meu-
iudulván az ^Méltóságos Úr, Pápára érkezett circa horam 5.

pomeridianam ; mely nap nem lévén semmi expedítié).

Dlfí 14. Pápán. Gyri commendans Kirchperg uram-
nak Sümegen bizonyos Báron iránt irt levelére válasz : Ha
mentölelhb egy kapitánt, minthogy ezen rah is kapitííny.

vagy annyi portiiU kíizlegényekhl adimjjleálni fog, azonnal

meg fog szabadulni. Hasf)nh)képpen recommendáltattak az

tíibbi magyar rabok is.

Eddem. ^Méltóságos (xenerális-Locumtenens Galánthai
Gróff Eszterházy Dániel uramnak missiliter, hogy az miné'm
tiszteket brigadéros Béri Balogh Ádám uram reducti('ija

alkalmatosságával reformált : bizonyos okokra nézve azon

kegyelme tett disposítiója nem immut;ílódhatik : kiiVíl

a midn IMéltóságos Urat az mostani postérungoknak visi-

t;íti()járiÜ Isten visszatéréti, bvebben fognak concludálni.

László János fell éppen semmit sem kivan hallani Excel-

lentiája, st ])izonyos helytelen actusiért a sümegi várat

kivánja vele megültetni.

Eadem. Béri Balogh Ádám uramnak repon;íltatott.

hogy azon fölebb si^eciíicált tiszt lírnak, mivel ajánlotta

magát,, hogy az campírozásnak ideje elérkezésével az Mélt('»-

ságos Ür oldala mellett fognak continuuskodni, — azért az

id alatt is, valamint eddig, azut.-ín is endített brigadéros uram
mellett maradjanak; kiknek subsisti'utiájokrúl provideáljon.

Eitífem. F-director Horváth Zsignu>nd uramnak, hogy
Balogh Ád;ím uram által reducáltatott tiszteket a commis-
sariátusságtnl kiadott tisealií.-ísban tovább is eonserválni ne

terhelytessék.

Eddciii. Proviniciális eommissárius Fekete György
iii.iiiiiiak, hogy azon tiszteknek az megírt okokra nézve a

nenu's vármegyéki'e limitált imiutsitákbúl. juxta dignitatem

offieiorum. a ])rovisio dolg.íbúl sui-curr;ílni ne diftieult.-íljon.

Szent-Mikh'ts.

Dic c/ificiii. Nemzetes \'itézl Fodor Lászl('» gyalog

eolonellus uramnak missiliter adatik értésére a Méltóságos
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Fgencrális Urunk ö Excel] eiitiája (iftj Ivtclr hadakkal ei;vött.

s meiitlhamaiél)!) adandó válaszátl az liadaknak v.ára-

kozni kelletik, általjíivetelére nézve.

Uie h"). 8zent-Mártonban Szent-Miklúsi-l esett divei-

siója az Méltósáf^os Úrnak, de ismét visszajött.

Eadem, Tá])i-8zent-Mikl(')S()n. Szekeres uramnak orde-

rében intimáltatott, IioííT conjungálváii Generális Bottyán

János uram ezerével magát, útját Dad és Környe felé

admaturálja, hozván majmával bizonyos napokra való élést.

Két felé oszsza ezerét: Környére felit, másrészre felit. —
Bottyán uram ezeré peniií Bókodra és Császárra hasonló

modalitással szálljon, a hol is Leniíyel Mátyás tábori föstrázsa-

mester uram disposítióihoz s tudósításihoz magát conformálja :

mely dispositiok Hgyészi uram ordei'ében (k) megirattak,

insinuííltatik kegyelmének.

Eadou. Fekete István uramnak missiliter. liogy a

miném Mészáros István név, azon regementbéli katona

szent-mártonyi conventbéli pázmándi két jobbágyát prae-

tensiójáért molestálja. — adatott értésére, hogy azon katonát

maga eleil)en hivatviín, inculcálja néki, hogy magának birája

ne légyen ; ha mi j)raetensi(')ja vagyon, sua via törvényessen

keresse.

Eadem. Horváth Zsigmond director uranmak missiliter

recommendíUtatik, hogy a miném somogyi proventusl)éli

gabonát fölszedtek az ország szükségére, az szent-mártoni

conventnek si non de integro is, ex parte majori bonificálja.

lévén kezénél az cassa.

Eadem. Högyészi Ádám uramnak orderében iiitinutl-

tatott, hogy Íratott ugyan Szekeres Istviín uramnak az

orderezés iránt: mindazon;íltal i)ro tollendo scrupulo maga
is az Mélt()ságos Ür kivánta intimálni, oly véggel, hogy az

gyri pusztára az regimenttel egyött siettesse maga útj:ít

;

odaérkezvén, felit Császár és felit Bókod név helységekl)en az

regementnek szállítsa, s Lengyel ^I;íty;ís fstr;ízsamester uram
l)aranesolatom])úl adaiuh) intimati(')ihoz alkalmaztassa mag;ít.

Eadem. Horváth Mártony gyri lakosnak adatott

passus, hogy Gyrbl bizonyos vég szröknek kicsinálta-

tásokra. maga örögségire nézve megengedtetett kihozatások

s ismét bevitelek i)ro sui sustentatione.

Eadcn). Fodor Lászh') uramnak, hogy az ;íltalhozand('»

munítií'ibl jjroportionate intézvén, Simontornyára '.\ mázsa

l)uskai)ort kühíjön az Dunapartrúl. nemkülíimlMMi hozzon

magával luírom haj('>t szekereken.

Die Id. Aj)riJift. IMpi-S/ent-Mikh'ison. l\)lonellus

Szekeres Istvjín uram egy katon;íj;ínak. cselédjei subsisten-
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tiájükra adatik assignátií't 5 k(»l»(il jíabonára Ncmzctt's Vitézl
Fekete Györjív ])ioviiiciiílis coinniissáriiis uramra.

Eadem. Mélt('»sáji;os Generális Eszterházy Dániel uram-
nak missiliter Grajner Antal tábori fstrázsamester uramnak
szóllí'i leveleinek elküldése recommcndáltiitik : ncmkiilíimlM'n

aceludálván, transmittiíltatott biijíadérds Baldj; Ad;íni uram
orif^inális levele, melyre való válaszadás recommendáltatott

;

újfy császár auditora, szigetvári connnendáns uramnak
szólló, rabok szabadulása iránt \"a\6 (leveh) cum speciíicatione

voLinter, cum recommendatione seriae transmissionis meg-
kiildrtett.

Eadem. Foki és hidvégi hajdúság mellett lév ftisz-

teknek intimáltatik orderekben, hogy tudják teljes dis])Osíti-

(íjokat lenni Nemzetes \'itézlöGrajnei' Antal tábori föstrázsM-

mestei" uramtúl,

Eadeiit, Exstajn dános óbrst-lajdinontnak intinuilta-

tott, hogy Bánkrúl holnap ide, 17. hujus az bataliounal

Kocsra menjen, fasinákot vívén magával.

Eadem. Kisfaludi Lászl('> uramnak missiliter intimál-

tatott, hogy Kisfaludi Gyíirgy uramnak obveniáland(') eiry

compániáját mentlhamarébl) assignálni el ne mulassa.

Eadem. Bezerédi Imre uramnak. Kisfaludy (Gj/ön/t//

uram regenientje az pusztaságról Kosziig tájékára transmit-

tiíltatott, pro continua exercitatione.

EadciJi. Klobusiczky Ferencz praeses uramnak meg-
iratott, hogy az Dunán innnét lév Oeconomicális Admini-
stratió assessorális functióra Tekéntetes Nemzetes és Vitézl
Szent-Gyíirgyi Horváth Jóseph és Bogyai György uraimék

resolváltottanak ; kiket hogy Fölséges Trunk által az Oeco-

nomicum Consiliummal contirmáltossa, recommendáltatott.

Eadem. Colonellus Kisfaludi Li'iszló uramnak mis-

siliter intimáltatik, hogy Tolna, Baronya viírmegyékbcn a

Tekéntetes Administrati(')tl ki;írendált némely falukban a

censust extorqueíUni supersedeáljon.

Eadem. Lengyel Mátyás fstrázsamester uramnak
missiliter intimáltatott, hogy kocsi táborhelyre azonnal

indítsa meg Szekeres István és Bottyán d.-ínos uraimék
ezeréit, a hová is elérkezvén, j(') sj)ionokat Almás. Tata és

Konulrom felé bocsásson, úgy ers portát is azon ezerekln'íl,

hogy odaérkezésével a Méltóságos Fgenerális Urunk
Excellentiája tudhassa kormányozni maga dolgait.

Eadem. Kis Gergely fcolonellus uramnak missiliter

intim:iltatik. liogy bi-igadéros Kisfaludi György uram
t'zerebéli Horváth György név hadnagyot, a ki is csak

j)ortára kéredzkedvén, mind ez óráig is compániájával egyött
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nem compareált, — minthogy penig azon compánia emlí-

tett Iji-igadéros uram ezeréhez tartozandó : ahozképest meg-

parancsol Vcín Kis Gergely uram azon Horváth György

névö hadnagynak, hogy, ha maga nem is, az compá-

niát ex integro expediálni ezeréhez el ne mulassa, másként

lia valami non i)utaram éii, senkinek ne, csak magának
tulajdonítsa.

- Eadem. Palkovics Ferencz uramnak mcgiratott. hogy

az szent-mártoni szent conventl)íli páterek Somogyságon

lév j()szágil)úl obveniálandó dézsmáit conscribáltotván, azok-

nak jól gondokat viseltetvén, ne distraháltassanak. Azonl)an

azon bor, gabonabéli dézsmának proventussárl val(') infor-

mátióját elvárja az Mélt(')s;ígos l'r Szent-^rikl(')Son.

Eadem. Tápi-Szent-ALiklóson. Grajner Antal uramnak

replicáltatott dispositióinak approbátiója ; legelsbben is,

hogy siniontornyai commendánsnak instructi<)t adott, — az

])raesidiumot éléssel bvítette, — helyessen esett. ^Minthogy

Fodor László általkíiltözésével muniti(') is fog érkezni

:

abbúl is a praesidiumot részessé kívánja tenni az Méltóságos

Úr. — Czaikbort elküldetik az ott találkozó munítiónak

tekéntésére és a mellett czaik-liáznak erecti(')jára. Sáncz-

mesterröl ne is gondolkodjék
;
pro ratione et exigentia tem-

poris maga is, az mint elbbi levelébl való declarátióját

colimálta a Méltóságos Úr, jó sánczmester, csak egy pallért

a munkások eleiben praeíiciáljon ; a foki és hidvégi hajdú-

ságnak nu'nt ordere, hogy dis])Osíti(')játl várjanak ;
tiszteik

ellen penig, a kik privátumokért kapiít forgatják mintsem

fegyvert, inquisiticH peragáitasson. — Palotán continu.-íltntik

actualiter a puskapor- és salitrum-törés, onnénd a prac-

sidium szükségére szabadon vitethet, noha egyébaránt volt

olyan opinió is: egészlen transferáltossék Palotiirl azon

puskapor csin;llása Simonytornyára, — mimhizonáltal

director Horváth Zsigmond uram resolválta : csak ez ott

maradjon, kész Simonytornyán mást erigálni. Ezenkívl

;i])probáltatott Palkovics uram által lett szent-mártoni bará-

tok l)orniiiak coníiscátiója, kiket Szigetvárra kíviíntak volna

szállítani.

Die 17. Április, Szent-Miklóson. — Ráczkövi Takács

Jánosnak az Szigetségben liallal, bék.-íval vah't kereskedésre

val(') jiassus adatott.

Eridoii. Szálai xVdámnak mindeiiféh' marhával s

jószággal hogy kereskedhessek mind innend. iiiind túl a

Dunán, passus adatott, lígy hasonlóképpen a Tiszán is.

Eadem. A Dunán innénd reformata religión lév

praesbiteriumnak protectio, mindenfele onusok, impositák.
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(jii;írtt'ly s s/,;íll;ís-a(lás ('s ojivób cxcessivus vitózlö rend

alkalinjitlankfKlási ellen.

Eddcni. Könnöiidi lakosoknak az e^ész helysé<íre ])r()-

tectió adatik.

Eiidcvi. Szent-]\IikI('>sníl nie<iindulviíii, Kocsra circa

liorani 3. p(jnieiidianani ('•ikeztiuik, a hol is expedítiók valtak.

Efidem. Szép Péter uramnak orderében intiuiáltatott.

liOíív Szonidon ú^y vigyáztasson, hogy solionnénd Komííroni-
ban hírt ne vihessenek, rendölvén Tatának eleiben egy

coiii]);iniát, lévén már praevie ]VIocsa felöl jó strázsa ki.tl-

lítva. — Kocson.
Die decima octava Április. Horváth Zsigmond director

uramnak raissiliter : A Méltóságos Generális uram ö Excel-

lentiája lajbgvai-diájához mutatott szép aifectiója kedvessen

acceptáltatik, tovább is recommendáltatik. Xemkülíimben
Grajner Antal Simontornyárúl, úgy Palkovics Ferenez
uraimék levelei acclusive transmittáltotnak pro communi-
catione, s minthogy az publicumokban nagy confúsi()k vad-

nak : a két rendbéli leveleire v;ílaszolás v;íratik. Az i^ndu-

cálandó kereskedés iránt repartiáltatott a Mélt<)ságos l'rral

való szembenlétére, a hol is, minémö levele Magyarországi
Locumtenens Uramnak Excellentiájának érkezett, reprae-

sentííltatik. — Kocson.
Eadern. Circa horam 6-tani pomeridianam masérol-

tunk Kocsrúl Komárom elein lév sáncznak, melyet azí)n

étczaka az ellenségnek nem kevés kárával szerencséssen

meg is vévén, az idnek esss volta miatt funditus nem
demoliálhattuk, hanem csak ex parte majori ; a honntH is

circa horam 8-vam matutinam az hadak elrendölése ut;in

vissza Kocsra érkezvén, —
Die l!f" Április^. Kocson. Almási birónak Írattatott

:

Az Fodor uramnak Érsek- Új vjírban szólh) levelek elküldése

iránt azonnal val()ságossan a Méltóságos Geiu'nílis l'r ö

Excellentiíiját tudósítsa.

Eadem. Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fö-
generális uramnak Excellentiájának az Komárom .'í/^-^elleni.

a Dunán innéiid erigált ellenség sáncz:ínak megvétele és

egy részének elhányattatása repraesentáltatott missiliter.

Item. Mundérért való marhavásárnak zsidó Izsák által

inchoatiója insinuáltatott. It(?m, Somogyi Ádám uram regi-

nuMitje instantiája aiclud:íltotván, reconimendáltatott ö

Excellenti;íj;ínak kiv;íntatos resoluti<)jok inínt. — Kocson.

Eadom. Nemes Somogy vánnegyének intinu'dtatott.

hogy az reá limitált impositákot de totó et integro Simon-
tornyára egészlen administráltossa, ügy az labt)rátorokat
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is oda i)raestáljon ; az vármegye gylését in gremio conii-

tatus a Balatonon innét celebráltossa, liogy^ az szegény

lakos is mindenfelöl reííérhessen. Balogh Ádám uram
brigádája (hiussát subleválja, valamint Tolna és Baronya
nemes vármegyék. — Kocson.

Eadeni. Palkovies uramnak intimáltatott, hogy az

kocsiak megarestált borait elbocsáttossa, vagy teljessi-ggel

károk iránt contentáltossanak.

Eadem. Exstain .János óbrest-lajdinont uramnak order

Íratott, hogy Almáshoz, colonellus (Fodor) uram eleil)en

siessenek az ezerrel s véle lév munitiíual.

Eadem. Domokos Sámuel uramnak, hogy elvévén az

kegyelme tud(jsítását, együtt az intercipiált, clavesekkel

irt levelekkel megküldötte Méltóságos Ur Fgenerális ui-am-

nak Excellentiájának, — megíratott.

Eadem. Szép Péter fhadnagy uramnak missiliter

adatik értésére, hogy az Komárom eltt lév sáncz m;ír

Isten kegyelme által occupáltatott ; a mellett az accludált,

almási bírónak szólló levelet küldje Almásra, — választ is

lia küldenek, sietve küldje a Méltóságos Úrhoz.

Eadeui. Nemzetes Vitézl Pet CTyörgy. Tür/lk lstv;ín

uram óbrest-lajdinontjának order által intimáltatott, hogy

az véle lév nyolcz comjjániákkal Gyr és Komárom elein

maradjon az jó vigyázásra és az Komárom elein lév, ostrom

által . . . (merjveff miicz denioJifiójára.)

Dia 20. Indultunk meg Kocsrúl, mintegy kilenez

('»ra tájl)an érkeztünk Szomódra; ott Fodor uramnak mis-

siliter intimáltatott accelerátiónk a (harvai) réhez, a szerént

hogy kegyelme is (r((^/-jmaturálja a Dunához jövetelit.

l)ie 21. SzonKuli'úl liajnalban megindulv;ni. sütti pusz-

tára a Dunaparton Karviínál 8 ('>ra tájban megszállot-

tunk ; az honnét Horváth Zsigmond uramnak az Konnírom
elein lév sáncznak megvétele insinuáltatott ; mely ('/ereV-^ben

pro aliquo ot'íicio commissariátus recommendáltatott Kárhk-zy

Imre uram.
Eadem. Hideg János passéroltatott Losonczra.

Eade)}i. Szekeres uramnak missiliter intimáltatott,

hogy Komárom, Esztergám eleire portáit jártossa.

Eítdcm. Fodor László uram adhortiíltatott. liogy az

requisitumokkal mentülh:imarébb siessen általjni a Diin;ín.

mivel elunjíík az hadak ;i koplalást, reá várakozván a Dun;i

partján.

l)ie 22. Méltóságos Generális Eszterhás Dániel uram-
nak missiliter: Dunához vah) éi'kezésüid<, s ottan unalmas
késedelme a Mélt('»ságüs Fgenerális uram Excellenti:íj:í-
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uak, Fodor iir.nn |)íÍsziiio1(m1íÍsíu"íi nózve, adatik értésére.

Szij^eti comniciidiínsnak szíílló császár auditora levele, úgy
Kisfaludi László és Balogh Ádám uraiméknak szólló levelek,

orderek, iiiclusive ti'ansmittáltatiiak. recoimiieiidiílváii elküldé-

seket ; az oi'dci'ck tenorjai iiisiimáltattak. Kíván azon kt'-t rejíe-

menttel dohrt'tki t;tl»oi'lielvre randi-vojt (rendre voiis-t ) indu-

eálni, a hová a többi had is gyülekezni fog. — Süti táborbúl.

Item. Benkó Ferencz gyalog colonellus uram orderé-

ben intimáltatott, hogy ])ro 8-va aftiitiiri niensis Maji
mindenekben úgy szoi"galmatoskodj(''k a regiment részérül.

hogy okvetetlen dol)rókai táborban szállhasson, becsületi

kissebedése s tiszti periclitátiója alatt.

Eadcm. Szekeres István uramnak levelében includál-

totván J\Iélt(')ságos Generális-Loeumtenens Esztei-házy Dániel

uramnak szóló levelek, recommend;tltatik elküldések.

Eiidem. Nemes Vass vármegyének recommendáltatik

Benk Ferencz gyalog kapitány uram hajdúi statuálására.

úgy. hogy jn'o 8-va vagy legföllebl) affuturi mensis May
eam])ániára kisz;íllíthassa. Kisfaludy György uram elszélledt

katonái iránt intimátió, — minthogy a regimentbéli tisztek

okozzák a nemes vármegye tiszteit, a kik ha az ilyen

lézengket in grémium comitatus nem acceptálnák : nem
sietnének annyira házaikhoz ; — azért minden m(*»don az

illyeneket persequálni és az regiment tiszteihez küldeni

obligáltotnak.

Eddon. Nemes Szála vármegyének is ezen föl jel )b

említett hajdúk statuálásában Íratott missiliter.

Eadciit. Tekéntetes Nemzetes Vitézl brigadéros Balogh
Ádám uramnak order, hogy pro 8-va affuturi mensis

May a dobrókai mezben completo numero compareáljon.

Eadem. Süti táboron. Delilnek. lajbgvardiabéli kapi-

tííny uramnak missiliter nu'giratik, hogy, ha múv ( ('l/öff ) Hezr-

rédj Imre uramtúl : tt'hát csak menjen Szála v;'irmegyei (lu.ír-

téljában az lajbgvardiával együtt, s továbbvaló disi>üsíti(ij:iig

az Méltóságos Urnák (ott) subsistáljon ; holott ismét vissza-

indult volna brigadéros Bezerédj Imre uram eontrr-orderére :

tehát esak menjen s alkalmaztassa mag;ít az kegyelme

disj)osíti(')ihoz, s az exoriált tumultusnak kezdit meg-
vizsgáltotván az Méltóságos Vr. (''s így magán fogja bünte-

téseit, kitudódván, tai)asztalni.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Kisfaludy

György brigadéros és lovas fcolonellus uramnak intimál-

tatik. hogy ad octavam May a dobrókai rétekre regimentje

kiszálljon, s az kik elszéledtek: öszvecsoportoztassa : külöm-
ben Pulai Györgyét és ISIiklós mestert, úgy az lajbgvardiá-
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val ex))e(liáltotni fo^ja az Mélt()s;í<;os Geneiális uram. hofí)'

az kiket clöl-utc')! talál : sine (liscriniine personarum akasz-

tassa föl. — Süti táborlielyen datált.

EadeiiK Aralovics Mártony balogi tisztaitcinak ada-

tik ('ítésrrt', liügy^ Nemes Nógrád vármegyében lév bagázsiát

öszvegyütesse és Érsek-Újvár felé indítsa, i)raevie tudósítván

Generális uramat ö Excellenti;íját, liugy^ disposítiót tehessen

általszíillíttatása iránt az ]\[éItóságos Úr. — Süti táljoron.

Eadem. Nemzetes Vitézl Szekeres István uramnak
comiuittáltatik, hogy az halászoktl Méltóságos Úrnak járandc'i

vizíihl negyedrészét vegye ki s küldje Dadra ;
számot adhat

akármikor is az Méltóságos Ur Excellentiája paran-

csolatjával.

Eadem. Nemzetes és Vitézl Balogh Ferencz gyalog

colonellus uramnak, melyben intimáltatott szorgalmatos

készülgetése kegyelmének minden tábori requisitumokknl

pro die 8-va aftuturi mensis May, hogy dobr(')k;ii rétségen

okvetetlen comj)areáljon, — Süti táborban.

Eadem. Pet Gyíirgy óberst-lajdinontnak missiliter

intiniiíltatott az j(') vigyázás, és az történhet, éjjeli-na])pali

kív;intat('> occurrenti;ikrúl szükséges tud(')sítás;i.

Eadem. Somogy Ádám colonellus uramnak megenged-

tetett, hogy Nemes Veszprém vármegye alsó processusá-

ban lév renitenseket a zsoldosok kiállítására execúti(')val

com[)elliílj;i. és aj)r(') mundérung iránt mag;ít insinuálja H(»r-

vjíth Zsigmond ur;imiiál; intimáltatott tov;íbbá Treszty;ínszky

uram új hire communicátiója a Fgenerálissal és az ]\léltó-

ságos Úrtúl solenniter tett recommendátiója az ezernek

Exeellentiájáiiál.

Eiulcm. ^Méltóságos Magyarországi Locumteneiis és

Egenerjílis uramnak Excellenti;íjának repraesentáltatott

Hajszternek minden ereivel erre a földre való jövetele ; mely-

nek hogy jobban obviáltothassék : méltóztassék Excel-

lenti.íja ])ro succursu Babócsay Ferencz és Révai Gásjcír

urainiék regimentjeit ;íltalküldeni az Dunán.
Eadem. Bezerédi Imre uramnak missiliter intiiuiílta-

tott, hogy az kegyelme brigjídája alatt lév hadakat jét

vigyázásban tartsa az Hajszter irrupti(\ja ellen, mivel

hírl(>lik, hogy Soprony t;íjékán kív:ínn;í maga ()i)er;íti(')it

incho;tlni. Az ]Mélt('>s:ígos Úr is l)obr(')k;ín fog randi-voit

tartani. Kisfaludy Gyíirgy uram elszélledett katoiuíinak

öszveszedésére Pulai Gyíirgy és ^Ntikhís mester Veszprém
vármegyében expediáltottanak. — Süti táboron.

Die V-V. S:oiiK)do)i. Pet György ói)erslajdinont uram-
nak missiliter intimáltatott, hogy továbbvahi disposíti(»j:iig
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az Móltósáfíos l'inak maradjon a mellette lév iiyolcz eum-
pániííval mostani státiíiján, (ayür és Komáromríi vigvííztotván.

és iiiindenekiöl, de lejífképpeii Hajszter irrui)ti(')jáiul az

]Mélté)sá^os Urat infoiniáltotván.

Eiclon. Nemzetes Vitézl 'J'öiök István colunellus

uramnak mis^iliter adatik értésére, hogy igen akarja : küldött

levelébl érti az Hajszter fell való hireknek contrarietássát.

az mint némellyek informálják az ]\[élté)ságos Gem'rálist

:

e mellett, hogy Pet Gyíirgy Komárom és Gyr eleiu nyokz
comi)áni:íval, Fekete István penig Tóközben jó vigyázásra

nézve rendöltettenek. — 8zom(')d.

Eadetii. Reverendissimo Patri, Dominó Joseplio Tiett-

maninger, Praepositurae Csornensis Administratori literae

missiles expediuntur, medio quarnm certis ad conservandam
plebem circum circa degentem necessariis rationibus. elaustri

Csornensis i)eragenda demolitio suspenditur, hac tamen eon-

ditione, uti nimirum praefatus Reverendissimus Páter absolute

assecuraverit Excellentissimum Campi-Marschallum in prae-

notatum cIaiisti'umdenonintroducendo(|uarnizoneTheut(»nico.

Die :^4. A2)rilis. Szomódon. Colonellus Szekeres Istvány

uram orderében intimáltatott, hogy pro octava May úgy
készen légyen : minden okvetetlen Dobrókához táborban száll-

hasson, és medio tempore elbbi helyére ezerestl fejérvári

l)lo([uádában menjen; elmenvén penig onnat : csak tovább is

Domokos Sámuel uramot hagyja azon 3 compániával azon

blocpiádában.

Eadeiií. Director Horváth Zsigmond uramnak az

Nemes Soprony vármegyére repartiált inqiositák végett

snboriált nemesség difticultássa acclusive megküldetett ; mely-

rl s egyébb szükséges dolgokrúl hogy concludáltosst-k

valami, invitáltatott is Devecserben kegyelme. Mostani

líjabl) disposítiója brigadéros Kisfaludi György uram por-

tíílis szekerei iránt pi;o eontento esett : hogy pedig ezen

dis])osítióját Somogyi Ádám uramnak tudtára adja. intinuü-

tatott Horváth Zsigmond uramnak. Hogy Somogy és Nemes
Veszprém vármegyékben ügy praetendálhassa onnan obveni-

ál(') szekereit az artolléria, igírt üveg, vas és deszkák prae-

státiójára, — megiratott director uramnak.

EadeuL Bolfortnak üti passus Mélt()ságos Generális

Magyarországi Locumtenens urandioz ö Excellentiájához.

Endcni. Kszöghi Ádám uramnak i)assus, olyas maga
szükségére némely i)artékák megv;is;irl;ís;íra és eladás;íra.

Azon nap érkeztünk Dadra ; — az hol is

T)ii' •^."J. Április. Colonellus és senator Török István

uranmak missiliter adatik értésére, hogy az csornyai kalast-
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rom (lemolítiíVját susi)eu(láljíi, inégleu azon kalastroiii adnii-

iiistrátoráiiak lotett assecuiáti(')jára ellenség részérl valí'i

(|iiar(lizon tartása iránt az Bellicumtul (válasz) érkezik, s az

iránt küldend leveleinek gennina párját a Méltóságos Fgene-
rális XTrunk Excellentiájának küldje meg; nemkülöm-
ben azon levélnek a Eellicimmak vali') tr.-insmissiója recom-

mendáltatott.

Die 27. Devecserhen. Benk Ferencz gyalog óberster

uramnak cum exageratione megiratik, hogy ne rizze szün-

telenül az házát, — szorgalmatoskodjék az regementnek

fölállításában, mert kemény számadása lészen.

Eadeni. Balogh Ferencz gyalog colonelhis nramnak
az regiment fölállításában való szorgalmatoskodása approbál-

tatik. Tekéntetes Nemes Tolna és Baronya vármegyékbl
obveniáh) portális hajdúknak praestáltotás;'iban hogy annyi-

val is inkiíbb s hamarébb progrediálhasson, — vice-is])ány

Bezerédi János uramnak keményen intimáltatik. Az fehér

compániát Sümegl)l kihozhatja, az midn arra fog masí-

rozni ; ha i)ro 8. affutnri ki nem szállhat is : pro 10. Dobrt'i-

kához infallibiliter kis/álljon.

EadoH. Nemes Tolna, Baronya vármegyékbéli vice-

ispány Bezerédi uramnak keményen intimáltotik. iiogy azon

nemes két vármegyéktl obveniálandó portális hajdúkat

hováhamarébb, sine procrastinatione temporis praestáltossa
;

az haza késedelmet nem szenvedhet.

Endciii. Méltóságos Generális-Locumtenens Eszterh:ízy

Dániel, Generális Andrássi István, brigadéros, lovas és

gyalog fcolonellus uraimék közönségessen, pro concludeudis

ulterioiem permansionem concernentibus eonferentiis invitál-

totnak ide devecseri residentiiíban ad tertiam diem eum
subsequentibus affutnri mensis May.

Die :^'S. Április. Bezerédi Imre brigadéros uramnak
communicáltotnak némely particularitások, s egyersmind az

Rábán fölll való i)lágán;ik hazátiúságos kormányozása
(lexterit;íss;ínak recommendáltotik. Kadostics uramat az laib-

gvardiabéli hadnagyságra küldje le. IVIinthogy praevie inti-

máltatott pro tertia affutnri bizonyos conferentiára ide

Devecserben : hogysem valamely confúsiója s kára következzík

az brigádájának. iid<.íl)b maradjon köztíik. levelekkel corres-

pondejílván.

Eadcni. Domokos Sámuel uramnak adatik értésére,

hogy az székes-fehérvári bloquádában hat eomi)ániával az

commandihi hagyatik ; légyen contentus fhadnagyi hivatal-

jával, mihelest ajx'rtura lészen : azonnal fog aceomodáltt.»tni.

Az kév.-int mundérung iránt semmi diftieult;lst nem ti'het.
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jiiivcl iii.iga ii)(''g píMC'vic, siiicquictantia, maga autlioritássá-

húl elvitte.

Etn/ciii. Pet György lovas vice-colonellus uramnak
seiio intimáltotik orderébeii, hogy az gyrieknek A égh Ján(»s

által elhajtott marháit, melyek vár-prutectió alatt lévén,

restituáltossa. Az szlbeli mívesek elvont portékáit is resti-

tuáltossa.

Eadeni. Melysóvszky generál-adjutant uramnak adatik

értésére, hogy szalonoki uraiméknak s Palotai uramnak is

mondja meg: Ne i)rotraháliák az dolgot ; ha akarnak conveni-

álni, bene quidem, — a holott nem: 24 óra alatt vége

lészen az várnak. Maga penig siettesse útját vissza.

Etidoii. Kanizsai mezvárosbéli. Nemes Szála vármegyé-

ben lév lakosok protegáltotnak.

Eddcin. Koilátszegi, Nemes Szála vármegyében lév
falusi lakosok az llegulamentum szerint protegáltotnak.

Eadciit. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel uram-
nak Nagyságának adatik értésére brigadéros Balogh

Ádám uramnak idejövetele alkalmatosságával tett declará-

tiója a regementje defectussi iránt, hogy in enodationem

sui compareálván, az ellene tett panaszokat inquisitione

mediante kívánja Nemes Tolna, Baronya vármegyékkel

complanálni, s committáltatik Nagyságának e dolognak

eligazítása. — Devecser.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Bottyán János

uram regementjebéli Nagy András név katonának ])assus

adatott ellopott lovának fölkeresésére.

Eddeiii. Kiss Gergely colonellus uramnak az ellenségen

vett gyzedelme Fölöstöm táján, aggratuláltatik ; e mellett,

hogy tovább is brigadéros Bezerédi Imre uramtúl depende-

áljon. és a miném, Kisfaludi György uram két com-
pániáinak mundérjiít illeti: már ])raevie (loda uramttU

elmaradott két comjiáuiáinak mundérj:ít elvitte kegyelme.

Eadeiit. Thúri Katalin asszonnak engedtetett nieii

Gyrben való szabados menetele s kijövetele.

Eiidoii. Szombathelyi Ferenoz. Kisfaludi Gyíirgy uram
kapitányjának orderében intim;íltotik. hogy Nemes Vass vár-

megyében menetele alkalmatoss;ígával. eloszlott katonaság.it

szedje föl és az jeleidévket conserválja. becsületi conser-

válása alatt.

EikIoii. Brigadéros Balogh Ad:ím uramnak orderében

iutim.tltatik. hogy az ezerét, a hol alkalmatos füvell-helyt

talál, szállítsa meg; pro 8. affuturi Dobrókához menjen
c.'unpérozni. Subsistentia iránt recurráljon Eszterházy D;íniel

uramhoz. Kisfaludi Liíszló uram ezerét bocsássa el. Inti-
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nuUja enilétett Kisfaludi uramníik, hogy pro 8-va kegyelme

is IJobrókálioz szálljon; az ezerebéli, túl lév cselédjek

általhozására küldjtin egy f- vagy vice-hadnagyot coni-

nieiidérozottakkal, valami húsz vagy huszonöt katonát, azt

is companiatim szedje ki. Simonytornyára pro recognitione

períicienda két sereget küldjön.

Eadcni. Török István uramnak megiratik : Minthogy
Eszterház Dániel uramat jure immediatae successionis vér-

ségessen cseszneki domínium illeti, — azért remittálja, ö

kegyelme fogja exarendálni.

Eadem. Nemes Somogy vármegyének niissiliter inti-

máltatott : Küldött limitátió szerint a midn l)rigadéros

Balogh Ádám uram tiszti magát insinuálni fogja, azon

obveuiálandó mundér elkíszíttetésének repartítiójában fára-

dozzék, st effectuálja is mentlelbb.
Eaácni, Méltóságos Magyarországi Fgenerális u^ram-

nak Excellentiájának, missiliter. Brigadéros Balogh Ádám
uram ezerel)éli tisztek és közkatonaság cselédjeinek a Dunán
általhozattatások recommendáltatott ; rendöltetett forspont

is alájok.

Eadem. Eszterházy Dániel uramnak vázsonyi jószág,

méglen Zicsi Imréné asszonyom ki nem jön Gyrbl, usu-

álása applacidáltatott, úgy a cseszneki jószág is kiárendál-

tatott.

Eadnn. Török István senator és lovas fcolonellus

uramnak intimáltatott, hogy az Líl)eu-Szeut-]\[iklóshoz szál-

lását az ellenségnek valóságossal! írja meg a Méltóságos
Úrnak.

Dk 2Í). Aprüis. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak
levelére missiliter, hogy az laibgvardiát küldje ide, úgy
Badostics uramot is. Item, az új hírekrl informáltatott.

Prukhüz az ellenség megpr(')bálására való menetele ai)pro-

báltatott.

Eadem. Benk Ferencz gyalog colonellus uramnak.
Rohoncz városa a miném summa pénzt Generális Bottyán
János uramnak hajdúk praestálásáért adott volt. Generális

uram penig ekkor;iig sem statuálta, lévén kegyelmének
nálom annyiravaló pénzi : azonnal fönnírt colonellus uram-
nak refundálja, csak küldje expressus emberit érte, és tar-

tozni fog Bohoncz városát (juietáliii.

Eadcm.\)om.ok{)<. Ferencz (^ümeiji) commendáns uram-
nak replicáltatott: Hogyczajl)ortot a passusokon lévpraesidiu-

mok tekéntésre elküldte, dicsíretessen esett ; ha valami fogyat-

kozásokat talál, Bhen ól)erst-vochtmajsternek fog incuml)álni

remedeálása. Csikvárhoz Vas Ferencznek elküldése apiiroliál-

44*
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látott; v.íriiak (írötleuehb bástyáit niikt'-i)]) kellene s uiennvi

id alatt és ineiiiiyi költségiícl, ú<^y mely számos munkással

tehetne fortificálni ? azon (íherst-vochtmajsternek vegye

opinióját. Óberster Kis Gergely uram minémö 9 németet

odakiildött, kiknek kedvek lészen pattantysságot tanulni,

a végre accomodálja ; az kik mezöl)en szállani kív;ínnának :

fegyverestl küldje ide. s ai)i)licáltotnak. A liajdu->áiL;ot

Balogh Ferencz uramnak kivinni nem engedtetik, lévén

arrúl intimátiója ; ha ki köllene is jönniek : máskép sem
hagyatik a nélköl is a praesidium: tzetéseket pedig, lévén

íizon hajdúság Balogh Ferencz uram regimentihez incor-

l)orálva, midn többinek, akkor ezen fehér compániáuak i-;

megadatik.

Eiidem. Fekete Istvány uramnak válaszul adatott: A
minémö praemittált két levelek végett lírtY). én azokat nem
vettenij st az ellenségnek Líben-Szent-Mikl('>shoz szállásiít

is Török István uramtúl kelletik érteni, holott kegyelnie

eltt nem oly nyilván constálhat, mint említett eolonellus-

commendáns uram eltt ; — azért informátiójátúl várok,

lévén vigyázásra Tóközben rendeltetve regimentestl, és

hogy Pet György urammal, ki is Gyr s Komártuu elein

vagyon, correspondenter légyen.

Endem. Kátafaiaknak, út-félen lakván, a nmgok dolgai-

ban föl s alá járó, fors})ontot, étel-ital gazdálkodást, szál-

lásadást kívánó privatisták ellen protectic').

Eadoii. Xádasdiak, mizdóiak regulanu'ntaliter pridc-

gáltottanak.

Eadem. Miklós Mihálné asszonyom kovácsi cúriai resi-

dentiája az personalis ([uiírtély s forspontozás iránt prote-

gáltatik.

Eadem. Matkóné asszonyom. Bogyó Erszébet név.

egyúttal Gyrben passéroltatik.

Eadem. Horváth Zsigmond director uramnak Mélti'i-

ságos Generális Eszterházy Dániel uram az cseszneki douii-

nium exarendátióbéli kévánsága recommendáltotik. mint-

hogy vér lévén azon j(')Szághoz. inkább illetheti, mint extra-

neust. Sümegi praesidium borbéli fogyatkozása is adatik

értésére, hogy az Méltósiígos Ür az vásárlott borokbi 1 2

hordóval fölvonyat, csak az ára boniticáltassék az országébitl.

és hogy valamely, egynehány hord() pálinkát is szerezzen,

mert ha az quarnizon az ellenségtl berekesztetik, lészen

szüksége reá.

Die ')(). Aprdis. Palotai Sámuel uramnak missiliter

adatik értésére, hogy az f és alacsony nemes rendtl Szalo-

nakban, bátorságosabb megmaradás kedveért bevitt partékák-
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nak ruegtekéntésére vagy kihozására bémenenclöket ne impedi-

álja, hanem bocsássa szabadon. Devecser.

Eadem. Oroszy Pál, Nemes Veszprém vármegyei vice-

ispány uramnak intimáltatott missiliter, hogy az pápai

városi lakosok iiistantiájára resolváltatott. hogy több portális

hajdút tizeníitnél praestálni nem tartoznak. — azért emlí-

tett vice-ispáiiy uram is tíibbnek praetendálásátl super-

sedeáljon.

Eadem. Somogyi Ádám uram regementjebéli Fejér

György név katonának protectió forspontozás és hajdú-

fogadás ellen.

Die prima May. Tíiríik István seiiátor és lovas fcolo-

nellus' uramnak missiliter intimáltatott, hogy Gyr eleire

rendöljön jó commendót. ollyant, a ki az gyrieknek adott

protectioiiiílis-levelet in omnibus suis punctis et elausulis

manuteneálja, és az katonaságot tiltsa, hogy a szlben
járókat semmi szín és praetextus alatt meg ne háborgassa,

annyival is inkább megkárosítani ne merészelje. Item, az

Méltóságos Ür passusa mellett járókat ne engedje angariálni

fizetéssel. Maga idejöv(>tele indulgeáltatot. Devecserben.

Eadem. Fóny Mária, Bana Jánosnénak Koma rom búi

való egy úti kijövetele és bemenetele engedtetett.

Eadem. Gyri mészárosoknak az ennekeltte meg-
engedtetett harmincz ökrökön kívül még húsznak szabad

kinn val(') paseuatiója az gvri territóriumban, megenged-
tetett.

Eadem. Ugodi lakosoknak egy úttal Gyrben mész

bevitele engedtetett meg.

Eadem. Balassa Puháinak adatik értésére, hogy az

örösi (örsi'^) puszta iránt emanált constractust hozza be

magával ide Devecserben.

Eadem. Jánosházi p('>stának intimáltatott, hogy keze

alatt hagyott üveg-golóbisokat s az 6 mázsa vasat Sümegre,

a deszkákat penig Devecserben küldje.

Eadem. Engedtetett meg Nemes Sréter Julianna

asszony számára, hogy Székes-Fehérvárra bevitethessenek

harmincz akó bort. Devecserben.

Die 2'^" Mai). Grajner Antal uramnak intimáltatott,

hogy a simonytornyai praesidiuudioz kívántató lequisitumo-

kat, ad(»tt instructiója szerint, adurgeálja Nemes Somogy
vármegyénél, és nem lészen szükséges kegyelmének a reá-

bízott dolgoknak végbenvitelén mindvégig ott maradni,

hanem csak az kezdetin, s jó subjectumra bízván a dolgot,

maga siessen a mellette lév dragonyosokkal a Méltóságos

Úrhoz.
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Eadem. Generális Esztci'lnlzy l);íiiicl uram pi-d ((iii-

sidoratione invitáltatott Devecserben ; kinek is említett

Grajner Antal uram l<'vele pro transniissione accliidáltatott.

és lio^y kegyelmének iii ohviis necessitatibus assistííljon.

recommendál tátott.

Die ó"'" May, JJeveeserhen. Méltóságos Magyar-
országi Locumtenens és Fgenerális Urnnknak ö Excellen-

tiájáiiak niissiliter repplicáltatik az adott punctumira valíí

teljes resolutióinak némely difticiiltási refiisi('>jával. a kiben

nem kevés difticultást ex})eriált a ^Méltóságos (Tcnerális

nram Excellentiája, — mindazonáltal refractáriuskodni

azokban nem kíván, st pro voto secundálni kész. Az per

erroi'em bizonyos ])üspöknek szóló levele újobban. az idc-

által most joljban occurriílt constitiítióknak in originalibiis

])ro directione in inclusis transmittáltatik ; nemkiilönd»t'ii

Iliién Márton név artollériabéli fstrázsamcsternek, hogy sem

Lamottúl, se penig Reviertl dependentiája ne légyen, hanem
maga tndoiii:ínnya szerint az Dunán innens földíin az

artollériát dirigálja, — recommendáltatik ; s sümegi vár-

nak kívántató reparatiójához bizonyos kvágó bányás-mes-

terek ha ideküldetnének, snbsistentiájok dolgábúl meg nem
fogyatkoztatnának.

Eadeni. Franczia Generálisnak (D<'!< Alleur^) niissiliter

recommendáltatik Delil granatéros-regementbéli kapitány-

ságra való promotiója.

Eadem.. Révai Mihál óberst-lajdinant uramnak recom-

mendáltatik, hogy az mundér csináltatásában, regruta-sza-

l)orításban és lovak vásárlásában sollicituskodjék : Sréter

uramnál is egynehány karabély iránt insinuálja magát,

hogy az regiment segétdjék karabélyok dolgábúl is: az

vacans porti('»béli obveniense általküldetett Varasdy Ferencz

kapitány által; az lovatlan, általvitt dragonyosok vacans

portióibúl is 400 forintokat Palásti Ferencz óberst-vocht-

majster uram által akarván az Dunán küldeni : annak két-

százát megtartóztattam nyereg-szerszámbéli requisitumok

vásárlásaiba, kétszázát penig ugyan általküldíitteni. hogy.

ha az regiment szükségére magáébiíl erog:ílt volna, tehessen

contentuniot magának. Devecserben.

Eadcvi. Acsádi Pálné asszonyomnak egy útra. bizo-

nyos vásárlásinak végbenvitelére Gyrben való bemenetele

megengedtetett.

DU' 4. Mai). Director Horv;itli Zsigmond uiamnak
aílatik értésére, hogy a sümegi praesidiiimb()l a bor kifo-

gyatkozván, tegyen disposítiót hoY bevitele iránt, és egynehány

liordó pálinkát is szerezzen a gvarnizon szükségére, — hogy,
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ha történhetöképpen obsidiója lenne, annyival is inkább

merészebi) szívvel subsistálhasson a gvarnizon.

Eadem. Dobroviczky Ferencz vestiturae commissárius-

nak intimáltatik, hogy kezénél lev posztót Diskai Ferencz

prófunt-commissárius uramnak resignálja ; az erogátiókat

is extractusban adja, a i)énzt penig komornyikom kezéhez,

melyekrl qiiietáltatván magát.

Eadcni. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak missiliter

intimáltatott : 1. hogy lírigadéros Kisfaludi György uram ezeré

adjungáltatik az kegyelme ezeréhez, minthogy az

kegyelme brigádája stálni fog. 2. Hadát, maga csinált

juramenti formulájával esküdtesse meg. 3.Cartellae commissa-

riátusságra a több tisztek orderit küldje niög,

Eadem. Sopronylían szorult Gyrti Miklósnak jjrotectió

kihordozkodhatására s ittkinn maradhatására.

Eadem. Ambrózi Sámuel kszegi kalmárnak assig-

nátió transmittáltatott, hogy tíz könyv papirossat kühljön.

Devecserben.

Eadem. Lada György uramnak a papiros iránt emanált

assignátió accludáltatván, recommendáltatik secretariára

kívántató jó jjapirosnak kivitele és ideküldése.

Div ;V" May. Palásti uram ordereztetik az mustra-

mester-functió viselésére, Korvíny uram által az Dunán
menetelére nézve, hitit letévén. Devecserben.

Eadem. Lada György uramnak megíratik. hogy az

cartellac commissáriusi hivatalt vegye magára és a rabok

szabadulását folytassa.

Eadem. Gyri commendáns uramnak missiliter inti-

máltatik, hogy a miném tizennégy ökrit elhajtották Sibrik

Boldizsárnak csécséni helységbl az gyri praesidiáriusok,

restituáltossa.

Dw 6''" Mai). Méltóságos Generális Magyarországi

Locumtenens uramnak Excellentiájának missiliter : Az ide-

való ellenségnek constitdtiója mi karban légyen? i)er longum
et latum megíratott, s miném excessusokat perpatrált

légyen az Excellenti;íja reci-ut;ízásra általküldött tiszti,

pro remedio repraesentáltatott. Item, Töríik Istvány

uram ezeré mintliogy Kapuvárnál jól viselte uiagát,

mundérungja megadása iránt. nemkül(')nd)en Somogyi Ádám
uram ezeré is hasonlóképi)en recommendáltottanak. Szent-

Benedek szerzetnél lév apátúr meghahílnzásának con-

tirmatiója declaráltatott Excellentiájának: kire nézve,

hogy az szent-mártoni convent mag(»k közcitt apjítúrt

erigálhassanak, minthogy Gyrben kíviínják resideálá-

sát, az conservatóriumra nézve, — relegáltatott '
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Excellentiájálioz, recoiumendálván, hogy azon abbatia. titulo

administi'atioiiis. valamely egyházi (olij) rendnek conferál-

tassék, kinek jn'oventussáhúl segíthesse magát az ország.

Eadem. Hajdi Juliánná asszonynak Gyrben való

menetelre passns adatott.

Küllem. Föls-. als<3-beledi malmok, Méltóságos Locum-
tenens Eszterházy Dániel uram ö Nagysága számára vahík.

— ])r()tegáltotnak. Devecserben.

Eadem. Edri Perencz és Mihály rábaközi districtus-

l)an rendíiltettek. hogy az occurrens Rába-víz exundati<'i-

jának obveniálván. az ösztörüket bécsináltossák és károkat

eausálni ne engedjék.

Die 7""* May. Benk Ferencz orderében intimálta-

tott, hogy vévén maga útját Csány Ferencz uramhoz, vala-

hol találhatja is, az annectált ordert assignálja. Ha bonis

módis eompareálni nem akar: árestomban vévén, küldje

Sümeg várában. — Menvén azon útjában Fodor Lászh't

urandioz, Hetyei István név kapitánt egész bagázsiástúl az

ezerhez küldvén, óbert-vochtmajsteri hivatalra installáltossa.

s tíiblj unter-ofticírckrl is insinuálja magát. Az prima
plánára ()l)tingens jjosztónak assignátiója kiadatván, oszsza

föl tisztei között, és a miném két hadnagy ennekelötte

azon ezerben szolgáltok s most Bezerédi Imre uram mellett

voluntérkodnak. azokat is revocálja az ezerhez ; ha Ixtnis

nem (jönnek,) mint Csány Ferenczczel. azt cselekedje. Deversci-.

Eadem. Csány Ferencz uramnak serio parancsoltatik.

hogy otthon heverésétl desistálván, óbers-lajdinanti hivatalra

Benk Ferencz uram ezerében magát transferálni el ne

mulassa : mert egyébaránt megírtt Benk uramnak lévén

parancsolatjában, hogy árestom alatt Sümeg várában
küldje.

Eadem. Fodor László uramnak recommendáltatik.

hogy Balogh Ferencz uram ezerében ób(n"s-lajdinanti hiva-

talra persvadeálja Exstaint, s küldje ide Q'^y comp:ínial)éli

strázsamesterrel együtt, nielly jó lingvista lévén, a ki adju-

tanti hivatalt viselhessen. Egy compániát küldjön Sümeg
várában és Hetyei név kai)itányát assignálja Benk Ferencz
uráliinak.

Eiidem. Dubraviczky Ferencz substitutus vestiturae

commissárius uramnak jiraesentibus committáltatik. hogy

az miném posztó, mundérnak való, keze alatt vagyon.

Diskai Ferencz commissárius uram kezéhez adja erga quie-

tantiam. Devecserben.

Eadem. Somogy Ádám uramnak intimáltatik. bogy a

jialotai compániát. brigadéros Bezerédi Imre uramnak hírt
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adván, orderezze Palotára, megparancsolván, hogy Domokos
Sámuel uram disi)Ositióilio/ alkalmaztassák magokat. Az prima
plánára obtingens jjosztó iránt val(3 assignátió includáltatott.

s oszsza föl az tisztek között.

Eadem. Kisfaludi László, Kiss Gergely colonellus és

Palásti Ferencz óberst-vochtmajster uraiméknak íiz prima
plánára megküldvén obtingens posztóbcli assignátií) jókat,

oszszák föl az tisztek között.

Eadem. Domokos Ferencz brigadéros uramnak adatik
értésére, hogy Siraonytornyára négy mázsa puskaport s két
mázsa (51mot, — Csesznekben peing egy mázsa (Umot küld-
jön : az vörös comi)ániát j)eniglen, minthogy Balogh Ferencz
újonnan csoportozandó ezerit mustráltatni akarja, küldje
Tótiban, a helyett mégyen Fodor László uram egy compá-
niája. Küldjön Csobánczban 2() legént, egy strázsamesterrel
együtt.

Eadctn. Domokos Sámuel uramnak adatik értéséi-e.

hogy székes-fehérvári bloquádál)úl Bottyán János és Sze-
keres uraimék ezeréinél (íify) jöttek három compániával

:

ott magányos commandója lévén, kiváltképpen a Sáron
innénd.való földet ccmserválja; az palotai sereg penig Pah )-

tán reside;ilván, disposíti(5itl fog függni. Fehér vármegyébül
és Veszprém vármegyei alsó processusbl várja intertentióját.

Eadem. Pulai György hadi fjHU-koláb uramnak
intimáltatik, hogy Nemes Szála vármegyében egyenessen
Bessenyei Lászh') vice-ispány uram liitzához menvén, a hol is

mindandig subsistálván executionaliter, valameddig a sümegi
determinátió szerint a postákra esend pénzt meg nem adja ;

onnét elmenvén, menjen Szigligetben, Somogy vármegyei
vice-ispány uram házára hasonló executióval szálljon, ugyan-
azon ])()stákra esend pénzt valamíg kegyelme is meg \wm
adja, ott subsistáljon.

Eadem. Bessenyei László Nemes Szála vármegyei vice-

ispány uramnak missiliter adatik értésére, hogy az laib-

gvardiára kiadott kétszáz forintokat saját pénzembl kiadván,
mivel az lail)-gvardia azon nemes vármegyében lévén,

nagyobb idejét ])enig extra quartirium töltötte. — annak
refusiójára adja Pulai uram kezéhez.

Eadem. Nemes Szála vármegyének intimáltatik. hogy
az sümegi determinátió) )an Nemes Veszprém vármegyében
lév postáknak füzetesekre reiulöltetett pénzt adja meg; —
mindaddig Pulai odakinn lészen executión. valamíg azon
pénz nem boniíicáltatik.

Eadem. Nemes Somogy vármegyének intimáltatik. hogy
a sümegi determinátióban A'eszprém vármegyében lév
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postáknak füzetésokrc rciulöltetett jxhizt adja me». mert
miiidaddií^ Pulai uram executión kinn lészen, valamíg azon

pénz nem boniíicáltatik.

Eadem. Szekeres István uramnak, lio^íy az mundér
regementjére ki nem adathatik. mivel az ideji mustra szerint

nem constál ett'ectivus statussá. - hanem az mezre száll-

ván s megniustráltatván, kiadatik mundéi-ja regenifiitiink.

Devecser.

Item, Devecserben. Colonellus Balogh Fcrencz uram
ordereztetett : Regimentjit ílszveszedvén. pro dic 8. vagy ad

summum lU, eomi)ai"eáljon Dohnjkához, kihozván Sümegrl
két compániáját és Csobánczhúl egy compániát, hogy most

elsbben is szép számmal compareálhasson, s mundérungítt

egyszersmind fölvehessek. Sümeg várában lev ral)ok közöl

ha mellyek szolgálatot akarnak vállolni. accoraodálja i'egi-

mentjében, küldvén exi)ressus emberit érettek. Az óbers-

lajdinontja és fstrázsamestere között való dissensií'mak

interruptiójára. s azon okbl is, hogy a regementjének in

bonum ordinem állításái'a egy j(). reguláris embert lelliessen :

Fodor László uram ('>berst-lajdinontjn. Exstain név. a végre

determináltatott colonellus uramhoz. Adjutantot is igért

Fodor uram kegyelmének, csak küldjön érette.

Eadem. Szegedi Bálint uramnak cum exageratione

:

Azeltt is volt Cseszneken i)raesi(lium. mégis annyi lamen-

táti(')kkal nem siránkoztak. Mért kíill mindenért engemet
elsbl)en is l)úsítani, praetereálván a prima instautiát?

Szintén itt lévén Veszprém vármegyei vice-ispány uram.

kegyelmének jelentettek cseszneki defectusok iránt vah'i

panaszkodások. Kei)onáltatott : Senkitl még külömben nem
liallotta. Brigadéros és sümegi commendáns uramnak van

intimálva: egy mázsa ólmot golóbissl küldjön Cseszneki-e.

Az ottvaló, körl-lév helységeknek várhoz kapcsolások nem
placidáltatik kívánsága szerint, minthogy partiálitássa abban
észrevétetett, mert az egész Veszprém váruu'gye is kész oda

succuri";ilni.

Eadem. Xemes Somogy vármegyei tiszteknek scri])-

totenus adatott engedelem, hogy az impositák ]»raestálásátiU

magokat exiniiílni kívánó arendator és földesurakat militari

assistentia compellálják.

Dle 7. Mai), Devecserben. Méltóságos Gróff Zicsy PííI

uramnak, hogy a palotai seregnek méltó volna conniveálni

borárúltatilsában, uully ha meg nem engedtetik nékiek

:

elkedvetlenediu'k szolgálatban, s félthetni uuís confusiótúl is

ket. Azomban az ottvaló j)lébánus tanácsának helyt ne

adjon, mert experiáltatott az haza dolgainak eversiójára
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való fortéllyok ; ne is gondolkodjék azért kegyelme, hogy
impediál ja palánkolását és fortificátióját Palotának : mert szük-

ség praesidiumot ott tartani, az ])ublicimi java azt kívánja.

Eadem. Domonkos Sámuel uramnak. O kegyelme
maga két compániájával és Somogyi Ádám uram palotgj

compániájávalJJigjjMÍion jigyan Palotán, vagy az hol alkal-

inatos közel lév lielységen sufticiál kegyelme azon három
compániával fehérvilriakra val(') vigyázásra; nem fog prae-

tendáltatni ö kegyelmétl Buda és Komárom eleire való gond-

viselés : hanem csak a Sáron innen való faluk conservátiója.

és fehérváriak hogy Veszprémig ne penetráljanak, imjíedi-

álja, correspondenter lévén az csikvári és i)alotai gyalogsílggal.

Eadem. Stepliancsics György tapolczai lako'snak ada-

tott egy kolduló-levél, mely mellett az tapolczai templomnak
restaurátiójára koldulhasson.

Eadem. Xisfaludi László colonellus uramnak repli-

cáltatott, hogy az miném 140 eml)erl)l álh) két compá-
niára mundért kíván: kiadatott az accludált assignátió

szerint, hogy Diskay Ferencz commissárius uram azon 140
end)erre adja ki dolmányra két-két réíit, nadrágra 3

emberre egy vég alját, köpönyegekre penig már johb részént

kiadatott még ennekeltte.

Eadem. Fölséges Vezérl Fejedelem Kegyelmes Urunk-
nak liátky Dániel uram kegyelme által alázatossan recommen-
dáltatik, hogy Török István uram ezerét, mivel azeltt is

abban ól)ersteri tisztben szolgálván, méltóztassék újonnan
néki cont'er.ílni.

Die S. May. Almásiak iránt Török István uramnak,
hogy az miném katonáit megverték az exorbitátiók miatt,

revideáltassa : azon id alatt penig semmi ttal-móddal ne

engedje h;íborgatni azon lielységbélieket. Deveeserbcn.

Eadem. lievier óberst-lajdinontnak értésére adatik, hogy
az artolléria fstrázsamestere B,hén Mártony (dohja'd) nem foly-

tatván, igen disgustálja az artollériabélieket, és ha nem
aecomodálja magát, csak az czaigvorter is elég lészen az

artolléria mellett. — Az artollériabélieknek küldje meg
mundérjokat más requisitumokkal együtt, nemkülíimhen az

innénd lév mozsarakhoz küldjön valami 50 bombát. Deve-
eserben emanáltatott.

Eiidcm. Sréter János artollériahéli l)rigadéros uram-
nak, hogy valami tizenöt szablyiít és annyi Hintát küldjíln

ide által. Devecser.

Eadem. Szekeres Istviín e(»lonellus uramnak, hogy az

pátkaiak kárát, a mennyire lelu't, adjustáltassa, nend<ülüm-

hen az bor árát fizettesse metí az katonákkal.
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Eadem. Méltóságos Genorális-Marscliallii> Kántlyi

Sándor mainnak az erdélyi occurrentiáknak gyakrabban
való coininunicátiói iTcouimendáltattanak.

Eadchi. Ebcczki Sámuel uramnak recommendáltatik

az Dunán túlsó occnrrentiáknak gyakoi'i folytatása. Deve-

<íserben.

Eadevi. Brigadéros Babócsai Ferencz uramnak az

szepesi és a/ küls provinciabéli occurrentiáknak cnmmiuii-

cátiói recon)mendáltattanak.

Ecult'iii. Szlulia Ferencz érsek-újvári praefectus uram-
nak adatik értésére, hogy Xádasdy Ferencz az rabok sza-

badulását (sürgeti?). Keresztesi névö hadnagyét igen impedi-

álja; írja meg az császár audítorának. hogy ne avassa magát
abl)an, hanem az chartella szerint folyjanak az rabok szaba-

dulási. Az chartellának valóságos jjárját küldje meg. li<igy

ezen a földön is a szerint folyjon az ral>ok szabadulása.

Devecserben.

Eadem. Méltóságos Generális üdsbik Barkóczy
Ferencz ui-amnak a Dunán innénd való hírek adattak

értésére, Generális Bottyán uramnak nemkülöndjen. érsek-

újvári commendáns Berthóti István uramnak is ; viszont

hasonló communicátiónak continuatiója recommendáltatik.

Eade)ii. Diskai Ferencz uramnak missiliter intimál-

tatott, hogy a Méltóságos Uram stábjához rendöltetett sze-

keresek számára a Regulamentum szerint obveniáland('>

kenyereket, a midn az lajb-gvardiahéli furier magát a

listával nála insinuálja, mindenkor quietantiák szerint kiadni

cl ne mulassa.

Eadem. Antalovics Mártony az Méltóságos Asszony
általmenetelérl tudósíttatott ; ahhozképest a jószágbúi min-

denném ])rovisiót szerezzen. A szénát, mely Sellyén vagyon,

adja el Hellenbach uramnak 100 aranyon; egy kazalt mar-
háknak, mégh'U általliajtatuak, és az ottani, balogi. úgy
dívényi, jószágra subdividálandó ménesnek (farf.-^oii mcti'^)

Hegyaljai boroknak jó gondok-viselése recommendáltatott.

Devecserben.

Eadem. In simili Visnyai Miklós uramnak is. Íme

addito, hogy Puszta-Kürtrl, Pat;írul és Sopornyiról pro-

visiót hajtasson bé Ujvárl)an. A lovászmester által a ménest

conscribáltassa. A Játon lév marhákat nem szükség

eladatni, hanem inkább a cseléd számára vágassa le : maga
szándékiít íi'ja meg. Bottyán dános uramtól kérjen militaris

assistentiát a provisic'i beszedésére.

Eade)n. Balogh István hadnagy uramnak meg ni'ui

engeddíitt. hogy az olyan hazaszívódott katonaságot recru-
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tázza, ii ki már azeltt regimentben volt, mivel azokat az
regimentek tisztei fölszedik ; hanem azon kívül a kit kaphat.
l)ízvást recrutázhatja.

Eadem. Kenessey István secretárius uramnak Fekete
István uram instantiája az gyrieknél val<3 végbenvitelre
recommendáltatott.

Die noná May. Méltóságos Magyarországi Locumte-
nens és Fgenerális uram Excellentiájának megiratotf.
hogy az hadakkal oly készülettel vagyunk, hogy az midn
az ellenség ezen az földön valahol valami motust kíván
kezdeni : azonnal resistálhassanak.

Efulem. Grajner Antal uramnak, hogy az elkezdett
dolgoknak folytatásán mindaddig 8imonytornyán marad-
jon, míglen a Méltóságos Úr expressus emberit oda nem
expediálja. Az contrapátenst, a küldött conceptus szerint

jn'zvást exi)ediáltíissa az helységekben.
D((' 10. May. Diskay Ferencz uramnak, Hgyészy

Ádám és Kántor Gergely uraiuiéknak szólló levelek volan-
ter pro transmissione accludáltattanak.

Eadem. Hgyészi Ádám uranniak missiliter intimál-
tatott, hogy Diskai Ferencz uram lepsényi T()tth ]\riska

név jobbágyát, míglen az atyjátúl elvont négy ökrét nem
restituáltatja, által ne bocsássa a Dunán.

Eadem. Brigadéros és sümegi commendáns Domokos
Ferencz uramnak missiliter, hogy az ra1)ok között lév két
péket, minthogy nálunk szolgálatot kívánnak venni, assig-

nálja Diskai Ferencz uram kegyelme kezéhez, intimáltatott.

Eadem. Németh Ferencz, Balogh Ferencz óberster
uram regementjel)éli fhadnagynak intimáltatott, hogy jó
vigyázásban hagyván az hídvégi passust, az néki concredál-
tatott hajdúsággal siessen a dol)rókai mezre, az hol már
(')bersterit Föltanálja az ezerrel.

Eadem. Domokos Ferencz uranmak missiliter adatik
értésére, hogy a mikor Balogh Ferencz gyalog-colonellus
uram kegyelme maga tisztit odaküldendi : mindenkor,
a mely német raboknak kedvek lészen az hadi szolgálatra,
adja kezéhez.

Eadem. Balogh Ferencz uramnak adatik vyW'svvv.

hogy csak maga emberit küldje Sümegre, Domokos Fei-eniz
uram ki fogja adatni azon német rabokat, kiket is kilio-

zatván, közülök regementjében kit hadnagynak, kit strázsa-
mesternek vagy felt-babel és kápráloknak instituálja, hogy
hívségekben jobban continuálják magokat.

Eadem. Adatik decretuma Kemenczei Péter uramnak
Nemes Veszprém vármegyében fcommissáriusi hivataljái-a.
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Eadem, Devecserben. Baloí^li Ferencz gyalofi colonel-

liis uramnak missilitcr insinii.íltatik. liogy iiiostanáhaii

Fodor László ui'ani rcííciiioiitjt'lx'íl urdereztetett k('t compá-

nia Sümefj;rt'. kik közül 20 Csesznekben, az maga hajdúinak

kihozattatásokra ; melyekkel Exstájn uramat cxpediálván. a

midn Sümegen azon víirös és fejér két Vompániáit kezé-

hez veszi : egyenessel! T('(tiban vélek maséroljon. a hova is

érkezvén, kegyelmét maga regementje (')bers-lajdinontjának

incorporálja, s jó rendben vévén regementjét. két batalion-

ban maséroltassa Dobrókához, a liol is maga a Méltóságos

Föcommendáns Generális Excellentiája jó rendben vévén

colonellus uram jelenlétiben, kíván mind az fortalítiumok

praesideálásárúl 's maga^ regementjirl jó disposítiót tenni.

Eadem. Palásti Ádám mustramester uramnak mis-

siliter intimáltatik. hogy Korvínyi János uram általmene-

telével ö kegyelme azon hivatalban praesentibus inchoálta-

tott. — azért maga dolgait úgy intézze, hogy Dobrókához

pro 8-va May compareáljon. s az hadakat jó rendben

vegye, a hol minden actáit Korvínyi uramnak kezéhez

vévén, az defectusokat remedi;ílhassa s orderét Fíilséges

Fejedelem s Loeumtenens uram ö Excellentiája contirmá-

tiójáig tartsa.

Eadem. Pulay György hadi föporkoláb uramnak orde-

rében intimáltatik: Hogyha pro hic et nunc mellette semmi

dragonyosok nincsenek : tehát reíjuirálván Bakács Lukács

uramat, az kesztheliekbül pro assistentia ö kegyelme mellé

rendölvén közzlök, menjen Nemes Szála vármegyei vice-

ispány uramhoz executióra. a hol is laib-gvardiára obve-

niáló vacMUs portiókat pénzül exigálja, s kezéhez vévén,

maga a Méltóságos Generális-Marschall uramhoz Excel-

lentiájáhúz hozza.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Kisfaludi

György brigadéros uramnak orderében intimáltatik. iiogy

eloszlott katonáit szedje föl és ad praescriptum ti'rminum

dobrókai táborhelyre com])areáljon ; nemkiilíimben az regi-

mentjére repartiált posztó iránt küldetik assignátió, hogy

maga tisztét Sümegre expediálván. Diskay Ferencz com-

missárius uramtül kezéhez v(>szi.

Eadem. Brigadéros Balogh Ádám, Török István sena-

tor és Kisfaludi László colonellus uraiméknak szólló orde-

rekben intimáltatott, hogy regementjeikre obveniáló posz-

tóért csak tiszteiket Sümegre Diskay Ferencz commissárius

uramhoz küldjék. s])eciíice kezekhez veszik.

Eadcvi. Benk L;íszl('» gyalog vice-hadnagy és Nagy
János közhajdú Veneczken lév házaikra protectió adatik.
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Item. Méltóságos Generális Eszterliázy Dániel uramnak

niissiliter insinuáltatik Domokos Sámuel uramnak liárom

compániával Fejérvár vigyázására való disposítió ; a mint

hogy aziránt Méltóságos Commendérozó Fgenerális uram ö

Excellentiája Domokos Sámuel uramnak szólló hnelek trans-

missióját recommendálja, kit is volanter accludálta.

Eadew. Beiiiczky Mártony uramnak ultronee is recom-

mend;Utatik az Dunán innens földre deputált posztónak

öszveszerzése, az minthogy Dol)roviczky Ferencz cniumis-

sárius uram visszaküldetik azon posztónak elhozattatásáért

a Dunán által.

Eadeni. Tekéntetes Xemzetes Vitézl Bezerédi Imre

brigadéros uramnak missiliter recommendáltatik corpussá-

nak öszvecsoportozása, s jó rendben vévén, effectivus sta-

tussáriíl való informátió, hogy ezután conformiter lévén, a

midn az ellenség operálódni kezdene Kszeg és Soprony

táján, innét succurráltathatnék ;
ellen])en a midn a pusztán

flíenségeskedésit folytatni kívánná, hagyván kegyelme egy

részét corpussának Sopron vigyázására, conjunctióra siet-

hetne; a jó szorgalmatos vigyázás recommendáltatik; az

I)unántls(> fí'ddrl érkezett novellák in paribus transmit-

táltatnak. Magyarországi Locumteneus uraui Excellen-

tiája küldött leveléhez képest Újvárban létele adatik érté-

sére, a ki is oly disposítióval hadait rendben tartja, hogy

az ellenségnek ezen földre transmigrátióval operátióit foly-

tatni kívánja, hogy revoeálhassa. Devecserhen.

£'(/(/e///. Pomáziaknak, küldött levelekre replicáltatik :

Hogy a miném, Budáról nemes vármegye hajdúnak elfo-

gattatásaért az budai urak kívánják köt, míglen azon

iiajdújok ki nem szabadul, szokások szerint zaklatni kíván-

ják. — azért resolváltatott, hogy, ha Budán lév. szabad-

hajdúknak elfogott hadnagyát kil)0csátják, töbl) magyar

ralDokkal együtt : azon hajdújok is egy alkalmatossággal meg

fog szabadulni. Devecserben.

EadcuK Diskay Ferencz uramnak az stabális tiszteknek

])ortionális speciticátiója megküldi^tett. kire hogy száz i)()rti(t

után való kenyeret és húst administráljon, committáltatott.

Item, eidem. Assignátió, hogy az száz-egyni'hány réf

vastag vásznat, kiben az általhozott posztó volt betakarva.

nemkiilöml)en a miném kardok reperiáltatnak a sümegi

várban, erga (|uietantiam kiddje Devecserben.

Eddrm. Í>rigadéros és sümegi commendáns uramnak

missiliter intimáltatott, hogy az ott raboskodó, Kisfalndi

László uram csobánczi két katonáj:'it cum iiKiuisitione resig-

nálja. Devecserben.
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I)íi- II. Miijj. Doctor Ijaiigli uraiiiuak iutiiuáltatott,

hogy az Méltóságos Asszoiiylioz sií'sscn Újvárban cúrájára,

req Iliráitatott.

EcuJem. tSzkc Mihály secretárius uram. hogy maga
i'itját vegye iiieiitlhainaréhl) siettetvén az ]\[élt(3ságos

Úrhoz, iiitiniáltatott.

EcKhm. Gryri vice-isi)ány Kövér Pál uianinak paran-

csolat küldetett, hogy colonellus Fekete István uram henn

lév árváit magam házábúl exturbálni s ket conceniáló s

anyai jószágokat contiscálni ne engedjék; egyébai'ánt itt-

kinn találtató gyriek j(')szágibiil kegyelme magát eonten-

tálni kénteleníttetik.

Eadem. Devecserben. Nemes Szántóházy Mária. Husszay
uram meghagyott özvegyének Nemes 8oprony váinie,i;yéhen

Szemere nev helységben lév házára protectió adatik.

Eadem. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel uram-

nak adatik értésére, hogy a székes-fejérvári ellenség bizo-

nyos intercipiált levelekre nézve igen fenyegeti zámoliakat

:

amoveáltassa lölxct lielijiikhör^)

Die V^. May. Domokos Ferencz brigadéros és sümegi

commendáns uramnak missiliter intimáltatik, hogy Kirch-

perg név német kapitánt mellette lév furérral és Hanno-
ver regementjel)éli ra1)okkal együtt küldje ide Devecserben.

Eadem. Director Horváth Zsigmond uramnak commis-

sió küldetett, hogy Kisfaludi László lovas colonellus uram
140 emberire obveniáló mundérung csináltatására adjon

hozzája men expressus emberinek .... iTöhh nincs.)

Die IS. May. Devecserl)en. Tekéntetes Nemzetes sená-

tor és lovas colonellus Török István uramnak adatik érté-

sére, hogy a rabok szal)adulása iránt adja instructióját

Fekete István uramnak ; az német báró pedig most oda fog

küldetni a pusztára, az kegyelme kézihez.

Die 14. M((i). Sümíigi Balogh Katának l)un:ín innét

gyolcscsal s egyéb efféle aprólékos portékákkal val(> keres-

kedésre passus adatik a Confoederátió hívsége alatt, de

úgy, hogy hordhasson labancz várbúi is ])ortékákat ki.

Eadem. ^Méltóságos (lenerális Eszterházy Dániel uram-
nak a kszegi casus iránt hogy még semmi l)izonyos con-

firmátióra való hír nem érkezett. — tudtára adatik.

Eadem. Mélt(')ságos Magyarországi Locumtenens Gr()ff

Bercsényi ]\[ikl(')s uramnak Excellenti;ijának Hajszternek

Nádasdival együtt Kszeghez vah'i kicsapása és Bezerédiné

és Festeticsné elfogatása repraesentáltatott.

Eadem. Brigadéros Domokos Ferencz uramnak, hogy H

;ígyút készen tartson pro omne occurrenti necessitate a ezajbert
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által, s miiie^m két elromlott ágyú Süniögön vagyon, azo-

kat meiitlelöbb ide Devecserben küldje, kik innét pro

reparatione Kassára fognak küldetni.

Die l. May. Nemzetes Vitézl Fodor László gyalog-

colonellus uramnak orderében intimáltatott, hogy a rege-

ment iránt val(5 computiist a nemes vármegyével pro con-

tento véghez vivén, — minden bagázsiástúl a regementtel

(j[uártélyá])nl kimozduljon ; nyomuljon dobrókai rétekre,

kinyomulása alkalmatosságával pedig 6 taraczkokért, hozzá

tartozandó puskaporral, goló])isokkal együtt, küldje maga
expressus tisztit Sümögre ezen orderrel C(mimendáns uram-
hoz ; melyek bízatnak az kegyelme szorgalmatos dexteri-

tássára. A mundérnak el nem készülése ne tartóztassa a

campírozástl.

Eadem. Hgyészi Ádám uramnak order szerint ada-

tott értésére, hogy mivel Fölséges Urunknak, úgy a Méltó-

ságos Generálisságnak tetszett ; Bottyán János uram ezeré :

(c'^erében) Generális-Locumtenens Eszterházy Dániel uram-
nak conferáltatott és annak colonellus-eomuiendánssúl

Bolfort Ádám uram rendeltetett, — azért endített Hgyészi
uram megírt colonellus uramat a seregek eltt pulilicálni

el ne mulassa, megparancsolván nekik, hogy ennekutánna
kegyeimétül legyen dependentiájok.

Eadcni. Ugyan Méltóságos Magyarországi Fögcnc 'ralis

uramnak a kszegi casus reiteráltatott, declarálván. hogy

az ellenség több kárt vallott légyen maga részirl, mint a

mieink. Egyedül csak Bezerédiné asszonyom kiszabadulásá-

l)an fáradozni méltóztassék. Item, Excellentiája parancso-

latja szei'int Bottyán János uram ezeré. Eszterházy l);iniel-

uramnak assignáltatott és azon ezernek Bolfort Ádám tiraiii

(íolonellus-commendánssúl praeíiciáltatott.

Item. Losonczy János Nemes Fehér \áriiR'gyei vice-

ispány uramnak replicáltatott : Percipiált levelélníl értem

difficultásit ; noha Méltóságos Generális-Locumtenens Grc'ift'

Eszterházy Dániel alleviatiómra lehetne, de kegyelmét

szokta praetereálni, holott remedeálhatná. Most Rábán följ ül

val() hadak tekéntésére indul(')-féll)en lévén, sokat nem írha-

tok : de el nem hallgathatni Szekeres urammal egymás ellen

való ))anaszolkodásit. Afegszokta vice-ispány uram áztat is,

liogy midn feles had lendöltetik oda vigyázásra : szegénység-

nek enervátióját allegálja, — holott elordereztetnek. azonnal

succursusért instál. Vagyon már Szekeres uramnak com-
missiójában onnét eltávozása. A S;íron túl vah'> faluknak

megmondliatja : accomodálják az ellenségnek is magokat,
míglen jobban manuteneálhatjuk.

THALY KÁLMÁN : ESZTERHÁZY A. TÁlJOlU KÖNYVE. 45
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Iteni. Bolfoitli Ad;íiii inamnak adatott ordcr. ciim

doscriptioiie : minek f)k:íéit Fölséges Urunk és Méltóságos

TjOcumtencMis Fö.uenerális uram ö Excellentiája által resol-

váltatott volna Genei";ílis Bottyán János uram ezerében

(ki is per cambiationem Méltóságos Vice-Grenerális Eszter-

házy Dániel uramnak conferáltatott) ^commendáus-colonel-

lusnak. Installálása eránt Hgyészi Ádám, azon Tekén-
tetes regementbéli Föstrázsamester uramnak vagyon inti-

máti(')ja. — Coloiiellus uramnak ahhozképest adatott instruc-

ti<')jában, hogy emiétett Vice-Grenerális uramtiíl nemcsak úgy
mint Coramendérozó Generálistúl : de lígy is mint reginient

föcolonellussátl dependeáljon ; a regiment effectivus status-

sát legelsöbben is kitanulni és kézihez lajstromban venni

igyekezzen, és azokkal Gryör s Komárom eleire való vigyá-

zásra magát transferálja. Tata eltt hagyván actualiter ott

lév Széj) Péter és Horvát István két seregét. Minthogy
pedig Fehérvár eltt Domonkos Sámuel urammal lev
Parragh uram compániája is azon ezerl)en incorporáltatik :

azt is kézihez vegye, és megirt lítját gyri pusztára ailma-

turálja.

Difí ]"). Megindulván Szombathel felé, másnap lett

odaérkezésünk
;
ahhozképest

Die 16. May. Szombathelen Xádasdy Ferencz uram-
nak cum exageratione megíratott: A kszegi eruptiójának

alkalmatosságával miném, nem hadi emberhez, hanem h('>hé-

roklioz való illetlenséget elkövettek császár részérl val<'»k.

katonáink kíizl megnyúzván és némelyeknek szemeiket kisü-

tegetvén és kiszúrván. Azonkívül brigadéros Bezerédiné

asszonyomat is elvitték, mely ineált chartella ellen vagyon

;

kiért kénszeréttetem retaliátiójára. a minthogy Yágon és

Dunán túl lév lal)ancz asszonyoknak speciíic;ítit'>ja megkiil-

detett. kiket megárestálandok. és Dunán innend is, valaki-

ket talábii lehet"^

Visszatérvén pedig

:

D'tc 17. Véi)en. Öélley Gerginek exprobráltatott az

fehérváriaknak rajta tött actussa. Ha vice-ispány Lossonczy

János a szegénségnek promulgálta volna holdulni tlem adott

engedelmeket : kétségkívül nem erumi)ált volna az ellenség

;

minthogy pedig már megtörtént dolog: azért tovább csik-

vári sáncztúl ne reci'dáljon, hanem ott jobban vigyáztasson.

Adatott értésére Domokos Sámuelnek három compániával

Palotán maradása, és ha ugyan Csikvárnál az ellenségni'k

nagy ereje miatt nem subsistálhatna. retirálja olyankor

magát Palotára, azalatt is azomban Méltósáiíos Generális
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Eszterházy Dániel uramhoz in necessitate folyamodjon, ha
mely difíicultási exurgálnak.

Die eadem, Szombathelyen. Kszög városának protec-

tionális, hogy a vitézl rend rajtok ingyen ne éldjék.

Eadem. Ery Mihályné asszonyomnak is protectionális

Sopron és Vas vármegyékben lév jószágira.

Eadem. Hevenyesyné asszonyomnak Bécsben menetelére

való passus.

Eadem. Méltóságos Grenerális-Locumtenens Eszterházy
Dániel uramnak az Méltóságos Úrnak szerencsés megérke-
zése insinuáltatott. Majális cúrára nézve itt Devecserben
fog Excellentiája egyideig síibsistálni.

Die 18. Ejusdem. Fodor László uramnak intimáltatott,

hogy regimentjével liárom-négy nap alatt mezben szálljon

quártélyábl, melléje vévén a munítiót. Oberst-vochtniaj-

stere és Galenus is resolválták magokat, hogy készek

elmenni a regementtül. Hethei Gergel promoveáltatott Benk
Ferencz uram ezerében. Az unter-officierek közül taníttas-

son említett óberster uram öt vagy hat subjectumot, a kik
említett Benk Ferencz uram ezerében applicáltothassanak

tisztviselésre.

Eadem. Fodor László gyalog colonellus uram kapitá-

nyának, Hetyei András nevnek, order által intimáltatott

:

transferálja magát Benk Ferencz uram regementjében
óberst-vochtmajsteri tisztben ; vagyon már committálva
instellátiója iránt.

Eadem. Benk Ferencz gyalog colonellus uramnak
adatott értésére ezen Hetyei Andrásnak oda orderezése

:

ex]u-ol)ráltatott kegyelmének : mért ekkoráig nem tött insi-

nuátiót Fodor László uramnál iránta ? — mihelyen azért

odaérkezik, instellálja annak rendi szerint a regement eltt

;

és regementinek minapában tapasztalt sok defectussi mi
okbiil legvenek ? azokrúl informátiót tegven. houy in tem-
poré remediáltossanak.

íJie 19. EJHsdem. Szluha Ferencz uramnak megíratott,

hogy az ellenség Bezerédiné asszonyom elfogjísával Beze-
rédi uramat kívánja elcsábítani ; kinek kiszabadulásában
hogy in locis debitis fáradozzon, recomuu^ndáltotott. A
loboncznékat, kik ott körülbell vannak, arestáltossa. Krös-
sit. és a mely granatérosok még szolgálatot nem vöttek.

küldje által : hadd mehessenek bé Sopronban. Lichtenstáin
kanczái :trr;ibúl adjon egynihány forintokat Szarka István
uramnak, költségére. Az cartellae commissáriusf^-/ fi^íf)\'\?,^-

lésre valamely qualilicátus subjectum fog subordináltotni. a
ki mindenkor a Méltóságos r oldala mellett fog continuus-
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kodiii, Úgy mindazonáltal, hogy a jó comniunicátiót megtartsa.

Szluha urammal. ltom, a négyezer léf j)0sztónak általkül-

(lése recommenfláltotott.

Eadem. liadó Pál uramnak jjatai, madocsai helysé-

gek lakossainak instant iá jok ]»ro informatione transmittál-

tottanak, kiben megiratott, hogy ezen helységektül kegyeim**

is ne i)raetendáljon töbljet, mint az elbbi földesuraknak

praestáltonak.

Eadem. Xéhai Nemzetes Vitézl Hajnok János meg-

hagyott özvegye, Nemes Tavasz Eva asszonynak uti passus

adatott Sümögre, Keszthelre, onnand Gyrben való bemene-

telre, oly formán, hogy benn maradjon.

Eadein. Méltóságos Generális-Loeumtenens Eszterliázi

Dániel uramnak persvadeáltatott, hogy Szekeres István lovas

colonellus uram ezerébül foki, hidvégi s egyéb passusokra

kívántotó vigyázó seregeket rendöljön, Luka Benedek uram-
nak penig írja mög, hogy veszprémi uraimékkal együtt

egyetértsen a palotai sereggel . Sellyei Gergelt consolálja.

mivel máris desjierálni láttotík. Dallos uram háza iránt

jiiár Íratott, ahoz alkalmaztassa magát Grájner uram.

A keresked törököket pedig küldje ide Simontornyjírúl

Devecserben a vöríis aliákkal.

D'ic :^(K Ejiis-dciii. Bolfort Ádám conimendáns-colonellus

uramnak intimáltatik, hogy Palásti Ádám musírauiester

uram a pusztaságra exi)ediáltatott az regementnek meg-
mustrálására ; annakokáért midn magát insinuálni fogja,

az mustrára coni])areáljon ; úgy szintén emiétett mustra-

mester uram által installáltassa magát a seregek eltt colo-

nellus-commendánssá.gra.

Item. Palásti Ádám uramnak order szerént intiuKÍl-

tatott, hogy megírt Bolfort Ádám uramat a megnevezett

functióra installálván, az(m regementet s Domonkos Sámuel
compániáit, úgy szintén Szekeres uramét, nendíülömben

Domonkos Ferencz uram esikvári _és ])alotai hajdúságát is

debito modo et ordine mustrálja mo^.
~

Ifeni. Sellyei Gei'gely óbrst-lajdinant uramnak, hogy

a midn emiétett Palásti Ádám mustramester uram a luíjdií-

ságot megmustrálni kívjínja, eum sufíicientibus ri-ipiisitis

com})areálj(ni, és a hidvégi s foki passusokon lév hajdú-

ságot is arra vah) nézve együvé contrahálja.

Item. Szekeres Istviín uramnak is intimáltatott, hogy

az mustrát PaL'isti Ád;ím uram által consummáltatv;ín,

])eríiciáltassa. A mellett mustramester uramnak, hogy bátor-

ságosabb securitással járhnsson. militaris assistentiát ren-

deljen melléje.
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Iti'm. Szarka István uramnak megíratott, hogy Bolfort

Ádám uram ordináltatott eleiben pro confui, mely mellett

a bagázsiát és az négyezer réf posztót bátorságossan által-

hozhassa.

Item. Bolfort Ádám commendáns-colonellus uramnak
orderében intimáltatott, hogy generál-adjutánt Melsofszky

Ferencz a midn insinuálja magát kegyelménél, késértené

a Dunához.
Eadern. Ugyan emiétett Bolfort uramnak más order,

hogy maga személye szerint conjungálván magát Szép Péter

urammal, s úgy confuírozzák emiétett generál-adjutant

Melsoczki Ferenczet, hogy nagyobb commoditással s securi-

tással lehessen mind kegyelmének általmenetele, mind
generál-auditorom Szarka Istvánnak a bagázsiával erre által-

költözése.

Iff'iit. Benk Ferencz gyah)g cohmellus uram 011)ei

Tamás név hadnagyának missiliter intimáltatott, hogy nem
apprehendálván a Méltóságos Úr óbest-vochtmajsteri hiva-

tal másnak való collatióját, ne búcsúzzék : mert a mi rajta

esik. magának, nem másnak tulajdonítsa ; hanem mutassa

naponként meritumát s a szerént reményiheti pi'omotió-

ját is.

Die :^1, May. Nemes Veszprém vármegyének az tizen-

kétszííz forint és óbester Fodor László uram regementjére

kívántató egy-egy pár fehérruha praestálása szépen köszön-

tetik ; hogy penig annyival is elbb effectiisl)an vétetdhessék :

szükséges Fodor László uramat de suppeditanda assistentia

requirálni. Talián Sándor uram iránt, hogy az száztizenhat

extor(pu';ílt forintokat restituálja : parancsolat küldetik, nem-
kül()inl)eii, hogy az alsó processus is azon tizenkétszáz

forintokban, mint köz jó])an, és az fehérrubázatban con-

curráljon, — az kívántató portális szekereket penig hat-hat

marhával praestálja. Némely falukti Körmöndi János név
hadnagy miném köpönyegeket vett légyen el : minthogy
szreki't kíilletett volna a nemes vármegyének azon hajdú-

ságára adni, defalcálja ; az szrök árát adja értésére a Mél-
tóságos Úrnak, — a superíluitásrl contentáltatik.

Eadem. Talián Sándor uramnak missiliter intimáltatik.

hogy a nemes vármegyében lakos szegénységtl miném
száztizenhat forintokat fölszedett, restituálja.

Item. Badicz Péter Nemes Veszprém vánnegyei alsó

processusbéli szolgabíró uramnak intimáltatik, hogy a tizen-

kétszáz forintokban és az fehérruha praestálásában con-

curráljon.

Iftnn. Tá})! plebánusnak. hogy nyuli szlhegy termése
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HO ak() horát Tápüii szabadon kiilrúlliassa, — azon helység

l)irájának sz()lló ))ai'aiKS(jliit jdacidáltatott.

Die :il. May. Pet György uramnak order által inti-

máltatott, hogy directiója alatt lev seregeket contrahálván,

az miném acti()nak pr(')l)álásáriil ])r()jf'ctált, azt vegA^e effec-

tiiáti('>lKin ; maradjfjn pedig l^íjközlícn Tekéntetes Xemzetes

Vitézl Török István senator uram dis])()siti<'»ján.

Ifem. Tckéntetes Xemzetes Vitézl Tíirök István >(-

nátor uramnak, hogy a miném actiónak próbálásárúi leve-

lében tött nientiót kegyelme, én is annuálván (»])iniójának.

vagycm instructi(')ja Pet György uramnak : mi móddal

aggrediáljon.

Die '^2. May. Eszterház Dánie luramnak megíratott,

hogy meglehet ugyan Simcjnytornyátúl elkezdvén, azon a

lineán az passusokat bévágatni : de pro hic et nunc azok-

l)an lovasságot az hadak imitt-amott léte miatt nem ren-

delhetni ; hanem a midn az corpus megtekéntetik. akkor

tétetdnek az iránt elégséges dispositiók. Az praeinsinmilt

kémet lássa emiétett Generális uram, ha exequáltatja : csak-

hogy Pri])ék János commisáriusnak azért ne történjen valami

nyavaliíja.

Evlem. Bolfort Ádám uramnak intimáltatott, hogy

Pethö György uram maga mellett lév seregekkel valami

l)r(')bát akar instituálni az ellenség ellen ; azért, ha az ke-

gyelme katonái közül valamelyek Bolfort uram mellett vol-

nának : azokat bocsássa el, s maga vigyázhat az Duna mel-

lett, úgy szintén Gyrre s Komáromra.
Item. Tiszteletes Szombath Mihály név páter introdu-

cáltatott iÁ\n plebánusságra, vestitura mellett.

Die 23. May. Kisfaludi László uramnak, hogy az rácz-

ság meg akarván ütni az egerszegi sokadalmat : azért arra

rendeljen három compániát. a ki Somogyságra is excursi('»t

tévén, ottan valamely nevezetes pi-('tbát instituáljon,

Eadem. Balogh Ádám uramnak adatott értésére, hogy

Dol)rókánál lév óberster és több tiszt uraimék instant iá-

jára in praejudicium Generalatus meg nem engeddhetik

az korcsma árultatása a regementekben.

Eadem. Fekete István ui'amnak missiliter Íratott meg,

hogy Pet György ordereztetett, tudniillik. Iiogy az rege-

mentet öszvecsoportoztatván, az tál)()rra kiszálljon ; mind-

azonáltal reménli Excellentiája. minthogy feje lévén az

regementnek: kezéhez adatik azon order s ahoz is magát

alkalmaztatni nem terheltetik.

Eadem. Szép Péter urauiuak missiliter. Kedvessen

vétetik az intercipiált levelek emberétl vab) elküldése, mely
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is megajándékoztatott azon fáradságáért, az levélliozó. Ugy
az miném jószág instálása iránt irt, ö Excellentiája aján-

lotta magát : ab])an is kíván szolgálni. Az j<) vigyázás és

gyakori, mindenekrl való tu(l()sítás recommendáltatik.

Eadem. Thúriné asszonnak mostoha-íiára exemptio-

nális, minthogy még neveletlen és a javait mások bírják,

oskolában való jártatásáért ; azért az zsoldos-katonák prae-

stálására ne adigáltassék.

Die eadein. Nemes Szála vármegyének. A kétszáz

forint és száz pár fehérruha nagy köszönettel vétetik

;

azomban a determinátiója a nemes vái-megyének igen ajjjjro-

báltiitván, persvadeáltatik, h(>gy az fölindult hai'amják re-

frenáltassanak. A Méltóságos Úr lovas had iránt tészen dis-

posítiót, a gyalogság felöl penig találjon ;i nemes vármegye

oly módot, hogy ex gremio sui insurgáltasson valami gyalo-

got; a minthogy Dunántúl is practicáltatik, — conserválja

nmgát kesztheliekeu Pulai által praetendált 60 forintok iránt

parancsolat ment, hogy supersedeáljon, s az szegénséget ne

angariálja. Nemkülömben ugyan kesztheli postamester, kinek

is már szolgalatja megsznvén, a fölvett 50 tallér iránt

parancsoltatott, hogy ad perct'i)t()iatum Inclyti C'oniitatus

adja. Az exarendált íiscális j(')szágoktúl i)raestáland('> zsoldos-

katonáknak kiállításával tartozik a liscus, mivel a j('>szágok

proventussát veszi.

Eadem. Pulai György hadi foporkoLíb uramnak paran-

csoltatik, hogy a kesztheliektíil illegi tiuic ])r;i('tcii(l;ílt 60

forintok fölvételétl supersedcíiljon.

Eadem. Kesztheli postamester Szent-Gróti Szabó

Jánosnak parancsoltatik, hogy ex perceptoratu comitatensi

fölvett 50 tallérokat ugyan ad perceptoratum visszaadja,

mivel szolgalatja nuir megsznvén.
Eadem. A Tekéntetes Administratiónak az Geconomi-

cumtl küldött kecskemétiek instantiája ir.'uit vah) levelek

transmittáltottak.

Eadem. Szegedi Bálint cseszneki couimcndáiis uram-

nak missilis, a kímek exequáltat;ísa iránt ;
melyben meg-

íratott, hogy a gránátok i'ílvídnap megkiildetnck. csak

Sümegre küldje ket ; maga is, ha lehet, ránduljon által.

Eadem. Horváth Jóseph Nemes Vas vármegyei vicc-

ispány uramnak a póstakürtíik iránt val('» váloszolás alkal-

nuitosságával recommendáltatott az postakocsik megszer-

zése is.

Die 24. May. Egerv;íri Tamás registratoromnak,

hogy, ha Bottyán János uram confuírozc't regenumtjében

megcsalatkoznék : legyen recursussa kegyelmének Fekete
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István lovas colonellus iiiamlioz. inefíiratott Pápára, inclii-

(lálvMii iiíívan Fekete iiiaiiinak sz()lló levelet az <'5 kegyei-

mé)ében.
Eadem. Kevír uramnak intimáltatott, hogy a minémö

két eltörött taraczkok általküldettettek az Dunán : azokat

megcsináltatván, által isméi küldje, vagy helettek mást

siippeditáljon Sümegre.

Eadem. Paj) Istvánnak intimáltatott, liogy a Méltó-

ságos Asszony bagázsiája alá kívántató szekereket szereztessen

az j)assuson lak('> commendáns tiszt által.

Ef((h')ii. Ugyanazon j)assuson lév tisztnek intimálta-

tott, hogy azon kívántató szekerekrl in tempore jtrovi-

deáljon.

Eadent. Berthóti István commendáns uramnak két

interci])iált levél transmittáltatott. kibl mind az gyri s

mind komáromi commendánsnak intenti(')ját megértheti

;

azért azon dolgot investigálja.

D'ie 2o. May. Szekeres István lovas fcolonellus uram-
nak megiratott, hogy az miném fühordó l)udai németekkel

s purgerekkel, megszorítván, accordált. tudósítsa a Mélt(')ságos

Urat hová s hamarél)b : micsoda accordán ütötte ket ? Es
hogyha tovább nem kívántatik a táján való maradása

:

siessen regementjével együtt Dobrókára, és lovatlan katonái

számára vásároljon a nyert lovakl)l. a végre kegyelmének

adott kétszáz forintokbi. A ílinták s dragonyok ha nem
tetszenek : felcseréli karabélyon a Méltóságos Ür. A kocsik

közül kettt stabális postamesternek tartson meg pénzért.

Eadem. Domonkos Ferencz sümegi commendáns uram-
nak missiliter intimáltatott, hogy Balogh Ferencz gyah)g

colonellus uram megfogatott egy hajdút ; úgy a Sümegen
raboskodó két németet, ha kedvek van a szolgálatra, resig-

nálni ne difhcultálja.

Eadem. Balogh Ferencz uramnak intimáltatott, hogy

kívánsága szerént Sümegen lev hajdúinak (hajdidcrf'^)

csak szintén maga expressus emberét küldje: a két németnek
kiadása resolváltatott.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes Vitézl brigadéros Beze-

rédi Imre uramnak. A miném pról)át akar instituálni az

ellenség ellen: nem tanácsos: pi-imo azért, hogy a miném
helyben recipiálta magát az ellenség, ott nagy szorosság

lévén, ha az ellenség meg találná nyomni a mieinket, a

gyalogságink ott maradnának. 2-do. Azon helység sík mez
lévén. ;imb;ír hason annyi ervel lennénk is. semmit sem

efticiálhatnánk az ellenségnek. 3-tio. Most még füvessek

lévén az lovak, nem strapaczírozhatni oly hirtelen: li.incm
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túl (a Dunán) jól forgolódván a mieink : innéd mi is meg-
vethetjük fortélunkat, mellyel az ellenség^ ellen kedvünk sze-

rént triiimphálhutnánk. Az Méltóságos Úr dragonyos-rege-

mentjét mentlelöbb küldje ide, defectussinak remedeáti()jára

nézve. Az zöld regementnek emiétett brigadéros uram lajb-

compániájához való adjunctióját a mi illeti, — minthogy azt

Magyarországi Locumtenens és Fögenerális uram Excellen-

tiája a Méltóságos Uram regementje recrutázására resolválta :

azért, hogy ö kegyelme maga számára occupálja, meg
nem engedtetik.

Die eadeni. Brigadéros Domonkos Ferencz uramnak
orderében intimáltatik. hogy idövontatás nélkül 6 taraczkot.

harmincz-harmincz lövíssel, s t(ibb liadak számára is ezer

lövíst töltésekre és golóbisokra csináltatván, és egy hord(')-

ban tétesse, küldje Fodor Lászh') uram gondviselése alá.

01)erster Balogh Ferencz uram insinuátiójára adjon két

taraczkot.

Eadeni. Óbester Balogh Ferencz uramnak orderében

intimáltatik, hogy egész ezerestül az Méltóságos Asszony

kísérésére transferálja magát Bókodhoz, a hol is infallibi-

liter secunda affuturi mensis Juny ott légyen. Két taraczkot

Fodor Lilszló uramtúl kérvén, vigye el magával.

Eadcm. Fodor László uramnak adatik értésére orde-

rében, hogy az egész regementét contrahálván, kiszállítsa.

s liat taracz küldetik és az ezer lövís golóbissal együtt az

ö kegyelme gondviselése alá.

IJic'^O. May. Délután szerencséssen érkeztünk Süuiegre

circa horam 6-tam. a lionnand is ezen expedítiók cinamíl-

tattak

:

Eadcm. Nemzetes Vitézl Gábor György, Nemes 8zala

vármegye vice-ispánjának missiliter serio intimáltatott, hogy

sümegi praesidiumnak fortilicátiójára való 20 szekeret.

40 manuális munkásokat kapákkal, ásókkal és fejszékkel

mentülhamarább elkészíttettesse és sümegi praesidium-

hoz (kahljr :) másként, lia nem lészen, ers executió rajta

küldettetík.

Eadem. Nemzetes Vitézl Bessenyei Liíszh) uram.

ugyan Nemes Szála vármegye vice-ispánjának missiliter

hason](')kép])en per omiiia úgy Írattatott.

Eadem. ]\Iéltóságos Generális Eszterházy Dániel uram-
nak Generális Bottyán .lános uram levele in paribus meg-
küldetik, s a túlsó constitutiók értésére adatnak ; egyszersmind

Generális Andrássi István uram Sümegre való jövetelérl,

beteges volt;íhoz képest, informáltatik, hogy míg jobb egész-

sége restituáltathatik. itt Sümegen subsistáljon.
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Efulem. Nonizetos A'ité/lö Tersánszky iiraninak. Ikijív

az zászlókat kiosztván, jjaraiicsolja meg az zászlótart(3knak.

hogy j<3 custodia alatt coiiserválják. Az iiiundéruiig csinál-

tatásáért való reqiiisituni iránt insinuálják magukat Hoiváth
Zsigmond födirector uiamn:íl. kinek is meg vagyon írva. hogy
egy-egy mundérungra huszonöt — öt garast adjon.

Die 27. Mmj. Fekete István commendáns-colonellus

uramnak megiratott, hogy Sümegen raboskodó Barónt.

töbl) labtársaival Gyrbe békísírtse, quietantiát pedig nem
vett iránta, — melyet is hováhamarébb ex loco debito

kivévén, a mi részünkrl szabadultakriíljjedig contraquietan-

tiát extraliálván, küldje a Méltóságos Úr kezéhez.

Die :^8. May. Szombatheli városbéli két böcsületes

embernek adatott passus 8oi)i*omban ^vah) bemenetelekre.

Ecuhiii. Szili (Tvörgynek Xéniet-Újv;írl)úl vali'> kijíivetele

és az savanyó-viznél Tárcsán egy ideig vah) subsistálása,

még elbbeni egészségét tapasztalja, megengedtetett.

Eaclem. Fodor László ól)erster uramnak adatik érté-

sére, hogy a taraczkok már kiindíttatván, még ma (»da-

érkeznek, — vegye maga szorgalmatos gondja-viselése alá.

Sümegen lév egy compániája, mihelen Balogh Ferencz

óbester uram a commandórúl megjön, kihozattatik ; nuír

tétetdött disposítii't, hogy brigadéros Domonkos Ferencz

egy compániája, Balogh Ferencz egy comp.-íniája és Benk
Ferencz óbester uraimék egy compániája, és így három
compánia fog Sümeg várában lennyi, — Fodor uram haj<lúi

pedig csoportban tartatnak.

Eadem. Balog István recrutázó hadnagynak adatik

értésére, hogy valamely katonának óbesterétl legitimé

obsitje vagyon, az ollant ne erltesse az hadban vah) mene-
telre. Lévén parancsolatja kegyelmének, liogy általmenjen

a Dunán, azért siettesse útját.

I)h' '^S. Nyúl dánosnak az patik;irius exposíti('»jáho/.

képest cum exprobratione megiratott : szállásábúl ne turbálja.

Eadem. Sümegi porkolábnak ugyan a végett, mivel

ilyen inconvenientiája detegáltatott Nyúl János uramnak:
ad interim maradjon patikárius uram inperturbate az maga
szállásán, — de azalatt keressen uuís alkalmatos belet.

Eadem. Sümegrül megindulván, circa horam 5-tam
|)ouu'ridianam Devecserben szerencséssen elérkeztünk, az

na]) t(il)l) (>x])editi() nem lévén.

Die V.V. Mai). BiMgadéros Bezerédi Imre uramnak
megiiatott, liogy Horv.-íth Zsigmond (lir(>ctor uram liltal

tett utóbbi izenetihez l)rigádástúl fogja magát alkalmaz-

tatni Pet Civörgv uram ; nem lévén messze, hoiivha



KIVONATOK 1706 1709. 715

insiimálja magát : conjunctis viribus magok liírekkel az

nyúlási ellenségen tegyenek egy csapást ; és a communicati(')t

observálja emiétett Pet urammal.
Eadem. Pet György uramnak missilitei- adatott érté-

sére, liogy brigadéros Be/erédi Imre uram Kapuvár tájékán

campérozván, közel esik hozzája : insinuálja magát és con-

junctis vii-ibus egy nota])ilis csapást az nyúlási ellensé-

gen Ijrigadéros ui-ammal tegyenek. Az immediata depen-

dentiáját tudja brigadéros uramtúl, és az jó communicáti<'>t

observálja.

Eadem. Diskíiy Ferencz vestiturae c(mimissárius uram-
nak megíratott, hogy az regimentek adjutantjának adott-e

poszté)t, s ki intimátiíjjábiü ? tudósítsa a Méltóságos L'rat.

Ha nem adott : ne is adjon, mivelhogy más disposítió téte-

tett irántok.

Eadem. Dragosics Gyíirgy voluntéi'-hadnagynak paran-

csoltatik, hogy kesztheli lakos Bir('» Mihály névö embernek
az elvett lovát adja vissza; ha mi helyes praetensiója vagyon,

azon helységbéli kapitány Bakács Lukács uram eleil)en

terjesztvén, mind a két rész meghallgatásával onnand várja

adjustáti(')ját.

Eadem. Kesztlielen halálossan megsententiázott sze-

mély iránt iratik Bakács Lukács uramnak, hogy mivel azon

személy mente capta és praegnans lévén, suspendálja execu-

tiétját, míg Méltóságos Lram maga ex])ressus embere expis-

catiójára alá nem megyén.

Eadem. Kis Gergely colonellus uramnak intimáltatott,

hogy regimentje számára küldetett száznyolczvan vég aba

és ezer réf világos kék poszt('), kit is mentíilhamarébl*

megcsináltasson, recomm^endáltatott.

Eade)ii. Somogyi Ádám colonellus uram a mundérung
csináltatásában olyan observáticnal legyen, hogy legelsbben

is az szegényebbének csináltassa mundéiningját ; vászon

dolgábúl az gazdagbikja segétheti az szegényel »l)jét.

Eadem. Palásti Ferencz uramnak Kévai Mihály ui'am

levele i)ro communicatione transmitt:íltatott ; a mellett, hogy

az dragonyos-regementtel siessen a Méltóságos Úr oldala

mellé ; — item : a zöld dragonyosok Bezerédi uramnak
cedáltattanak.

Ead(»i. Horváth Zsigmond diicctor uramnak az l)un;in

általmenetele. azon okl)úl, hogy Generális Commissárius
Csáki István uram nincsen Újvárban, nem tanácsoltatik, —
mindazonáltal, ha ugyancsak kedve vagyon az általmenetelre :

mind elmenet s mind visszatéret elégséges confuija ren-

deltetik. Item, a sümegi czajborter kív;íns;íg;ínak speciticátit'>ja
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transmittáltatott, hogy a kívántatij rcquisituninkat vaiív

Küszefíen, vagy másutt vásároltassa meg.

Item. Diskai Ferencz uramnak intimáltatott, hogy

informálja a Méltóságos Generálist : valamely regement])í'li

adjutantniik assignátióra adott-é valamely posztót? kinek-

kinek, s mennyit? küldje meg specificatióját ; nemkülöud)cii.

még mennyi fajlandis-posztó exstál kezénél ? küldje meg sig-

natúráját.

D'ie ö'O. Mai). Bolfort uramnak pátens : valahol talál-

hatja maga regementjebéli katonát, honis viis repetáivá n.

ha vissza nem adnák, keményebb modalitással kivehesse,

Eadem. Grajner Antal uramnak orderében intimál-

tatott, hogy az simonytornyai elkezdett fortiíicatiót tovább

is continuálja ; kit liogy annyival is jobban véghez vitethessen,

adatott intimátiójok az nemes vármegyéknek, hogy ahoz

kívántatí) mindennémö gratuitus laborátorokat és szükséges

eszközöket praestáljanak. Méltóságos Generális-Locumtenens

uramnak is Íratott, hogy in casu necessitatis emiétett

Grajner Antal ui'amat secundálni ne terheltessék. — nem-
külömben Horváth Ferencz kapitány uram is assistáljon.

Item. Emiétett Grajner Antal uram Rhen Mártont expe-

diálja által a Dunán. Szénát elegendt gyjtessen a

simontornyai határban a gvardizon szükségére. A szent-

mártoni barátok borainak árrábúi újobban borokat vásá-

i'oltasson, és oeconomizálván, a proventust a praesidium

fortiíicatiójára és maga stipendiumának exolválására con-

vertálja. A Sümegen (Simontoníjfán Y) raboskodó gyalog

tizedest küldje Sümegre i)ro revisione et decisione causae.

Eadem. Éhen Márton, artollériabéli í'/'ó'-^strázsamester-

nek order szerént intimáltatott, hogy az sümegvári czajt-ház

defectussának specificátiójával Selmeczre transferálja mag;ít.

és ottan instálván Schréter János artolleriae brigadéi-os

uram eltt szükséges requisitumoknak általküldések iránt,

azokkal mentülhamarább siessen visszatérni.

Eadem. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel uram
informáltatott Grajner Antal uram simontornyai commen-
dánssága és Horváth Ferencz uram kapitányi hivatala iránt

:

a szerént megíratott, hogy akármely levelek is mint com-
mendáns uram kezéhez, kegyelméhez dirigáltassanak, nem-
külömben a rabok fölcserélése emiitett Grajner uramnak
committáltatott.

Eadem. Bolfort uramnak. A regementje szélledésében

hogy kemény reflexióval légyen s impediálja. noha Generális

Bottyán János uram igyekezik eversiójára. a minthogy
kapitány-lajdinantját a végre küldötte által ; de meg van
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vetve iiz ijedtje, (ífUj) s láttatik már is kedve innen meg-

maradásra (t. i. az ezredbeli katouamunak, mely eJ alnrf

refji vezére után menni, és S század el is Dicuf.)

Eadem. Horváth Ferencz simontornyai kapitány nram-

nak tudtára adatott, hogy az rabok fölcserélése bízatott

Grajner Antal uramra, — azért mind a két részrl a

miném s mennyi (^uietantia vagyon a cserélt rabokrúl.

melyeket maga emiétett Horváth Ferencz uram cserélt

:

adja Grrajner uram kegyelme kezében, minthogy már
továblj pi'incipálissa lészen ö kegyelmének; ha nincsenek

(|uietanti;íi, készéttcssen elégséges documentumokot, melyek-

kel elöálUiasson, mivel mind a két részrl computust akar-

nak ineálni a rabok iránt.

Eadem. Vásárhely név simontornyai commissáriusnak

megíratott, hogy számot adjon Grajner uramnak az idti
fogva militia száma i'a vágott marhák breirl, niiolta com-

missáriusi hivataljában introducáltatott : kit hová distrahált.

adott vagy applicált ? st em\e]í(-utána) tovább is valameny-

nyi kézihez mégyen, mind assignálja Grajner uramnak,

minthogy al)búl oeconomia indíttatik a militia számára.

I)ie ol. May. Peth György uramnak intimáltatott,

hogy feltett intentiója szerént az ellenség ellen való operá-

tiót csak continuálja, úgy mindazonáltal, hogy a miném
gyalogságot kíván : az l)izonyos considerátióra nézve nem
l)laci(l;íltatott, — hanem conjungálván magát Bezerédi

ui'ammal és az dragonyos-regementtel, véghezviheti feltett

szándékát.

Eadem. Fekete István uramnak. Eo non obstante,

hogy ;i gyri commendáns hét portióval maradott légyen

adós az rabok váltságáért : mindazonáltal az nála lév
(juietüntiát küldje ide Devecserbcn.

Eadem. Domonkos Ferencz uram regemeutjére rcsol-

váltatott ezer réf posztónak kiadatása. Devecser.

Eadem. Ugodra érkezvén circa horam 6-tam [jonicii-

dianam, Íratott óbester Fodor László uramnak, hogy mivel

Nemes Veszprém vármegye a stóbra obveniálandó szekere-

ket még három szekérrel kívánja augeálni : azért kegyelme

acceptálja azon nemes vármegyétl o])veniáland(> szekereket

négy-négy ökrökkel.

Eadem. Nemzetes Vitézl Horv;ítli -I(')seph. Nemes
Vas vármegyei vice-ispány uramnak missiliter intimáltatott,

nemkülíimben Enyedi András uramnak : Hogy mivel a 8(H»

praestál;tnd() hajdúk közül csak ötödfélszázot állítottak ki.

azt is ispitáll)a valót, rossz fegyverest : annakokáért executi('>ra

mindenik endített viee-ispányra egy-egy batalion gyalogság
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küldetett, a kiknek mindaddig ottvaló subsistentiájokrúl.

míg fegyverre alkalmatosabbakat. jol)bakat és fegyveresseket

nem állítanak helyekljen s a fogyatkozásokat ex integro

nem adimpleálják s egészlen mind a nyolczszázat ki nem
pótolják s nem praestálják, provideáljanak a nemes vár-

megyébl.
Eüdem. Ugyanezen dolog magának is nemes Vas

vármegyének tudtára adatott.

Item. Generális Andrási István uramnak betegeskedé-

sére nézve adatott order ö kegyelmének Dunán által való

menetelre, mivelhogy a Dunán innen, gyakor betegeskedé-

séhez képest szolgálatot nem tehetett, félvén attiil : ne-

talántán az ellenség véletlen excursiójával periclitáltatnék

innen való maradása, — oly condítióval mindazonáltal, hogy.

ha elbbeni egészségére megtér, visszafordulását adma-

t uralja.

Eadem. Nemzetes Vitézl Benk Ferencz gyalog colo-

nellus uramnak orderében intimáltatott, hogy a fehér raundé-

rungos hajdúk közül kétszázat küldjön Sümegre, kik kíizül

ha némelyeknek rossz fegyvereik volnának : jobbakon föl-

cserélje ; a többi gyalogságbúi pedig két bataliont csinálván,

két kapitánynyal, ugyanannyi hadnagygyal, egyikét Horváth

Jósephre, másikát Enyedi András Vas vármegyei vice-

ispány uraimékra küldje executióképpen, vagy házok mellé,

vagy általellenben telepétvén ket, megparancsolván serio

tamen, hogy semmi excessust cselekedni ne merészeljenek:

onnéd pedig mindaddig el ne jüjjön, míg a 800 gyalogot

fogyatkozás nélkül ki nem állítják s alkalmatlanabbakat

jobbakon s fegyveressebbeken föl nem cserélik.

Die 2)nma mensis Juny. Csesznek! commissáriusnak

committáltatik : Minthogy három funt hússal hetenként bé

nem érik, a modo imposterum minden személyre öt-öt fun-

tot adjon.

Eadem. Ugyan Ugodon Íratott Kaczérius János geue-

rál-adjutantomnak, hogy az reábizatott országos állapotok-

ban szorgalmatossan járjon el, és az Méltóságos Urat minde-

nekrl postai alkalmatossággal tudósítani el ne mulassa.

Eadem. Csesznekre masérolván, odaérkeztünk circa

horam 1-mam pomeridianam ; a hol mindjárt Íratott Kis-

faludi László uramnak, hogy Lázibul a maga mellett lév

három compániával Kocsra vegye útját és ottan subsistáljou

a Méltóságos r továbbvaló disposítiójáig.

Eadem. Pap Istvánnak megiratott. hogy vasárnap

délre mentlelbb több hajókkal s securitással az Duna-

parton legyen.
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Eadem. Bertli(>ti István érsek-iíjvári commondáns uram-
nak megíratott , hogy mivel gyarl(5 disposítióval légyen Pap
István : ha olyan hajók tolnának keze alatt, szekéren küldje

el a Dunához, és disponálja Bottyán uramat, hogy pro

majori securitate, mellette lév compániáival a Dunához
rándulni ne terheltessék.

Eadem. Cseszneki praedikátornak l)izonyos vásárlás

végett Gyrben való bemenetelre passus adatott, a kitl
Pálti s Fiser Jánosnak, bátorágossabl)an való kijöveteleknek

okáért passus küldetett mindeniknek.

Eadem. Balogh Ferencz uramnak missilis, hogy tudó-

sítsa a Méltóságos Generális urunkat Excellentiáját : tett

disposítiója szerént hová penetrált a maga corpussával?

Eadem. Méltóságos Magyarországi Locumtenens és

Fgenerális uramnak ö Excellentiájának megiratott, hogy

az innens hadak számára Dunán általküldött posztókbúi

nem obveniálhatván semmi Tekéntetes Nemzetes Török István

uram ezerére : recommendáltatik az restáns mundérozatlan

hadak számára obveniens (posrciók) perceptiója.

Eadem.. Tekéntetes Horváth Zsigmond uramnak, l)izo-

nyos új hirek accludáltatván, megiratott, hogy Bezerédi

urammal communicálja, és az cseszneki gvarnizon szá-

mára minden héten (személyenként) öt font húst adminis-

tráljon. Intimálja Fekete György uramnak, hogy ki is adja

Bezerédi uramnak, tudja . . . (Több nhic-i.)

Eadem. Szegedi Bálint uramnak order expediáltatott

:

50 gyalognál többet ne maraszszon a (cseszneki) \á.v\yA\\,m.mX-

hogy annyi elégséges ; a superuitást küldje csikvári passushoz.

Die 2-da Jani). Csesznekbl Dadra circahoram 12-maiu

szerencséssel! elérkezvén, ugyanott Íratott Horváth Zsigmond
uramnak, hogy Bezerédi uramnak adja tudtára brigádás-

túl Kapuvárhoz való szállását, és hol mi fogyatkozását az

specificátió szerént az dragonyos-regementnek remedeálja.

az zöld i)osztót penig adja Bezerédi uram ezerére, mivel

már Somogyi uram ezerének kék mundérungja adatott.

Szegedi Pálné és Akainé asszonyomékkal szabad tetszése

szerént disponáljon.

Eadem. Császári Hegyi Eörsébet asszonnak a confoe-

derált haza districtusiban való kereskedésre jiassus adatott.

Ife))i. Eszterház Dániel uramnak adatik cnm recom-
mendatione értésére, hogy Balogh Ádám uram ezerit, adjun-

gálván Bolfort uram ezerét vagyis Szekeresét, küldje az

Dráva mellé, az honnénd is a jó communicátiót observálja.

Eadcin. Fekete István uramnak, hogy az Bartácsn:il

letelepedett ellenséget jól megvizsgjíltassa, hogy mennyibül
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álló? s valósággal oda szállutt-c? Adja értéséi-e a ^Méltóságos

Úrnak sietve.

Eadcyn. lievír uramnak, ciiiii exageratiunu. hogy csak

illudáltatom ; ha mely szükséges dolgok iránt ö kegyelmét

refiuiráloiii. a mint most két romlott álgyiík helett másokat
kívánván, Fgeneiális Urunkhoz igazít, holott nem lehet

minden kicsinyért o Excellentiáját l)úsítani, — Sréter János
uram pedig lievír uramhoz dirigál.

Die H*''^ iuen.'íis- Juny még hajnalban Dadrúl meg-
indulván, circiter délután három óra tájl)an érkeztünk az

karvai passushoz, a hol is a Dunán Méltóságos Asszony

általmenvén, és Szke Mihály uram is Nagyságával által-

szállott, tizenhárom vagyis tizennégy albákot, kit missilisek-

nek, kit passusoknak, magával elvitt. L'gyanazon karvai i>as-

sustúl hat óra tájban délután visszatérvén, 8zoni('»dig érkez-

tünk, ott megháltunk, azon nap semmi expeditió nem lévén.

Die 4^^' Jnny, Kis-Bérl)en. Balogh Ferencz uramnak.

Gyalog regementtel vegye útját Csesznekrc, ott egy nap
roszttógot tartván, annakutánna induljon dobrókai táborl)an,

sietvén az hirekre nézve.

Eadem. Szomódrúl jó regvei megindulván, délre érkez-

tünk Kocsra, a hol Íratott Bolford Ádám uramnak, hogy

az Bartácsnál lév ellenséget jól megvizsgáltassa ; hogyha csak

valamely rész nem Sopron felé ment bé : Török István uram
ezerével conjungálván magát, Kisfaludy László uram három
compániájával odaérkezik, — üssék meg magok hírekkel az

ellenséget.

Eadem. Fekete István uramnak, hogy a Bartácsnál

lev ellenséget jól megvizsgálván, Kisfaludi László uram
három compániájával és Bolfort seregével, ha csak valamely

i'ész maradott Bartácsnál, menjenek rajta.

Eadem. Andrási István Generális uramnak Gyrben
bizonyos ökreinek eladattatása és l)ehajtatása szabadossau

megengedtetett.

Eadem. Pet György uraiunak in cadcui matéria per

omnia íratott. Délután Kocsrúl megindulván, circa horam
5-tam Kisl)érben érkeztünk, a hol is die eadem Kisfaludi

László uramnak orderében íntím;Utatík, hogy maga három
compániííját adjungálván, vegye igenes útját Nyúl felé, a

honnén recognoscáltasson : hogyha Bartíícsnál lév ellenség

armadástul s egész l)agázsiástúl ment-e Sopron felé, vagyis

vasamely részét portakéi)pen bocsátotta? In eo casu az ott

hagyott részét, Török István uram ezerét úgy Bolfort uram
seregét maga mellé vévén, üsse meg. Ha szerencsés progres-

susa lehet : Török István és Borfort ezeréit hagyja elbbeni
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vigyázó helekben. A holott armadástul kiment voliiM Kai-

tácsrl : ugyancsak Török István uram ezerét maga mellett

hagyván, a nemes vármegye státióji szerént két nap alatt

dobrókai táborhoz sollicituskodjék.

Eadem. Mocsi lakosoknak parancsoltatott, hogy etei

postamester parancsolatinak a titkos levelek folytatásil)an

engedelmeskedjenek.

Eadem. Somogyi Adiím uramnak megíratott, hogy

óberst-bochtmajster nélkül lévén az ezer, Tersánszky óberst-

lajdinant uram maga kifárad a dologbúi, ha útját az ezer-

hez nem sietteti, — mely reconnnendáltatik is.

Eadem, Kocson. Tóth G-yörgynek intimáltatott, hogy

a Tekéntetes Nemes Oeconomicális Administrátiótúl exaren-

dált Neszmély név helységet Szép Péter hadnagy uramnak,

sok rendbéli fidelitássáért, assignálja.

Eadem. Ugyan megirt Szép Péter hadnagy uraumak
orderében intimáltatott, hogy mostani helyében maradván,

a komáromi és tatai excursiókra vigyázzon, — nemkülöm-
ben a midn Melsovszky generális-adjutantom általjövend

az Dunán, confuirozza, a merre legbátorságosabbnak itíli

lennyi. — A megírt Neszmély helységnek assignatiója végett

Szép Péter hadnagy uramnak adatott cessionálissa.

Eadem, Kisbérben. Horváth Zsigmond director uram-

nak ad suas i)artes reiicáltatott, hogy, ha Bezerédi Imre

uram az ellenséget nem fogja irritálni : nem reménlö, hogy

Hajszter is olyan crudelitásokra és tyrannismusra fakadjon,

a mint irja levelében ; másként, ha úgy kellene történnyi

:

disponálja megírt director uram emiétett brigadéros uramat,

hogy inkább a maga mellett lév hadakkal contrahálja

magát a dobrókai tábor felé. Az nemességet és frendeket

absolute inhibeálja, hogy az ellenséghez ne hajoljanak, más-

ként in casu contrarii^ mind az Confoederátió megmozdul.

s mind a Méltóságos Úr animadvertálni fogja.

Eadem.. Kíivér Pál gyri vice-ispánynak intinuíltatik.

hogy a Méltóságos Úr eörsi két jobbágyát az gyri commen-

dáns által bocsáttassák el vi initi contractus gyri uraimék.

Eadem. Hogy a pusztai jószágbúi proveniált Méltó-

ságos Úr dézsma-bárányait l)evigyék. s kijövetelékre jiassus

adatott a gyri mészárosoknak avagy legényeiknek.

D'ie o'" Juníj. Kis-Bérl)en. Missiliter intimáltatott

lovas fcolonellus Kisfaludi László uramnak, hogy szombat-

helyi faluból a mellette lév három comjiániával igyenessen

Tápi-Szent-Miklós felé vegye maga útját.

Eadeut. Bolfort uramnak Kis-Bérrül missiliter intimál-

tatott: Az Bartácsnál letelepedett ellenségnek megütésére

THALY KÁLMÁN '. ESZTEKHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE. 4(')
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küldíittetett Kisfaludi László uram liároni compániával.

kinek mondandó szovainak helt adván. instiucti(')jáli()Z alkal-

maztatván magát, s ámbár ott nem találnak is lenni : Bolfort

uram vigyázásnak okáért megmaradjon, elgyönnek pedig

Fekete István és Kisfaludi uraimék seregei. Holott hclben

érnék ö kegyelmek az ellenséget : mind az pn'thának kezdf-

tiig. mind pedig annak eft'ectuátiója után megmaradnak.
Hasonlóké] )pen, mutatis mutaudis. Fekete István uram-

nak committáltatott.

Eadem. ügodon. Pájjai i)(')Stamesternek életire paran-

csoltatott : A midn Horváth Zsigmond director és brigadéros

Bezerédi Imre uraimék levelei jönnének, vagy ö kegyelmek-

nek szóllók tllem mennének : staphetaliter })romoveálja. é>

azoknak is keményen meghagyja, sietve küldjék ; kiválképi)eu

szent-miklósi veredárius igen arguáltathatik negligentiájá-

rúl, mert meg szokta gerenda megett füstön felejteni.

Devec.serbeti. Horváth Zsigmond uramnak replicálta-

tott approbátiója Bezerédi uram hogy Beledhez száll. Én
is dobr<')kai tábort transferálom Malomsokhoz; honnénd
subsistálhasson ? tegyen director uram disposítiót. Értem
Bezerédi uramnak Nyúlásra készülését.

A dragonyos-regementemet sajnálom most kifáraszt.i-

nom: midn jobban köllene : alkalmatlan lessz szolgálatokra.

Kérem, dis})onálja kegyelmét : hozzám küldje azon regemen-
temet. innend is secundálhatjuk egymást; legföljel)b hat-

vant kiválaszthat és lajbgvardiának maga mellett tarthat

köz ülök.

Eadem. Domonkos Ferencz sümegi commeudáns uram-
nak adatott értésére az ellenségnek Sárvárhoz penetrálása,

melyért adhortáltatott, ha szükség hozná magával, kemény
defensiójárúl. és megiratott. hogy Fodor László uramnak
25 granatérossa küldetik kegyelméhez; in extremitate a

városiak közül is puskásokat fíllhajtassa várban. Marhákot
lábon hajtasson várban és füvet azoknak bétakaríttasson.

Diskai uramot is a várban maraszsza.

Diskai uramnak nemkülömben ezen ellenséges con-

stitútiók adattak értésére ; azért mind Csobánczot, mind
Sümeget provisiól)úl muniálni igyekezzen. Borbúi nem
lessz fogyatkozás, sem munitióból és emberbül : de vág<'»t

behajtasson s füvet bevitessen ; maga is eo casu, a midn
meg akarná ellenség szállani, bemenjen praesidiumban.

Dii' (i. Jinti). Devecserben. Mélt('>ságos Magyarországi

Locumtenens és Fgenerális Urunknak Excellentiájának

megiratott, hogy az ellenség minden bizouynyal ezen :i

fíildön akarván operátióját inchoálui és már is Sárvárnál
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compareált s onnét Sümeget akarja megszállani ; — annak-

okáért most jó lenne, ha ö Excellentiája mostanában, feltett

dispositiója szerént túl folytatná az operátiókat ; kire nézve

is, ha Babócsai Ferencz általküldetnék valamely commeudé-
rozottakkal, igen jól esnék, mivel már Andrássi uram is

általment az Dunán félholtan, s Eszterházy Dániel uram-
nak is nem sok hasznát vehetni s fundamentális tanácsával

sem élhetni.

Eadrin. Eszterházy Dániel uramnak megiratott : ]Min-

denfell confirmáltatik, hogy az ellenség már Sárvárhoz szál-

lott légyen, és a Méltóságos Ur malomsoki táborban fog

szállani, — azért nem szükséges, hogy emiétett Eszterházy

Dániel uram magát oda fáraszsza, hanem a midn fog

kívántatni, értésére adatik.

Item. Hoi'váth Zsigmond uramnak hasonlóképpen az

ellenségnek constitutiója megiratott : kire nézve az ])assusok

neveit küldje meg ö kegyelme specifice, a melyekre kíván-

tatik a vigyázás.

Eadem. Brigadéros Bezerédi uramnak adatik értésére,

hogy az nyúlási operátiót abbanhagyván, az ellenség háta

megé vegye magát és ott lavérozz(Ui;

Eadem. Brigadéros Balogh Ádám uramnak adatik

értésére, hogy Rábaközben ers portáját bocsássa s tanulja

ki az ellenség constitutióját s hova szándékozkodását. s tudó-

sítsa a Méltóságos Urat iránta.

Die 7. J/Dii). Devecserben. Izsák Hirsli zsidó devecseri

jószágban hagyatván, oly véggel, hogy, ha az ellenség arra-

felé történhetképpen divertálna : menjen eleiben s conveniál-

jon, és ne hagyja elégetni az várost.

Eadem. Farkas Mihály devecseri lakosnak tíibb t:írs;í-

val együtt ökrökkel való szabados kereskedése megenged-

tetett, ligy hogy Gyrben s Komáromban is beadhassa.

Item. Izsák Hirsli zsidónak Budárúl feleségének Gyr-
ben való bevitele megengedtetett és szabadon passéi-oltatott.

Eadon. Generális Bottyán János uramnak Soi>ronbúl

Haiszternek kimozdulása, Sárvárhoz telepedése, annak meg-
prófuntoztatása és több afféle ellenséges coustitutiók s

novitásak hirül adattanak; egyszersmind adhortáltatott F-
generális Gróff Bercsényi j\rikl(')S uram Excellentiája instruc-

tiójára is, hogy a midn az ellenség itt oper:íl(')dna : annak

revocálására Generális uram Dunán túl ellenkez motusok;it

indítson.

lte)n. Jánosházán. Szokoli hadnagy uramnak replicálta-

tott : j\[inthogy portára küldetett kegyelme, tehát ugyan-

csak bizonyt>s reportumot hozzon, ne mások hallonuísával.

46*
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haiiein maga szemlélésével bizonyítson ; mindaddig, még meg
nem ])iiskáz az ellenséggel, vissza ne térjen.

Eadem. Balogh Ferencz gyalog colonellus uram contra-

ordereztetett : Ne már Malomsokhoz vegye útját, hanem
Kovácsihoz, Fodor Tjászh) uram mellé szálljon: leszen suh-

sistentiája pápai magazinumbl. Noha hagázsiája ekkorijí

Malomsoknál vagyon : mindazonáltal a töl)b elmaradt hajdú-

sággal is odamegy.
Die H. JiDíj). Nyaradnál. Brigadéros Balogh Ádám

uramnak adatik értésére, hogy az ellenségre szorgalmatos-

san vigyázzon, minduntalan motusirúl tudósítsa az Mélt('»-

ságos Urat.

Eddem. Brigadéros Balogh Ádám uramnak, hogy
Pápára küldjön l)é lisztért, pogácsázza meg a katonaságot

és kísérgesse az ellenséget. Ha Gyrnek megy, vagy Páljá-

nak gyün is : mindenütt környékezze, infestálja ; tudósí-

tását pedig csak Kupon alól dirigálja, mivel az tábor oda

fog szállani.

DU' !K JiDiy. Bezerédi Imre uramnak missiliter inli-

máltatott, hogy kívánsága szerént Prajnernek Szombathely-

rl való kivitelére az laibgvardia. háromszázig való jó lovas

katonasággal kegyelme után küldetett, úgy, hogy immediate

post actionem visszabocsássa.

Eadem. Tresánszky István óbest-lajdinant uram onlt-

reztetett l)rigadéros Bezerédi uram mellé, szombatheli vár-

ban szorult hétszáz németnek kivitelére in succursum. oly

formában, hogy Ikervárnak vévén útját, éjjel-nappal siessen

és ott egy kevéssé megállapodván, Bezerédi uram disposíti(')-

játúl várván; ha immár actió után volna érkezése, vagy

ámbár azon jelen lehetvén, általeshetne : senkinek ellenkez

disi)osíti(')jára ne figyelmezzen, hanem mindjárást a t(i])l)i

commendérozottakkal együtt visszasiessen.

Item. Domonkos Ferencz brigadéros és sümegi com-
mendáns uramnak missiliter az ellenség mostani constitútiója

adatik értésére, és hogy a mely helységek Móriczhidához

lett érkezésével az ellenségnek fellárm;ísultak. azokat lecst'ude-

séttesse, a kik elmentek volna is, visszaszállítsa s az praesidium

kíinil kívántató reparátiókat hováhamarél)b vitesse véghez.

Eadem. Glrajner uramnak megiratt»tt, hogy inquiráljon

Horváth Ferencz uram ellen : mi okon taglotta meg a

simontornyai jjóstamestert ? nem lévén kegyelme superinten-

dense néki ; másként is, nagy díja lévén a jJÓsta verésének, és

azon inquisítiót küldje meg a Méltóságos Úrnak. A nemes
vármegye azon tavalyi, pénzen vett szénáj;ít emiétett pósta-

luesternek, ára (szerint) refundiílja.
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D/c 10'"^'- eJKsdem. Petlie György uramnak intimál-

tatott, hogy valamint eddig, úgy ezután is az ellenség

motusára szorgalmatos vigyázassál légyen és a Méltóságos

Urat mindenekrül voltaképpen tudósítani el ne mulassa,

nemkülömben praeinsinuált lovat együtt a katonával küldje

ide a Méltóságos Úrhoz.

Eadem. Béri Balogh Ádám uramnak missiliter intimál-

tatott, hogy mái- ne Bezerédy uram után, hanem ide a

pölöskei táborra conferálja magát az mellette lév hadakkal,

megparancsolván Fekete István uramnak, hogy minduntalan
az inában járjon az ellenségnek, valahová fordul, és a Méltó-

ságos Urat mindenekrül szüntelen genuine informálja.

Eadem. Csáky István uramnak megíratott Ovárnál tett

brigadéros Bezerédi uram szép actiója.

Eadem. Bussai jol)bágyok controversiájok decisiója

recommendáltátott Szke Mihály secretárius uramnak,
Die 11"'" Juny. Oroszy Pál Xemes Veszprém vár-

megyei vice-ispány uramnak intimáltotott, hogy csak a

három szekeret praestáltossa Fodor László ui-am stólijára.

Minden szekérl)ül visszabocsáttotik egy-egy pár ökíir.

Die 12. Ejiisdejii. Horváth Ferencz simontornyai kajji-

tány uramnak megíratott, hogy Kabutin Bécsben ment s

az hada visszatért Erdély felé, azért nem kell félni, hogy
Simontornyát meglátogassa,

Eadem. In simili per omnia Grajner Antal uramnak,
hoc addito, hogy parasztembereket l)e ne bocsát tossa Simon-
tornyára, hanem pro recognitione mindenkor portákat 1)0-

csásson,

Eadem. Méltóságos Asszonyomnak öt fasciculus levél

transmittáltotott egy pachétumban,
Die L'i. Juny. Bolfort Ádám uramnak a jó vigyázás

recommendáltatott, kinek is ezen följl megírt pachetum
levél pro transmissione megküldetett. Mundér-posztóért ex-

pressus emberit expediálja,

Die 14. ejusdem. Nemes Soprony vármegyének meg-
íratott, hogy az impositák relaxatiója recommendáltotott
Tekéntetes Nemzetes Vitézl Horváth Zsigmond uramnak.
A causansok dolgát a tisztek revideálják. Az aratás és kaszá-

lás megtiltatik az vitézl rendnek,

Eadem. Szekeres István uramnak százhatvanhat vég al)a

és nyolczszáz réf mundér-posztó assignáltotott, kirül ment
commissiója mind Diskay Ferencz s mind Sibrik uraimékra,

Eadem. Méltóságos Gróff Zichy Pál uramnak uti pas-

sus Dunán által Fölséges Fejedelem Urunkhoz való mene-
telre adatott.
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Endem. Veszprém várossának inegiiatott, hogy Roboz
Pál katonái által iiálok ol ki)vetett iit(jztató execútiók s

excessusok investigállásáia odaküldetik Torma István gene-

rál-adjutantom, a kinek, (hogy az inquisitió s esküdtetés

annál helessebben mehessen véghez), assistáljou az híicsü-

letes város.

Eiulem. Diskay Ferencz vestiturae couimissárius uram-
nak megiratott, hogy a mundérungok s abák val<3ságos s}»e(i-

ticatióját, melyeket kiosztott, küldje meg a Méltóságos Úrnak :

kinek mit s mennyit adott ?

Die l. J/nijj. Brigadéros Bezerédy uramnak trans-

mittáltatott Méltóságos Fögenerális Urunk Excellentiiíja

levele, mely is feleségének szabadulását continuálta. A mellett

értésére adatott, hogy némely pnnctumok recenter érkezté-

nek légyen Magyarországi Locumtenens uramtiíl, az kiket

szükséges nemes vármegyék eleiben terjesztenem, kiknek

ablegatussik pro 26. praesentis compareáljonak Devecserben,

terminusul adatott, — mindazonáltal praevie kívánván

brigadéros urammal communicáliiom : kedvem szerint esik.

ha azon terminus eltt hozzám jönni nem terheltetik.

Eadem. Tekintetes Nemzetes Vitézl Horváth Zsigmond
director uramnak hasonlóképpen azon punctumok és ter-

minus értésére adattak, és hogy praevie Bezerédi urammal
együtt hozzám vegyék tjokat, re(|uiráltatutt. Ezenkívül a

nemes vármegyének fFc/.v) széna gyjtése iránt való intiiiuí-

tióm is communicáltatott kegyelmével, hogy az téli idkben
következhet széna fogyatkozása antevertáltossék. Ennek
gyjtetését director uram is manuteneálja. takaréttatását

urgeálja. Recommendáltatott Nemes Soprony vármegye is

kegyelmének, cum transmissione literarum, hogy az ellen-

ségnek mostani megfordulásál)an tíirtént kárait respectálván.

impositabéli obtingensek alleviáti(')jában valamely modalit;í^t

keressen.

Eadem. Nemes Sopri^my v;irmegyei vice-isp:íny uramnak
válaszoltatott : (Hot/t/) a causansok mind az idnek változásira,

mind prókátorok fogyatkozásira és a sok költségeknek eltávoz-

tatására nézve juxta recenter conditos artieulos Onodienses.

sepositis frivolis exceptionibus, magok i)raetensi('»jokat i)r(»-

seíjuálhossák : kiért a nemes vármegyének lészen anctori-

tássában, hogy e gremio sui a végre birákat delegálván,

secundum leges patrias conscientiose ised non secundum
allegata et ])robata) tétethessék istenes delil)erátiókat és

azoknak effectuatióját is. Azonkívül replicáltotott a széna

takartatása iránt: csak a nemes vármegye abban sollicitus-

kodjék, kemény parancsolatjok lészen az liadaknak, mun-
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kasokat interturbálni, a szénát idnek eltte liordani, tékoz-

lanij gabonákat csípelni ne merészeljék; nemkülömben a

zs()l(los-katon;lk is lovaik cserélgetéséti magokat megtartóz-

tassák : közönségessen mindnyájoknak megbagyatik. Azom-

ban, hogy a nemes vármegye impositákbéli instantiája Tekin-

tetes Nemzetes Vitézl Horváth Zsigmond uramhoz rele-

gáltotott cum recommendatione : az is megíratott vice-

ispány uramnak.
Die 76'. JíUiij. Fölséges Viunknak recommendáltotik

ZicsyPál ((/yöri kanonok/ursim, hogy papi rendihez képest sub-

sistentiájára való alkalmatos helt méltóztassék assignáltotni.

Eiidcni. Horváth Zsigmond director uramnak, hogy

az jíiv vasárnapra, úgymint pro die 18. praesentis magát

a gylés vége után Bezerédi urammal és ;i nemes vár-

megye vice-ispánjával együtt detineálja.

Item. Budai commendánsnak Íratott, hogy a iiyulcz

katonák elbocsáttotása alkalmatosságával G;ill Mártont is

bocsássa el.

Eadem. Méltóságos Generális-Locumtenens Galánthai

Gróif Eszterházy Dániel u.ramnak az Pölöskénél lév tábor-

nak gondviselése, absentinjában ;i Méltóságos Úrnak, i-ecom-

uiendáltotott.

Eadeni. Szombathely várossának intimáltotott missiliter

a Mélt<)ságos Úrnak odamenetele, kire nézve Koboz Pál

uram praemittáltotott provízió szerzésére.

EadcDL Tekintetes Nemzetes Vitézl Domokos Ferencz

brigadéros és sümögi eommendáns uramn;ik missilis. hogy

ott Sümögön lév 30 rabokat Domokos 8;ímuel uram keze-

ljen adja, alkalmatosságot rendölvén alájok Palotára, onnénd

Budára.
Eadem. Brigadéros Bezerc'-di uramnak, hogy a pápai

postamesternek a szaladáskor Nyaradon elrejtett öt vég

szrit (nu'llyeket az kegyelme zászlótartója fíilvött s

tékozlani kezdett már is), vagy in sua essentia. vagy in

condigno valoie restituáltossa, megíratott.

Eadem. Iveszthel várossának parancsoltatott, hogy

Pulay György hadi fporkoláb uramat a restáns ])ortióirúl

contentálja.

Eadem. Méltóságos Iraui regementjebéli luirmincz

commendérozott dragonyosok mellé rendíiltetett hadnagy

uramnak orderében intimáltotott, hogy Pulay (tyíirgy hadi

porkolábot elkésérvén Nemes Szála vármegyében s onnét

a kóborló és i)assus nélkül járó katonák persetiuálására.

mindenekben magát alkahnaztassa Puhiy urnm orderéhez

és dis])osíti(')ihoz. Píilöskei tiiborban.
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Eadoii. M('giii<lulv;íii. pcnctráltuiik Káhliii circa

lioiMiii 4-taiii. holott is cgyrl) cxpcditió nem volt. haiiciii

í'alásti Pál házastíirsának Alsó-Káldi Klára asszonynak
protcctionális adatott cúriájára.

IJie 17. Jnnp. Megindulván azon helybi circa horani

4-tani niatutinani, j)enetráltnnk Szombathelyre circa lioiam

11-mam, s azon naj) semmi expedítií'mk nem volt.

Die 18. Jnny. Passus adatott néhai Nemzetes Vitézl
Nyilas István meghagyott özvegyének, Xemes Palásty

Juliánná íisszonynak. valamely literale documentnmok kiho-

Zíísának okáért Muraközben val('» bemenetelre.

Eadcm. Nemzetes Vitézl Fekete István commendáns-
eolonellus uramnak parancsolat Íratott, hogy a reductió

alkalmatosságával Nemzetes Vitézl Kis Gergel uram eze-

i'éhez általment Horváth Péter compániájábúl elmaradt
három legényeket a Eegulamentum tenora ellen továbbra

megtartóztatni ne merészölje. Sabaria.

Eadcm. Niczky Ferencznek resolváltotott passus Német-
Újvárban való menetelre, együtt rohonczi tiszttartóval, fele-

ségestül.

Eadem. Domokos Ferencz sümögi commendáns uram-
nak megíratott, hogy mivel Mesterliázy nev óberst-lajdi-

nánt directiója alá bízatott: jó vígyázás alatt tartsa, no-

talántán szalatUsra venné magát.
Eadem. Tgyan megírt Mesterliázy vice-colonellus mellé

rendöltetett dragonyosoknak passus, hogy Sümögre kc'si'r-

jék. adatott.

Iteyn. Horváth Ferencz nev. Eszterházy Dániel uram
Nagysága emberinek })assus Kszegre, onnét i)edig Vis

nev helység])en, maga j(')szága megtekintésére való mene-
telre resolváltotott.

Eadem. Domokos Ferencz uramnak missíliter intimál-

totott. hogy a minem, Szent-Gothárdnál elfogatott hét

rabot a Mélt(')ságos Ür akaratja ellen Balog Ferencz uram-
nak kiadott : azon hét rabot repetáltatvjín, úgy szintén maga
Körmendi .János nev compániájában apjdicáltotott két szent-

gothárdi rabot, nendvülömben Diskay Ferencznél lév két péket
j(') confui alatt küldje ide brigadéros Bezerédi Imre urandioz.

Eadcm. Balog Feivncz uramnak hasonlóképpen mis-

síliter intimáltotott. hogy a följebb praesi)eciticált. hír nél-

kül regementjél)an appíicáltotott szent-gothárdi hét rabot

fíiljebb megírt commendáns uramhoz küldje Sümögre, Sümög-
rül pedig connnendáns uram ide Bezerédi uramhoz.

Dic '^0. r/iDijj. Tekéntetes és Nagys;ígos Galánthai Gr(>ft

(Ess:tcrháiii) Fi-ani'isea Antc>nia kis-martoni ai);íeza-asszony-
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nak gratiaruiii actiíjira ])ro donis tiMiismiíssis moiiialisticis.

mely mellett mostani úttal a jMéltóságos Ur íltven forinttal

kedveskedik néki,

Eadem. Kszegi nótáriusnak Kriiehoviesnakj hogy azon

német nyelven való könyvet vagy fordíttassa magyarra, vagy

sem ; féll)en hagyván, küldje a Méltóságos Úrhoz.

Eadem. Kocsy János uranniak ])assus Bécs felé ada-

tott, holmi portékáknak megvételére és bizonyos dolgoknak

végl)envitelire.

Eadem. Kószeghy Ádám Nemes Gyr vármegyei vice-

ispány uramnak intimáltotott missiliter, hogy a Tekéntetes

Nemes Commissáriátusság által limitiílt im))ositákat, hacsak

in parte ali(jua is, administráltossa ; in cujus rationem az

hadak számára obveniáló marhákat is praestálja Fekete

Gyíirgy provinciális commissárius uram.

Die :^0. JitinJ. Felséges Vezérl Fejedelem Második

Kák-(jczi Ferencz Urunknak responsoria. hogy a Mélt(')ságos

Úr ordere nélkül nem ingerálta magát in res oeconomicas,

hanem Méltóságos Locumtenens és Fgenerális Urunk
Excellentiája parancsolatja hl megtekéntvén a defectusokat.

emendálta ; hasonlóké])pen egy is a vitézl i-cnd kíizl nem
avatta, magát a commissáriátusság dolgail)an, hanem ez csak

az delatorok szele.

Eadem. Méltóságos Locumtenens és Magyarországi

Fgenerális Béresén i uramnak repraesentáltátott, hogy a

Mélt(')ság()s Úr maga általmenetele végett csak Veszprém
és Sopron vármegyékti kért ojjíniót s nem közönségessen

a nemes vármegyékti, cum exageratione a mint írja

Excellentiája. Grajner Antal uram nem úgy recommendál-

tatott, hogy azzal mintegy praescribálni akarna a jV[élt('»s;íg()S

Úr Bercséni i-nak : hanem propter avertendum imminens

periculum projectizáltatott. A rézpénznek cursussa iránt pr«>

26. July termináltatott a nemes vármegyéknek. Az ittvah'*

hirek és constittiók voltaké]i])en megirattanak Excel-

lentiájának.

Eadem. Egervári Tamás uramnak intimáltatott, hogy

az lengyelországi hirekrl gyakran tudósítsa a Mélt('>ságos

Urat, a többi között a Méltóságos Asszony constitutiójárúl.

In casu alicujus defectus pecuiiiary a Felséges Fejedelem-

hez és a i\lélt(')ságos Fgener;llishoz recurráljon.

Die 21. Jnni). Szke Mih;íly uramnak. A midn a

Thököli-jószág iránt fáradozni kíván, egy értelmes és tör-

vénytudó embert adhibeáljon. a ki ex asse tudhassa kor-

mányozni a dolgokat. A delatorok végett sub manu inve-

stigáljon. és megtudván, kik legyenek azok? azonnal intor-
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málni cl iic iiiulassa a Méltóságos Urat, hadd tudhassa

magát dirigálni.

Eddcm. 8zliiha Fcrcncz uraiimak adatnak értésére

iiiindenném occurrcntiák. Nádasdi Ferencznek . brutalitása

d('scri])áltatik. az detciniinált cartellának miitna lihcratic'tja

ii'áiit az lahokiiak ; úgy hasoiih'tképpni az budai generális-

nak az practicája, studio kihagyván az szabaduland(» rab(»k

kíizl Gál Mártont, szabad-hajdúk hadnagyát ; annak renie-

diunia bizattatik megírt Szluha uramra.

Eadem. Berthóti István brigadéros és érsek-újvári

eommendáns uramnak mindennem occurrentiák értésére

adattak s ultronee is recommendáltatott a mutua corres-

pondentiának folytatása.

Eiulfím. Ebeczki Sámuel uramnak adatnak az idevah't

oecurrentiák éi'ti'sére s coerceáltatik, hogy ekkoi'áig semmi
tudósítását a Méltóságos Úr nem vehette. Az delatorokat

megtudván, kik voltak s legyenek ? azonnal a Méltóságos

T^i'at informálni ne sajnálja.

Ea(l<'nt. Eiiyingen lakozó Bakonyi György, Kovács
^lihilly, és Gál István, colonelliis uraiméknak katonáinak

cselédjeire s javaikra adatott protectió.

Eadem. Ernyest Pál, dragonyos-regementemljéli ka pi-

tiíny j)asséroltatik Karvához. oly formán, hogy partékájáért

általküldütt katonáit megvárván, a confuéroz() katonák a

fíiljebbírt helyeken visszakísérjék.

Eadem. Köszeghi Ádám, Xemes Gyr vármegyei vice-

ispány uramnak megíratott, hogy Szekeres uram megares-

tált százhatvanegy (iki'eit bocsássa ki, mivel megegyezett

Bolfort urammal és decidáltatott controversiája.

Eadem. Hellepront uramnak a Felséges és Méltóságos

Princiiiálisoktúl adott expedítiójában szerencséltet val('>

szóló levél Íratott, melyben az occurrentiák communicáti('i-

jára adhortííltatott.

Eadem. Tekéntetes Generális Bottyán János uramnak
missiliter repraesentáltatott karvai sáncznak eltörlésére való

ellenség szándéka, kihezké])est az defectusok is jelentettek,

melyek hosszas (lefensi('»jában azon sáncznak volnának aka-

d.ílozók. tudniillik : keskeny árkú és nem nagy mélsége. azon-

kívül az benn lév számos hajílúságnak szíik s])aciumja, úgy.

hogy búmba eltt semmi refugiumja nem lévén, 24 óra alatt

vége lenne az históriának, hacsak kívül nem secundáltatnak.

Die '^:^. Junj). Badostics Adííuí fVIstrázsamesíer

uramnak intiniiíltatott : Mivel Baranya viírmegyebéliek az

ellenség protectii'tja és protegálása alatt bízván és az Con-
foederáti()hoz nem akarván contrilnuílni : pro exemplo alio-
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nini egy vagy két faliiliéli liatárr()l iiiarhájokat elhajtván

és Simontornyára coiiimencláns uram kezében speciíicátió

alatt assignálja, és intacte megmaradjon. Xemkülömben
vSzigetvár és Siklós vidékirl bírákat harmad magokkal
Simontornyára kötözve hevítesse.

Eddem. Pet Gyíirgy uramnak intimáltatott missiliter,

hogy Pálíitól és (KxzterlKhíj) herczegtöl vett nyereséglil az

regement tizetetlenségét és lovatlanságát suhleválja. A 80(>

marhát küldje a ^xilöskei táborra, s megadatik az árok.

Eadem. A zobri clastrombaii lév eremiták számára
pro fundatione oi-dináltatott ezer t'orintokrúi való reversális

emanáltatott, kinek intei'esse. decem per centum computá-
landó, annuatim fog fizetdni, úgy, hogy a mely 500 forin-

tokat letétetett a Méltóságos úr : azon tartoznak egy czel-

lát építtetni és arra az Úr s az Méltóságos Asszony czíme-

reket kbl kifaragtatni, és egy héten bizonyos najjon misét

szolgáltatni és az aniiualis interesbi egy pátert a czellá-

ban interteneálni. N. B. Ezen reversális itt emanáltatott az

jjölöskei táboron, de datáltatott Ersek-Ujvárlníl, die 24.

.hiny anno 1707. tévén.

Eadem. Fejérvái'iaknak missiliter intimáltatott, hogy
a miném kétszáz forintokat Ígértek a szlljök munkálta-
tása megengedéseért, azokat sine ulla difficultate tegyék le

Nemzetes Vitézl Szekeres István lovas feolonellus uramnak.
Eadem. Nemzetes Vitézl Diskai Fcrencz vestiturae

commissárius uramra assignatio adatott, hogy Nemzetes
V itézl Virágli Fereiicz profon t-commissárius uramnak két

réf selyemposztót adjon erga ejusdem quietantiam.

Eadem. Szabadi Gergely gyalog hadnagy uramnak,
hogy a miném ])alotai lakatost kéván hajthíságra ai)plie;ílni,

minthogy mesterségével az Aeiiies Országot szolgálja, hajdú-
ságra ne kínszeríttesse, st interturbálni se merészelje.

Eadem. Berthóti István uramnak recommeiuhíltatik
most proxime kühhitt, országos dologban járó leveleknek

elküldése expressus katonái által.

Eadem. Petnk'zi János laib-gvardiabéli hadnagy uram-
nak táplánfalvai házára adatik protectió.

Eadem. Egri László hadi commissárius és Sztraka
Imi'c, Balogh Ádám l)rigadéros ui'am voluntér fstr;ízsames-

tei-e i)asséroltatnak által az Dunán, siet levelekkel.

Eadem. Nemzetes Vitézl Kadostics Ádám fstrázsa-
mester uramnak orderében^ intim.íltatott, hogy Tekéntetes
Nemzetes Vitézl Balogh Ádám uram re([uisítiójábúl por-

tíira menjen kétszázad magával Sziget v;ír alá, de úgy,
hogy egy hét alatt, egy notabilis esa})ást tévén, vissza is téi'jen.
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Eadem. Dircctor Horvútli Z,signioii(l uram ('nil<''keztt*-

tett Nomzt'tt'S Vitézl Somogyi Ádám uram regementjére

adandó zöld posztó iránt tett ajánlására, mivel az ö kegyel-

ménél lév kék ])0sztót az ö kegyelme disposítii'iiliúl kész

assignálni akárkinek : e mellett fennnevezett eolonellus uram
megszorult tisztei cselédjei számára az igért búzát megadni
ne terheltessék.

Eadem. Nemzetes Vitézl Luka Benedek kapitány

uram Veszpi'ém városbeli lakosoknak })raeficiáltatott. ladíit-

fán) directiója alá. orderében inserált elégséges instructió

szerént, a sok ekkoráig elkövetett inconvenientiáknak el-

távoztatására.

Eadem. Nemzetes Vitézl Grajner Antal uramnak
missiliter, liogy azon hidat nem ex novo fundamento, sal-

tem ex aliíjua i)arte restaurálja. Horváth Ferenez ka])itány

urammal harmonice comportálja magát. Ral)utinnak Horvjít-

országban bemenetelérl, ottan temporizálásárúl, vagy Olasz-

országl)an indulása fell tud(')SÍtson.

.Eadem. Cseszneki conimendáns uramnak megiratott.

hogy a vár falát megásó elszökött hajdúk közül a melyet

elfogtak s megkaptak, minden considerátió nélkül a vár

eltt in exemplum aliorum akasztassa föl, st ha a társa

is kézl)en kerül : melléjjé fiiggesztesse. Az ottlév három
pékek közül egyikét küldje Sümegre. A tolvajlásban tapasz-

talt commissárius ellen inquiráltasson, és az 26. praesentis

Devecserben leend conferentiára compareáljon. A porkoláb

maga fizetésit várja Eszterház Dániel uramtól, mivel oda

irt felle, azért lészen is gondja Nagyságának.
Eadem. Palkovics Ferenez, Uörözdös és Fekete György

uraiméknak egy tenorral megiratott, hogy mivel az 26. prae-

sentis Devecser1)en leend confoerentián a commissariális

dolgok is fenn fognak forogni : a praetigéilt terminusra szükség

hogy eom])areáljanak jó készülettel, a végre, hogy tudhass;ík :

a militia jíivendbéli intertentiójárül mi eoncludáltatik?

Eadem. Kajdi Péter óbest-lajdinant uramnak missiliter

])aran('Soltatott. hogy Somogy vármegyénél mégis benn lév
portális szekereit Kisfaludy L;íszló uram regementjének

erigálja hováhamarébb.
Eadem. Vízvári Jánosnak passus, által az Dunán ada-

tott Szakmar felé.

Die 2-i. Jaiii). Budai eommendiínsnak maga levelére

adatott válasz, hogy a miném huszonkét rabokrúl tészen

emlékezetet : j('>llehet ultronee instáltanak, hogy az Nemes
Ország szolgálatját készek amjilectálni. de bizonyos consi-

derátiókra nézve nem acceptáltattanak. stinkább azok
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közül kiket coloncllus S/ekores István uram elfogatott,

harminczig Palotára ex])e(liáltattanak, olyan eoiidititnal, hogy
azokon a mieink szabadíttassanak, signantcr penig Gáli
Márton név hadnagy kiadatódjék. A mellett repraesentál-
tatottj hogy a szigetvári commendáns másfél esztendtül
fogvást ott raboskodó rabjainkat, ligy Nádasdi Ferencz is

8opronbúl absolute senkit sem akar kibocsátani ; kibül
nyilvánságossan kitetszik, hogy az ellenség igyekezik felbon-
tani a cartellát.

Eadem. Diskai Ferencz uramra adatott assignátió,

mely mellett i)arancsoltatott, hogy az dragonyos-regementre
adjon harminezöt vég abát erga ([uietantiam.

Eadem. Director Horváth Zsigmond uramnak missili-

ter adatik értésére : Mások Méltóságos Úrnak érkezett leve-

lek tenora szerént Hajszternek újobban erre a földre irrup-
tiók tételét kedvessen értette (?) az Méltóságos Úr; ellenben
Eabutinnak Olaszországban menetelének s Prajnernek most
helyben való maradásának veriíicati(')ja, (újlj.) Bezerédi uram-
nak szólló levél accludálva transmittáltatik eum recommenda-
tione inviáltatásának.

Eadcnt. Grajner Antal uramnak, hogy az sinu»ntornyai
praesidiariusoknak kívántató mundért H:orváth Ferencz kivé-

vén, tle praetendáljon. Az ottlévö egyik malefactor, másik
spion raboknak dolgát serio imvestigálván, a mint a tör-
vény magával hozza, sine omni ceremónia exe(iuáltassa,
kinek-kinek ('rdeméhez képest. Az Pécsre kívánkozó bará-
tot visszaküldje Pápára. Az vice-ispány uram ellen adott
punctumokra tiszt uraiméknak megküldetik (a rdlasx.)

Eadem. Parancsolatja adatik Becsei Bálint, Simiodi
Ádám regementjebéli fhadnagy uramnak, (Wári lármájok
alkalmatosságával elszakadt bizonyos lovaknak kezekhez
vételére somlyóvári porkolábra, hogy a minémö négy lova-

kat hozott a íia, elállítani el ne mulassa, s comperta rei

veritate, per consequens resignálja is ket.
Eadem. Dragonyos-regenu-ntembéli egynihány drago-

nyosok expediáltattak pr(»funt-hordó szekerekbéli négy lovak
keresésére, passus mellett.

Eadem. Kisfaludi László uram regementjebéli Kibarics
Gergely s Kovács Istók név két katona passéroltatik el-

tévedt lovaknak keresésekre.

Die 'r^4. Jani). Beniczki Mártonnak a posztók s abák
perceptiójok s erogátiójok speciticatiója seriatim megküldíi-
tett, s az mellett a restantiáknak is megküldése kérettetett.

Eadem. Pulainak megíratott, hogy mivel nem ismérvén
magát egész vármegyéstül Bessenyei László, Nemes Szála
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vármegyei vice-ispáu}' uram restantiári usnak lenni, fíHment

director uramhoz, a hol minden jót fog végezni; tovább

nem szükség lessz ott exeeutióképpen temporizálni, hanem
a széledt katonákat tovább is perseciuálja.

EadciH. Macry Mihály és Fochtr István névö görö-

göknek Légrádra portékáéi't való menetelek s a confoede-

rált (rendek) liívsége alatt azon portékájok eladások indul-

geáltatott erga depositionem deponendoriim.

Die :<}o. Jani). Devecserben. Oroszi Pál Xemes A'esz-

prém vármegye vice-isi)ánjának intimáltatott, hogy azon

nemes vármegye generális congregatiójára nem szükséges

hogy a Méltóságos Ür maga expressus emberét expediálja
;

hanem egyedül az ])ublicumoknak folytatások és Somogyi

Ádám uram regementjére obveniálandó öreg mundér csinál-

tatására való jjénznek jjraestátiója reeommendáltatnak.

Eadcnt. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak. Ha Ter-

sánszky uram meggyógyul : ezerestl corpussához fog kül-

detni, nemkülömben Kisfaludi György uram katonái is

comi)elláltatnak a felülésre. Az Haiszter pátense igen jól

esett, hogy emanáltatott a mi részünkrl. Feleségének ki-

szabadulásán aggra tuláltatik.

EadevK pölöskei táboron. Nemes gyri káptolonuak

re])lieáltotott. hogy meg nem engedödhetik a fiscalitás alatt

lév jószágok i)roventussának magok részére való percep-

tiója, hanem az iránt Felséges Urunkhoz relegáltattanak.

Die 26. Juny. Az budai commendánsnak missiliter.

hogy a kívánt Salmis regementjébl való rabok már Sümeg-
rl Palotáí'tt ex])ediáltattanak. Gál Márton elbocsátása

urgeáltatik. Marczi név rab kibocsáttatik Sümegrül.

Cseszneken a két pék szolgálatot vettek, kiket vissza sem

adhatni.

Endeni. Coelestinus Göncz név apáturnak. hogy az

teszéri praediumból ne excludálja az teszéri jobbágyokat

:

st mi mellett usuálja azon praediumát, szükséges lészeu

jövendben törvényessen igazságát mutatni, s az id alatt

penig az fahordástúl, szénatakarásttíl ket inhibeálni ne

merészelje, annyival is inkább vélek megalkudni.

Ei(de))K Csúzi Pálné asszonyomnak leányostul s nén-

jével együtt Gyrben két kocsival val('> bemenetelre i)assus

adatott, úgy mindazonáltal, hogy bennhagyván leányát s

nénjét : se nyilv;in, se titkon az ellenséggel ne colludáljon.

semminém leveleket ki, se be ne hoidozzon.

JJic 27. Juny). Peth György uramnak adatott orderc.

hogy az Nyúláson lév helységekre limitált impositákat sze-

desse bé a commissáriátusság részére.
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Ea(le)i). Bi-igadéros Bezerédi Imre uramnak megíra-
tott, hogy kívánsága szerént Somogyi Adiím uram az

kegyelme corjuissálioz expediákatott.

Iteni. Emiétett Somogyi Ádám uramnak, hogy rege-

mentesti els státióra Kis-Somlyóhoz menvén, onnét mind-
járt tudósítsa Bezerédi uramat odaérkezésérl és ])arancsola-
tinak obtemperáljon.

Die ;AS'. Jnny. Protectió adatott nyulasiaknak.
Eadem. Doctor Lángnak i-ecommendáltatott a Mélt('.-

ságos Asszonynak szorgalmatos cúrálása, kirl tudósítását
elvárja az Méltóságos Ur.

Eculrni. Aignernek, hogy tovább is Hellembach ellen

sub manu investigáljon, és valamit eruálván, adja tudtára
a Méltóságos Úrnak.

ltom. Gilányi uramnak adatott értésére, hogy volentír

katonája elbocsáttatott légyen Sümeg várábúl.
Eadetn. Karvai comnu'ndánsnak megiiatott, hogy

su])ei-sedeáljon a szegénység forspontozásátl.
Eadem. Domokos Ferencz uram emiétett Grilányi uram

katonáját bizonyos emberének resignáhán, bocsiíssa el a

rabságbúl.

Itvm. Pulainak, hogy azon följiil megírt katomíiiak
lovát, fegyverét sine ullo defectu adja vissza.

Eadem. A kóborlók kergetésére Gyr, Komárom, Esz-
tergám vármegye katonáinak passus adatott.

^
Dlc -^U. JiDiij. Peth György uramnak missiliter, hogy

az Ovárnál öszvegyült ráczságnak dissipatiójára Kisfaludi
László ui-am ezeré ordereztetett melléje.

Eadem. Kisfaludi László uramnak megiratott order
szerént, hogy a megirt okokra nézve siessen ezerestül Peth
György urammal való conjunetióra.

Eadem. Peth György óberst-lajdinánt uramnak meg-
iratott, hogy az nyúlási bírákat megfogatvjín, küldje
Kszeghy Ádám Gyr vármegyei vice-ispány uram kézihez.

Eadem. Ácsiaknak protectió adatott az exces>>ivus

katonák ellen.

Eadem. Szluha uramnak az Dunán innens rabok
extractussa nu'gküldetett, (]uit'tantiákkal együtt.

Eadem. Kn János devecseri tiszttartónak passus
adatott So})rombúl fiai kihozat;ísára.

Eadem. Gyri városiaknak protectió adatott az iki-cnyi

földön lév búzájok learattatására és szántási-a.

Item. Grajner Antal uraudioz hat gyalog tlragunyos
expediáltatott, hogy industriája által megiovasíttassa.
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Endani. Azon liat dragoiiyosoknak passiisok, mely
íjicllett Simoiitoniyái'a iiielicssenek, expediáltatott.

Die '](). Jiiny. MegiiHhilván iJÍilíJskei tábor-helyrl az

hadakkal, peiietráltunk Jánosházára, s ottan mindjárt Íra-

tott Gludovácz Mátyásnak az occiirrentiák fell, kiknek
continuálása tovább is reconimendáltatott.

Eddem. Bolfort uraiiiiiak iiiissilis. liogy Méltóságos

IjOcumtenens uram Excellentiája maga bizonyos curírját

cum i)lena intentione (?) teend operátiói iránt fogja által-

küldeni, — azért kegyelme személye szerént, kegyelmé-

nek concredált ezerestl Kocsi-a magát transferálja, úgy.

hogy a mikor liirét hallja a megírt curírnak Dunához
érkezésének, eleiben mehessen egész ezerestl.

Die prima mensis July, Jánosházán. Nemzetes Vitézl
]Martonfalvai György szolgabíró instantiájára dilativum Íra-

tott Horváth Jóseph Vas vármegyei vice-ispány uramra.

Eadem. Megindulván Jánosházáról, hetyei táborban
jutottunk, az hol Szekeres István uramnak parancsoltatott

missiliter, hogy több ordert nem várván, két-három naj)

alatt siessen ezerestl a mostani tábon'a.

Item. Domokos Ferencz uramnak, hogy Benk Ferencz

uram száznyolczvan hajdúját resignálván Dániel Ferencz

()brst-lajdinant uramnak,^ bocsássa el Sümeg várál)úl.

Eadem. Somogyi Ádám uramnak iterato injungálta-

tott, hogy elbbeni ordere szerént siessen az ezerrel Beze-

rédi Imre uram corpussához.

Item. Kenessey István uramnak, liogy az kegyel-

mének küldött új hireket, mivel még nem constálnak a tulsí't

földön a Mélt(')ságok eltt, in originalil)us küldje vissza.

£'<'/'^/e>>?. Oredentionális levél, mely mellett Szarka Istv;ín

generál-auditorom expediáltatott bizonyos dolgoknak végl)en-

vitelekre.

^Vtí/e;//. Emiétett Szarka István passéroltatott Kszegre.
Eri István jószágának investigatiójára és sub juramento

lév exquisítiójára.

Item. Azon alkalmatossággal Kenessei uramnak egy

])átensre való álba küldetett Szombathelyre.

Die .^•ecniida Juli/. Brigadéros Bezerédy Imre uram-
nak, hogy Ilabutin hírére nézve siettesse uuiga útját az

cori)ussához, és minden úton-módon imi)ediáljon az ellen-

ségnek feltett szándékát; kinek jobb végbenvitelére adjun-

gáltatott corpussához Souiogyi Ad;ím colonellus uram
ezerestl.

Eadem. Domokos Sámuel uramnak intimáltatott, hogy.

ha az palotai rabokat béküldötte Budára, arr()l való quie-
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tantiát küldje a Méltóságos Ür kezéhez, ügy mindazonáltal,
hogy Gál Márton is kiszabadíttassék.

Die S. Jnly. Megindulván reggeli hét ()rakor hetyei

táborral, penetráltunk rumi táborhelyre circa horam 2-dani
pomeridianam, s azon nap nem volt semmi ex]KMlítiója a

Méltóságos Urnák.
Die 4. Juli). Kenessél István secretárius uramnak az

ellenségnek Fölöstöndiöz való érkezése és onnét Szent-
Gothárdhoz való szándékoskodása adatott tudtára; kibül

collimáihatom, hogy Nádasdival kívánja magát conjungálni.

Eadem. Kis Gergely colonellus uramnak, hogy mostani
lielén subsistálván, mind a Méltóságos Urat, s mind Bezerédi
Imre uramat az ellenség motussiról tudósítani el ne
mulassa (kikopott néhány sz) fognak adatni. Az
Pulay által elfogatott két katonája kibocsáttatik.

EadefiL Domokos Ferencz uram a pattantyüsok által

csinált töltéseket, boml)ákat, mozsárral küldje szécséni

táborra, ^z Palotán lév puskaport vitesse Sümeg vár;íl)au.

Etidem. Nemes Vas varmegyei vice-ispány Enyedi
András uranniak missiliter a<latott értésére, hogy mivel az

tábornak Rába felé, Rábán ílltalmenetele lészen, az ellen-

ség motusihoz képest : azért ó kegyelme úgy szorgalmatos-
kodjék, hogy minden táborhelyen lij i)orti()ja lehessen az

hadnak.

Eadem. Nemzetes Vitézl Bolfort Ádám commendáns
colonellus uramnak intimáltatott, hogy Méltóságos Generális
Andrási István uram tiszttartójának requisíti(')jára adjon
elegend executor katonát.

Die 5. Juli). Fekete István uramnak api)r(>báltatik

Pet György urammal való conjunctiója, s az által recom-
mendáltatik dolgok kormányozása, uiinden haza jav.íra

czélozó javakban.

Eadem. Csányi Ferencz és Hertelendi Lászl('), Xemes
Vas vármegye szolgabírája missiliter hivatik a Méltóságos
Úrhoz, bizonyos conferentiára nézve.

Eadem. Nemzetes Vitézl Martonfai uramnak missi-

liter intimáltatik, hogy valamennyi prófunt (lisposíti('»j:tbau

találtatik, küldje sietve a tábori-a.

Die G'^'" Juli/. Rumtúl Szécséni rétekre maschérozván.
nem volt semmi expeditió.

Die 7-"'«- Bruiicz Andrásnak adatott szent -lászlói

praediumában építend házára protectió.

Eadem. Passusa adatott Tegyei Ferencz uramnak
Kajdra s egyszersmind i)arancsolatja : míglen megjavul,
interteneálják.
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Eadcin. Szombathelyen. Hazáciusné asszonyom passé-

roltatik Német-Újvárban, bizonyos ])ort('kának kihozatta-

tására.

Eadem. Pet György uramnak adatik értésére, hogy

az ellenség motusira Óvár tájékán szorgalmatossan vigyázzon

;

a szüntelen való correspondentiát folytassa.

DieH. JuJy. Svastics Zsigmond vice-colonellus uramnak
orderében intimált.itik, hogy kétszáz válogatott j(3 lovassal,

zászló nélkül vegye útját Kis Gergely uram mellé, és az

Prainerrel lév ellenséget infestálják.

Eadem. Kis Gergely colonellus uramnak megiratott.

hogy az ellenség körül süi'üen portáztasson s vigyázzon

motusira, és az szorgalmatos cori-espondentiát folytassa.

Erulciii. Zólyomi István, Keszthely mez-Tárossába

n

lév cselédjei minden javaival protegáltatnak.

Die .9-"" Juljj, Szécséni táborban. Tekéntetes Nemzetes

Vitézl Berthóti István brigadéros és érsek-újvári commen-
dáns uramnak missiliter adatnak értésére az idevaló occur-

rentiák, s az általküldett leveleknek transmissiója recommen-

dáltatik ad lóca sonantia.

Eadem. Kálóczi elpusztult helységbélieknek adatik

protectiójok, s megént vagyonossak lehetnek. Az imi)Ositák-

nak praestálásátúl immunitáltatnak.

Eadem, Szegedi Jidiánna, Nemzetes Vizkeleti uram
meghagyott özvegyének adatott salvus conductussa Soproni-

ban s onnét Pozsomban. maga cúráltatására.

Eadem. Bezerédi Imre brigadéros uramnak missiliter

approbáltatik, hogy Szegedi Ignácz uramat Sopron eleire

küldötte. Svastics uram kétszáz katonával Bezerédi uram
mellé expediáltatott.

Dte eadem. Károli Sándor uramnak az ittvaló ellen-

ségnek mostani constitútiója és Rabutinnak Prainerrel s

Nádasdival conjunctióra igyekez szándéka megirattatott,

nemkülömben, hogy az kurucz urak jószági az labanezok-

nak conferáltatnak a német császár által.

Eadem. Pet Györgynek. Mint kellett az szent-iványi

és szent-péteri sánczban lév német gyalogságot Gyrhöz
bocsátani? Legalább lehetett volna, hátul kerülvén, meg-
csapni, vagy peniglen Bolforthoz valamely katonaságot pro

auxilio küldeni, kivel ellentállhatott volna, és talán az

elhajtott marhákat is visszanyerhette volna. Komárominé
asszony iránt írjon a gyri commendánsnak.

Die 10. Jaly. Intim;Utatott orderében Fodor Lászh)

uramnak, hogy nuii napon tizenegy és tizenkét óra között

éjjel 400 gregáriusokkal és 40 granatérosokkal menjen ige-
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iiessen cseri malomhoz, és ott Bezcrédi Imre iir;im (lis])o-

síttóját effectuálni el ne mulassa.

Eddem. In simili, mutatis miitandis. íS/ekcres istván

uramnak, hogy maga ezerével, dragonyosokkal, Balogh Adáin
és Kisfaludi katonaságival az megirt helyen comi)areáljon.

és ö kegyelme is Bezerédi uram disposítiójátúl várjon.

Eadem. Hevenyesiné asszonyomnak adatik salvus con-
ductussa, Bécsben vah) menetelre.

Eadeiii. Szluha Ferencz uramnak missiliter az idevah)

occurrentiák értésére adatnak, s in acclusis transmittáltat-

nak az ral)ok szabadulásában interveniált loboncz quietan-
tiák, melyek között budai commendánsnak levelébül az

galibás, nuigyai'ok szal)adulása iránt informáti(')ja lehet

:

kéretik azonban, hogy az ekkoráig küldött (juietantiákat

megvizsgálván, de totó et integro számárúi tudósítsa a

Méltóságos Urat.

Eadem. Veszprémi bognármesteremberek ])rotegál-

tatnak az })ersonális insurn^ctiótúl.

Die 11-""' J/ily. Szke Mihály uramnak. Balassa János
jószága iránt fölvevendö aranyok iránt instáljon Fölséges
Urunknál, hogy inkál)lj azon pénzt méltóztassék fölvennyi s

újabi) jószágot a Méltóságos Úrnak conferálni.

Die 1^. Julij. Kenessei uramnakaz liire'k tudósításai

recommendáltatnak, kiválképpen Prainer hollétérl.

Die 13. Jidy. Niczki Pál uraumak, hogy a pozsonyi

l)unctumok megküldése a Mélt(')ságos Úrnak kedvessen vétetett.

Eadem. Dunán innét lév egész nemes vármeg)éknek
a venálék iránt tett limitátiójok corroboráltatik.

Die eade))}. Pet György uramnak missiliter replicál-

tatott : Minthogy pro liic et nunc nem lehetett impediálni
az ellenséget, az abdai sánczot csak In'zvást épétheti, (?) rövid-

nap csakugyan reánk akad ; azoiuban egy mázsa por és

6000 golyóbis transmittáltatik. Intimáltatott az is, hogy
Bolfort urammal való correspondentia folytatására nézve a
Tóközbi felét az ezernek árpási hidhoz szállítsa, a holott

is szorgalmatos vigyázás és szüntelen tud()sítás recommen-
dáltatik

;
provisiót peniglen a mi illeti : quártélymester Pesti

Máté uram Horváth Zsigmond uramhoz expediáltatott.

melybi semmi fogyatkozások nem lészen.

Eadem. Enyedi András vice-ispány uramnak ])aran-

csolat adatott, hogy divisiót tegyen néhai Pap János özvegye
és Pap István között.

Ifem. Szegedi Bálint cseszneki commendáns uramnak
megiratott, hogy a nemes vármegye íVeszpn'm) tisztjei ha
rabot küldenek oda. fogadja be.

47*
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Iteiti. Pet György vicc-culoncllus urainnak sci'io iiiipo-

iiiíltatott, hogy Sziget- és T(>közii('k búkét hagyván. Káha-
k(">/z('l cüiiteiitissiiiiiis legyen.

Ewlcm. Fodor Lászhi gyfilog colonellus uramnak
orderéhen intiniáltatotí. liogy maga, Balog és Benk Ferenc/,

uraimék regementjekhl kiválogatván annyit, a mennyit

gondol, conjungálja. magát Be/erédi urammal, semmit nem
késvén oda-föl, mihelen vége szakad a dolognak ; vivén

magával niunitiót is, requisitumokkal együtt.

Ifcm. Szekeres István lovas colonellus uramnak in

simili matéria Íratott.

Itetn. Tót Györgynek Íratott, hogy az iklényi pusztára

men aratókat fogdoztattassa meg Bolt'ort ui'ammal. ha meü
nem akarnak alkudni.

Eadem. A nemes várnu^gyéknek alimitátió publicáltatott.

Ea<le))i. Német-Ujvár))an passéroltatutt két vasvári

cái)tolonl)éli személy, ottbenn agonizáló pöspöknél lév
cáptolon-leveleknek kézhezvételekért.

Item. (Jsányi Ferencznek uti passus a Méltóságos Ur
számára val(> kívántató lovak keresésére.

Eadcm. Kún János uramnak missilis, hogy a i)roc:ít-

tal s clenodiummal és hintóval együtt siessen föl, a lovakat

pedig csak kézen is jártassák, hogy el ne romoljanak.

Eaderit. Lovászmesternek Ajék (j-yíirgy lova recom-

mendáltatik, míg Kassárl visszatér.

Die 14. Jiily. Bottyán János uramnak az idevaló

ellenségnek constitútiója megirattatik, és a minémö kétszáz

forintokat vett fel Eohoncz városátl tizeníJt liajdúnak meg-
szerzésére, mintliogy most Benkö Ferencz uram ezeré azon

hajdút praestáltatni kívánja a Tekéntetes Nemes vármegye

ííltal : tehát azon kétszáz forintokat honiticjílni ne terhel-

tessék endétett Bottyán János uram.

Die lö. JuJy. Gyri commendánsnak missiliter Írat-

tatott, hogy Komál omi Jstván uram íi;ít, és az szegénség

elhajtott marháit bocsáttassa vissza.

Eo<h)ii. Adatott grationális azoknak, kik lumekelötte

az Felséges Vezérl Fejedelem hívséget amplectálvjin.

uiegént labanczokká kív;íntak lenni, s most líjobban vissza

akarnak térni.

Eadciii. Fodor László óbester uramnak orderéhen

intimáltatik. hogy a vele lév commendérozott hajdúsággal

az idt faluzással el ne vontassa, hanem siettesse maga
útját szécséni táborra.

Die K). Jiily. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak
missiliter adatik értésére, hogy Prainer Csákántúl fölma-



KIVONATOK ITOtí -17WI. 741

scliérolván, ]\r()íívor('»kerékliez szállott. Nádasdi {)e(li<i; Köszefi-

liez. Tanácsolja ö Excellentiája, hogy egész hrigádájával ide

a szécséni táborban jöjjön. — conjunctis viribus az ellenség

infestátiójára inkilbl) reáérkezhetnek.

Eadein. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Horváth Zsig-

mond director uramnak sietve adatik értésére, hogy Prajner

Becsfa felé maschérol. Vigyázzon magára

!

Eadem. Bunicz Jánosnak, hogy az riek instantiája

recommendáltatott Kis Gergely uramnak. Megíratott mind-

azon;íltal. hogy annyival is jobban })i'(jtegálja emiétett colo-

nellus ui'am ket maga excessivus katonái ellen: maga is

kérje ö kegyelmét.

Eadem. Kis Gergely uramnak vett levelére replicál-

tatott : Az Lái)incson a Pinka-mellékire ítltaljíitt ellenségre

tovább is olly j(') vigyázassál legyen, s Balog Perencz uram
gyalogságával és álgyúkkal besfai i)assusnak elfoglalására

küldetik. Tudósítás recommendáltatik, hogy itt is ellene-

állásra készülettel lehessünk.

Eadem. Directoi- Horváth Zsignu)nd uramnak adatott

értésére az ellenségnek Rohoncz felé való kimozdulása, kire

nézve az tábort eleiben, szinesi pusztához kívánom orderez-

nem ; ne terheltessék sul)sistentiájokrúl disposítiót tenni.

st kedvessen venném magának idejíivetelét : ugyan további

motusunkrl disponálhatiuínk.

Eadem. Czirákiuí' asszonyomnak ])assus, Soproubúl

hogy kijöhessen.

Die 17. Jidij. Balogh Ádám uramnak replicáltatott

szerencsés próbájának dicséreti s további animátiója. Beze-

rédy urammal egyetértvén, az ellenséget infestálják unitis

viribus; a többi hadai Bezerédy uramnak utánna commen-
déroztatván, Dormándhoz (?) fog szállanyi : azokkal is conjunc-

tiót ineálván, alkalmas csoportra felesednek és sokat is

véghezvihetnek. Az rumi passushoz Balogh Ferencz ura-

nuit regementestül és nehéz l)agázsiával küldettem, magam
penig itt fogok subsistálnom : tudósétásit ide dirigálja.

Eadem. Brigadéros Balogh Ádám uramnak missiliter

intimáltatott, hogy orderitül ne várjon : hanem Prajner

corjjussa vigyázására lévén rendíiltetve, azt mellycslcg késérje

és a kicsapó és elmarad('> bag;ízsi;ít minden úton-uu'tdon

infestálni el ne mulassa.

Eadem. Brigadéros Bezerédy Imre uramnak hasonl('>-

képpen niissiliter. — Horváth Zsignuind tlirei-tor uram
missilis levele includáltatván az ellenség coustitútiójárül. —
intimáltatott kegyehuének. hogy azon levelének tenora

szerint tegyen disposítiókat.
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Eadeiii. Török Istvúii ni;iimi;ik rcplicílíjttott. hn^ry

l)(Ucs(Mi cselekedte: Bolfort iiruni seciiii(látiójára. az Györ-
hez érkezett r;iczsá<j;nak enijjtiíjjám nézve öt coniicíiii.ít

expediált. Gál Mái'toii elfo^attatúsával clszéllyedett hajdii-

siiuiiak ic^ciiientjélicz való a|i|)lic;íti('tja. niintliofíy Xyárv is

practeHíhílja, meg nem engcdödiietik,

Dir IH. Indiilgeáltatott a Mélt<)ságos Generális o

Excellentiája passnsa mell(^tt lo szarvas-marhákat a Dunán
Szent-! ványn;ll ;íltalliajtani kereskcíjés kedvéért, deixisita

tanicii in tricesiniis dcjionenda. Ha j(js János és Baki (Jvíirgynck.

Eiulon. Bolfort Ádám uramnak megiratott. hogy az

arató gyri rahokkal együtt az Hajszter szakácsa is kilio-

csáttatik. és hogy gyri vice-ispánynak Kövér Pál uramnak
megirattatott. hogy az ezer foi'intokat kegyelmed kezéhez

(jirigíUvíín. minden ])roteetió i?! nélkül siesse a ^Méltóságos

Úrhoz küldeni.

Eruhiii. Kisfaludy László uramnak cum repraehensione

replicáltatott : Miért az disposítiókat hontogatja? Köllett

volna Bezerédy és Balogh Ad:íni uraimékkal Soproniuiz

ment ellenséget késérteni és azt a végezés szerint utjáhan

megütni ; kinek is elmaradásával már nagy csüggedezés

vagyon az intentiónkban. Mindazonáltal, ha veritieáltatik

Mogyorókerék felé más rendhéli ellenségnek nyoiuid;ísa

:

aj)i)rol)álhatom az ellen menetelit, azéi't jó vigyiízás reeom-

mendáltatik : valamit ártalmára véghenvihet. elnémulássá.

Ha secundálásra lenne szüksége, bízhatik hozzám suecur-

sns végett; holott csak ex dicitur nobis relatione magjínak

imaginálta ezen hírt : nem illik, s bíicsülletére sem fog v;ílni.

de nagy számadásában állani, és akkoron nem kívántatv;ín

ott való maradása : minthogy már Bezerédi uram ntiin s<'m

érkezhetnék, jjjen szécsényi táborban.

JHe VK Jiily. Pécshelyieknek salvaipiardia adatik.

Eddciii. Szalay Pálnak, brigadéros Balogh István

uramnak liabutin rejjeriáló, Xádasdival való conjunctiója

alkalmatosságával tlönk lett megcsa])ása az ellenségnek.

és hogy nem kevés k;íi';tval kíillctt fíilnyomúlni Soprnny

felé, megiratott voltaképpen.

Díe ea'lciii. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak missi-

liter adatik értésére: ifivel az ellenségnek Kszög felé

val(') uyomakodásának liíi'e halLitik : azcumal vele lév ci^r-

l>ust nu'gindítván. szíinesi rétekre sz:íllétsa. maga penig ide

jöjjen bizonyos confoerentirira nézve, hogy azonnal kezdhes-

sünk az oi)er:iti(')k rendes foly:ís;íiioz.

Eadeni. Director Horváth Zsigmond uramnak missi-

liter adatik értésére (s egyszersmind hivatik a szükséges
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coiiferentiára maga is) Bczerédy ui-aiii cor])ussáiiak szönesi

pusztára való szállása, az c41eiisé{.nu'k iiiotussira nézve.

Eadem. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak missiliter

adatik értésére: Minthogy már az ellenségnek Köszögnél

lett conjunctiója : hogy étczakának idein brigadéros Balogh

Ádám urammal unit is virilnis, ha egyebet nem is, csak az

istrázsáit is béhajtogatván, lármákot indíttasson és inter-

turbálják.

Í/«f?eMí.Commissárius Virág Ferencz uramnak missiliter

intiináltatik : Lévén nagy szüksége Szécsénynél lév corpus-

nak kenyér dolgál)úl, azért minden idvontatás nélkül

valamennyi sült kenj^ér keze alatt vagyon, egészlen oda-

küldeni el ne mulassa.

Eadem. Balogh Ferencz gyalog cuiouellus uramnak

missiliter recommendáltatik a jó és szorgalmatos vigyázás;

kiváltképpen, hacsak Méltóságos Generális passussát nem

producálja: semminém katonát az hidon által a 1)agázsiá-

lioz ne bocsássa, sötinkább a tábor után repellálja. E mel-

lett az ott lév raboknak dolgát revideáltassa ; ott lévén a

Miklós mester, ha, kik comperiáltatnak. hogy már egyszer

confoederátióra léptek volna s lobonczokká lettek, mostan

elfogattatván, — akasztassa föl ket.

Eadem. Méltóságos idsbik Barkóczy Ferencz uram-

nak a kopházi actió, a communicátiók recommendátiójával

megirattatott missiliter.

Die eadem. Brigadéros Bczerédy Imre uramnak missi-

liter intimáltatott, hogy maga corpussával szálljon a péczeli

mezben, és írja meg Balogh Ádám és Kisfaludi Ijászló

uraiméknak, hogy magok ezeréivel ide a szécsényi táborra

compare:lljanak.

Eadem. Méltóságos ^Magyarországi Locumtenens és

Fgenerális uramnak Excellentiájának missiliter insinuál-

tatik Prajnernek Xádasdival val('> c()njuncti(')ja Kszög
táján ; azond)an az hadaknak strapáczájok lévén, i)r(i hic et

nunc aperto marté az ellenséggel contligálni nem lehet.

Die:^0. Juli), Szécséni táborba.n. Magyarországi Locum-

tenens uramnak missiliter alázatossan reconnnendáltatik

Méltóságos Generális Eszterházy Dániel uramnak által-

menetelivel mondandó szavainak és alázatos instantia dete-

gálási creditása iránt.

Die vadem. Gally András szabad-hajdúk hadnagya

passéroltatott Sümegre, bizonyos rácz rabnak elvitele iránt.

Eadem. Török István senátor és lovas fcolonellus

uramnak missiliter intinuíltatik. hogy mivel kívánván bizo-

nyos notabilis operátic'it tenni: nem gondolván sem posté-
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rangokkal, sem poni^ egyél), horvátországi motusokkal, az

egész bagázsiáját elhozván, Tóközben három compániát hagy-

jon, ki is corrospondenter legyen Bolfort urammal. — Portális

szekereit is magával elliozza, hogy alkalmatossabb subsisten-

tiája lehessen.

Die '21. Jníy. Méltóságos Fögenerális és LocumtenciiN

uramnak Excellentiájának credentionális mellett expediál-

tatott Méltóságos Generális Galánthai GróffEszterházy üánid
uram, az Dunán innét lévó ellenség constitutiójának infor-

mátiójával és az clavesekkel irott levelekre tett válaszadással.

Eadew. Horváth Jóseph uramnak missiliter recom-

mendáltatik, hogy Czenkhez conferálván magát, ottan az

sopronyi követekkel menjen végére sub manu valóságossan

:

mely felé szándékoskodik maga útját venni Eabutin?
Die 22. Juli). Nagy Mihály, Nemes Soprony vármegye

vicé-ispánjának ad suas reponáltatott, hogy tovább is tudó-

sítsa az Méltóságos Urat az ellenségnek Pozsonyhoz valét

nvomakodásárúl és Rabutínnak mely felé való menésérl.

Die 2-'). Török István colonellus uramnak intimáltatott,

hogy Kapuvárához menvén, ottan az Révai Gáspár hajdúi

belében szálljon az hídnak vigyázására, és Hollódnál lévn

hidat is reparáltassa.

Eadcm. Szécsénnél lév táborhelyrül. Bessenyei Lászh'i.

Szála vármegyei vice-ispány uramnak életére parancsoltatott,

hogy mivel Méltóságos Magyarországi Locumtenens és F-
genei-ális uram Excellentiája ordere tartja: dunántúli

operátióknak secundálására ellenség határi között az egész

hadakkal bizonyos nevezetes próbához kezdeni kívánok

;

azért nemes vármegye gremiumábúl fegyveressebb gyalog-

ságost compellálja insurrectióra, szabad nyereségre
;
legalább

ezer embert öszvecsoportozván. dirigálja Körmendhez, ott

találandó tisztem eleiben statuálják magokat.

Eaem. Enyedi András, Nemes Vas vármegyei vice-

isi)ány uramnak hasonló stylussal exaráltatott : hegyháti

lakosok közül mentül felessebbet ugyan Körmendhez csoi)or-

toztasson.

Die 24. Jidy. Horváth Zsigmond uramnak. Kisfaludi

László uram regementjének exoriált tumultiisi s difticultási

e()m])lanatiójára Hegyfaluhoz compareálni ne terheltessék.

minthogy az elbbeni terminus exspirált.

Itnn. Kisfaludi György brigadéros uramnak. Lévén

szükségem az kegyelme praesejitiájára: azért ne késsen

házánál, hanem jöjjön Hegyfaluhoz a táborra.

Die 2-'). JuUj. Török István colonellus uramnak inti-

máltatott, hogv már ne vegye nuiga útját Kapuvárnak.
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lianeni az corpiislioz i('ij,i<">ii az Hegyfalunál lév táborra,

hagyván öt coiiii)ániát az rábaközi és tóközi vigyázásra ;
—

maga mindazonáltal emiétett colouelhis uram személye

szerént azon öt compániával Rábakíizben maradhat.

Eadfíni. . . . !Ureí< Jiely.) László obrst-lajdinant uram-

nak iutimáltatott, hogy Méltóságos Galánthai Gróif Eszter-

h;ízy Dániel vice-generális uramat confuírozza által az Dunán.
Eadem. Méltóságos vice-generális Gralánthai Grróílf

Eszterházy Dániel uramnak az corpusnak az hegyfalvi

rétekre való menetele missiliter, több occurrentiáknak tud(')s-

sításával megirattatott.

Eadem. Megindulván szécséni tiiborhelyríil cirea horam
octavam antemeridianam, penetráltunk az hegyfalvi rétekre

circa horam secundam ]iomeridianam ; ottan mintegy három

óráig mulatván, újol)baii megindult az egész tábor és jutott

az csepregi rétekre. Tandem
die 2k). Jidi) csepregi réteken subsistálván, nem volt

azon nap semmi prothocolatióra való expedítió. Hanem
d/ie 26. JuHj azon tábori-helyrfll Íratott (mefi) ]\rél-

tóságos Magyarországi Locumteiiens és Fgenerális uram-

nak a tábornak Lóshoz vah) szállása és onnét Austriában

pró1)ának institútiójára becsapó szándéka.

Eade?u. Benk Ferencz uramnak intimáltatott, hogy

intra spatium viginti (juatuor horarum az maga regement-

jéhez conferálja magát, hacsak az ])rófiisnál nem kívánja

magát találni tisztjeivel együtt.

Eadem. Brigadéros Bezerédi uramnak megiratott. hogy

cum reflexione s jó dis])osítiól)an hagyván a hadakat, siessen

Lósra, mivel maga is Méltóságos Generális uram Excelr

lentiája a táborral együtt oda transferálja magát, hogy

operatióink további gyümölcsös conjunctiójárul jó móddal

lehessen consultátió.

Eadeiu. Török István uramnak megiratott, hogy, h;i

bizonyos Haiszternek (3vár tájékára vah') szállása : investi-

gáltassa s adja értésére az Méltóságos Úrnak.

Eadem. Horváth Zsigmond director urnmnak adatik

értésére, hogy az Méltóságos Úr az lósi rétekre szállott.

Siettesse oda útját, hozzon magával bizonyos pénzt is. hogy

az desertéreket kitizcthessék,

Eadem. Ivániaknak parancsoltatott, hogy Kis-Farkas

Mihály uramnak Ebergényi László obligatóri;íja ti-nora

szerént fizessék meg az adósságot.

Eadem. Bezerédi Imre brigadéros uramnak adatik érté-

sére, hogy Bottyány Ferencz uram sógorának Gréczbül Német-

Ujvárban való szabados kijövetele iránt adjon i)assust.
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Eadfíin. DoiiKjiikos iSáiJiuel urauiiiak luissiliter leplic-íl-

tatott, hogy pro hic et iiiinc melléje nem lehet adjuuííálni

az hadaknak. Hojíy penijí knánsága szerént az mellette

lév bárom zászló helyett ollyas. a mennyi számú küldetnék,

a kinek a táján semmi majorsága és gazdálkctdás.i a

mostani idöhez képest nem volna : de mivel nem találk<»zik

az egész hadakban ollyas, tehát csak szorgalmatoskodjék az

eloszlott katonáinak öszveszedésében, s hogyha az ellenségnek

számosabb machinatióit értendi. — simontornyai commen-
dáns Grajner Antal uram, corres])ondenter lévén, melli^te

lév háromszáz hajdúkkal succurrálni fog. Az mundér-posztó

mivel kiosztatott : Méltóságos Generális Marschalli Locum-
tenens Gróft' Eszterházy Dániel uramnak általmenetelével

ríividnap fog (új) küldettetni, fogyatkozása nem lészen. Az
kívánt rabokat is penig, csak emberét küldje, kezéhez veheti.

Erulem. Senator Török István uramnak recommendál-
tatik Méltóságos Magyarországi Locumtenens Székesi Gr(')ff

Bercsényi Miklós uramnak szólló levélnek Gönyönél valé)

általküldése.

Eadem. Domonkos Ferencz uramnak missiliter adatik

értésére, hogy az Benk uram hajdúi által Sümegen lév
Fodor uram hajdúi fölváltatván, fCíöA-c//' a táborra expediiilja.

Dic 'Í7. Jnli'i. Lósi tálorhelyrül megindulván. Endrüd-
iiez érkeztünk circa horam 11-mam meridianam.

Eadem. Méltóságos Generális Barkóczy Ferencz,

Károly Sándor és Csáky István uraiméknak re])raesentál-

tatott missiliter Bezerédi uramnak szerencsés actussa. mely
alkalmatossággal rabul kilenczvent hozván, mindenestül

háromszázig valót megfogattak.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes Director Horváth Zsig-

mond uramnak adatik értésére Endrédhez vah'> tábor szál-

lása, s recommi'iidílltatik : az lajb-gvardi;inak bár csak egy

hóra való íizetésül egy tallérbéli consolátiója impendáltassék,

s idejövetele acceleráltatása svadeáltatik.

Eadom. Török István uramnak intimáltatott az tábor-

nak Szent-^rikl(')S és Röjtök kíizött lév szállása. Az Óvár
eleire való szorgalmatos vigyázás recommendáltatik ö kegyel-

mének.
Eadem. Domonkos Ferencz uramnak transmittáltatnak

az Sopronnál elfogatott rabok, kik között minthogy tisztek

is vannak: illend szállást és tisztességes asztali subsisteutiát

rendeltessen az commissariátusság részérl, Diskai Ferencz

commissárius uram által.

Eadem. ^Nféltóságos Magyarországi Locumtenen> es

Fgenerális uramnak Excellenti;íj:tnak az sopronyi dicsé-
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rétes actus geimine repraesentáltatott. s továbh mitév
légyen Méltóságos Generális-Campi-Marsclinlliis uram ö

Excellentiája, — elváratik tudósítása.

Eadeni. Nádasdy Ferencz uramnak missiliter rejionál-

tatott, hogy ha az császár részérl az raboknak szabadulását

nem impediálja : a mi részünkrl nem lészeu semmi foizvat-

kozás, — st kei'esztényeknek tartván magunkat, nem gyíi-

nyörködünk sem egy, sem más i'észrl való raboknak hosszas

tartóztatásokban. Az kívánt Haiszter szakácsa ex discretione

elbocsáttatott, azért Domjány hadnagyunknak, úgy az négy
vagy öt diagonyosoknak és egy lail)-gvardiabéli soldátii;ik

mentíilhamarébb vah) elbocsátássa recommendáltatott.
Endciit. Domonkos Ferencz sümegi commendáns uram-

nak megparancsoltatott : óberster Fodor László uram rege-

mentjére nyolczszáz töltést s háromszáz üveg-kézigran<ítf»t

küldjön.

Ifpm. ('(idem. Mélttiságos Grenerális Bark<)czy Ferencz
uramnak az kopházi actió voltaképi)en megíratott.

Eadem. Lósi plebánus Kürti János uramnak passus

adatott, mely mellett az raboknak szabadul.-ísok végett

bejárhasson Sopronban.

Die 28. Jidy. Viczai Adámné asszonyom lósi tiszttartója

passéroltatott, hogy lósi jószágbúi néha-néha Hédervárra
szükséges j)rovisiót szállítson be az asszony és árvák sz;íni;íra.

Eadfíui. Nagy Mihály vice-ispány uramnak megiratott.

hogy az zsebeházi nemességet tót-keresztúri polgárok ellen

manuteneálja és protegálja.

Eadem. Török István colonellus uramnak intimáltatott,

hogy az szükséges comniunicátió az dunai passuson szabados-

sabban folyhasson: sznyiekben adjur;iltasson, az kiket alkal-

matossaknak itél, hogy minden fogyatkozás nélkül mind az

túlsó részre, mind az innensre folytassák.

Eadem. Bolfort Ádám uramnak intimáltatott, hogy

az gyri pusztaságon szorgalmatossá)! vigyázván, a mennyire
lehet, az szegénséget oltalmazza az ellenség excursiójátúl : és

minthogy az szegénységnek oltalmára hoc rerum statu az

hadak nem érkezhetnek : megengedtetett, hogy a szegény-

ség accomodálja magát az ellenség disposítiójához.

Eddeiii. Kenessél István secret;írius uranniak az sop-

ronyi dicséretes actus pei- longum et latum. holmi oeconomiá-
nak recomnu'udátiójával (egi/iitt). megirattatott.

Eadem. Török István colonellus uramnak intiniiíltatott.

hogy az zsebeházi nemességet tót-keresztúri polg:írok ellen

manuteneálja és protegálja.

Dii' :^!K Ju/jj. Kapuvjíri v;írosiíiknak protectió adatott.
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Eadciit. JjczfiL'di Kli'iiu usszoiiyuak, uéhai Nemzetes
Vitézl Mái'ü Sándor meghagyott özvegyének petöházi és^

l)iiiiiyei jószágra protectió adatott.

Eadcui. Nemzetes Vitézl Pethö György uramnak
missiliter adatott értésére, hogy a minémö hat protectio-

nálisokat az Nyúláson lév helységekre kiosztott, azok taxá-

ját secretariám kezéhez administrálni mentülelbb ne terhel-

tessék ; nemkülömben az Kábczán három-négy helyett hidat

erigáltasson titok alatt, hogy a midn liábaközben akarnám
magamat transferálni : egész táborommal, szekerekkel s muni-
tiókkal lehessen általmennyi, — készen legyenek ; gv az

Jendnél is némely kelket, kompot és más vizi eszközeiket

siettesse elkészéttetni.

Eadeni. Endrdi táboron. Nagy Mihály, Nemes Soji-

ron vármegyei vice-ispány uramnak, mivel kegyelmének
már jn-aevie intimáltatott az provisió megszerzésérl s nem
administrálta. — executió küldetett.

Dk' ')(). J/i/y. Tbidem. Rohonezi és a táján lév
szabókra parancsolat emanált, hogy Szombathelyre confenü-

ván magokat, erga debitam taxám, a holott is intertentiójok

lészen. IVIéltóságos Fgenerális uram Excellentiiíjn drago-

nyos-regementjenek mundérját varrhassák.

Eadeiii. Enyedi András, Nemes Vas vármegyei viee-

is])ány uramnak missiliter, hogy Petróczi uram kárvallási-

ról, törvénví'ssen revideáltatván a dolgokat, tétessen igazságos

satisfactiót.

Eadoiii. Petróczi .János laib-gvardiáin-Cftc/?^ hadnagyom
])assíroltatott Szombathelyre.

Iteni, cadon. Nemes Sopron vármegyének Dunán áltnl

Fölséges Urunkhoz küldend deputatussinak passus.

Eadeiii. Kszeg városának bizonyos considerátiókra

nézve maga dejjutatusinak egyszer Sojjromban vagy Bécsl)cn

való menetelek indulge;íltatott.

Eadnn. Nagy Mihály. Nemes Sopron vármegyei vice-

ispány uramra küldött execútiós katonák Sós Péter név
tizedessének contra-ordei- küldetett, hogy su])ersedeáljon

az kegyelme házánál val('> exe(iu;ílástül. függjön az

kegyelnie disposítióitúl, és a hova togja tet küldeni, aho/

alkalmaztassa magát.
Eddciii. Czeli benedictinusok stílri majorokra s ott

találtathatt't gal)ona-terniésre és azon majoi-lu)Z tartozandó

más helyek határ;ín való dézsmájokra speciális protecti('>

adatott.

Eadoni. Ers István postamester uramnak missiliti'r

adatott instructiójában, hogy Horv;íth Zsigmond uram-
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mai nionyon)kei'(''ki tiszttart(')nál és Soinu-ivi uram hatl-

na^yáiiál lév summát ex iiitejíro percipiálván s az 800
forintokat ezerre kijjótolván. assignálja Horváth Zsiíímond
(lirector uram kezéhez, a többit komornik Sibrik István
kezéhez.

Eadem. Tekéutetes Nagyságos Prínyi Eöi-zsébet

asszony hédervái-i tiszttartójának, Mészáros Györgynek passus
resolváltatott, hogy l('isi jószágához is divertálhasson s onnand
visszamenet egy-két szekér gabonát levihessen.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Horváth Zsig-
mond director uramnak Musli-Szalaj Ja kai) név borliély

instantiája, adjustáti<)ja végett reconmiendáltatott.
Dic -ll. Jii/j). ^íéltóságos (jrenerális-Locumtenens

Eszterház JJániel uramnak Íratott, hogy az ellenségnek

motussira nézve az Méltóságos Úr, Fgenerális Ih-unk paran-
csolatja szerént, az ellenséget kívánván irritálni. — veszi

igenessen útját Rust. Eeketevjíros, Nezsider és Kis-Marton
felé. Annakokáért kéretik cndétett Generális uram, hogy
siettesse maga útját által az Uunán, úgy, hogy ezen darai*

földnek consolatiójára mentlliamarébb visszatérhessen.

Eadriii. Senator Telekesi Töríik István uramnak mi>-
siliter intimáltatott, hogy ex praemissis rationibus a K;i])n-

várnál lév hidakat olly készülettel tartassa, hogy a midn
a Méltóságos Úr az hadak l)agázsiáival és muniti(')val K;íba-
köznek menend, minden késedelem nélkül ;íltalk(ilt(i/lu*sscn.

Tnndevi die jiruiia nieusis A>f(/n.<fl endrdi táborral
megindulván az hadakkal, penetráltunk keresztúri státi<')ra

circa horam 2-dam i)omeridianam : az liolott is in oecono-
micis Íratott Baka Miklós uramnak.

Ifí'7n. eadem. Tgvan keresztúriaknak salvagvardia
adatott.

Die :^-''"- A/i(//isfl. Kegveli hat óra tiijban megindul-
ván az tábor, szép rendelt seregekben, minden készülettel

maschéroltunk Bolf név helység mellett igenessen Rustnak.
circa horam 2-dam a hol egy kevés vártatva subsist;ílv;ín,

azon vái'ost Isten szerencséssen kezünkl)en adta i)er cajjitula-

tionem, a benne lév gvardizont commemhínsával együtt
Soproniban expediálván.

Eadem. Circa lioram 9-nam vespertinam megindulv;ín.
a tábor jienetrált Fehéregyházhoz circa mcdiam noctis.

az holott meghálván, másnap, úgymint
dtc S. Aufiuxti azon t:í borhely rül megindulvjín. circa

horam H-tam matutinam maschéroltunk Feketeváros felé.

s ottan a réteken subsistálván. a ]\réltóságos TJr tett ollyau

disposítiókat, hogy Balogh Adiim uram háromezered magával
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egy folöl. Botka Ádám iii;mi kétezeicd magával más felöl.

Ujkéri kajjitáiiy uram ötszázad magával harmadik felöl.

Pozsony tájékán, becsapjanak AustriáLan és mindennémö
liostilitást mutassanak az ellenség ellen; kit is foelicissimc

végbenvivén, nagy nyereséggel tértének vissza. Azomban
(lie vddem a Méltóságos Ur is a lovas hadnak residui-

tássával és az infantériával, munitióval igenessen masché-

rozott Nezsider névö városnak, az ki mintegy antemuráléja

volt az Fört mellett lév városoknak, és Austriának is

tartalékja ; a hol rei)eriáltatván egy igen reguláris bástya,

dugva tele munitióval s praesidiáriusokkal : azon sánczot

Isten ö szent Felsége egy ostrom után vérrel kezünkben
adta: a bennelevkben felessen levágattatván, mintegy hat-

vanig való német esett rabságra, magunk népének kevés

veszedelmével. Az városa pi-aedára hányattatott.

Die eadem. Megtérvén onnand visszafelé, újobban

mentünk az feketevárosi rétekre és ott subsistáltunk virradt-

korig, s onnéd
(He 4. Augitsti megmozdulván, tértünk niegént liust

városához, a hol subsistálván egy kevéssé a Méltóságos Úr.

azon megnevezett rustiak impetrálták magoknak most megírt

Méltóságos Ur kegyelmes protectionálissát irás szerént : és

onnand megindulván, ])enetráltunk Hidegség névö helységig.

Eadem die onnénd mindjárt nyomban megiratott

Török István senator és^ colonellus uramnak szerencsés

operátiója a Méltóságos Úrnak, — azért visszatéi-vén az

hadakkal, veszi maga útját nyugodalom kedvéért Kábakíiz-

nek. kihezképpest az elbbi intimatió szerént a kapuvári

hidakkal készen várja.

Die . Augusti az hidegségi táborhelyrl megindulván
circa horam 8-tavam matutinam. a táboi- egész Czirákig

masérozott, a Méltóságos Úr Szent-Miklós felé tévén diver-

siót, a honnét intini;íltatott a körülbelöl lév faluknak, hogy
az kelket elkészét tessék.

Die 6. Augudi. Azon helyen rostogot tartván az hadak,

kótyavetyéztenek ; ottan semminém ex])edítiók nem voltának.

Die 7. Ezen diadalmas aetiétk cum genuina relatione

megirattak per longuni et latum ^Méltóságos Locumtenens és

Fgenerális uramnak Excellenti;íjának. s úgy szintén több

corres])ondens uraiméknak Nagyságoknak, kegyelmeknek,
kiknek datumja tétetett pro 10-ma hujus.

Etidi'iit. Tekéntetes Nemzetes Mtézlö Bezerédi Imre
brigadéros uramnak order szerént intimáltatott, hogy öt

vagy hat regementtel vegye igenessen Sopron felé utj:ít.

Sopron felé, úgy az ellenség motusinak vigyázására.
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Eddeiti. In simili Balogli Ádám uramnak, hooy maga
brjgíídájával coiiferálja magát Csoniálioz, hasonl(')képpc'ii az
ellenség motusinak vigyázására.

Eadciu. Török István uramnak eadem tenoré intimál-
tatott, hogy maga regementjével vigyázzon Gyr és T(3közre.

Die (S'-^'«- Johan Prauner feleségesti Bécsben ])assér()l-

tatott, maga szabadulása végett.

T)ie !)-''" Azon táborhelyrl Írattatott Ruszt városiak-
nak, hogy az accordáért a contractus szerént való obtin-
genst Eadostics kapitány uram által mentlhamarébb
küldjék meg.

Eddoii. Circa horani 7-mam matutinam megindulván,
az tábor érkezett Kenyérdhez, az holott az nap semmi
expeditió nem volt, a Méltóságos Úr Csöngére menvén
Bezerédi uramhoz, az hol is estig distrahálta Excellentiája
magát.

Die 10. Aittj/isti Tekéntetes Nemzetes Vitézl Kis-
faludi György brigadéros uramnak három regement lovas-
ságbl és kétezer gyalogságbúi álló corpus recommendálta-
tott commandója alatt, ollyan retlexióval, hogy 11-ma az
egész cori)ussal megindulván, vegye útját Dömk és Yatt
között lév rétekre, az holott jó communicatiót tartván
brigadéros Bezerédi és colonellus Török István uraimék-
kal, mindaddig subsistáljon, valameddig vagy újabb inti-

mátiómat nem veendi, vagy az ellenségnek nyomakodásiít
nem értendi.

EudcDi circa lioram 8-vam matutinam kenyéri tábor-
búi megindulván. Devecserben szerencséssen érkezett a Méltó-
ságos Ur circa horam 6 vespertinam.

Die 11-'""' AiuiusH. Tersánszki István uramnak meg-
iratott, hogy az regementre kívántató mundérung clkészi-t-

tetésében egyetértvén Somogyi Ádám urammal. íiovahama-
réblj allaboráljanak.

Die i^^." Ugyan Devecserbl Kisfaludi György uramnak
megiratott, hogy Szekeres uram ezerét assígnáija Balogli
Ádám uram commendója alá, maga ezeré "pedig menjen
Bezerédi uramhoz

; személyében pedig maradjon az corpus-
nál és orderhez alkalmaztassa magát.

Eadem. Balogh Ádám uramnak intimáltatott, hogy
maga, Somogyi Ádám és Szekeres uraimék ezeréit vegye
maga mellé, igenessen siettesse útját Simontornyáuak. a hol
is azon íiszvegyült ráczságon tegyen egy nevezetes csapást.

Eadem. Bessenyei László uramnak, hogy az földnépét
csoiiortoztassa öszve; vegye útj:ít Fok f Sió-Fok) felé, és az
rácz ellenséget impediálja.
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Eade)it. Pillái Gyíirgy hadi fporkolábnak. Iiogy Kcs/t-

helen, Tapíjlczíín és Szigligetl)en szedje föl az tVildje népét

s assignálja Bessenyei uramnak.
Etidoii. Török István urauinak, hogy az kegyelmére

hizott pacliétoin szerencsés általnienetele végett küldje maga
lecognitiüját hov;íhamarél)h.

Eadem. Pap Istvánnak, hogy keze alatt lév haj('»khnl

n Méltóságos Ür ])arancsolatjábúl kettt Radó Pál uram
el fog hozni ; azért mihelyen ugyan ü Excellentiája levelével

Oíhiérkezik, assignálni el ne mulassa.

Eacjn, Devecserbül. Brigadéros Bezerédi uramnak
adatott értésére Felséges Urunktól vett levelének continen-

tiája és Trencsén alatt történt harcznak alkalmatosságá-

val hadaink confusiója hogy nem oly valóságos, a mennyire

terjedt füsti, (hire) ; azért meg ne tántorodjon intentiój.-íhan.

st másokat is animáljon : juert már recoligálták magokat
hadaink és de novo az operatiókhoz fognak. Transmittiíl-

tatott e mellett in origináli Grajner Antal uram levele ö

kegyelmének, kiben Íratott, hogy Generál Kraicz ötezei-

rácz s horvátsággal Simontornya felé nyomul ; annak azért

excursiói ^impediálására Balogh Ádám uramat rendelvén.

Somogyi Ádám uramat küldje dömki táborra vissza, ottan

Szekeres uram ezeré és a dragouyos-regement adjungáltatik

ö kegyeknek mellé s expediáltatik a Mezöföldre. Committál-

tatott e mellett : Bezerédi írjon Enyedi András és Horváth
Jóseph uraiméknak, a földnéi)it insurgáltassák. mentül
számossabbat és fegyveresseblieket.

Eddem. Replicáltatott Grajner uramnak : ]\'oha nehe-

zen hihetni az Generál Kraiczczal annyiszámu ellenséget

lenni : mindazáltal nem is praetereálhatni ; kire nézve Balogh
Ádám uram az ellen expediáltatik három regementtel,

azonkívül Veszprém, Szála, Vas és töbl) vármegyék föld népe

(iszvecsoportoztatik. Domonkos Sámuel uramn;íl insiiuuílja

magát de nccessariis assistentiis s legyen correspondenter

:

ha azonban obsidiója történne, heroice viselje magát, bent-

lévket animálja. Baranya vármegyei marhát megtartóztassa,

subsistentiájára a praesidialist;íknak.

Eadi'ni. Devecserbül Fölséges rrunknak és MéltósiigoN

Locumtenens s Fgenerális uramnak treucséni harczrúl irott

és i)ercipiált levelekre válaszoltatott ; minutái pariáltattak

piothocolombíin.

Eiiili'tn. ^Méltóságos Generális Károli Sándor, Barkóczy
Feiencz és Szluha Ferencz uraiméknak alterna tini meg-
íratott Rust városának per absolutam capitulationem. —
Nezsidernek pedig ers ostrommal tlünk való megvételek.
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Eadc-ni. XpiíU'thi LTVÜrgy érsek-újvári kulcsárnak iiieg-

iratott, liügy az liá/nál lév haucz-kiiechtet s házigazdílt, ha

kedve lesz reá, megmarasztván, a tavalyi fizetését ígérje meg
néki ; a Játórúl kaszáitasson ; a provisiók speeificáti<')ját

küldje meg ideáltal, s tovább is recurráljanak Szliiha

uramhoz : kíván complaceálni akármibi.
Emlcni,. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Türük István

uramnak megiratott, hogy addig a míg Devecserben divertál

a Méltóságos Úr, szorgalmatossal! vigyázzon. Tett oly dis-

posítiót a Mélt(3ságos Ür, hogy Balogh Ádám (Ferenci Yj

uram maga mellé vévén a gyalogsilgot. két l)ataliont két

munitiüval Jeiidhez, más kettt ugyan két álgyúval Kapu-
várhoz avagy is Árpáshoz tegyen.

Eddcm. Bezerédi uramnak ezen disposíti(> megíratván,

iiitimáltatott, hogy egyetértvén Török Jstviín urammal,

dexterizáljanak.

Eadchi. üti passus Beniczky Sándor dragunyus-rege-

mentbéli hadnagy, rabjaink szabadításának ok;íért Soprom-
ban való menetelire.

Eíuh'ui. Domonkos Ferencz sümegi commendáns uram-

nak, hogy Csobánczbúl s Csesznekbül mind öszvehozatván

a rabokat, a Sümegen lév tiszt rabokkal együtt küldje

Szombathelyre : mivel Níidasdinak nálam lév assecurátiója

szerént, mindenütt lév rabjaink kibocsáttatnak.

Eadcnt. Kis Gergely uramnak orderében intimáltatott,

hogy noha rendeltetett ugyan a Lápincs-mellékire vigyázásra :

mindazonáltal az ellenség constitutiójára nézve, a midn
veszi Bezerédi uram intimátióját, azonnal oda, az hová

kívánja, mellette lév corpussával transferálni és disposítiói-

hoz magát alkalmaztatni el ne mulassa.

Dte ÍH. Au(jiisti Nemes Vas v;írmegyei vice-ispány

Horváth Jóseph és Enyedi András uraiméknak intimál-

tatott, hogy hovahamarébb az tVildnépét insurgáltassák

s^ bizonyos deputiílt helyre contrah.-ílják. hogy az ]\[éltós:ígos

Ür maga is megtekénthesse.

Eadem. (jrrainer uramnak intimáltatott, hogy briga-

déros Balogh Ádám uram disposítióihoz alkalmaztassa ma-
gát; az simontornyai két (lords-/ sereget adja ki Balogh

Ád:ím uram mellé.

Et(dein. Badostics Ad;ím uramnak iiitiiiuiltatott. hogy

brigadéros Balogh Ádám uram és maga között vigeált

controversiáját félre tegye, az haza szolgálatj;íban briga-

déros uram intimátiój;íhoz alkalmaztassa magát.

Endciii. Brigadéros Bezerédi Imri; uramnak megira-

tott, hogy a Fölséges és Méltóságos Urak levelét azért nem
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küldötte; iiiC'g ;i ^léltóságos l'r, Lugy clavesekkel lévéii írva.

maga sem tudja contiiientiííját. (?)

Endem. Tekéntetcs Kisfaludy (ivörgy uramnak meg-
íratott, hogy közel sem úgy lett az treucséni harczuak kiuu^-

netele, a mint hire volt,

Eadcm. Az Méltóságos Ür Devecserbl dél tájban meg-
indulván, estvére hatóra tájban füredi savanyóvizhez érkezett.

Die 14. Aufjtisfi. Gellért ]\riliálynak parancsoltatott,

hogy igenes útját Foknak, Simontornyának (revrtt). Pécs

táján öszvegylt ráczságnak az táborát : in quibus constitu-

tionibus vagyon? expiscálja, és valóságos reportumot hozzon.

Ecuh'Di. Domokos Sámuel uramnak adatott értésiTc

hogy Palotán jó vigyázassál lévén, szükséges disjjosítiókat

tegyen s valamely hadat az lovassábúi küldjön Bal(»gii

Ádám uram mellé, s magát is kegyelme disposítióihoz

alkalmaztassa. 1^

Die ti). ^?íy7^<c^f^^~Palkovics Ferencz commissárius

uramnak megíratott, hogy hagyjanakj)ékét az okoskod;ísnak.

Pap-Keszitül induljon meg ;
Balogh Ádám uram maga hirivel

üsse meg azon rácz ellenséget.

Emln. Luka Benedek uramnak megíratott, hogy azon

szorgalmatoskodjék : mentül uagyolib számmal s fegyveresseb-

bén lehessen fölszedni a földuépit, és a midn intinuític'iját

veszi Balogh Ádám uramnak, azonnal conjungálván magát
kegyelmével, disposítióihoz alkalmaztassa magát.

Die Ki Domonkos Ferencz commendáns uramnak
megíratott, hogy mivel Simontornyán egy mázsa i)uskaporn;íl

több nincsen : küldjön négy mázsa puskaport, kétszáz üveg-

kézigranátot s ferslóggal óngolóbjsokat. mentülelébb lehet.

Eadcm. Brigadéros Balogh Ádám uramnak megíratott.

hogy mivel már annyira penetrált ö kegyelme, haszon nél-

kül vissza ne térjen, ha lehet. — bátor Szigetvár és Pécs

között legyen is azon rácz ellenség.

Eadem. Brigadéros Kisfaludy György uramnak img-
iratott, hogy ha a laíbgvardiát s dragonyos-regemontet kí-

vánná Bezerédi uram: ne többet, hanem 8U vagy 60-at

bocsásson el közlök, — a mellett kétszáz g^'alogságot.

Eadem. Grajner uramnak adatik értésére, hogy ezután

Palotánál lév porházl)an csinált ])uskaport mind Simou-
tornyíTra hordassa s convertálja.

Eadem. Horváth Ferencz simontornyai commendáns
uramnak per omnia in eadem matéria Íratott.

Die 17. Aaijasti. Bakács Lukács uramnak megíratott,

hogy az kesztheli iusurgált fíildnépét szállítsa zsídi rétekre.

s ott subsistáljon ad ulteriorem dispositit)nem.
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Eadent. Bessenyei László Szala vármegyei vice-ispány

uramnak adatott értésére, hogy az földnépét hováiiama-
rébl) siettesse insurgáltatni és zsidi rétekre szállítsa ad
ulteriorcm intim.'itionem.

Eadem. Brigadéros Kisfaludi György uramnak meg-
íratott, hogy a laibgvardiát s dragonyos-regementet és két-

száz gyalogot küldje Bezerédi uramhoz.

Endem. Szarka István ui-amnak intimáltatott, hogy
Sümegen iviboskodó. törvényre attrahálandó személyeket

investigálja s revideálja dolgokat.

Eadem. Tihanyi apátúr uram halászai, révészei s

vadászai és más hivatalos szolgái a personális insurrectiótúl

olyformán immunitáltatnak, hogy a mely tisztnek incumháhia
fölszedések, a Méltóságos Urnái insinu.'ílja magát : kész

másokat állítani érettek. A nemes vármegye is az igaz-

ságos proportió szerént extendens facultásokért csak im-

mediate (in med'iefrde'^) conti'ihuáltassa.

EadciiK Domokos Sámuel uramnak intimáltatott, hogy
az szent-istvániídv szóleit gvarnizonbéli hajdúk kártételektííl.

distrahálásátúl oltalmazza.

Die 18. AurjHsti. Brigadéros Balogh Ádám uramnak
missiliter adatott értésére, hogy Siklós és Pécs között lév
rácz ellenséget maga hírivei — ne sokat okoskodjék! —
üsse meg.

Eadem. Hadó J^ál uramnak megiratott, hogy a Dun;ín-

túl való hireket jobban explicálván, hováhamarébi) tudósítsa

Excellentiáját ; mnga praesentiáját is. valamikor hozza

Isten, szivessen látja.

Eadem. Felséges Urunknak az Fejér-vármegyei és

budai szegénység azeltt érsekséget s praepostságot, most
])edig Felségét concernáló dézmájok relaxátiójáért (he-)

nyújtott instantiájok megküldetett.

Eadem. Lénárt J;ínos tiliani patikáriusnak passiis

adatott, hogy orvosló szereivel sebesseinkhez s betegeinkhez

szal)adon járhasson.

Eadem. Szent-mártonyi, Szent-Benedek szerzetin lév
barátok instanti;ijái'a a somogysági katonákra pai-ancsolaí

adatott, hogy az Ilegulamentum szei'ént az földesúrnak

obveniáló dézmát tartozzanak kiadni.

Die 19. Aa(/asfi. Luka Benedek uramnak megiratott.

hogy Fokhoz s egyebüvé öszvecsoportoztatott földnépit

Zsidhez gyülekeztesse. mivel ott maga az Méltóságos Úr meg-
mustnilja ket.

Eadem. Brigadéros Balogh Ádám uramnak missiliter

intimáltatott, hogy valamint életit s böcsületit szereti: félre-

48*
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túví'ii jiiiiidfii (unsultatióit, senki opinií'tjának ne fn;;<'ilj(Mi,

hanem, Ijútor több légyen is az ellenség, ba külömljt-n nem,
éjjel is rajta ütvén azon r;ícz ellenségen, egy nevezetes

csapást tegyen.

Eadem. Gál Andrásnak parancsolat adatott alatta

lév szabad-hajdúira, hogy tle dependeáljanak és helyes

dispositi('>ih(iz alkalmaztassák magokat : mert egyébaránt

Pubii György porkolál) arra ordereztctett. oly instructi()val,

hogy az olyan. zászl(')n kívül, szabad szakálra jáit'i refrac-

táriusokat akasztassa.

Eii'leii'. Balogh Ádám uramnak adatott értésére, hogy
m:ír holnap Deveeser felé megindulván a !Mélt('>ságos Ur,

azéit kegyelme maga staphétait arra dirigálja.

Die :^0. Auf/iisti. Füredi savanyóviztl circa horam
7-mani matutinam megindulván, délre Yázsomban érkezvén,

a honnan is megindulván. Devecserben érkezvén circa hoiam
4-tam vespertinam. —

Ihideni. eadein. Horváth Zsigmond director uramnak
íratott, hogy Szombathelyen nem tanácsos maradása kényel-

mének, mivel Haiszter általjvén a Dunán, alkalmasint

l)éérkezik két nap alatt Kábaközben ; e mellett bizonyos

(•(•iisnltatiónknak okáért is szükséges hozzám jövetele.

Eadent. Török István uramnak megíratott, hogy bizo-

uyossan általjíivén a Dunán Haiszter. szándékozik Kábakíiz-

ben ; kihez képpest jó vigyázásban legyen, és jó disposítióban

hagyván regementit. — siessen ad consultationem dobrókai

táborban.

Eadevi. Brigadéros Kisfaludi György uramnak meg-
iratdtt Devecserben érkezése az Méltóságos l'rnak. és hogy
holnap kimegyen Excellentiája a táborl)an : azért tegyen

jó disjjosítiót a hadak között azalatt.

Dlc '^1. Aminsti. Kenessey István secretárius uramnak
az gyriek kiküldíitt, szüret iránt való contractus s egyéb

;íllapt>tok végett való postulátumi transmitt.-iltattak az füredi

szava ny(')vizhez, oh" véggel, bogy azon dolgok iránt teeml
parancsolatokat vegye stylusban és küldje meg az Méltóságos

TIrnak, s maga is elvégezvén (n'infjáf). nyolczad nap alatt

.... (iires lieJiji felsiessen.

Eadein. Kszeghi Ádám Gyr vármegyei vice-ispáiiy

uramnak missiliter intimáltatott, hogy szent-mikh'>si póst;i-

nak, — minthogy az ellenség lovait s jovait elvitte, ki

miatt hogy fogyatkozás ne essék a coniniunicáti('»k serény

folytatíísában, — a maga három vármegyéjébül lillétsctn ki

két lovat kocsistul számáia. s provisi(') dolgábúl is legyen

letiexióval hozzá.
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Eudeiu. Besseiijei László uramnak meííiratott, 1io£>t
méltó tekéntetbcn vévén káptolonfaiaknak ellenség s tz
miatt való elpusztításokat, az reájok repartiált 3 hajdúkat
engedje el nékik.

Eadeni. Domonkos Feiencz sümegi commendáns uram-
nak Gellért ^Mihály recomnunidáltatott, hogy az foki pas-
suson lév egy c(mipánia gyalogság mostani hadnagyát, Kéri
Györgyíit. lészegeskedéséhez képest, obsitérezvén, emiétett
Gellért Mihíílyt praeíiciálja helil)en.

Ewhm. Mintegy tíz ()ra táj])an megindúlviln Devecser-
bíil. penetiíí ltunk dobrókai tál)orban circa horam 12-mani.

I)ic. .•>•> Aniinsti. 8zlnha Ferencz érsek-újvári ])rae-
fectns uramnak az Nádasdi rabjaink iránt' kiküldött
quietantiájíi megküldetett, olyformán mindazonáltal, hogy
immediata párját visszaküldje az Méltóságos Úrnak, tudósít-
ván volta képi)en az trencséni coufusiórúl Excellentiáját.

Die eaderii. Felséges Vezérl Fejedelem Kegyelmes
Urunknak Lokth név, Sopronbúi kijött Haiszter regementje-
béli hadnagy recommendáltatott : "méltóztassék ö Felsécre
valamely prom(')ti(')béli gráti;íját hozzá mutatni.

Item. Ugyanazon németnek adatott passus, mely mellett
mehessen Felséges Urunkhoz promótiójának asseciuálása
végett.

^
EadciiL Brigadéros Kisfaludi György uramnak order

szerént intimáltatott, hogy a minémö So" katonája héjával
vagyon, contentus az Méltóságos Úr, hogy Nemes Szála vár-
megyével megalkudván, minden -személyért i)ro]iortionate
készpénzt vévén föl. azzal a lovatlan katonaságot lovasítsa.
a regement defeetusit adim])l(';ílja és az ezerét effectivus
statusra hozza.

I)i(^ -I'k A/igusti. Brigadéros Bezerédi Imre uramnak
missiliter adatik értésére, hogy mentlhamarébb a nu'llette
lév hadídvkal ide Címfei-álja magát dobrókai táboi-ra, hogy
itten kil;ítv;ín coi-i)uss;ít a Méltóságos Úr, a szerént tehessen
val;imely operáti(»t az ellenség ellen valamely felé.

Eiídciii. liadó Pál praefectus uramnak intimáltatott,
hogy az occurrentiák és az ellenségnek cimstitutii'.járúl cnnek-
ntánna gyakortább inform;ílja a :\lélt()ságos Urat.

Eadem. Diskai Ferencz uramnak recommendáltatuak
Fodor uram regementjebéli sebessek, hogy azokat accomo-
dálja Sümeghez közel lév mihálfalvaí ' helségbeu. mind
intertentiójok, mind pedig agyi eszközök s több reípiisitu-
mok ir;ínt; és mivelhogy az ottvaló paticáriusuál (uszág
cassáival szerzett orvosságok vadnak : azokkal kivitesse közik-
és adhibeálja secundum exigentiam.
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Eadem. Mibályíalvjii lakusokiuik in siiuili uiatciia azon

sebessek reccmiinendáltattak ; st parancsoltatott is, hoií.v

mindennem gazdálkodással legyenek azon sebessekhez.

Diskai uram dispositi(')ilioz alkalmaztatván magokat.
Eadem. Nemzetes Vitézl Nyúl János uramnak order

szerént intimáltatott, hogy maga, egész bagázsiájával menjen
Simontornyára, ottan subsistáljon, valameddig Dombó-vára
föl nem épül. Felépülvén, Grajner uram more solito instel-

lálja, lévén endített Nyúl János uramnak immediata dcjjen-

dentiája ott is megirt Grajner uramtl, a ki plenipoten-

tiáriusom azon a plágán. Az id alatt peniglen subsistentiájá-

rúl és intertentiájárúl, mint vice-commendáusnak illik. Ics/cn

gondja Grajner uramnak.
Item. Ugyan Nemzetes Vitézl Nyúl János uramn.ik

adatott passus Simontornyára.

Die '^4. Anfiiidi. A Dunán innét lév egész nemes
vármegyék personális insurrecti<'»ra adhortáltattanak.

Eadem. Estvefelé, circa horam 8-vam könny-szerrel

megindulván Devecser felé, másnap, úgymint
die 2o. Augudi^ioíen nem lévén Excellentiája. nemvcdt

semminém expedítió; mindazáltal azon naj) megjvén estve-

felé, voltának bizonyos expedítiók. kik is emanáltattanak pro

die 26. Angusti. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Kist'aludi

Gy()rgy brigadéros uramnak intimáltatott, hogy az ellenség-

nek hirére nézve maga mellé vévén Kisfaludi László uram
regementjét, siessen a gyri pusztára, a hol fíiltalálván

Bolfort Ádám commendans-colonellus uramot, annak ezeré-

vel egy corpust formálván magának, és ha azon ellenség

Jend felé találna mennyi : conjungálja magát Bezerédi uram-
mal, ott hagyván helyben Bolfort uram ezerét. Ha az ellen-

ség Simontornya felé igyekeznék : mindenütt oldalaslag

kísérje, emiétett Bezerédi urammal és senátor Török istv.ín

urammal jó communicátiót tartván.

Eadem. Senator Telekesi Török István uramnak niis-

siliter adatott értésére, hogy azon ellenségnek liirére nézve,

ha Jeudnek találna menni : tali casu vegye maga ütj;ít

llábaközben, elhányván maga után az Rábczán lév hidakat

:

keresse föl brigadéros Bezerédi uramat, és kegyelmével

egyetértvén, minden úton az ellenség szándékát meggátlani

igyekezzenek.

Eadem. Bolfort Ádám uramnak intiuuiltatott order

szerént, hogy említett brigadéros Kisfaludi György uram-

mal ezerest ttl conjungálván magát, tudja tle lennyi ke-

gyelmének dependentiáját és ])arancsolatinak obtem]ier,ílui

(el Hi' malaxm).
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Eadem. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Bezerédi Imre

brigadéros uramnak ezen disposítióknak tenora pro sui

directione in genuinis pari])us transmittáltatván, hogy az

dolgokat tudhassa kormányozni, és a szerént hazánk szol-

gálatját concernáló dolgokban szükséges disposítiókat tennyi.

Eadem. Thorma István generál-adjutantomnak ordere

által intimáltatott, hogy Simontornyához conferálván magát,

a tisztek közíitt suboriált dissensiók okának jól^végére men-

vén, ha comperiáltatik brigadéros Balogh Ádám uram
reusnak lennyi : vegye árestom alá, úgy szintén Somogyi

Ádám colonellus uramot is, helettek Tersánszky Ferencz

uramat hagyván universális commandónak, megparancsolván

néki, hogy az elszélledett hadat mentlel])b eszveszed-

vén, egy csoporton tartsa mindaddig, méglen az gyalogság

odaérkezik az pécsi operáti(jnak folytatására.

Eadem. Brigadéros Béri Balogh Ádám uramnak meg-

iratott, hogy mivel magok között sul)oriált dissensi(3 miatt

az oider elfectusban nem ment : expediáltotott kegyelmek

közé Tekéntetes Nemzetes Vitézl Thorma István gencrál-

adjutant uram azon dissensió investigálására, oly instructi(')-

vaí, hogy magát kegyelmét a több tisztekkel együtt hoz-

zám hozza.

Eadem. Tersztyánszky István és Förds Mihál ('tberst-

lajdinánt uraiméknak missiliter megiratott. hogy adaiiimál-

ván alattavalókat, meg ne l)otránkozzanak az ellenségnek

Gyrhöz érkezésével.

Eadem. Palkovics Ferencz és Kárhk-zy Gryörgy (Imre)

hadi s provinciális commissárius uraiméknak megiratott,

hogy Pécs felé commendéroztatván az hadak mintegy

HOOO-ig, tempestíve elégséges provisiót készítsenek számokra.

Die :é7. Auí/udi. Balogh Ferencz gyalog colonellus

uramnak orderé])en intimáltatott, hogy melléje vévén Nemes
Szála vármegyébl exurgált föld-népeit, azokkal s maga
regimentjével, két mozsárral és ahhoz kívántató munítióval

menjen egyenessen Pécs tájéka felé, és az ott contluiílt

ráczságot dissipálván, azon igyekezzék, hogy magát is Pécs

várát megvehesse, ha másképpen nem lehet, felgyiijtvjín. azon

füst alatt ostrom által Isten szcrencséssen kézben adv;ín, az

vilrat funditus demoliálja s az küls falat mind elhányossa.

Eadem. Tekéntetes Török István senátor és colonel-

lus uramnak orderében intimáltatott, hogy maga regement-

jével az gyri pusztára menvén, conjungálja magát Bolfort

Ádám urammal. Adjung;íltotni fog kegyelmekhez briga-

déros Kisfaludi György uram ezeré is; azért egyetértvén,

jó vigyázásban legyenek.
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Eadem. Dobrólcáiúl. Missilitcr adatott értésére Diskai

Ferencz cominissárius uramnak Nemzetes Vitézl Balo.nh

Ferencz gyaloji; föcolonellus uramnak 2000 gyaloggal Siuion-

tornya felé való exi)editiója : ahozképpest intimáltatott, hogy
marsában meg ne fogyatkozzon : harmadnapra kívántató

kenyér- és húsbéli provisiót lábon, megirt colonellus uram-
nak arra rendelend embere kezéhez assignálni, erga con-

dignam quietantiam. el ne mulassa.

Eadcni. Grajner Antal tábori fstrázsamester uram-
nak megiratott, hogy, ha Balogh Ferencz gyalog colonellus

uram a A^égre insinuálja magát, az ottbenn Simontornyán
lev két taraczkot assignálja ó kegyelmének.

Eík/oii. Domokos Sámuel uramnak missiliter adatott

értésére Balogh Ferencz uramnak Simontornya felé (való

menetele) bizonyos operátióknak végbenvitelére ; azért min-
denekben correspondenter legyen (vele.) és az l)udai s

komáromi ellenségre jó vigyázassál légyen.

Edcni. Luka Benedek uramnak intiniáltatott, hogy
fölszedvén az veszprémieket, maga is személye szerint siessen

az pécsi operátióra.

Eadem. Devecserl)en érkezvén, missiliter intimáltatott,

hogy a minémö competentia eredett Szekeres István és

Szili György uraimék között, esett értésére a Méltóságos

Generális Urnák, azok között (Töhh n'i)iCi>:)

Die .<^S. Auaiisfi. Ibidem. Földváry Lászh') neóurádi

kapitány ui-amnak missiliter megiratott az communicátiók
végett tett Méltóságos Fögenerális és Locumtenens uram ö Ex-
cellentiája intentiója ; kihezképpest mi formán lehessen ? —
minthogy a Méltósjígos Generális maga levelére relegálja

magát, — montülelöbli informálja a Méltóságos Urat.

^í^í/r///. Brigadéros Babócsai Ferencz uramnak ad suas.

ezen földnek mostani constitútiója és Balog Ferencznek

pécsi operátiókra való expedítiója per longum et latum cum
tota serié rei megirat tátott.

Eadon. ihi(h'i». Méltóságos Generális-Commissárius

Csáky István uramnak hasonh') tenorral, mutatis tamen
mutandis, a Dunán innét való földön occurrált intervenien-

tiákrill Íratott.

Eadem. Generális Bottyán János uramnak megiratott.

hogy, ha a tanács helyett munitiót küldöttek volna által,

valamely várat obsideáltunk volna, és hogy az occurrentiák

communicatióját observálja.

Eadem. Külley Mátyás uramnak, hogy az Keszthelen

erigált puskaporház körül val('> pallérs:ígot subeálván. mu-
tass,-! s/oriíalinatos iuaz hazafiúi dextei'itássát.
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Die 29. Aiuiusfi. Fodor László gyalog óbester uram-
nak insiiiuáltátott, hogy Haiszter liizonyossan Gyr eleihez
érkezvén hat regimenttel, — hogy a commimicátiótúl el ne
rekeszszen bennünket : mentülhamarébb siettesse útját az
regementjéhez, és hogy Galénius névö kapitány másfélszáz
gyalogsággal és húsz granatérossal l)eexpediáltátott Sümeg
várában, — azért méltó lészen emiétett óljester uramnak
most megirt kapitány uramat azon várnak defensiójára
levele által animálni. Item, a sebesek is recommendáltatnak
ó' kegyelmének ; tegyen olly disposítiót irántok, hogy in casu
excursiouis valamely kárt ne okozzon az ellenség.

Eadeni. Brigadéros Béri Balogh Ádám uramnak mis-
siliter intimáltatott, hogy noha az ellenség az innens földre
penetrált : non obstante eo, kegyelme — ordere szerént —
a pécsi obsidiót csak attentálja; Isten megsegítvén, reti-

rálja egész l)rigádája alatt lév haddal simon tornyai álgyk
alá magát, ottan cum retíexione, ha az ellenségnek a tájára
történnék diversiója, körülötte lavérozzon, a communicátiót
sren folytassa.

Eadem. Kaczérius János generál-adjutantomnak orde-
i'ében intimáltatik, hogy a laib-gvardiának és dragonyos
regementnek egy részét maga mellé vévén, igenessen menjen
Devecsernek, Sibrik István komorníkkal egyetértvén, az
ott lév nehéz bagázsiát mind öszvevegyék, menjenek ige-

nesseu Simontornya felé, a hol Grajner Antal uramnál
insinuálván magokat, sul)SÍstentiájok és intertenti(')jok iránt
tétetdik disposítió.

Eadem. Exstajn János, ól)ester Fodor Lászh'* uram
kapitányának orderében intimáltatott, hogy az hajdúsággal
és egész bagázsiájával vegye igenes útját Simontornyának.
Fodor László uram pedig az Balaton körül lévén, a midn
oda conferálja magát, az kegyelme orderétöl dependeáljon.

Eadem. Gyalog colonellus Fodor László uramnak mis-
siliter adatott értésére : Mivel az ellenség hirére nézve nem
oly ])átors:ígos, hogy az gyalogsággal és annak bagázsiájá-
val az lovasság bujdoshassék, — Ítéltetett azért, hogy az

kegyelme gyalog regementje vegye maga igenes útját
magííval együtt Simontornya felé, a holott elég mezség
lévén, sul)sistáljon, és ha az ellenségnek valamely portája
arrafelé tanálna nyomulni : in eo casu hé recipiálhatja magát
Simontornyára ; ha penig észrevenné, hogy az ellenség egész
erejét oda akarja fordítani : nem szükséges lészeii kegyel-
mének megvárni, hanem a praesidiuml)an hagyván a meny-
nyit itél, — residuitássával a regementnek és a Méltóságos
T'r bagázsiájával (fartmu) a Duna felé, a holott készen taiiál-
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váll Gnijiier Antal uram által készíttetett liaj(>kat. k(»üi})uk.it.

szálljon által a Dunán, és ott továbbig következ disposí-

tií'tiij; maradjon. Hogy pedig Simontornyánál subsistálliasson

])rovisió dolgál)l, irjon Palkovics Ferencz provinciális és

Kárlóczi Imre commissárius uraiméknak. hogy Nemes Tolna.

Baranya vármegyékbül. úgy szintén Fejérvár elejérül és

ráczki impositákbúl elegend provisiót administráljanak.

Altalmenetele pedig ö kegyelmének a Dnn;ín nem m;íski'p-

pen, hanem in summa necessitate et ultimo periculo tog

kívántatni.

Eadem. Balogh Ferencz gyalog colonellus uramn.-ik

megíratott, hogy a commandót assignálja Balogh Ad:tm
uramnak, és egyetértsen ö kegyelmével.

Eadem. Telekesi Török István uramnak missiliter ada-

tik értésére az tábornak Dol)rókátúl való Kaidhoz szállása,

a hova maga o kegyelme útját siettesse. Gyr eleiti az ellen-

ség motusira szorgalmatossan vigyáztasson, és a gyakoi-

communicatiót ol)serválja.

Eadem. Horváth Jóseph vice-ispány uramnak recom-

mendáltatik, hogy néhai Cziráky Lászlóné asszonyom Ke-
nyéri név falujabélieknek az földnép kíizé köll insur-

iecti(')ja condonáltassék.

Eadem. Horvát Zsigmond director uramnak missiliter

recoiumendáltatott, hogy in tempore 8ümeg várában du
forintokat utolsó szükségre adasson, hogy tempore olisidio-

nis valami defectussa és oka az föladásra ne interveniáljon.

Eadem. Brigadéros Bezerédy uram invitáltatik missi-

liter l)izouyos conferentiára. mivel az ellenség Szigetközben

érkezett.

Eadem. Török István lovas focolonellus uramnak mis-

siliter intimáltatik. hogy az ellenség motussira nézve az

regiment bagázsiája securitáltassék : maga személye szerint

a Méltóságos Generális ura;n Excellentiája táborára trans-

ferálja magát s ezerét igenyessen Arpásnak a hidon által

exi)ediálván, az Bábán lev passusokon jó strázsákot t;ir-

tasson és az ezerével lév connnendáns szüntelen vuló com-
municatiót tartani el ne mulasson.

Eadem. Grajner Antal uramnak megíratott, hogy

a ])rovisiót s (i haj()kat készen tartván, ha az ellenség any-

nyira. szorongatná, hogy nagyobi) confüsiiuiknak eltávoztatá-

sára nézve a bagázsia általszállítása szükséges lenne: tali

in casu általköltözések cum commoditate s securítate essék

meg a Dunán.
D'te eadem, Dobrókárúl. Bezerédy uramrak adatott

értésére Haister reainu'nttel livrhíiz érkezése és Xádas-
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dynak Fert mellett masérozása, — azért niinekünk nem
tanácsos itt késnünk, szükséges volna oiaeiátiöhoz fognunk;
mellyért által transferálván az hadakot Ilál)án, kire nézve
kémjeivel tanulja ki Nádasdy igyekezetit, motussát, és hol
tartózkodik? Dunán túl inent-é ? s tudósítson.

Item, eaclem fonna Török Istvány uramnak, praetei-
hogy az kegyelme regimentivel conjungálni kívánom az
tábort és Styriában operálódni.

Die SO. Ai((justi iUdem. Colonellus Balogh Ferencz
uram ordereztetett pécsi operátiónak continuátiójára ; cau-
tus legyen mindazonáltal, mert Haister — hallatik —
6 regimenttel Gyrnél vagyon. Ha történet szerint Simon-
tornya felé venné motussát : olyankor az mozsarakat és maga
regimentibi 3 compánia jó hajdúságot küldje bé Simon-
tornyára cum instructione; maga colonellus uram gyalog-
sággal szorosokra recipiálja magát és passusokra ; ha mit
árthat az ellenségnek : ártson. Provisiól)l pro libitu dispo-
náljon, Balogh Ádám urammal egyetértvén. Engemet tudó-
sítson, az ki is mellékezni fogom az ellenséget.

Bem. Diskai uramnak. Fodor uram tisztinek K) liordi*

lisztet és annyi ksót adjon, st az alá szekereket is hajtas-
son els státióig, mivel Simontornya felé commendéroztatott.

Item, eadem. Dobrók;ítl megindulván. Kaidhoz érke-
zett a tábor. Onnét Horvát Zsigmond uramnak értésére
adatott odaérkezésem. Holnap táborostul Ikervárhoz szál-
lok; akár ott várjon meg azért kegyelme, akár ide rán-
duljon, — de jó korán lessz indulása a táliornak.

Itcii). Domokos Ferencz uramnak missiliter adatik
értésére az ellenségnek Gyrliöz való érkezése s teljes szán-
déka Sümeg vára obsidiójára; nhozképest intimáltatott
kegyelmének, hogy in tempore szorgalmatoskodjék; kíván-
tató requisitunii reparátiója s maga keményen való viselése

recommendáltatik. ellenben innend kívül is a Méltóságos
Generális kegyelmes urnni Excellentiája az hadakkal suc-
currálni minden tehetségével fog, csak ne desperáljon.

Eadem. Bolfort Ádám commendáns-colonellus uram-
nak. Az ellenség Gyrhöz való érkezésére nézve szorgalma-
tos vigyázassál lévén, a míg subsistálhat, mindenütt a nyo-
mában járjon s igyekezzék valami hasznos operátiókat is

tenni. Holott nem subsistálhatna, tehát siessen Balogh Ádám
urammal való conjunctióra.

Eadem. Nádasdy Ferencz uramnak az rabok felsza-
badul:ís:íban Íratott be Sopronyba, i)er longum et latum
demonsti-álv;ín az ellenségnek az eddig megtartott cartellá-
nak felbomlandó szándékát.
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Dic .77. cj'isileiii. Mezü-S/.L'gC'di Ijáliut csesziieki coiii-

iiieiidáns uramnak missiliter iiitimáltatott, hogy az mostani

e]l('iisé<j;nek motussival. hogyha Cspszneket tanáhiá ohsi-

(h'úhii. hacsak szintén cxtieniitííst nem attentál : valamint

életét s becsletit szereti, a viírat jó capitulátió nélkül fel-

adni ne merészelje; az capitulatiót penig úgy intézze, hogy

niunitióval s fegyverrel jöhessen ki a gvardizon in ultimo

]jeii('ul(>. E mellett azon légyen kegyelme, hogy. ha csak-

ugyan ki kelhetik jöni : alattomban az cisternát rontsa el.

hogy az ellenség ne vehesse hasznát vizének. Az defensi<5-

nak alkahnatosságára rendeltetik kegyelme mellé egy vice-

commendiíns. kivel tartozik magát jól comjíortálni ö ke-

iívelme, — legfkéjjpen a capitukítiéi dolgában egyetértsen.

Hahogy peniglen hajdúságiból lenne fogyatkozása : tehát meg-
engedtetett, hogy az Duna-mellyéki vigyázásra rendeltetett

szabad-hajdúságot regye maga mellé az várban.

Dic eadein. Azon Duna-mellet t lév szabad-hajdú-

ságnak is missiliter intimáltatott, hogy ezen várnak defen-

si(')jára conferálja magát, mellyet ha megtartani igyekezik,

remunerátióját várja.

Eadem. Petróczy János. lajb-gvardial)éli hadnagy úrnak

adatik értésére missiliter Als('»-Káldnál táltornak megszál-

lása s holnai)i napon Ikervárhoz való szállása ; azért medio

tempore subsistálván kegyelme Ikervár táján, szorgalma-

tossan investigálja az occurrentiákat. singulariter Nádasdy
uram hollétét, és a Méltóságos Generális urat sietve azok-

ról informálni el ne mulasson.

Eadem. Kaczérius János generál-adjutánt uramnak
megíratott, hogy caute nuirschérolván a Mezöföldön. ha

lehet, a szorosokon igyekezzék vinni a bagázsiát ; úgy siet-

tessék ])edig ö kegyelmek útjokat, hogy valami nu'Klon

eleikl»en ne kei'üljön az ellenség és confusióban ne hozza.

st tali in casn jobb lessz inkább megtartózkodui. vagy

\issza Devecser felé sietni.

Eadem. Enyedi András uramuak iutimáltatott : az

insuigíílt népet Yéphez szállítsa, meg akarom holnaj) tekén-

tenem. Benkö uram hajdúinak mezétlábos v('iltok exagerál-

tatott.

Eadem. Brigadéros Bezerédy Imre uramnak megira-

tott Telekessi Török István uramnak az Méltóságos Úrhoz.

Als()-Káldhoz érkezéssé, és hogy megsz;ülván az ikrényi

réteken, magával felhozza ö kegyelmét ö Excellentiája

:

arravaló nézve kegyelme és Bezerédi uram egyetértvén

director urammal, az nevezett ikrényi tál)orra consultátii't

kedviért compa reá Íjon hováhanuirébb.
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Eadem. Fodor L;íszl('> ^y;ilo,^- colonellus ui-amnak meg-
íratott ex siiperabimdaiiti, hogy értekezéssel (tndal-ozús.ml)

s caute marschéroljon a Mezöföldön, és ha veszi észre, hogy
(Heister) Fejérvár felé szándékozik : úgy siessen, hogy meg
ne elzze az ellenség; vagy pedig tali in casu a Balaton
mellett Somogynak vegye útját s onnét az Hegyliátnak
tartson, s úgy szorgalmaztassa vélem való conjunctiój;it.

Eadem. Domokos Ferencz brigadéros és sümögi com-
mendáns uramnak megíratott, hogy váratlan s reméntelen
l)romoti()jáért mutassa oly hazafiúi dexteritássát, hogy az
történhet ol)sidi(') alkalmatosságával semmiben hajtván az

ellenségnek ijeszget fenyegetzésit, keményen tartsa magát

:

és ha utoljára capitulátióra kellenék fakadni : úgy ca])itu-

láljon, hogy az desertér németeket se excludálja. ^Nfivel

pedig egy havi fizetése mind magának kegyelmének s

mind alattavalóinak már meg lészen bizonyossan JJiskay
Ferencz commissárius uram által, st e mellett ötszáz
forint is assignáltatik az i)raesidium mindennem szüksé-
geinek kipótolására említett commendáns uram kézihez, —
hátra egyéb nem lessz, hanem, hogy ki-ki élete fogytáig (ha

úgy kívántotik), mutassa emberségit és állondó hséggel
elleneállani az ellenség infestátiójának meg ne sznjék.

Die 1'^"' mensis Septemhrh: Ikervári táborlielyen. Haih't

uramnak missiliter küldött levelére válaszoltatik, hogy az
zsidó Izsákot megfogatván az álnok hamisságáért, kötözve
a. Méltóságos Grenerális táborára küldje, maga is peniglen
a tábor után jni siessen és Bolfoi't uramnak szóval recom-
mendálja az jó vigyázást.

Eadem. Csornai administrátor uramnak adatik salvus

conductussa Hajszterhez való menetelre, méltó kívánságára.
Eadem. Török István uramnak orderében intinuílta-

tik, hogy valamint maga colonellus uram újol)ban hitét
letette ikerváii t;íl)oron. a Méltóságos Generális kegyelmes
urunk ])i'aeseutiájálian, — úgy az maga ezerét az homagium
letételére urgeálja, s Bolfort urammal együtt conjungálván
maga ezerét, szálléttassa Pápa eleire, a hol is correspon-
denter légyen és szorgalmatossal! vigyázzon az ellenség
motussira.

Eadem. A Mélt(')ságos Ur az egész hadak eltt stipu-
latis manibus hitlctételével újol)ban confirmálta egész cor-
pussával együtt az ííemes Coufoederatióhoz val(> kötelessé-

gét, kire az egész Dunán innét lév vitézl rendi't adhor-
tálta is.

Eadem. Emanáltatott Méltóságos Magyarországi Lo-
cumtencns és Fgenerális Székessi (iróff Bercsénvi Miklós
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uiamnak o Excellentiájának sz<'tlló levél, niellylten ileteiíál-

tatütt : minémö adhortátióval irt légyen mind az idevaló

Tekéntetes Nemes Vármeíívéknek s mind az Nemes Rege-

menteknek, ^ ex acclusis paribus megérteni méltóztatik

;

azért kéi'ctik ö Exeellciitiája. hogy az ellenségnek m<»stani

mütiissára nézve, (minthogy némely Nemes Vármegyék és

llegementek tisztei láttatnak cavillálni), most hamarjál)aii

méltóztassék ezen darab földet két-három regementtel meg-
segéteni, és bizonyos consider;tti(')kia nézve Tekéntetes Nem-
zetes Vitézl Bezerédi Imre brigadéros nramat valamely

nagyobb promotióbéli consolatióval illetni, lü)

Eadem. Szarka István generál-auditoromnak missiliter

adatott értésére, hogy mivel a miném hajdúságot praestált

volt is Tekéntetes Nemes Vas vármegye, azok — nem tuda-

tik, mire nézve? — eloszlottak: okának megtndásáért con-

ferálja magát azon Nemes Vármegye generális congregáti<'>-

jára, és ottan connectálván : micsoda helységbéliek, micsoda

facidtással bírók, s nevezet szerént kik legyenek? — küldje

a Méltóságos Úr kezéhez cum si)ecit'icatione. hogy ahhozké-

pest tudhassa cí Excellentiája. kikre kellessék az militaris

execútiót exmittálni. ,

Eadem. Bolfort Ádám uramnak. Felszedvén com])ániáit.

Tata eltt semmit sem hagyván, conferálja magát Tetény-

hez, és oda való comparítiójárúl tudósítván senator és fco-

lonellus Telekesi Török István uramat, az kegyelme dis-

posítiójátúl függjön, és valahová ordereztetik. ottan jelen

légyen.

Eadem. Nemes Soprony vármegyének credentionális

levelében injungáltatott az újabb conjurátiónak az Nemes
Confoederátióhoz hittel való letétele.

Eadem. Ikervárrúl póstatábhi expediáltatott Szke
Mihály inasnak {nemes apródi Simontornyára.

Die ^. Septemhris. Benk Ferencz óberster uram
ezerebéli tizedes hetedmagával i)asséroltatott Kszegre,

négy rabokat késérvén.

Die >. 8eptend)rh. Fodor Jjászh'* és Kaczérius János

uraméknak uno tempore intimáltatott, hogy az egész bagá-

zsiával Szent-Gróthoz conferálván magokat, ottan várják

meg az Méltóságos l^rat, és várjanak további disposítiójától.

Eadem. Béri Balogh Ádám uramnak megíratott, hogy

mivel az ellenség F(>jérvárn:íl vagyon: renu^nlhetö. hogy az

Pécsnél lév ráczsággal akarja conjungálni magát : azért

rebus sic stantibus, ha eddig fel nem verte azon ráczságot.

csak defensive tartsa tovább magát mindaddig, míg az Mél-

tósáffos Úrral öszvemehet keíívelme.
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Eadem. Director Szent-Györgyi Horváth Zsi«ímoiid
uramnak, hogy Bék János, devecseri sereg fhadnagyát Löd
nev helységnek exarendátiójában ezidén is manuteneálja,
recomniendáltatott.

Die 4. Sepfemhrts. ibideni. Szarka István generál-audi-
tor uramnak missiliter intimáltatott, hogy l)rigadéros Beze-
rédy Imre uramat s úgy az elmaradott seregeit, nenikü-
lömben Nemes Vass vármegye tagjait jahl) conjurátiöra
adigálja.

Eadeiti. Horváth Zsigmond director uram requirál-
tatott, hogy pro conferentia ezen ikervári tál)orra jöni ne
terheltessék.

Ewlem. Domonkos Sámuel az két taraczkot és két
pattantyúst Sümegre, az puskaport penig Simontornyára
küldje Palotáról.

Eadem. Horváth Zsigmond director uramnak az tha-
gonyos-regementnek egy hóra val(') fizetésének megadása
missiliter recommendáltatott : kinek kézihez vételére expe-
diáltatott Palásti Ferencz föstrázsamester uram ö kegyel-
méhez.

I)'ie eadem. Ikervárnál, missiliter replicáltatott Kaczé-
rius .János generál-adjutant uramnak: Mivel Isten kegyei-
mébi az alsó hadak a rácz ellenségen (Kölesdnél) szerencsés
gyözedelemmel triumpháltak, fölvervén dicséretessen a táborát.

8 álgyúját és egész artilleriáját mieink elnyerték : turbáltatik
ezzel Fehérvár felé lenyomult Haister corpussának coiicep-

tussa; stálnak azért a bagázsiámnak leib-gvardiámmal és

gyalogsággal Szent-Gróthoz való transferálás iránt tött dis-

posítióim. Magam is az ellenséget mellékezni s persequálni
kívánván, innét az táborostul Sümeg felé mozdulok, hogy
ottan in meditulli(^ magamot collocálván, ellenség niotus;íhoz

képest Balaton mellé, avagy Pápának, az hova tudniillik

kívántatnék, reáérkezhessem. A mi az sümegi postamester
elszökését illeti, committáltatott Eröss István tVípóstames-

teremnek : rigorose procedáljon ellene.

Itern. ihidem ef eadem. Exstain János. Fodor uram
vice-colonellussának in simili forma, Szent-Gróthoz nyomu-
lása iránt tött disposítiónak confirmatiója megíratott s effec-

tuatiója committáltatott, úgy hasonlóképpen, hogy az Sümeg-
rl kivitt tíz hoi(l(') lisztet és annyi ksót magával elvigye
s conserválja további szükségre. A Pápán és köri való
helségeken lev élést, — nem levén securus ott tartani. —
hagyja meg commissáriusnak, hogy Sümegre szállíttassa

; a

mely vágókat pedig kezéhez vett colonellus uram. azokat
exigentiájára fordítsa.
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Eadem. Griijuei- Antal tiilxjii füstrázsamester uram

és simontornyai plcnipoti-ntiárius uramnak niissilitei- inti-

máltotott, hogy már iiagyoljl* resoluti(')val s seciiritással

lehet: mivel az pécsi új sánczhan gyülekezett ráczság mind

fclvci-t'ttetett s alkalmasint megöldöztetett. az kiktíil elnyert

iílgykat, hajókat és a marhákat is v;ígónak Simunttuny.in

tart(3ztassa meg, assecurálván brigadéros Balogh Ádám ura-

mat, hogy ex commissariatn, fogyatkozás nélkül, valamint

az kótyavetyén elköltek volna, fogom contentálnom ke-

gyelmét.

Ifeiit. Enyedi András vice-isjiány uramnak serio. tisz-

tinek, l)öcsületinek s életinek veszedelme alatt : ha az Xemes
Confoederátióhoz hites szövetséggel ineált egy testvérségü

rokonságát sérteni nem akarja, non obstante. hogy kinek-

kinek állított zsoldossai legyenek, mindazonáltal az egész

militaris statust personális insurrecti(')ra adigálja ; ha mely

inhahilisek találtatnak értékekben: legalább proporti(>t obser-

váljon és helettek mást statuáltasson, úgy az özvegyek közt

is; mindazonáltal az kiknek férjek ellenség fegyvere által

oltatott, ha mely reflexiót mutat hozzájok, én sem tartok

ellent.
'

Eddem. Pápoi mészárosoknak adatott Kohoncz és Kó-

szög tájékára passusa, l)óreknek szahados eladásokra.

Eadem. Brigadéros Domokos Ferencz uramnak missi-

liter rei)licáltatik levelére, s egyszersmind szorgalmatos ra-

l)okra való vigyázás recommendáltatik ; minthogy penig de

tempore nincs az ellenség, Feírvár táján lévén : disposítii'tkat

nem tehet a Méltóságos Generális Kegyelmes Urunk ö Ex-

cellentiája, — tehát tali in casu Csikvárrúl magokat egész-

len Palotára réti ráIha t ják.
" Eddcm. EaHcV Pál praefectus uramnak missiliter in^i-

nuáltatik, hogy, ha az ellenségnek Pápa felé nyomakod:ís:ít

értendi : szorgalmatos vigyázassál legyenek a devecseriek.

maga penig kegyelme két devecseri katona által jc'i seiu-

litással, cseszneki commendáns uramnak szóló levelet traus-

mittálván, Sümegre jöjjen, ha az ]Mélt(')s;ígos Generális

ottlétét értendi.

Eddnii. ])ragouyos-regementeml)öl egy bizonyos ftiszt

passéroltatott Vatt felé. passusoknak nu'gvizsgálására : nem-

külíimben ugyanaz nap más ftiszt Tekéntetes Nemzetes

Vitézl Kisfaludi uram regementjéhül Hgyész és Csönge

felé. a tájékán lev passusoknak uu'gvizsgáhisára.

JJic -V^ Septonliris. Ikeivárnál. Dcmiokos Perenez sü-

n»egi commendáns uramnak adatott értésére cum longa exa-

ratione Bezerédinek hazánk, nemzetünk eversiójára forralt
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practikájának kinyilatkozása és Botkával, Szc.uedi Joiiácz-
czal, Ujkérivel megfogattatása, mell.yért küldetnek B(S;erédi
Siniontornyára, Szegedig Igii;ícz Csol)áuczl)aii, Botka Sümeg-
ben taitassék

: és ha Ujkéri (Jsesznekuek nem vitethetnék
az ellenség miatt, maradjon Sümegen, de külömh (hülön)
tömlöczben, ügy, hogy ne beszélhessenek együtt ; lál)ait vasl)anj
kezeit bilincslien éjjel-nappal tartassa, minden kigondolható
mortilicáti<')kkal illesse, nem lévén ezekhez hasonló rabunk,
éjjel-nappal, kívül-beló'l fegyverrel strázsáltassa, lui életit
szereti commendáns uram

!

Ewleni. Azeltt Bezerédi Imre neve alatt lév rege-
mentnek intimáltatik order szerént : Hogy, mivel ell)beni
(')l)estere minden igyekezetivei azon volt, hogy mind az meg-
írt regementet és azután bennünket mindnyájunkat trben
ejtvén, az ellenség kezében adhasson és per consequens or-
szágostul együtt egy halomban vágasson; kinek elvégezett
titkát Isten Szent Felsége nem kívánván elrejteni, c-sudá-
latosképpen liozta világosságra, és a melly subjectum eszköz
volt annak kinyilatkoztatására : ]jraespeciíicáltatott a megírt
regement commendánssának. Intimáltatott annakokáért azon
ezernek, hogy együvé csoportozván. Xemzetes Mtézl Hor-
váth István fhadnagy uramat elljárójoknak ismérvén len-
nyi, — minden parancsolatinak belessen engedelmeskedni
tartozzanak, minthogy az choriphaeus, assecláival együtt, az
haza törvénye szerént ab ofíiciis suspendáltatván. keménv
rabságra vitettenek. mint halálra sententiáltatott személlyek.

Eadcm. Telekesi Török István seuator és lovas tVicolo-

nellus uramnak ezen^ tragédia ab ovo megíratott ; minthogy
azért a Méltóságos r in conservationem terrae in insula
Rábaköz existentis, Rum tájékára szándékoskodik corpuss;í-
val menni

: azért, ha észreveszi, hogy Haiszter Pápárl ki-

nyomakodván, valamely felé veszi útját, két vagy három
compániájával oldalaslag kísértetvén, ,maga reginientjének
residuitássával siessen a Méltóságos Úr communicati('>jára.
Pet György (')brstlajdinant uramat hagyván a megnevezett
két vagy három eompánia mellett.

Eadcm. Melsóczky Ferencz generál-adjutant uramnak
kegyelmének orderiben intimáltatott, hogy az 3 regement-

bül maga mellé vévén százlnísz lovasokat, erigáljon négy
truppot, minden trupj) eleiben egy-egy jó tisztet pi-aelieiáí-

v;ín, azokban tegye ezen proditorokat, és kötílzve vigye Be-
zerédit Simontornyára, Botkát Sümegre, Szegedi Ignáczot
Csobánczban, Ujkérit Csesznekben, mindenütt nagy vasakat
vervén lábaikra s kívfll-bell mezítelen fegyverrel strázsákat
állítván az fogság ajtajára, i's adja eleikben minden eom-

THAIA' KÁLMÁN : ESZTERIIÁZY A. TÁUOKI KÖNYVI:. 4!)



/ 7U KSZTKKIIÁZV A, TÁIIORI KÖSYVK.

iiiendánsoknak, li(»gy iiiiiil li;tl;íli;t va]<'i rabokat, kciiyt'rn'l

s vízzel tartsák ket.
Eadcm. Kis Gerjíely lovas colonelliis iiiaiiiiiak iiiissili-

tei- adatott értésére : Ezen proditorok kézhen keniltenek

;

kire nézve, ö kegyelme contrarie magát viselvén, mutassa
bazaíiúságos activitássát, úgy dexteritássát, és egyetértvén

Horváth Istványnyal, jól vigyázzon Nádasdira.

Eadrm. Nemzetes Vitézl Grajner Antal uramnak
adatik értésére Kezerédinek nagy hitetlensége és árultatása

;

kire nézve odaküldetvén, ügy vigyáztassanak reája, hogy
kívül-hell mezítelen fegyverrel röztesse, minthogy jjrac-

ticus ember : netalántán a praesidiáriusok corrum))áltassa-

nak és confusi(') eredjen, az által a praesidium is periclitál-

tassék.

Eadom. Horváth Ferencz simontornyai comnien<láns

uramnak simili stylo Íratott meg.
Eiidcm. Brigadéros Béri Balogh Ádám uramnak emu

summa declaratione Bezerédinek. Botka. Szegedi Ignácznak
Ujkérivel magok között forralt itrultatások. s azoknak Si-

montornyára, Sümeg, Csobáncz és Csesznek várál)an valé»

küldések, keményen való tartások megíratott.

Eadeni. Brigadéros Béri Balogh Ádám uramnak collau-

dáltatik dicséi'etes tett katonájo, ('</!/) s egyszersmind recom-

meudáltatik, hogy Kis Farkas uramat ide a Méltóságos

Commendérozó Fgenerális Kegyelmes Uramhoz expediálná

az nyert zászlókkal és dobokkal, hogy Fölséges Urunklioz

és Méltóságos Magyarorszjígi Locumtenens Uram Excelleu-

tiájáhüz cum summa (lande) ti-ansmittáltathassék ; nemkülöm-
ben, ha az pécsi operatiót szerencséssen véghezvitte : egyenessen

mindenütt a Dráva mellett Légrád felé nyomakodván a

Méltóságos Fgenerális Uram Exeellentiájával val(> con-

junctióra. hogy unitis viribus valamint az i)écsi. úgy az

Murán túl hirlelt ellenségen is általmehessünk.

Eadeni. Három níniet rab Sümegre küldetik, passus

assistentiája mellett.

Azon nap ikíirváii tiíhorbúl megindulván. Kovácsihoz

szállottunk, az hol is semmi expedíti('» nem volt : hanem nuis-

nap, úgymint :

JDlfí 6"'" Scpteinhriíi. Nemzetes Mtézl Enyedi András
és Horváth Jóseph. Nenu^s Vas vármegye vice-ispánjai ura-

méknak missiliter adatott értésekre, hogy a ]Nrélt(')ságos F-
generális Kegyelmes Uram tábora innét elnyomul;ís;íval

constituáltatik Tekéntetes Nemzetes és Vitézl Kisfaludy

György brigadéros uram Bábán fölül valé* földre comnuMi-

dóúl, s ahozkéj)est intimáltatik kegyelmeknek, hogy a Nemes
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Vármegyét fölszedvén, úgy a nemességet is insurgáltatván.

bozsuki réteken lev corpushoz szállíttassák, pro assistentia

penig megirt brigadéros uram reíjuiráltassék.

Eadem. Balatinczki lakosoknak, úgy a töl)b dominium-
béli lakosoknak, protectió adatott.

Efidem. Ugyanazon Ijalatinczki dominiuml)elieknek ada-
tott ki ügyefogyott állapotokra nézve oly véggel indultuma,
hogy az lineán alsó (alóli) Mura vizén egyedül csak gabonával
kereskedjenek, liogy csak magok közt az szegénységgel, s ne
hordják praesidiumokl)an az ellenségnek.

Eadeiíi. Kiss Gergelv és Borl)ély Gáspár voluntér-

hadnagy uraiméknak^ instructi()ikban adatott, hogy mivel

maga az Mélt(')ságos Úr Szent-Grrótth felé, az Murán túl

öszvecsoportozott horvátok eleiben felnyomakodván, l)riga-

déros Kisfaludy Gryörgy uramat hagyja az Rábán alól ^
fölül .')

vigyázás kedvéért : jó harmóniát tai-tsanak kegyelmivel.

Eadem. Credentionális küldetett Domokos Ferencz
sümegi commendáns uramnak, hogy midn ezen credentio-

nálisom mellett bizonyos ellenséges hirekkel insinuálja magát
valamely tiszt, — hitelt adván szovainak, maga orderéhez

alkalmaztassa magát: — nemkülöniben Melsofszkinak, gene-

rál-adjutant uramnak, hogy, ha Excellentiája credentio-

nálissával valamely tiszt insinuálja magát : teljes hitelt adván
néki, siessen az áruitatásban tapasztalt rabokat ad debita

lóca dislocálni.

Eadem. Tekéntetes Xemzetes és Vitézl brigadéros

Kisfaludi György uramnak order szerént intimáltatott, —
hogy, mivel Légrádnál gyülekezni hallatik az ellenség : annak
dissi]iálására azért egész corpussával igyekezvén az Méltó-
ságos Úr, hogy annakokáért az Bába közt való föld is

vigyázás nélkül ne maradjon: tehát kegyelme alatt hagya-
tik, ollyan reflexióval, hogy az bozsoki mezre szállván, oda
Kiss Gergely, Horvát Istvány ezeréit és a Nemes Vármegye
( Fcf.s) földnépeit öszvevárja, kikkel gyakorta Soprony eleire

patrolíi'oztatni igyekezzen, — ha penig Haiszter Nádasdival
conjungálja magát, oldalaslag késérgesse, valamerre fordul.

Bezerédinekelfogattatíisa alkalmatosságával a miném excessu-

sokat perpetráltanak az Dunántulsó földrül való katonák

:

omnibus módis et mediis resareiáltatni és az kárval-

lásokat minden úton-módon contentáltatni. s úgy az Beze-
rédi cselédjeitül (családjától) elvett portékákat visszaadatni,

nemkülíiniben a Méltóságos Urat mindenném occurrentiák-

rúl tudósítani el ne mulassa. Borbély Gáspárt és Kis Istvánt

adhíbe.íhii és opini()jokat venni igyekezzen ; az Dunán túli

coipusokat, együtt Horvjít Istványnyal, az Méltóságos Úr
49*
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iitiiii kiildciii rl iic mulassa. Ha cünjiiiigálhatja niajiát

T(ii-ök Istvány uiaiiíinal említett Kisfaludy Gyíiijív l)ri«:a-

(léros ui-am : nem teltlicti n kefíjchuit sem Haisztertl. sem
Dunán innens fíildrl exurgált Bezerédi coni])áni.íitúl.

ífem. cadi'rn cf ihidciii. Brijj;;id(''rosBal(»ííh Ádám Mi;imn;ik

oidcr szerént serio ])arancs()itatik : '^röbl) intiiu;íti('tktrd neui

várván, cum omnihus iisdem lequisitis, Balogh Ferencz mám-
mal, azon munitióval, valamint tudniillik alá expediáltatott

;

mivel Mura Iclol bizonyos rácznak gyülekezeti hallatik : tér-

jen vissza Sümeg felé, ugyanott meg fogja érteni liollítemet

és conjuncti(3ra velem siessen, azon ellenség megtörésére.

Eadem. Benk Ferencz uramnak. Siessen Szent-Gr('tt-

hoz Fodor uram után, valahol érheti, hajdúságával, és bagá-

zsiíímnak residuitássát vívén magával, többihez szálléttassa.

ftetii. Fodor uram Benkö uram (xlaérkezésekor azon

hajdúságot vegye commendója alá és szorgalmatos vigyázas-

sál lévén, okvetetlenül szálljon Szent-Grótlioz, és ottan továl)bi

disposítiókig subsistáljon. Ha az Haiszternek motussát feléje

tai)asztalu;í, eltte könnyen elnyomúljon : holott az Mura
felöl gyülekezni hallott riícz közelétené : alkalmassént ellene

állhat maga regementjével, Benkö hajdúival, lajb-gvardiám-

mal, és Bessenyey l^ászló vice-ispány urammal correspon-

denter lévén. Szála vármegyei gyalogsággal conjungálv;ín

magát, tészen nevezetes ert ; azonban, ha szükség lészen,

én is lovas eorpusommal compareálok.

l)ie ()*^ Sepferithris onnéndmegindúlvjín. Kámhoz érkez-

vén, oda szállottunk táborban.

Dle ?'. Kámmil. ^Fissiliter repliciiltatott ((>' rajnenir/,- Y/.-

Mit controvertíílja Bezerédinek otlaküldését ? holott minde-
nütt az egész Európában practicáltatik : hasonh't vétkö sze-

méllyeket. az hol a]>áczák klastroma nem találtatik, ollyan

helyekre colloeáljiík. melyet én is elkövettem, minthogy azon
asszonyoknak instinctuss.-ibúl történt férjek által haz:ínk

iírulása. ^*e controvertíílja azért, lia nem tudja a dolog

fundamentumát; további disposítiókig ott szenve ijen ; subsis-

tentiájok iránt Horváth Zsignumdnál insinuálja magát.
Dli' S''" Se/ifeni/iris. Brigadt-ros Kisfaludi György

ni-amnnk luegirntott, hogy a nc-metnek Kt-menyes ahí v;í1ö

meneteiivei, st, ha a Rábán följül penetrálna is. meg ne üt-

közzék : mert tali in casn is secnritásban hagyván a gya-

logságot, a Mélt(')ságos Vv pí'dig a lovas seregekkel fogja

kegyelmét seeuiidíílni.

Ettdeni. Svasties Zignu»ud éibrst-lajdinant uramnak
missiliter adatik értésére, hogy az ellenség motussira nézve

magíit retirálj;! a ^féltíisiígos Generális Uram corpussához.
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Eddeni. Horvát li István, ezeltt Bezerédi Imre ezeré-

nek föcommendánsának missiliter replicáltatott, hogy vala-

kinél, azon Bezerédinek megfogattatásánál jelen nem lévén,

az javait distrahálván, valakinél megtudván, bizvást elve-

heti, st a ki contráriuskodik. meg is fogatván, sub aresto

küldje Mélt(')ságos Generális Cramhoz
; magát peniglen az ö

Excellentiája corpussához, a végre katonaságot fölszedvén,

transferálja, hogy jó rendben vétetdhessék azon regement
s per consequens tisztek is statuáltassanak helyekben.

Eddem. Méltóságos Magyarországi Fgenerális Uram-
nak Excellentiájának az Dunán innens egész földnek
mostani ca villáin constitúti(')ja, Bezerédi Imrének s tíibl)

complex társ;ínak lobonczczá lítek repraesentáltatik.

Eadeni. Szent-gróthi táborrúl. Felséges Vezérl Feje-
delem, Kegyelmes Urunknak alázatossan repraesentáltatott

ezen darab földnek constitútiója és az ellenségtül négy felöl

való környlvétele, úgymint : Duna melll Haiszter három-
ezered magával ett'ectíve, egy felül : G raicz nev német tiszti,

ráczság és horvátsággal együtt, hasonló (töhh!) numerussal
Pécs táján, más fell; Draskovies Ferencz (Jánox'O ugyan
ráczsággal és horvátsággal Légrád mellül hiiromezered
uiagával. harmadik felül; nemkülöiiiben Xádasdi Ferencz
hasonlószámú corpussal Sopron eleirül, negyedik felül. Kire
nézve minthogy az egész föld fölzendült : a ]\[éltóságos Úr
orderezte Balogh Ádám uramat Pécs táján lév ellenség
(dlen, a hol Isten kegyelme által szerencséssen is járt, any-
iiyira dissipálván az ellenséget, hogy harmincz aligha elment,
a többi mind ott veszett. Item, Bezerédi Imi-ének, több
complex társaival együtt lobonczczá lítele genuine megíratott.

Eadcrii. Csobánczi commendáns uramnak megíratott,
hogy mivel a Haiszternek se gyalogsága, se munítiója nin-
csen : azért ne tartson attúl, hogy megszállja Csobáncz várát

:

mindazonáltal vagyon intimátiója Balog Ferencz gyalog-
('•bester uramnak, hogy egyneh:lny hajdút küldjön be 'maga
regementjébül.

Eadem. Megindulván szent-gróthi táborhely r ül circa
horam iionam, érkeztünk szala-apáti mezre circa horam
^aam pomeridianam

; a hol mindjjírt Írattatott Kenessey Ist-
ván secretárius uramnak, hogy a miném albák maradtak
ö kegyelmi'iiél. azokkal ineáljon contractust gyri lakosok-
kal szllik munkáltatása végett. Az ezüstmívnek kiliozat-
tatását is urge;ílja.

IHe /V"" Sopfeiiibris. Méltóságos Generális Uram
Excellentiája Szent-György várában menvén, s onnénd
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Kus/tliclvn; tett (Jiv('isi«)t : a/ nap ncui volt >L'nimi t-xpL'-

ditiíj, hanem a légnídiakiiak adatott i)aiancsolat ciini exa-

jicratiouo, liogy szöllik ir;íiit ('xjji'cssiis cmlx-rckct küldvén,

alkudjanak meg a ]V[éltús;lgos LíithI.

Dk ÍO'""- Somogyi Ádám lovas föcolonídlus uramnak
missiliter adatott értésért', hogy elszélledctt katonáit cszve-

szedvén, jüjjön igenessen Kanizsához.

Kíulctti. Szekei'es István lovas föcoloncUiis uramnak
in simili matéria, mutatis tamen mutandis, intim:iltat(>tt.

Eadevi. (Nouí^^-kiíri) Kis Palkí'uiak instantiájára

resolváltatott az hadnagyi tisztsége, s egyszersmind adatik

értésére, hogy magát insinuálván Horváth István vice-colo-

nellus uramnál, eonséíjn.ílui fogja Árnyék (•(iiu|»;íniájál)an

val(') vice-hadnagyságát.

Emiéin. Horváth István, ezeltt Bezerédi Imre rege-

mentje, fcommendánsának recommendáltatik Kis Palkij,

hogy Árnyék comj)ániájál)an vice-hadnagyságra promoveálja.

lton. Szala-apáti táborral. Brigadéros Kisfaludi

György uramnak rcplicáltatott 8zent-Gothárd felül kijött

német megütésének próbálása; hogy nem birt vele? a sze-

rencse gy szokott fordulni I Továbbá nem is kívánom aperto

marté harczot állani: hanem aprólékos csapdozásokkal im-

poi'tuuuskodjou az ellenségnek: - és, hogy Bezerédi s tíibb

assechiinak gonoszsága verificáltatik.

Eadeni. Grajner Antal tábori fstrázsamester uram-
nak megíratott, hogy olly ers, nem szunnyadoz('» strázsák-

kal kívül-l)('ll és minden félthet helyen stiázsáltassa Beze-

rédit, s maga is gy patallérozzon. hogy szökése semmi
módon ne lehessen ; és a maga grationálissát Bezerédinek,

s Haiszter leveleit, mellyeket a f/í'/^r'íí-Mzent-miklósi ))ap

hozott, kérje ell, vagy hová tette? tudja meg tüle.

Eadeiii. Brigadéros Kisfaludi György uramnak az

ellenség kíirnyül való lavérozás, egyszermind az jó vigy;íz:ís

és a szives communicáti() folytatása recommendáltatik.

Endeni. Brigadéi'os Béri Balogh Ádám uramnak orde-

rében intimáltatott, hogy az pécsi operátiót véghezvivén.

kei'esse maga útját velem való conjunetiiua. valahol hire-

met hallja.

J)ie 1 í'""' Srpfcnihri.^. Grajner Antal uramnak inti-

máltatott : Mivelhogy az Méltóságos Ur maga nehéz bag;í-

zsiáját Siuiontornya felé kívánja ex))eili;ílni. a midn
azért odaérkezik, ajánl;isa szerint oly készen tartassa a

Duna mellett az haj(')kat, hogy in extrema necessitate et

ultimo i)priculo minden fogyatkozás nélkül áltnluiehe^sen

a Dunán.
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Ewlcm. Kaczériiis János generál-adjiitant urHiu oider

szerént expediáltatott az megírt bagázsiiíval Siniontornya

felé, ollyan condítióval, hogy egyetértvén Grajner Antal
urammal, a mi legjobb, azt cselekedjék a bagázsiával.

Eadeni. Zánioly György, dragonyos-regementembéli

kapitány uramnak adatott értésére, hogy Kaczérius uram
mellé adjungálja magát, s ö kegyelmével confuérozza a megírt

bagázsiát.

Eadem. Palkovics Feiencz commissárius uramnak meg-
íratott, hogy 8zent-Békallyát ott hagyván, az hadak között

temporizáljon, ha böcsületit szereti.

Eaeiií. Palkovics Ferencz provinciális commissárius

uranmak missiliter intimáltatott : Tegyen oly dispositiókat,

hogy a bagázsia mellett lév cseléd és lovak számára lehes-

sen kívántató hs, kenyér és al)rakbéli i)rovisió.

Eadem. Lengyel Miklós, Nemes Somogy vármegye
vice-ispánjának hasonló tenorral Írattatott vala, mint emié-

tett provinciális commissárius uramnak.
EadcHi. Mels()czky Ferencz generál-adjutant uramnak

adatott értésére, hogy mivel Zámoly György uramnak az

bagázsia mellett köll maradni, — azért kegyelme a com-

mendérozott katonasággal gyííjjön Tapolczára, és ott meg-
egyezvén Kaczériussal, ordere szerént cselekedjen.

Eadciii. Méltóságos Magyarországi Locumtenens és

Fgenerális Uramnak ö Excellentiájának, valamint Fölséges

Fejedelem Kegyelmes Urunknak repraesentáltatott, sub dato
8^'*^ 8epteuibris, e darab földnek constit útiója

;
])erümnia úgy

reiteráltátott ezen levelének tenorja.

Eadoiii. Kisfaludi György brigadéros uramnak meg-

íratott, hogy ííemzetes Vitézl Fodor László gyalog-colo-

nellus uram exmittáltatik az regementekhez mind az hadak
constitútiója revisiójára, mind pedig a mi dolgunk s motu-

sink miben s merreléte híre-adásokra.

Eadem. Babócsay Ferencz uramnak megiratutt, liogy

Bezerédi Imre több complex társaival, mint ors/;lgunk

s vérünk proditora, megfogattatott, kemény fogságban tar-

tatik ; mely szerént már mostan dolgaink miben legyenek, —
aliozké})pest kegyelme általjíivetele igen szükséges lévén,

sürget tetett.

Eíulcm. Horvííth Istvánnak parancsoltatik. hogy az

katonaságát öszveszedvén, siettesse maga útját, valahol hírét

hallhatja, az Méltóságos Ur után. s az szolgarendnek és

közkatonaságnak adassa vissza az mit elvettek tlek.

Eddeui. Brigadéros Kisfaludi György uramnak meg-

iratik, hogy Horváth István onnand elgyüvén, Kisfaludi
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Jjús/,l(t uiiiiii e/A-re Jiclctte fölkiildetett ; ((MiNcrtMltiissék Jiz

liMZíi kü/szolgálatjára.

Div /V. Sepfetnhris. Ardsóczky Fcrciuz ^'<-ii<t;'iI-;i(Ijii-

t.iiit ur.iiniiak iiicgiratott. \n)<iy lielt iicni adván Brzerédi

ratiotinátióinak, reáhi/ott dol^okltaii szoriíaliiiatossan eljár-

jon, és elvégezvén dolgait, uicntülhamarébb siessen vissza.

Effdnit. Biigadéros Kisfaludi György uramnak repli-

eáltatott. liogy ámbár eoujungálta légyen is magát sojjn*-

nyi német Heiszterrel : de a mely okljúl infantériája s muní-
tií'ija nincsen, nem reménlbet. hogy maga veszedehnivel

Bezerédi kedvéért várokot víjjon ; síifficit az ellenségnek,

hogy Bezerédi megfogattatván, sem nékünk, sem néki n«'m

tészen szolgíílatot.

J'Jdíleiii. Domokos Ferencz brigadéros és sümegi com-

meiidáns uramnak tudtára adatott és imponiíltatott, hogy

Botka felesége odaküldetvéii, mind az urának, úgy néki is

])raeniendáját, egy itcze boi-át napjában kiszolgáltassa.

Kadcni. Mártony Istviínnak megíratott, hogy Keszt-

helen lévén jószága Botkánénak : Bezerédiné. leányával, oda

az kegyelnie curiája (cnrája'^) alá küldetik; azért nyel-

vesk(Hh''srl. levélirásrúl megfeddje ket. és semmiképpen con-

ventieiilumot; ineálni ne engedje, kivált maga absentiájjíbaii.

Eadeiii. Bezerédinek megiratott: Az Mélttiságos Ur
hozzája mutatott sok izbéli jóakaratjáért. majd tenyerén

kívánta hordozni. — evvel akarta meghálálni?

Eitdcm. Senator és colonellus Telekessi Török István

uramnak adatik értésére, hogy maga és Bolfort ezerét ad

Confoederationem coníirmandam adstringálja. neveket s tiszt-

ségeket szorgalmatossan annotálván, seriesben megküldji'.

Endeni.. Kaczérius János generál-adjutant uramnak
megiratik. liogy az bagázsiára szorgalmatos^ gondot viseltet-

vén, tovííbbi dis])osíti()j;íig az ]\[éltós;ígos Úrnak esak Oso-

líánez táján subsistáljon.

Bie 1-i. Scpfendiris. Török István senátor uramnak,

hogy a Mélt()ságüs Úr örvendezve vette levelét, abbúl meg-
értvén, hogy noha tett dis])osíti('tit véghez nem vihette:

mindazomíltal reménli ö Exeellentiája. hogy a/ id alatt

az haza szolgálatjjín szolgálni nem sajnálja; és minthogy

az ellenség Báb;ín följíil tem])orizál : nem árt ö kegyelmé-

nek, ha brigadéros Kisfaludi (lyíirgy urammal jó commu-
nieaticU tart.

Eitdoii. Pnigadéros Kisfjilndi (lyitigy uramnak missi-

liter intimáltatott, hogy a ^Méltóságos Urnák csudálkozva

kíill érteni, hogy hadaink vigyázatlanságok miatt az ellen-

ségnek három-négy felé is esett eloszhísa, — kire nt'ZM-
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oly véggel expetliáltatott kegyeiméhez Kisfaludy László

uram egész ezeré. Iiogy avval conjuiigálja magát, s vagy a

Soprontiil jütt Xuzáni corpussát, vagy Prainert infallibili-

tcr üsse meg és nntabilis csapást tegyen rajtok.

Eaflcin. Brigadéros Béri Balogh Ádám uramnak Komár-
városához érkezését örvendezéssel értette a Méltóságos Úr.

azért kegyelme siessen a hadakkal szala-apáti táborra. —
intimiiti(')képpen Íratott.

Eadeni. Sz;ila-Apátiriil. — 8vastics uramnak intim:il-

tatott, hogy directiója alatt lév regementesti transferálja

magát brigadéros Kisfaludi uram mellé, disposítióihoz con-

formálván magát, az ellenségnek importuuuskodjon : diii-

gálja tudósításit Mezö-K(jmáronniak utánnam.
Difí 14. Sepfemhr'is. Sz;ila-ai)áti táborral. Brigadéros

Balogh Ádám uramnak missiliter adatik értésére, hogy mivel

maga a Méltóságos Grenerális könny lovas hadakkal és

némely hajdúkkal is adjungálván, csak portaképpen diver-

siót í'og Mui-a felé. Légrád tájékára tenni, — nem szük-

ség, hogy kegyelme az maga mellette lév cori)ussával

Pécs fell arra conjunctióra siessen, hanem Szala-Apátin

fell, a hol jó rétekre akad, szállétsa meg, és méglen k
nyugodnak : visszatérésével a Méltóságos Úr líjalíl) o])erátiók-

hoz alkalmatossabb lehessen.

Eadem. Méltóságos Fgenerális és Locumtenens Uram-
nak Excellentiájának az Dunán innens egész fVildnek

constitúti('ija és Bezerédi factiójának circumstantiája reprae-

sentáltatott.

EikU'iii. Fölséges Urunknak in eadem matéria \ivv

ouniia alázatossan megiratott.

EddcDi. Brigadéros Kisfaludi György uramnak Kis
Palkó, maga dicsiretes actussáért, recommendáltatott, hogy
Bezerédi i-egementje-félélx'u. Bácsmegyei compániájában
fhadnagyságra installáltassa.

Eadem. Domián név vice-hadnagynak ezen resolútiója

a ^[('Itóságos Urnák intimáltatott.

Eadem. Kis Palk('>nak order szerént adatott értésére,

hogy brigadéros Kisfaludi llyörgy uramhoz menjen s keresse

föl B.ícsmegyei compáni;lja-félét. és abban instelláltassa

magát fhadnagyságra a sereg eltt.

Eadem. Mez-Szegedi Bálint iseszneki commendáns
uram jó magaviselése az ellenség ellen dicsértetik, s hogy
tovább is azont continuálja, recommendáltatik : a nu'llett

hofiy jobban defendálhassa a várat : a palotai munitió ren-

deltetett az kegyelme keze alá.

E((dem. llumokos Sámuel uramnak intimáltatott, hogv
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íi/ou iniiui'tiiU kiildtést-kiildjc miiideiicstül cseszncki comnieii-

dáns uramnak : puskaixn't. két taraczkot.

Eadem. Kesztlicli Márton Istvjinnak, hogy az utt lev
rácz rabokat, mivel nem szoljiarendbül áll(3k. sarczért ki

ne adja, — a rab asszonyokat í ílcccn'th/w'. Bofthúm')

j)eniíí a templomban elbocsájthntja.

Eadeui. Bolfort Ad.íni iiiamn.ik recommendáltatott
Kciekcs Mihály névö, szíi])ad-li;ijdúsá,u; hadnaiíya. hojíy sok

dicséretes operátióiért a miiiémö szllöt fo^ kívánni a j)usz-

taságon : engedje megszedetni néki ; a mellett, minthogy
Méltóságos Locuratenens és Fögenerális uram Exeellen-

tiája i)arancsolatjábiil Csallókíizben kíilletik menni. — azért

midn arra maschérol, ne im])ediálja ö kegyelme, st. hogy
bátrabban mehessen, assistálni is igyekezzen néki.

D'io 14. Septembrif<. Szála-Apatitul tábornak eiivik

része megindulván, tcdepedtiink rajki mezre.
Die K). Üj-Iklvardhoz szállottunk : sub ve<per«» meg-

indulván, verradtára, úgymint
Die Ki. volt szerencsés actiónk Légrád eltt, a Mura

mellett, a sánczot véres ostrommal megvévén : estvefelé visz-

szatértünk, és másnap, úgymint
Die 17. Uj-Udvardhoz érkeztünk. Ugyanott Simaházi

uramnak adatott order: Az mely Godatele öt compániíik

eloszlott katonáit tanálhatja, ope, et assistentia Domini Ste-

])hani Török colonelli, Bolfort Ádám uram kezéhez vigye,

st pro exemplo aliorum akasztasson föl közlök : az kik

j)edig refractáriuskodók volnának : jovaikat is praedáltassa.

Die IH. ^Septemhriti. Szala-Apátihoz érkezvén. Íratott

Béri Balogh Ádám uramnak, hogy elhagyván Komárváro-
sánál az hadakat, maga siessen Balogh Ferencz urammal
a Méltóságos tJr eleiben.

Eadoii. Soproniaknak válaszoltatott, hogy igenis, meg-

parancsoltatott azon a plágán lév commendónak. hogy

az exorbitantiáktúl desistáljanak, és a miném marhájokat

elhajtotta az katonaság, az contractus tenora ellen, sine

defectn adassa vissza.

Eadem. Kisfaludi György uramnak cummittáltatott,

hogy azon soproniak marháit, — investigáltatván, ki haj-

totta el? — restituáltassa, s ezután az territóriumokban

legeltet marháikot i)aranesolja meg, hogy senki elhajtani

ne merészelje.

Eadciii. Török istv;in si-nator uramnak a Méltóságos

Urnák Légrádnál lett szerencsés pi'ogressusa, és Kisfahnii

György urammal observ;llandó jó comuninieátií'*. nend<ülr<ui-

ben az szoriialmatos viuv;iz;is intiuuiltatott.
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Die 19. Sepienihris. Méltósáííos Magyarországi Locuiii-

tenens és Fgenerális uramnak ö Excellentiájának ennek

az darab földnek egész constitútiója circumstantialiter

repraesentáltatván, az légrádi szerencsés actus is gennine

megirattatott.

Eadeiii. Méltóságos Grenerális Barkóczy Ferencz uram-

nak Bezerédi s több proditorok veszedelmes facti(3i s az

légrádi szerencsés actiónk megirattattak.

Eadem. Tekéntetes lí'emzetes Vitézl Horváth Zsig-

mond director uramnak in paribus megküldetvén Felséges

Urunk levele : ö Felsége kegyes donati(5ja szerént kérettetett

az alsó-lendvai dominium minden appertinentiájával val('>

assignálása.

Eadem. Bessenyei László Szála vármegyei vice-ispáuy

uramnak intimáltatik, hogy, ha az Murán túl való nyert

marhákbúi valaki félrehajtvíín, disperdálni és magok pri-

vátumára (fordítani) mások nagy injuriájával kívánná, —
mindjárt egy csoportba hajtassa.

Eadem. Posonyi János, dragonyos-regementembéli zászló-

tartó passéroltatott az olyatén marháknak sine discriiiiiiic

personarum való csoportra hajtásokra.

Eadem. In simili matéria Íratott Fodor László uram-

nak is, hogy, ha requiráltatni fog : etiam militari assistentia

elvétetvén az ollyatén nyert marhát és akármely rendliéli

nyereséget is, egyövé hordassa.

Eadem. Béri Balogh Ádám uramnak, hogy az hadait

Hzala-A])átinál nyugosztalta tván, más operátióklioz foghasson

a Méltóságos Fgenerális.

Die 20. Septemhriy. Szent-gróti táborral. Simaházi

Ferencz, Kis Gergely colonellus uram fstrázsamesterénck

missiliter adatik értésére, hogy reducáltatván azon Kis (Jei-

gely uram regementje : nem szükség, hogy azon compániák-

nak öszvecsoportozásában fáradozzék, mivel azon öt com-

l)ániát Bolfort Ádám colonellus uram directiója alá concre-

dált ezerben immediate incorporálja ; azért cessálváu azon

kiadott intimátiója, a Méltóságos Úrhoz siessen.

Eadem. Bessenyei László vice-ispány uramnak mcg-

iratott, hogy az légrádiak protectionálissa az kegyelme

kezéhez oly véggel küldetett, hogy az kétszáz species-ara-

nyakat és kétszáz pár csizmát valameddig meg nem hoz-

zák : kezekhez ne adja az protectionálist, és azon légrádia-

kat többé az táborra ne bocsássa.

Eadem. Kis Gergely colonellus uramnak orderében

intimáltatott, hogy az quártélozásnak békét hagyván, az
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katonasá;^ut coiitiuluilváii. s/.íílljuii liiczöljcn. Kisfaludi Györ<iy

uram Ijri^ádája alá.

Edch'iii. Hertclendi (í;ts])ár föliadiia'íy uramnak orderé-

bcn intiiuáltatott. liuiív Xemes Sz;da viírmeíívóben házaik-

nál található katonasájíot öszveszedvén, L('j;rád elein- szor-

jíalmatossan vifíyázzon és portázzon, s az Méltósáííos Urat
tudósítsa az occurreutiákrúl.

Eiificiii. Felszínes L'i-uukiiak alázatossan megíratott

Horváth István katonái által Bezer»''dinek s több complex

varsáinak az Dunán általkésérések, és hogy Horváth Ist-

tíínt csak ott megtartóztassa s más egy regementet küld-

jíin áltíil helette ö Fölsége.

Eadon. Boltoi-t Ádám lovas-colonellus uiamnak íueg-

iratott, liogy kegyelméhez menend Goda compániái közöl

egyet adjon Flórián Péternek; Kis Farkas vice-colonellus.

Szép Péter f/o-zstrázsamesteri (Ics.cnekJ

Eadeni. ( 'olonellus Kis Gergely uramnak orderében

intimáltatott, hogy ezeltt Bezerédi Imre regementjéhez

tartozó, Duuíiu innéd való négy compániát incorporálja eze-

réhez, Ign.ícz (SíCfiedy) compániája-félét adja Kisfaludi

György brigadéros urammik, az Goda öt serege penig Bol-

fort uram ezeréliez fog adatni. D;íniel Zsigmond uramat
instelláltassa vice-colonellusságra.

Eadeiii. Czirákiné asszonyomnak jiassus adatott, hogy

maga emberét élésért Fölsö-Lendvára küldhesse.

Eailcm. Nemes Szála vármegyének megíratott, hogy

az conscriptiót hovahamarébb az szegénységnek sublevátíó-

j;íra nézve peragáitassa.

Eiuhm. Szent-Grótra érkezvén, irattatik Horváth Zsig-

mond director uramnak, az ellenségnek constítiítiója reprae-

seutáltatván ; intimáltatik ö kegyelmének, hogy. ha easu cpio

az ellenség Cseszneknek tahtlna mennyi: nu''ltó volna in tempore

az itt (ott?) lév magazinumot ad locum securiorem transpor-

t áltatni.

Eddciii. Kisfaludi György brigadéros uramnak, hogy

a miném borait elvonták C^zirákiné asszonyomnak, adat-

tassa vissza, és a modo imposterum eoerce;ílja ;i katonasá-

got : az olyan insolentiátúl abstíneálja magát.

Eadciii. Szent;gróti táliorrúl missiliter íntimáltatott

sümegi : hogy Botka Ad;ímot ; ('sobánezi: hogy Szegedi Ignáezot

és Psty(''nit ; cseszni'ki : hogy Ujkérit.eommendánsuraiuíék sub

bona custodia, meghitt tiszt által. Simontornyára expedi;ílják.

Eadevi. Hazácius János vice-szolgabíró uramnak pa-

rancsoltatik. hogy Toposné asszonyom által t'lfoglalt

(/öv'.s- //('///) szölleit visszafoglalja.
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Eadem. Grajner Antal uramnak, hogy az íoljl spe-

ciíicált proditorokat jó modalitással általszállíttassa a Dunán.

és hogy bátorságossabban lehessen általköltöztetésck : két

taraczkot és hajdúságot készen tartson az Duna mellett, inti-

máltatott. A mellett, hogy jelen leliessen Prínyi Miklós uram
is túl a Dunán azon alkalmatosságra: adja tudtára najjját

s óráját általküldéseknek.

Die 21. 8vi)teyn})rix. Horváth István uramnak (ji-der

szerént intimáltatott, hogy maga compániájával azon raljok-

nak általkésérésére conserválja mag;ít : jíltalmenvén, Felsé-

ges Urunknál praesentálni el ne mulassa.

Eadem. Grajner Antal uramnak intimáltatik, hog.\-

Szigetvárbúi Balog István által salvagvardiál kihozott lo-

l)oncz katonát, az ki is Simontornyán raboskodik, bocsássa el.

Eadcin.. Méltóságos Magyarországi Locumtenens és Fó-

generális uramnak Excellentiájának repraesentáltatott

Horváth István által Bezerédinek s töl)b társainak az Dunán
általkésérések, és bogy Horvátb István csak ott tartassék

meg, küldessék helette egy regement, jó qualiíicatus tiszt-

tel által.

Eadem. Tekéntetes Nagyságos Ujfalusi Erzsébet. Te-

kéntetes Nagyságos Cziráky László uram meghagyott özve-

gyének föls-íendvai exarendált dominiumjára salvagvardia-

levél emanáltatott.

Eadem. Ugyan Czirákiné asszonyomnak passus adatott.

hogy a mellett zsindölt, deszkát s léczet hozathasson Kö-
röslikbúl. (Kii-schhuj.)

Eadem. Brigadéros Kisfaludi György uramnak inti-

máltatott, hogy Szegedi Ignácz compániájafélét incorpor;ílja

maga compániáihoz. (Vad század volt.)

Eadem. Kovács Istvánnak ad usum conferáltntott ;(

C/f'^en-zszent-miklósi i)ap szóUeje.

Eadem. Szent-Grótnál. Protectió néhai Balog d;ínos

özvegyének expediáltatott Csótnál lév marháira. Noha a

fia, bizonyos számodásbúl ki nem gázolhatva (Fgenerális

és Locumtenens Bercsényi uram eltt), Budára beszökött,

— mindaz.íltal országunknak törvénye szerént az aty:ík és

anyák fiók vétkeiért nem büntetdhetnok.

Eadem. Gaál András, szabad-hajdúság hadnagyainak

order szerént parancsoltatott : supersedeáljon Juhász Pál

vétkeiért feleségének atyjátúl maradott jószága exequálásátúl

:

hanem, ha Juhász Pál érdemes : tehát az j(')szágábúl con-

tentáltassa magát.

Bie 22. Septemhns. Brigadéros Balogh Ádám uramnak

és Szekeres István colonellus uramnak regementekbi állí-
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taiidf) ftiszteknek oidcr ;íll;il iiitiuiáltatott : Ho<íy mivel

Hoiváth István (a rolt Bcierí'du-ft'le) dunántúli compániák-
kal Duna felé iudúl : netalán azért, elbbi szokásíjk szerént.

a szegénséget praedálják. lovait, marháit diripiálják : az

megírt regementbéli tiszt uraimék comitálják egész a

J^unáig, és valamely j)artékáját szegénség megismerné, ba

Horváth István bonis viis viszsza nem adatná, — potentiü

etiam mediante vegyék el és restituálják ; Grajner Antal
uram is fog assistálni ezen materiában, lévén tlem coni-

missiója ; st, hogy netalán exurgálható veszekedés antever-

táltassék, a szegény embereket, ha valamely lármáskodás

]iélkül véghez mehet, elsbben megintsék tiszt uraimék

:

fére álljanak ezen had eltt félt jószágokkal

!

Eadeni. Megindulván Szeut-Grótrúl, rumi rétekre t:t-

l)()rral érkeztünk, a hol l)rigadéros Kisfaludy György uram
ordereztetett : Hugy mivel holnapi napon maga a Méltóság(»s

Úr is Péczelhez fog szállani, — kegyelme és Kis Gergely
s Kisfaludi László is önnönmaga regementjével oda trans-

ferálja magát, küldvén elre furérjait ; niindazonált;tl egy

portát is expediáljon Sopron felé, jó, okos tiszttel és azon

három regementbül commendérozottakkal, cum hona instrue-

tione, a ki tudjon tudósítani,

Eadem. Domokos Ferencz sümegi commendáns uram-
nak missiliter adatik értésére, hogy Botkáné odamenetelivel

szállást rendeltessen néki. Azombankét taraczk küldetik Sü-

meg várban.

Eadem. Diskai Ferencz commissárius uramnak, hogy
Botkánénak jó szállást rendelvén, — óbrst-lajdinonti fél-

portiókat húsból, kenyérbül és sóbúl administráltasson néki.

nemkülömben 20 vagy 25 forintokat adjon, hogy azzal

egyéb occurrálható szükségét tollálhassa; mely is számadás.-í-

ban acceptáltatni fog.

Eadem. Nemzetis Vitézl Grajner Antal uramnak
missiliter parancsoltatott, hogy Balogh István :lltal Sziget-

várbúi az horvátságtúl elhajtott marhájok kiszabadítására

kihozott, a foki hajduktúl Simontornvára Ix'vitt salvagvar-

diát l)()csássa el.

Dk' '^3, megindulván Kunitúl a Mélt('»ságos L'r. Szoni-

Ijathelre ment, a tábor pedig Péczelhez szállott, a hol is

Dk' .<}ö\ Septemhris. Tekéntetes Nemzetes Vitézl
Szent-Györgyi Horváth Zsigmond director uramnak adatott

salvagvardia-levél szent-györgyi kastélyiíra és territóriumain

lév jovára.

Eadem. Szálai György zászlótartó passéroltatott által

az Dunán.
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Eadem. Pulai György hadi fporkoláb uramnak inti-

máltat ottorderében, hogy ötven dragonyost és ötven könny-
lovas katonát, in totó 100 személljl állót, maga mellé vé-

vén, papot, praedikátort és Mikl(3s mestert nemkülömhen

:

vegye maga igenes útját Rába mellett Szent-Giotthárd

felé, onnénd kikerülvén Zekának (?) s Kszegnek, szintén az

lineáig, be Rábaköznek, oly observátióval, hogy a kóborhj,

húzó-vonyó, széltiben excedáló katona8ágl)úl ad summum,
sine complacentia personarum, három határban lév akasz-

tófát megújítván, a kik érdemesnek Ítéltetnek, fölakasztassa,

az excedenseket pedig kötözve küldje.

Eadent. Szarka István uramnak megíratott, hogy az

albákat széltiben ne osztogassa, st seriesben vegye : kinek

mit ad? — protocolomban írattassék.

Die 24. Méltóságos Generális örebbik Barkóczy Fe-
rencz uramnak az innens földnek constitutiója s occurren-

tiái repraesentáltatnak ; vicissim az Dunán túlsó-széli occur-

rentiák és constitútiók communicátió-folytatási recommen-
dáltatnak.

EadeiiL Berthóti István brigadéros és érsek-újvári

commendáns uramnak az Dunán általküldött és küldend
leveleknek ad lóca debita kívántató inviáltatása recommen-
d.'ütatván, az innens conimunícátió is communieáltatik, reci-

proee a túlsó occurrentiák folytatási recommendáltatnak.
Eadem. Bessenyei Lászlá, Nemes Szála vármegyei

vice-ispány uramnak, hogy a légrádiak ])rotectiója végett

béirván s végezvén vélek, leválja a szlk (Huinkálhafásíh'rf)

ígért 500 aranyakat, áOO pár csizmát, és siessen a Méltó-
ságos Ur után.

Eadem. Förds Mihály uramnak egy collatíonális ada-

tott. A^eszprémi sörfz háza végett.

Eadem. Tekéntetes Nagyságos Révai Mihály óbrst-laj-

dinaut uramnak exprobráltatik, az regementnek nagy rövid-

ségével, ekkoráig Dunántúl való késése, s admaturáltatik

egyszersmind Dunán által való jövetele.

Die eadojti. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Telekesi Tö-
rök István senátor uramnak missiliter recommendáltatutt

:

Hogy mivel (pápai) Sándor László uram expedíáltatik a/

nyert zászlókkal és dobokkal, úgy bizonyos levelekkel által

az Dunán : maga és Bolfort uram disposítiójában concredált

lovas ezerekkel, és a szükség úgy hozván magával, még a

(V('rff>i Jie(/!/.^c(jbeli) szabad-hajdúkat is fölszedvén. — confuí-

rozza két taraczkkal a Dunához.
Die 2o. Septetuhri,^, Péczelnél. Sándor László uramnak

missiliter adatott értésére, hogy mivel a táborra nem érke-
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/('tt : iii.ir J)rvccscrl)cn Iviíii .rrmos |(i-a«'fectus uramtúl a/

Dunán ;íltal szólló ex})0(lítiüt kezéhez vévén az nyert zász-

lijkkal efíyütt, már íme confui iránt tett disposítii'tt a Mél-
t(3sáfíOS Ur: két lovas- reíj;ement és a szabad-liajdsá;; két

taraczkkal fo^ja kés('-rfeni, — siessen a Dunához, és majíát

insinuíílja Török Jstván uranniál.

EfKh^m. Szhiha Ferencz uramnak missiliter intimál-

tatott, ^hojíy mentülelöbb tudósítását küldje: ho^'vha a Mélt('i-

sáiíos Urnák vette-é levelét? sin;^Mdariter penijr : az 94 rahok

iránt való Xádasdi Ferencz ([uietantiííja kezéhez érkezett-é-?

Eddeiii. Bácsniejívei Mátyás uramnak fíilsó-pulai kas-

télyára, két malmára, st két jobbájíyára adatott protecti('».

Endeui. Szonibatheli Ferencz óbrst-lajdinánt uramnak
missiliter replicáltatott, s eiíyszersmind adatott ('-rtésíMe.

ho^y az ellenséjí Kapuvár eleiben. Szent-Mikh'tshoz szállott :

azért magát, — mivel bizonyos i)orta feléje küldetett, netalán-

tán valamely felé csavarodjék. — Pór-Ládonnál subsistál-

ván, szorjíalmatos vigyázassál légyen.

EíkIoii. Haraszti Mikl('»s és Selmeczi .lános expediál-

tatván által az Dunán Fölséghez és Méltóságos [Nlagyai-

országi Locumtenens Uramhoz Excellentiájához az nyert

zászlókkal és dobokkal. (Sá)ídor Láxzló hí.ti'rp.ti'hm.)

D'ic •^il. Srptenihr/.<. Péczelnél. Director Horváth Zsig-

mond uramnak recommendáltatott Torma Istviín generál-

adjutant uram : sok éjjeli-nappali szolgalatjára nézve vala-

nu»ly jó hasznos részt az fiscalitásokban })ro exarendatione

juttasson (neki.}

?j((l<>.m. Tekéntetes Xomzetes A'it(''zln Ivist'aludi Gyílrgy

brigadéros és lovas föcolonellus uramnak intimiíltatott, hogy

általesvén Kuzáni táborán, a corpussal visszasiessen, csak

300 lovast s a voluntéreket hagyja kíirülette egy jó tiszttel.

T)ie 'í7. Soptcmln'ifi. Biigadéros és sümegi commen-
dáns Domonkos Ferencz uramnak missiliter adatik érté-sére.

hogy a Méltósíigos Generális, ingyenvaló kegyelmébül, ren-

delvén (száiuára) az Bezerédi árvái jószágábúl 200 kíiböl

gabonát: a midn embere Kún János devecseri praefectus

uramnál magiít insinuálni fogja, kezéhez veheti arra rende-

lend embere; Be/erédinét i)edig elbocsáthatja.

Eadem. Cseh Márton gyáki tiszttartémak adatott i)as-

sus, hogy Lápincson által nuV.et vasért adhasson, indul-

geáltatott.

E(((lent. Nemes Sojiron vilruiegvi'lien lev iviíniaknak

adatott protectió.

Eadcni. Diskai Ferencz commissárius uramnak missi-

liter intimáltatik : Minthogy a sümegi pattantyúsokot két
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lK)liiMi)r;i kifizette, hogy valamely történhet confusió ne
következzék közöttük : azon cseszneki és táburi pattantviíso-
kat is egy hóbéli pénzzel kifizetni el ne mulassa.

Eadem. Szarka István generál-anditor uivinmak meg-
iratott, hogy a maga pecsétje és snbcripti()ja alatt az instanso-
kat propter evitandam com])etentiam et exinde eniergentem
ódium nem passérolhatja, hanem az Méltóságos Úr nevével"
és j)ecséte alatt.

Die 2S. Nemzetes Vitézl Horváth György tohadnagv-
nak intimáltatott, hogy az Ivánibúl elhajtott sertés-mar-
hákat, minthogy nem El)ergényiéi, hanem Falusi Ferenez
uramnak meghagyott hajadon árva leányához tartozandó
volt, — felkerestetvén, hajtassa vissza és conserváltassa.

Eadem. Grajner Antal uramnak missiliter recommen-
dáltatik, hogy jó disposítiók tételében az rabok Dunán
általküldése iránt fáradozzon, hogy ne intercipiáltassanak.

Eadem. Barbély Gáspár voluntér vice-colonellus uram-
nak missiliter recommendáltatik, hogy a hadak mind tál)orra.

contraháltatván, kegyelme maga s voluntéri fognak az
ellenség köri lavérozni és vigyázassál lennyi. A mdy ezer-
béli katonaság ott szédelegne: csak a táborra igazítsa, az
excedenseket pedig, a kik tapasztaltatnának, kötözve küldje.
A szorgalmatos communicátió folytatását observálja.

Eadem. Horváth Gyílrgy lovas fliadnagy uramnak
intimáltatik, hogy az Bezerédi-féle (Dnua-jolih[)arfi) i\\

compániájával siessen ide a táborra.
Eadem. Simaházi Ferenez föstrázsamester ui'amnak

intimáltatik, hogy Horváth György hadnagy uiammal egyet-
értvén, a, katonasággal együtt gyjjenek a táborra.

Eadem. Horváth György hadnagy uramnak orderében
intimáltatik, hogy öreg Vizkeletinét kísértesse Lövre, vagyis
bátorságossabl) helyre, hogy bemehessen Sopromban.

Eadem. Bizonyos törökországi keresked passéroltatott.
hogy a confoederált határokban partékáit eladhassa.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Török István
senátor uramnak missiliter adatik értésére, hogy az hada-
kat jó disposítióban hagyván, további jiadi consultátiókra
nézve siettesse maga útját Méltóságos Úrhoz.

Die :^9. Sepfrmhris. Brigadéros Berthóti István érsek-
újvári eommendáns uramnak az innens föld constitúti()ja
értésére adatik, — vicissim a túlsó oeeurrentiák eommuni-
cátiója recommendáltatik.

Eadem. Szluha Ferenez érsek-újvári praefectus uram-
nak Niídasdi Ferenez az rabok iránt által küldött (]uie~

TIIALY KÁLMÁN : KSZTKRHÁZY A. TÁBORI KÖNYVE. O
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tiiiitiúi kezóbez vr-tclcki-íil vmIíj tudósít ás.-ít rccommeinhílja

;i M<''lt()Sii«íOs (Tcm'n'ilis.

FjIkIciii. M(''ltúsá;í(»s Generális idösljik Barkóezi Fe-

leiicz uráliinak az innens uccurrentiák tudtíiia adatnak.
— az túlsók comniunicátiója penig recommendáltatik.

Dii- .')(). Srjifp^nhriíi. Lénárd István vice-lia<lnagynak

iutim.íltatott, hdgv a Dunántúl val('> katonaságot, a kik

Horváth Istvántúl eszvehivattattak, — szedje öszve. és

nieiijen által a Dunán vélek.

Efulriii. Hazáezyus János, Nemes Vas vármegye szolga-

hirájának intiniáltatott, hogy a miném szölleit keresztesi

lKit;iil)an niegirt, (?) úgy benulévöben Csákány Mihály

uranitúl Rajki Judit, néhai Popos Ádám uram özvegye

elfoglaltatott, — per vicém növi reexequálja és a parsuk-

nak a törvénynek folyása szerént heles törvént tegyen.

Endem. Lénárd István hadnagynak orderében inti-

máltatott, hogy az katonaságát fölszedvén, ne engedje szél-

tiben a falukon kóborlani, hanem egy csoportban tartsa.

Hasonló formábnn Horváth György fhadnagy uramnak is.

E(uh't)}. Fíirds Mihály óbrst-lajdinant uramnak ortle-

rében intimáltatott, hogy eszveszedvén a regementjét, igenes-

sen a jNIezföldre maschéroljon. a hol is primum et ante

omnia a Sár mellett lév bloquádákat postérolja. annak-
utánna az esikvári. palota i, simontornyai ])raesidi:íriusok

közül is kihozván, egy cor])ust csináljon, hogy annyival is

(inkáhh), ha valamely felöl az ellenségnek motnssát értendi.

vagy kicsap, hasznos operáti<)kat tehessen. A jé) és szorgal-

matos vigyázás recommendáltatott.

E<((hiii. Kis- és nagy-híHányiakuak protectió adatott.

Eadetii. Cseh-hídjához iKchiilii'^) telepedett .i téibor.

Ibideni Borbély Gás]);ir uramnak superabundanter iiitinuil-

tatott: Minthogy az ellenség Sárvárhoz érkezett. — kegyel-

mének pedig semmi tudósításokat nem vehetem: vigyáziísra

mások rendeltetnek helettek : ahozképpest transferálják mago-
kat az voluntér-sereggel és Bezerédi-féle íit ctmipáiiiákkal a

táborra, — azonkívül is akarvém jó rendben hoznom ket.

EddcDi. Visszat(''rtünk ])éc/eli táborhelyre; ugyanott

lv<'>kai f^[árf(Hl/ uiaiiinak rcplicáltatott : Diiiníiiinnen haszon-

talanul lett kegyelmének f.íiailása, mivi'l Horváth Istvém

éiltalment a dun.-íntúli eomp:iiii;íkkal. Kívántam volna magam
is comi)laceálnom. ha coiistéüliatott volna Méltóságos Ijo-

cumtenens és Fgenerális disposítiója korábban, — de im-

iiiiír úgy lévén a dolog, siessen vissza utéuinok. Fgenerális
uramnak assigiuí Ihatja kezéhez azQii couip.iniákat.
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Die P"\ menms Octohris; Cseh-hícljátl. Horvátli

György fhadnagy uramnak, hogy az ellenség körül hagyat-

tatván : nemhogy kíirülette vigyázna és lavérozna néki con-

credált öt compániákkal, hanem inkább másfelé csapván,

az szegénséget nyomorgatták. Azért magát compániáival

sine defectu (tempons) az Méltóságos Generális táborára

hozván, a hol is disposítióját vészi.

Die ;:"'"• Nemzetes Vitézl Horváth István se[)es kato-

nái recommendáltattak Tekéntetes Nemzetes Vitézl Hor-

váth Zsigmond uramnak, sebeik orvosítása megfizetése iránt.

Egyszersmind passéioltattak hadnagyoknak fölkeresésére.

Eitdeiii. Brigadéros Béri Balogh Ádám uramnak recom-

mendáltatik. hogy az ellenség köri lavérozván. csapja meg
ha módját láthatja, és az occurrentiáki-i'i] tiid('isítsa a Mél-

tóságos Generálist.

Die •!)"*"• Péczeli táborl)úl. Director uramnak missilitei-

insinuáltatik az ellenségnek egyenessen Szent-György felé

Sárvártúl marscha. Az provisiónak administráltatása ultronee

recommendáltatik, nem lévén már ötöd-naptúl az hadnak
kenyere.

Eadem. Két hefláni ember passéroltatik hazafelé,

bizonyos obveniensnek elhozattatásáért.

Die 4. Octohris. Méltóságos Generális Gróff idslnk

Barkóczi Ferencz uramnak az Dunán innens földnek vah)

conimunicátió folytatása recommendáltatik.

Eadem. Berthóti István érsek-újvári fcommend.-íns

lírámnak az innens ellenség constitutiója repraesentáltatik.

Érsek-Újvárnak, in quil)us terminis sit ? communicátiója pedig

recommendáltatik.

Eadem. Péczelnél. Felséges Fejedelem Kegyelmes
l'rnnkuak alázatossan replicáltattatott : Kisfaludi László

uram nem elégedvén Fölsége kegyelmességével. azonkívül

balatinczki dominiumra bizonyos decretumot hozott. — Iki-

lott azt (eii) kívántam Fölsége grátiájábül lenti dominium-

hoz, mint tiliálishoz, ap])raehendálnom. Az ittvalóconstitütiók

is, hogy tudniillik a mint magam kinéztem: h;írom oly válo-

gatott ezer nímet de recenter érkezett Sárvárhoz, a kivel,

ámbár lett volna szándékom aperto marté verekedésre, —
hadainknak szüretre való eloszlások nem engedte, nem lévén

hét legementbííl kétezer eml)ereim. az gyalogságon kívül

:

ha szintén tizenkétezerén volnánk is: elég muiik:ít adna az

háromezer ellenség. Már. úgy látom, ezen cam[)áiiiát, mint-

hogy csak ezen mostan folyó octóber restál, notabilis operátió

nélkül, csak defensive kell végeznem, — mindazonáltal, ha obsi-

dióhoz való munitióim voliuínak, kezdenék nevezetes próbakt.

50*
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Eiiilam. Jvisíaliidi (jlyür^y brijíadéius uráliinak .Szuiii-

l)atlic'lyrnl ri'})licáltatott : Eüeiiséf^ fell való i('|)oitiuíia me<í-

e^'y<*z; Baihélly (iás]>ár iii aiii inostaiisáj; jvén, lias(»nl<'»t refoníl.

Kúkai ]\l;irt()n coIímicIIus uramnak, a mint clulthcni leveli-

ben is nu'i^íitam ü kegyelmének, nem lett volna szükséfíes

magát idefárasztani, mivel általmentek az Dunán túl

való compániák. Horváth Istvány bár ne is várna engemet

:

inkább venné útj.-ít Duna felé. hogy utolérhetni azon sere-

geket, ha i)edig iiiiír túl lennínek, insinujílná magjít (Irayner

Antal uramnál az általköltözése felöl.

Die ;;. eJHsdcm. Lenti tiszttartó Gludovácz uramnak.
Osudálkozom, most jvén Horvátországbúi: az légrádi minapi

acti()nk ha consternálta-é az országot, vagy nem? és minémó
sui)positummal legyenek felölnk? nem tud<'»sít. Kegyel-

med azért az ottvaló particulások fell informálni el ne

mulassa.

Eadeui. Méltóságos Gróff Nádasdi Ferencz uram
honoi-iíice reíiuiráltatott. hogy a miném rabjaink vannak
Pécs táján lev várban és más fortalitiumokhan, signanter

pedig brigadéros Kisfaludi György uram hadnagyát, tíibh

rabjainkkal együtt, juxta teuorem cartellae. erga dehitas

(juietantias adíissa ki, másként (ü-) lévén említett Nádasdi
uram száz portiónkkal restantiárius. Egyébiránt, ha ki nem
adatja: az császár részérl se várják szabadulásokat az rabok.

Eadcm. Bácsmegyei Mátyásnak adatott passus. elvont

partékáinak. lovainak és ruházotjának fölkeresésére.

Edfleiii. C'olonellus Kis Gergely uramnak missiliter

intimáltatott : Minthogy Bezerédinek árúitatásáért llctt) meg-
fogása alkalmatosságával Bácsmegyei, világossan kitetszvén,

ártatlanul mindenektl megfosztatott, — a mely lovai vagy

ruházotja és akármiuém partékája tahíltaíik azon rege-

mentnél : ad requisitionem ejusdem, etiam mediante aresto,

vei in natura vei in valore visszaadatni el ne mulassa. Az
sopronyi marhákot, mivel deponálták az ineált eontractus

szerént az obvenienst. megtiltsa. - h(\iry senki ne meríszelje

hajtogatni.

Eadviii. iUti'bi'lly G:'isp:ir óbrst-lajdinant uranjnak mis-

siliter in siniili matéria intimáltattak mindenek, az mint
Kis Gergely uianinak.

Emiciii. liuka Benedek ves/pémi kapitány. Fejérvári

György palotai fhadnagy, 8élley Gergely csikvári. Grayner
Álltai simontornyar commendáns uraméknak intimáltatott

:

Mivelhogy egy universalis ojjerátiónak végbenvitelére expedi-

áltatott Tekéntetes Nemzetes Vitézl Telekessi Török István

uram: valamikor intimáti<')ját veendik. oda. hova kívíínni
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foiíja comparitiójokat, fölszedvén még az földnépét is. adma-
tui'álják; st kitelhet miinitiót is Simontoriiyáriil admini-
strálni el ne mulassa Grayner Antal nram.

Eadem. Nemzetes Vitézl Kerekes és Gál András,
szabad-hajdúk hadnagyjoknak orderekben intimáltatott, hogy
valamikor Tekéntetes Nemzetes Vitézl Török István colo-
nellus uram parancsolatját veendik : oda, az hova fogja
kívánni, fölszedvén hajdúságokat, mentl számossabban meg-
jelenni el ne mulassák.

Eadem. Domokos Ferencz uramnak missiliter intimál-
tatott, hogy mivel Tekéntetes Nemzetes Vitézl Töríik
István uram által universális operátió folytattatik : a midri
emberit küldendi, négy öreg taraczkot. mindenik taraczk
mellé harmincz lövést, kétszáz öveg-gránátot, egy tüzet
hányó golyóbisos mozsárt, (úji/!) ahoz kívántató elegend
golyóbisokat, kézihez assignálni el ne mulassa, st ha töb1»

kívántatnék is. assistáljon.

Eadem. Bessenyei László, Nemes Szála vármegyei vice-
ispány uramnak missiliter intimáltatott : Mivelhogy Török
István uram által fejérvári obsidiót kíván végbenvitetni
Méltóságos Generális uram, — tehát az földnépét újobban
fölültetvén, Bakács Lukács uram directiója alá bizza; ininde-
nekben megírt colonellus uramtúl dependeáljanak.

Eadem. Sélley Gergely csikvári commendáns uramnak
missiliter intimáltatott, hogy Komáromi Zsigmond sümegi
postamestert küldje Sümegre, az hol is dolgát revideáltotván,
disponálni fog iránta a Méltóságos Generális.

Die li*'' Odohris. Péczeli táborban. Nemzetes Vitézl 1

Tersánszky István vice-colonellus uramnak orderében inti-
máltatott, hogy maga útját azoimal Palota felé vévén , leg-
elsben is Nemes Veszprém és Fehér vármegyék vice-ispányai
uraimékat requirálja, hogy demolitiójára Palotának s újabb
reparatiójára, pro gratuitu laboré elegend munkás embert
e gremio comitatuum praestáljanak. — Odaérkezvén, prae-
primis et ante omnia az ott ekkoráig lév compániákat jó
rendben vegye. úgy. hogy Dcunokos Sámuel compániája-félét
assignálja Gombásnak, a másika megmaradhat Domokos
Mártonnál, a harmadik Fejérvári György uramé; magát
Domokos Sámuelt, assignálván ezen levelemet kezéhez, küldje
a ]\léltóságos Generálishoz. Ottvaló commendánsnak stabiíi-
álja Fehérvári György uramot, és j(') securitást ottan tegyen,
hogy az katonaság secure megmaradhasson, és bepalezádál-
tattassa; kinek is ezeknek végbenvitelekkeí incumbálni fog
conserváti(')ja azon plágának és katonaságnak, naiíy szám-
adás alatt.
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Eadem. Bakács Lukács urain iiak order szeréut inti-

mííltatott, hogy felszedetvéu Bessenyei László, Nemes Szála

vármegye vice-ispánja által újjol)l)an az földnépét. — men-
jen igenessen Fehérvárlioz. és ott Tekéntetes Nemzetes Vitézl
Tclekesi Török István senator és lovas colonellus uram
disposítióilioz alkalmaztassa magát.

Eadem. Horváth György hadnagynak intimáltatott

serio : Szilágyi György név, Kisfaludi György brigadéros

uram vice-liadnagya-félének az minémö lovait, fegyverét hatal-

masul elvonta, conteutálja. visszaadván ; másként alkalmat-

lanság érendi.

Eadem. Az egész Dunáninnéd vahi lírigadéros és

colonellus uraiméknak ordeiekben intimáltatott, hogy a

szüret alkalmatosságával eloszlott katonaságot és hajdúságot

eszveszedjék és az volentéreket mag(jk mellül abducálják. (?)

Die 7""*- Senator, lovas fcolonellus Török István

uramnak adatik orderében értésére, hogy maga, Somogyi
Ádám. Bolfort. Szekeres és Fodor László uraim ezeréit

adjungálván, Süniegrül négy taraczkot, egy haul)iczot s egy

tüzes-glóbishányó mozsarat, — a táborral 2 taraczkot vegyen

maga mellé ; igenessen útját dirigálja Székes-Fehérvár

alá, a melyet is minekeltte formaliter obsideáljon. tudja

meg: hogyha az ellenség Ersek-Ujvárat kívánja-é obsidiálni,

vagy sem? Ha actualiter obsideálja: kegyelme is in eo

casu Székes-Fehérvár alatt instituáljon formális obsidiót

;

a holott Érsek-Újvárat ott hagyná az ellenség: tehát

kegyelme ad ulteriorem dispositionem egy alkalmatos cam-
pérozó helen subsistáljon.

Eadem. Méltóságos Magyarországi Fgenerális Uram-
nak Excellentiájának repraesentáltatott, hogy a Méltó-

ságos Ur, az Excellentiája parancsolatja szerént Austriá-

ban aperto marté formális tábort nem üthet ; i)rimo. mert

noha itt csak öt regementje van is az ellenségnek : de ers.

Secuudo, a mi hadaink a mostani szüretnek alkalmatos-

ságával úgyannyira eloszlottak, hogy mintegy lehetetlen

ket egy hólnaj) elfolyása alatt eszvegyüjteni. ^findazonáltal.

hogy ugyancsak az Érsek-Újvárát obsideálni kívánt'i ellen-

ség distraháltassék : Székes-Fehérviírat kív:inja formaliter

obsideáltatni ennyihány regement által, maga pediglen

Excellentiája a Kábán följül maradván, Austriát és Styriát

akarja attentálni : kinek miném kimenetele lészen? azt is

tudtára adui el nem mulatja.

Eadem. Szálai István secretárius uramnak in simili

per omnia, hoc addito. hogy Méltóságos Turm') Henrichné

asszonyom dolgának ])romoti('»ja recommendáltatván. kéretett,
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hogy az Ádmiiiistratiói-a egy parancsolatot, Méltóságos Ürí'a

egy bracliiálét, Eszterházy Lászlóra intiiuatóriát, magának
az asszonnak pedig donationálist impetrálni ne difficultálja.

Eadcm. Szke Mihály uramnak, hogy az Felséges

Fejedelemttíl intimatorie obtineált, — ti és innénd a

Dunán lév Méltóságos ür jószágira az cancelláriátiíl

donationálisokat extraháljon.

Eadeni. Felséges Fejedelemnek Érdélben való indulása

szerencséltetik, egyszersmind az innens föld constitútiója

és az ellenségnek statussá alázatossan repríiesentáltatik.

Die 6"-'" ejusdem. Senator és lovas föcolonellus Török
Istvány uramnak orderiben intimáltátik, hogy Ersek-üjvár

obsidióját, in quibus terminis légyen ? kitanulván, — hogy-

ha elszállott alúla: székes-fejérvári obsidiót félbenhagyván.

Malomsoknál egy corpust formáljon, az honnét az ellenség

motusira, kiváltképpen Komárom eleire szorgalmatossal!

vigyázzon. Tóközti fogvást kilencz compániábl szintén

Fejérvárig extendálja az postérungot. Nyúlásra, vagyis

Líben-Szent-Miklós alá egy nevezetes próbát instituál-

jon. Az gyakor c<jmmunicátió folytatása penig recommen-
dáltatik.

Eadem. Colonellus Kis Gergely uramnak megirattatott,

hogy Soprony táján heverg ellenségen, Borbélly Gáspár
urammal egyetértvén, tegyenek egy csapást.

Eadem. Bessenyei László, Nemes Szála vármegye vice-

ispánjának order szerént intimáltatott, hogy valamint az

l)écsi operatióra fölszedvén az földnépét, számossan expedi-

lilta vala, — hasonlóképpen most is fölszedvén az föld

lakossait, dobokkal, zászlókkal : az Tekéntetes Nagyságos
Bakács Lukács urammal Nemes Vas vármegyében, valahol

Méltóságos Fgenerális uram hírit hallandja, expediálni el

ne mulassa.

Eadem. In simili, mutatis tamen mutandis, Nemzetes
Vitézl Gábor György, Nemes Szála vármegye ordin;írius

vice-ispánjának az insurrectiónak adurgeálása singulariter

recommendáltátott.

Eadem. Muraközi praefectusnak intimáltatott, hogy
az miném parasztembereket némely, általunk elfogattatott

katonákért árestomban tartat : minthogy azok fegyvert nem
fognak, intra spatium 4 dierum elbocsátani ne difticultálja

;

másként vagyon nnklunk benne, hogy mi is parasztért paraszt-

embereket foghassunk.

Eadem. Marics András balatinczki tiszttart(') elbbeni
hivataljában az Méltóságos Fgenerális Ur által jol)ban
stabiliái tátott.
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Die />"" ejnsíli III. .lúiiosi Mátyás és Léiiárt István.

Horváth IstviUi (hin;uitúli (•oin])áiiiái kíizül, oidcrt'ztr'ttek áltiil

az Dunán. Fdvíír felé. (jriayncr Antul uramnak luegirat tá-

tott : tegyen disposítiót^ az ])assuson való általköltözésre.

Eadciii. Palásti Ádám t'ömustramester uramnak ordcr

szerént iiitimáltatott : Góré Gábor tábori fstrázsamestcr

urammal menjen csejjregi rétekre, ott találván Bezerédi

legementje-féle öt com])ániát. azok eltt instalbílja Dániel

Zsigmond uramat óbrst-lajdinontságra, nemkülönben Kiss

Gergely uramat ('»bestereknek lenni ])arancsolja s i-egenientji-

liez incori)orálja. Az meglévén, bogy eifectivus statussát

kitanulhassuk az regementnek : generaliter megmustrálja,

három rendl)eli extractust formálván. Sziládi Gyíirgy. briga-

déros Kisfaludi György uram vice-hadnagyat'élének Horváth
György uram hadnagya által hatalmassan elvont lovait s

fegyvereit ezen alkalmatossággal adassa vissza. Az ugyan-
ezen mustra alatt Kisfaludi György uramnak (odakül-

dendö expressus embere valamely katonáit, az kik Bezerédi-

hez ennekelötte szívódtanak vala. vagy akármimi'tdon oda

alliciáltüttanak ) kiválosztván, resign;ílja.

Eadem. Borbélly Gáspár uramnak megiratik. hogy az

melly katonája, az maga marhái színe alatt, vépi plebánus

uram exequált marháit (clJKrjtoffa). Megyesi János uram-
túl vissza hajtassa s adassa vissza.

Eadem. Szegedi Ferencz uramnak megiratik, hogy
sok országos gondjai között többször a vépi plebánus uram
által ne molestáltassék : az judiciaria portiét engedje el, kész

ad li(|uidum debitum adé)sságbéli praetensiórúl Megyessi

uramot conteutálni.

Eadem, Óbester Fodor László uramnak recommeudál-
tatik, hogy dolgait véghezvivén, siessen az regement után.

és egyetértsen Török Istvány urammal az haza szolgalatja

koi'mányozásában.

Decima Octobris mars ad castra ad Hernuín pitsita.

Eadem. Kis- és Nagy-Unyomra. Horvát- és Nímet-
Zidiínyokra, Kis- és Nagy-Belediekre, Horvát-Nádállásra

adatott salvaquardia.

Eadem. Kis Gergely lovas föcokmellus uiamnak inti-

nuíltatott, hogy az Méltóságos Úr meg nem engedi absolute.

hogy katonasági faluzzanak, hanem mezben szállván, ottan

lészen interteutió dolgábnl provisii) : maga absentiájában

])eniglen említett coionellus uramnak, vicr-eolonellusa Nem-
zetes Vitézl Dániel Zsigmond uram korm;ínyo/hatja az

b;i(l;ik;it. im'gp;ir,infsi»lv;ín kegyeluiinek. hogy minden
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interveniálandó occurrentiákrl gyakorta tud(')sítsa a Méltó-

sáííos Urat.

Eadem. Hermáni táboron. Grrini Ferencz árvái dol)rai

dominiumban lév jószága iránt protectionális-levél Írattatott.

Eadeni. Praefectus Kun János uramnak : ]\íivel az

hadak az fejérvári obsidióra men alkalmatossággal az

pusztaság felé fognak nyomakodni : hogy az ott lev szegény-

ség fölöttébb ne aggraváltassék, méltó leszen kegyelminek
ól)erster uriméktúl az helségekre salvaquardiákat impetráliii?

Ed'h'iii. Director Horvát Zsigmond uramnak missilitei'

recommendáltatott, hogy az hadaknak al)rakra kívántató

assignáti<')t adni ne terheltessék. Az nemes vármegyíre

repartiáltossa : mely companiára melyik helység fog adatni.

Eadem. Kaczérius János generál-adjutant uramnaJc
missiliter intimáltíitott, hogy Bezerédi János Nemes Baronya
vármegye vice-ispánjának requisitiójára ad praefigenduni

terminum compareáljon.

EadriJL K('»kai Mártony colonellus uramnak missiliter

Íratott, intimáltatott is, hogy maga útját egyenessen Simon-
tornya felé vévén, Grajner uram assistentiát — az Dunán
általmenetelire — fog adni.

Eadem. Grrajner Antal uramnak, hogy a midn Kókai
Mártony colonellus uram magát insinuálondni fogja: (fi/i/f)

elegend confuit általmenetelére rendeljen, hogy sine peri-

culo általmehessen.

Eadem. Kis Gergely colonellus uramnak missiliter

intimáltatott, hogy mivel Pulay György exmittál tátott

bizonyos commendérozottakkal az kó1)orló és faluzó katona-

ságnak (iszvecsoportozására, — kegyelme maga katona-

ságát tartsa egy corpusban, mivel sine discretione exequál-

tatnak. valakik in flagranti comperiáltotnak.

Dic il'""- Senator és lovas fcolonellus Török István

uramnak missiliter adatik értésére: Mivel az ellenség Érsek-

Újvár alatt keménkedni hallatik, stálnok az disposítiók

fejérvári obsidió iránt ; az minthogy mihelyen Fodor uram
regementjét megindítani Fejérvár felé, mai na]) Somodi
Ádám és Szekeres Istvány uram ezerit is exi)ediáltam.

residuitássával az tábornak Hermányhoz telepedtem. Fodor
uramot is itt nem fogom tartóztatnom : senator uram mellé

expediáltam, hogy Sümegrííl a mozsarakat és a több muni-
tiókat utánna vihesse. Mihelyest tudtomra esik : az obsidióhoz

hozzáhit kegyelmetek. — én is Styriát haragossan meg-
látogatom.

Eadem. Tekéntetes Nemes Yass vármegye in gremio
constituált hadnagyának orderiben intimáltatik, hogy az
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lékai öveg-bányászokíit, mz mely niajíáiiyos (kntuua). Ignácz
' ScCfjedi// c-()ni|)áiii;íjafél(''l)ü! való üldözi : fogassa meg s

küldje kemény árestom alatt büntet helyre.

Eadem. Kéthelyi lakos bizonyos két embernek intra

limites Confoederationis mízzel, gabnával és más venális

paitékákkal szabad kei'cskedések megengedtetett.

EfuJeiii. Borbély (íáspái- voluntér óijrst-lajdinout uram-
nak missiliter adatott értésére, Pulay György fpurkolábnak
számos hadakbúi álló assistentiájával, kóljorló és excedáló

katonaságnak ])ersequáltatására oly instructióval küldetése:

valahol találondja in Hagranti, sine distinctione personarum
et respectu, exequáltossa. Azért kegyelme is maga voluntér-

jeit abstineáltossa az ollyatén kóborlásoktúl ; mert a ki ingyen

sem gondolná, rajta történik. Intimáltatott azomban. hogy
mivel Bácsmegyei Mátyás Bezerédinek megfogattatása alkal-

matosságával sok károkat vallván, ártatlansága kitetszik

:

valakinél lovait, partékáit s rnházatját megesmérheti, vissza-

adni sub gravi animadversione el ne mulassa, söt, ha kik

visszaadattatásában refractáriuskodnak, vagyis másfelé trans-

ferálnák magokat : etiam mediante aresto, vagy in na túra.

vagy in aequivalenti, satisfactiót impendáltatni megírt^ Bács-

megyei Mátyásnak el ne mulasson, — hasonlót értvén Árnyék
Istvány iránt is, ha accedál-é hozzá? A mely lo íikröt

elhajtottak soproniakét, voluntérjeivel visszaadatni el ne

mulassa. interdoce;'ilván. hogy senki ezután ad paretixum

terminum, míglen Méltóságos Generális uram ö Excellen-

tiája protectiójának ereje constál, sopronyiak marháit hajto-

gatni ne merészeljék
; s az ellenség krl való szorgalmatos

vigyázás és szüntelen tudósítás recommeudáltatott.

12. ejnsdem. Néhai Grim Ferencz doi)rai dominium-
ban lév árvái akármelly névvel nevezend jószágok ju-ote-

gáltatnak.

Eadem. Xéhai MéltiiságosXémet-ÚjváriGróff Bottyány
Ádám nram árvái számára ]\[uraközbül kihozandó borok-

nak dobrai várban való szállíttatásokra passéroltatott ugyan-

azon víírbéli tiszttartó.

Eadem. Replicátotott Beniczki Sándornak : Xem placi-

dáltatik Soiironyban küldésére bizonyos embeiinek pas-

sussa, minthogy generaliter van constituálva némely küszíigi

lakos az odavaló járásra, ki is Szarka Istvány uram eltt

constál; recurráljon kegyelmihez, és az által promove;íltat-

hatja dolgát.

Eadem. Kovács Istvánnak adatott passus egy úttal

Bánfára, három szekér gubára és két szekér tung-méznek
bevitelire.
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Item. ugyan Kovács Istvánnak a Nemes Confoederati('»

alatt inclulgeáltatott szabahon föl- s alá járása.

Eadeni. Director Horváth Zsigmond uramnak adatik
értésére ahermányi táborban jövetele, és Góré Clábor sok kár-

vallásira nézve, liogy valamely consolatiója nyújtassck a Tekén-
tetes A.dministrátiótúl, recommendáltatott. Item, requirál-

tatott kegyelme, hogy brigadéros Domokos Ferencz uram
regementjének megmustrálására, vagy csak addig is, míglen
Palásti Ádám mustramester egy bizonyos meghitt commis-
sárinst rendelne, a ki kézrül-kézre megfizethessen az rege-

mentnek, — Csikvárra expediálni ne terheltessék.

Eadem. Colonellus Kis Gergely ^uramnak missiliter

ad.'itott értésére, hogy a Méltóságos r egész táborostul

Styriál)an szándékoskodik menni, ollyan intentióval. hogy
ott valamely praesidiumot megpróbáljon ; azért szükséges

lészen kegyelminek maga ezerivei az ellenség körül jó

vigyázásban lenni, és ha valamely motussát hallandja : azonnal
Méltóságos Fgenerális ITramot Excellentiáját informálja.

Eadem. Fodor László gyalog óbester uramnak iuti-

máltatott, hogy (eo non obstante), az ellenséget hírlclik

Ujvártúl eljönni : mindazonáltal siessen kegyelme ordere
szerént Török Istvány uramhoz a székes-fejérvári operáti()-

nak continuálására.

Eadem. Barbélly Gáspár és Kis Istvány uraméknak
missiliter adatott értésére, hogy mivel a Méltóságos Úr
táborostul szándékozik Styriában menni : azért kegyelmek
is megindulván a voluntérekkel, ügy igyekezzék megszáll:ini.

hogy vagy ell, vagy melléje eshessenek a corpusnak.
Eadem. Lénárt István fhadnagynak orderiben inti-

máltatott, hogy fölszedvén maga katonaságát, a táborra
hozza ket; s egyszersmind Pulai György hadi fporkolál)-
nak hóhérral, pappal és elégséges commendérozottakkal.
k(')borlóknak persequáltatásokra való expedítiója adatott

értésére.

- Die IS. ejimiem. Bolfort Ádám lovas föcolonellus és

commendáns uramnak missiliter megparancsoltatott, hogy a

seregeit öszvevévén, Flórián Pétert hagyja Gyr elein vigyázó
seregben, s maga peniglen a több seregekkel Telekessi

Török István uram tlisposítióihoz alkalmaztassa magát.
Eadem. Tót György pusztai gondviselnek megparan-

csoltatütt. hogy a tápi és sági hegyvámbéli proventust.

melyet eddig pei- abusum a gyri püspökség bevitetett, ad
ulteriorem dispositionem jó helyre tétetvén, viselje gondját.

Eadem.. Grayner uramnak recommendáltatott: Kókai
uram zászlótartója huszonötöd magával, sebek miatt elmara-
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ílott katonákkal mégyen által az Diiiiáii : succurráljon neki

liaj('> dolfíábúl az passuson általszállíttatásában.

Endem. Adatott ])assus Nemzetes Vitézl Rad*) Pál

uramnak Föls- Lendva felé való menetelire.

Kadem. Kíiszöjíi embereknek adatott szabad keres-

kedésre, úgy mindazáltal passus, hogy a eonfoederált haza
districtussinak határainál tovább semmiképpen ne i)rogre-

diálliassanak.

JuideriL Szluha Ferencz érsek-újvári praefectus uram-
nak missiliter adatott értésére a 8tyriában tett actus. Se-

eundo. liecommendáltotott Domokos Sámuel, mivel Magyar-
országi Locumtenens Urunk Excellentiája parancsolatjá-

l)l Dun;'in innens cartellae commissáriusnak praefigáltatott

:

miném instructi(')ja adatott azon functi(')ra és metliodussa

vagyon, transmittálni ne terheltessék, hogy kegyelme is

ahoz conformálná magát, tudhassa folytatni rabok szaba-

dulását
; az inteiveniál(') quietantiábúl vagy in vidimatis

paribus. vagy in oiiginalibus ol)ligáltatik kegyelmének
transmittálni.

Eadem die masérolt az tábor és terepedett (('</!// Xímet-
tSzent-Mihályhoz.

Eadeni. Xímet-szent-mihályi táborbúi Írattatott direc-

tor Horváth Zsigmond uramnak : Csudálkozik a Méltó-
ságos Ur, nem tudván, mitl viseltetik? hogy proteetiouális-

levelének praejudiciumával, Szigethy Mártony uram az

szahmakiak szlejeket actualiter szedeti. Azért, méglen ö

Excellentiája capactiáltatik: mi oktúlviseltessen azon temera-
lius aljusus? — sus])endáltassa azoknak szedetéseket említett

íSzigethy Mártony uram által.

Die 14. ejiiídem. Adatott értésére Horváth Zsigmond
uramnak, hogy gyöngébb és fölverésre legalkalmatosb helnek

állítván Naidau stáer várost : annak láb alól elütésére indí-

tom az hadakat. Bagázsiámat küldöm Csatárhoz, hagyván
Lengyel Mátyás uramat commendónak. Ha mely intervenien-

tiái occurrálhatnak director uramnak, dirigálja Csatárnak

:

hagyattatott itt is Szent-Mihályon az ollyan levelek i)romo-

ti<'ij;íra l)izonyos ember.

Eadem. Hegeds András, másként Palocsay András,
níuiet-szent-mihályi lakos portások mellett hagyatott, hogy
azon helségi'e dirigálandó leveleket sietve expediálja.

Eddoii. Maséroltunk Naidau stáer város alá. az hol

is ostrommal hídját nu^gvévéu. hogy pronsaczczal (liniiid-

schatzf meg nem vátották magokat : az városát is fölígettük.

TTgyanazon na]) éjfélkor tájban az egész tábor Szent-Elekhez
visszaszállott.
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Eíidem. Gludovácz Mátyás leiidviii tiszttartónak replicál-

tatott, hogy az obveniálú, dominiumtól val('» liajdiiságutj mivel

publica privatis postponi non possint, — nem lehet placidálui

:

azért inkább kiállításokban fáradozzék, úgy, hogy az dézs-

mások mellé is, úgy az haza szolgalatja folytatására is

szolgálhossanak. Az exarendátió végett magát az Administrá-

tiónál szükség insinnálni. Az muraközieknek persvadeálja. —
recommendáltatott, — hogy az oda szándékozó ráczságot m^

admittálják.

Jo. ejusdetu. Korán regvei 8z.-Elekrl megindulván,

Csatárhoz letelepedett az egész tábor. Ugyanaz nap nulla

expeditio.

16. ejusdem. Méltóságos Magyarországi Locumtenens
Uramnak Excellentiájának ISÍaidau stájer városnál lett

operátiónk genuine megiratik, és az innens földnek consti-

tútiója és az ellenség statussá repraesentáltatik.

Eadem. Telekessi Török Istvány uramnak megiratik.

hogy az elöbbeni dispositiók szerént directiójában concredált

hadat szállítsa Malomsokhoz, és az elöbbeni ordere szerént

folytassa az szorgalmatos vigyázást, egyetérvén Fudorjjászló

urammal, együtt kormányozzék az haza szolgálatját. ( )l)ester

Bolfort uram regementjét küldje az idevah'* corpushoz.

Eadem. Óbester Fodor László uramnak recommendál-

tatik, hogy Telekessi Török Istvány urammal mindenben
correspondenter lévén, kormányozzák az haza szolgálatj;ít.

Eadem. Nádasdi Ferencznek az cartella iránt, hogy

mindaddig Excellentiája, noha Gruzány (Casani) által

az elbbi dispositiók applacidáltattak, semmiben nem kíván

ereszkedni, valameddig az elmúlt napokban — magok paro-

lájokra — elbocsátott hadi quártélymester. azeltt íiz kik

Bezerédi által elbocsáttattak, — nem complanáltattak. Már
ezen a földön cartelláris commissárius praeíiciáltatván : ezután

az rabok szabadulását folytassák mind a két részrül. Hogy
penig most Naidau stájer város fölégettetett : éppen példát

mutatott Prayner, a ki Szombathely és más helységektííl

pressanczungot (Brandscliatznng) meg is vette. Ha k éget-

nek : mi is duplán revancsolhatunk.

Eadem. Méltóságos Generális Eszterházy Dániel és

Bab()csay Fcrencz brigadéros uraiméknak eadem forma meg-

irattatott Naidau stájer városban penetrálásom, és mivel pres-

sanczungot nem fizettek : föl is égettem ; annak fölverése

describáltatott. A mellett, hogy Niídasdi, Guzányval lév
ellenségnek ereje adatott értésére : incapaxok vagyunk aperto

marté harczot ineálni ; mindazáltal ha principálisimtúl

ordcrem érkezne, attentálnám, és ha elmúlik is. — vagyon
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clcgciidü mürtiíicati(')j;i azon kívül is Jiadaiiiktúl. mivel ott

járunk, valahol tetszik, miatta.

Itfíni. Teisztyánszky Istvány uiamnak rejilicáltatott

cum lecommentlationc a palotai (lomoliti(3 . s palánknak

restaurátiója. Instructi()ja szerént ívciirraljon executione

modiante is Fekete Gyíirííy uramhoz és a nemes vármeíryékhez :

nemkülömhen kérettetett : a Domokos Sámuel két com])ániáját

szoktassa regementemhez a mostani ex])edíti('»val. minthogy

ide ajánlotta Domokos Sámuel uram. Az egyik eomp;íniában

megmaradhat Domokos Mártony fhadnagyul, a másikban
jx'niglen introducáltassék Gombás Istvány.

Ecuh'ui. Ebeczky S;ímuel uramnak az styriai actus

genuine megirattatott ; hogy kegyelme is hasonlót obser-

váljon, recommendáltatott.

Eíulem. Dániel Zsigmond vice-colonellus uramnak,

hogy az keze alá concredált hadakkal az ellenség kíirl

forgolódván, a mennyire az tehetsége engedi, notabilis csapást

tegyen rajta; vagy, ha az Lajta mellett^ kíván hostilitást

mutatni : csak adja tudtára a Méltóságos Úrnak, megenged-

tetik kegyelminek.

Eadem. Szke Miliály uramnak. jNIinthogy a Mélt('>-

ságos Úrnak sem a Dunán túl, sem a Dunán innét lév
jószágirúl nincsen semminém donationális-levele, hanem
pure praecise csak intimatóriája : azért kegyelnie sörényen

azon igyekezzen, hogy Felséges Urunk cancelláriájátl az

egész conferált jószágokra, legfkép az alsó-lendvai domi-

niumra, hozzáadatván az lenti és balatinczki jószágokat

is pro filialibus, donationális-leveleket extraháljon.

Eatlfíin. Kenessey Istvány secretárius uramnak missi-

liter recommendáltatott, hogy az laib-gvardiára félhóra

obveniáló pénzt director Horvát Zsigmond uramtúl sollici-

tálja, s egyszersmind, hogy az hadnak valami eonsoláti('>ja

nyújtassék, — sollicituskodjék.

17. ejiisdeiu. Az egész tábor megindult Csatártúl és

penetrált Nímet-Gencs táborhelyre.

Eddem die nulla expeditio.

JS. ejuti(h')i). Méltí'tságos Generális Eszterházi Dániel

uramnak signiíieáltatott regementjének jó statusban való

hozása, kinek is extractussa in inelusis transmitt;íltatott

:

és mivel Kis Farkas uramot (')l)rst-lajdinontságra. Szép Péter

uramot óbrst-vochtmajsteri hivatalban aeeomodáltam decla-

rált érdemekbül : dunántúli principálisim Méltóságoktúl

obtineálni igyekezem contirmatiójokat, hogy lehessen sta-

bilitások.
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Ifem. Gyákiaknak, ludádiaknak, peresznyei lakosoknak
adatott salvagvardia.

Eadem. Dániel Zsigmond vice-colonellus uramnak
replicáltatott, hogy. ha tiszt uraimék a íiscális jószágbiil par-
ticipálni kívánnak : insinuálják magokat praeprimis dircctor
Horvát Zsigmond uramnál, azután az ellenség köri seré-
nyebben forgolódván, meritumot szerezzenek. A mellett serio
intimáltatott, hogy az ellenség köri közelebb nyomakodván,
valamely nevezetes pr()bát instituáljanak.

Ecuhm. Petróczi János voluntérnek intimáltatott, hogy
tovább is Kszögön maradván, az ellenség constitutióján'il
szüntelen tudósítsa a Méltóságos Urat," és ha valamely
coníirmátióját értendi az ellenségnek a tanácsbéli követekti.
azt is sietve tudtára adni a Méltóságos Úrnak el ne mulassa.

Eadem. Brigadéros Béri Balogh Ádám uramnak order
szerént intimáltatott, hogy maga mellé vévén ezerit, Borbélly
Gáspár, Kis Istvány voluntérit, nemkülömben Kis Gergely
colonellus uram ezerit, azonnal maséroljon az Xagy-Barom-
nál lev ellenség mellé, ollyan reflexióval, hogy, ha módját s

alkalmatosságát látja: maga hírével megcsapván, notalnlis
kárt okozzon az ellenségnek.

Eadem. Barbélly Gáspár, Kis István, Dániel Zsigmond
uraiméknak orderekben adatott értésekre, hogy brig'adéros
Balogh Ádám conjunctiójára sietvén, Xagy-Baromnál lev
ellenség ellen kegyelmit azon actióra deputált commen-
dónak esmérvén lenni : disposítióinak nemcsak engedelmes-
kedni, st igaz hazaíiságok szerént teend operátióiban
secundálni igyekezzenek.

Eadem. Szondjathelyi Ferencz uramnak intimáltatott,
hogy féretévén minden dolgait, a nemes regementhez mentl-
hamarébb compareálni és kívánatos szolgálatot folytatni
el ne mulassa, nem lévén a regement mellett senki ])i-o liie

et nunc commendo.
Eadem. Dun;ín általment bizonyos katonáknak adatott

passus.

Bem. eadem. Kovács Istvánnak szabadon föl- s alá-
járására adatott i)assus.

19. ejusdem. Petróczi János voluntérnek literarie recom-
mendáltatott Kszögön való maradása, honnét a Sopronynál
lév ellenségre legyen szorgalmatos vigyázás.

Eadem. Gróff Nádasdi Ferencznek az rabok szabadulá-
sában Írattatott, recommeiuláltatván tovább is a cartella
szerént szabadulások in locis debitis urgeálások.

20. ejusdem. Kis Gergely lovas colouellus uramnak
nitimáltatott, hogy mostani státiójárl szállétsa regementjét
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a gencsi táborra, kinek is iiicimi hálni fog legelször is. bogy
az ezeré megmustráltassék.

Eadeni. Eölbei commissárius uramnak, bogy Kis Ger-
gely ezeribez kívántató szekereket rendeltessen, az congregált

provisiót is a commissariátusság kézihez assignálja.

Eadem. Palásti Ádám mnstra-commissárius uramnak
adatott értésére, bogy féretévén egyéb minden dolgait,

siessen az badaknak mustrálására, ollyan retiexióval mind-
azonáltal, bogy legelsöbben is Kis Gergely uram regementjét

megmustrálván, azt rendben bozza.

21. ejusdem. Absentia Excellentissimi Domini Gene-
rális, in castris ad Gencs positis, nulla expeditio.

A die 2'^"' incipiendo usque ad 27-mam inclusive

computando, az Horvátországra szólló expedítiók s paran-

csolatok magyarul s deákul Írattatván, más országos expe-

dítiók nem folytának.

Item. Az egész, császár praesidiumiban lev commen-
dánsoknak, bogy Domokos Sámuel uram constituáltatott

cartelláris commissáriussá, — singillatim intimáltatott.

28. ejusdem. Gencsi táborrúl megindulván. Szombat-

belyre penetráltunk. 8emmi expeditio nem volt.

Itetii. Mi módon repartiáltatott az bybernális inquar-

tirizatio : mind a nemes vármegyéknek, mind az egész tiszt

uraiméknak inclusive megküldetett.

29. ejumhni, Szombatbelen. Xemes Fejér vármegyének
repraesentáltotott, gravamináira punctatim replicáltotott.

Eadem. Grayner Antal uramnak committáltotott, hogy

a nemes vármegyéket illetlen parancsolatokkal és nem
autboritássáboz férkezbet terminusokkal illesse, st, bogy
j<')l comi)ortálja vélek magát, adbortáltotott.

Eadem. Kisfaludi László uramnak a murakíizi operá-

tiónak incboátiójára való siettetése recommendáltotott. —
bogy nem gondolván az üdönek alkalmatlanságával, az

tanácskozásnak sem engedvén : mentül basznossabban vég-

hezvinni igyekezzen.

Eadem. Megindulván a Méltóságos Ür Szómbathelyrül,

érkezett szerencséssen Jánosbázára, holott az nap expediti()

nem volt.

ö'O. ejusdem. Jánosházárül megindulván, devecseri vá-

rában érkezett szerencséssen a Méltóságos Vv circa horam
9-nam matutinam.

Eadcui. Brigadéros Kisfaludi György uramnak missi-

liter insinuáltatott Méltóságos Generális Uram Excel-

lentiája Devecserben elérkezése, s egyszersmind recom-

mendáltatott a dolgok korniányozása.
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Eadem. Brigadéros Kisfaludi György uramnak niissi-

liter iiisinuáltatott Méltóságos Generális iiranmak Devecser-

ben való érkezése, s egyszersmind intimáltatott, hogy a gyri
pusztán subsistálván, portát bocsásson recognitióra Eszter-

gom felé az ellenségnek investigátiójára és hídjának meg-
vizsgálására, úgy, hogy még holnap reggel reportuma érkez-

hessen a Méltóságos Generális úrhoz, hogy annyivalis luisz-

nossabban ahoz maga operátióit folytathassa.

Ha azonban Török István, maga ordere szerént. maga
ezerivei portaképpen elre Esztergom felé ment : ne impedi-

álja brigadéros uram,at, hanem subsistálván maga mostani

státióján, minthogy az idnek alkalmatlan volta miatt az

hadaknak provisiója nem administráltathatik : az accludált

nevek faluira dislocáltassa corpussát, requirálván medio
tempore Kszögi Ádám, komáromi és Oroszi Pál Veszprém
vármegyei vice-ispány uraimékat provisiónak administrál-

tatása végett.

31. ejnsdem. Brigadéros Kisfaludi György uramnak
levelire replicálván : Minthogy az ellenség nemhogy az innens
földre szándékoskodnék jönni, st még hire sincs, — in tali

casu intimáltatott, hogy Szeut-Gothárcí eleire, maga designált

({uártélyára visszamenvén, a tájékán tartsa — rendelt deter-

minátió szerént — postérungját ; dolgok kormányozása tapasz-

talt dexteritássába recommendáltotott, mindazonáltal Fodor
László uramnak orderiben adatott intimátió szerént ne

impediálja, st ad requisitionem militaris assistentiát is

kegyelmének praestáljon.

Eadem. Török Istvány senator és lovas fcolonellus

uramnak missiliter intimáltatott : Az ellenségnek szándéka

meggátolásával a midn brigadéros Kisfaludy György uram
Szent-Gothárd eleire el fog^ menni, — kegyelme rendben

vévén Somodi és Bolfort Ádám eolonellus uraimék rege-

mentjit, egy corpusban tartván, a midn postéruugjait

kirendeli, mentül hasznossabb operátiókat — a Nyúláson
exciirsiókat tévén, — folytasson. A szüntelen való com-

municatiót megtartván, íidelissime observálni igyekezzék.

Eadem. Colonellus Bolfort Ádám uramnak orderiben

intimáltatott, hogy brigadéros Kisfaludy György uram elme-

netelivei immediata dependentiáját tudja Török Istvány

senator uramtúl lenni.

Eadpin. Colonellus Fodor László uramnak orderiben

intimáltatott, hogy operátióit continuálni el ne mulassa,

adatott értésére ; st a midn brigadéros Kisfaludy György
uramat requirálni fogja : lovas hadbúi succurrálni fog.

THALY Kálmán: eszterházy a. tábori könyve. 51
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Edilfnn. Diiector Horvát Zsigiijoiid mauniak, hogj az

ellenségnek általjöv szándéka iniuiiitáltotott és az Eszter-

gomnál erigált hídjait Komáromhoz transportálta ; kire

nézve Török Istvány és Kisfaludy György uraimék az

Nyúlásra oUyan reflexióval expediáltattanak. hogy egész

Bécsig excurrálván ellenkezve, — intimáltotott.

Eadevi. Szarka Istvány uramnak ezen praemissák

intimáltotván, a téli inquartii'izátió repartitiójának szorgal-

matos végbenvitele recommendáltotott.

Edfiem. Lengyel Miklós, Xemes Somogy vármegyei

vice-ispány uramnak missiliter intimáltotott. hogy az Mél-

tóságos Úr számára kaszáltotott szénát, brigadéros Kisfaludy

László uram quártéllyában való érkezésivel per omnia média
conserválja és senkinek distrahálni ne engedje.

jmn ]<[ovemhrifi. Méltóságos Magyarországi Locumtenens
és Fgenerális Uramnak missiliter insinuáltotott az ittvah')

constitútiónak mivolta, legfképpen az ellenségnek motussa
;— kire nézve a Méltóságos Ur per omnia média adhibenda

azon vagyon, hogy distractiót causáljon a muraközi népnek

meghódiütatásával és a Nyulasrúl egész Bécsig való ])en('-

trálással.

Eadon. Kisfaludy László uramnak, úgyszintén Palásti

Ferencz uramnak a muraközi operátiónak folytatása recom-

mendáltotott.

Eadeni. Szalay István és Szke Mihály uraiméknak az

ittvaló constitutiók értésekre adatván, — Méltóságos Gróff

Turnóné asszonyom dolga, úgyszintén alsó-leudvai s bala-

tinczi dominiumok iránt emanálandó donaticJknak in locis

debitis leend sollicitátiója, nemkülömben Nímet György-
nek, újvári kúcsárnak, a ház reparatiója intimáltatott.

Eddon. Brigadéros Kisfaludy György uramnak levelére

válasz adatott, hogy Austriában való meneteleket bízvást

continuálhatja. st ezen szép intentiója s generositássa dicsír-

tetik, recommendálván a jó commandósággal hasznos oi)e-

ratióknak tételét, annyival is inkább, ha Bécsig penetrálván,

szerencséssen visszajöhet, — annakut;ínna praeíigált, Szent-

Gothárd elein lev quártélyára ezerével menjen.

Eadciii. Töríik István senator uramnak eodem stylo

recommendáltotott Austriában való szerencsés bemenetele,

s visszajövetelivel i)ostérungokat kirendelvén, néha-néha az

Nyúlásra tegyen csapásokat.

•/'" ejnsdr)ii. Devecserbül. Horvát Istvánnak recommen-

dáltotott : iNEivelhogy már K<)kai Márton praeficiáltatik az(ui

regement colonellussának : minden úton-módon j(i liarnuiniát
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magok között tartván, qiialiíicatus jo katona-emberségét
megtartani igyekezzék, correlatióval lévén kegyelmihez.

Eadem. Colonelliis Kis Gergely uramnak missilitcr

intimáltatott, bogy Ijrigadéros Kisfaludy György uram rege-
mentjéhez tartozandó Bezerédi katonái-félét kiadni el ne
mulassa, — másként, valahol kaphatja, ervel is maga rege-
mentjéhez vitesse.

Eadem. Grayner Antal uramnak váloszoltatott : Igen
kedvessen vette az odavaló occurrentiákriü tudósítását

:

nemkülömben megíratott, bogy strázsáló bázoknak való desz-

kákért küldjen bizonyos embert Bezerédi (János) uramhoz.

Eadem. Fodor László gyalog óberster uramnak. Igen
jól cselekedte, hogy regementjét — bátorságosb megmara-
dásnak kedviért — Rába-mellíki helségekre helheztette és

intertentióját monyorókeréki dominiumbúl rendelte. A posté-

rungnak eligazítására maga fog a Méltóságos Úr közikl)en

menni.

Eadem. Nemes veszprémi káptolannak, hogy Nemzetes
Komárominé instantiájára a káptolanban conservált literale

instrumentumot adja ki.

ö"'" ejusdem, Devecserben. Brigadéros Kisfaludy László
uiamnak missiliter recommendáltatik. bogy ordere szerént ö

kegyelme által folytatandó operátiót mentülelbb és hasz-

nossabban continuálni igyekezzík, mivel már tudtára vagyon
Fölséges Fejedelem és Méltóságos Locumtenens Fgenerális
uramnak Excellentiájának; a minthogy, ha megboldulá-
sával Muraköznek Fölséges Fejedelem Urunk Zríny-fami-
liát illet dominiumra. jószágára protectionálissa in acclusis

transmittáltotott, a végre, hogy annak ideivel, a midn
fejet hajt azon föld, protectiót kiadván, oltalmazza maga is

brigadéros uram azon jószágot, a mennyire lehet.

Eadem. Radó Pál uram expediáltatván a gyri pusz-

tára az hadakhoz. Nemes Veszprém vármegye vice-ispánja

Oroszi Pál uramnak missiliter intimáltotott, hogy a midn
magát Eadó Pál uram insinuálandja : (ménjeit) in persona

szolgabiráival ad faciem loci. hogy annyival is alkalmatos-

sabb dislocatiójok lehessen az hadaknak ; st mondand(') sza-

vainak hitelt adván, mindeneket mentül jobban effectuálni

igyelcezzík maga vice-ispány uram.

Eadem. Mélt(')ságos Magyarországi Locumtenens és

Fgenerális uramnak Excellentiájának az ittvaló ellen-

ségnek constitútiója iterato repraesentáltatván, — non ob-
stante eo. hogy Muraközben is folytattatik az operátió, —
mindazon;íltal Excellentiája parancsolatja szerént Austriá-
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bau is tog a Méltóságos Llr, (*xciui';ílv;iii. (li>tracti('it okn/.iii

az ellenségnek.

Áfl prim/un ejusem. Nemes Szála Miruiügyt-iiciv missi-

liter uiegiiatütt, hogy Tapolcza várossát, a sok idt ül fog-

yást ott lev egész bagázsiának és csobánczi (|U;i!(lizou

tartásáért, minden impositáktúl immimitálja.

Eadem. Adatott protectió tapolczaiaknak az impositák

és legalitások ellen, n (|uar(lizontartásért és bagázsiának

ottléteié miatt.

Eadeiii. Kíiszögi Adáni és (Jroszi Pál vice-ispány

iiraiméknak missiliter Írattatott az (><z<' nt-jmWdúú pi'tsta-

mester lovai visszaadatása iránt.

Endeiii. Domokos Ferenc-z brigailéros és sümegi eommen-
dáns uramnak missiliter intimáltotott, hogy az porkoliibot és

több tiszteit, a kiknek incumljált volna a rabokra \n\ú jó

vigyázás, a rabok magok elszabadulásáért legyenek árestom-

ban, és inquiráltasson, és küldje meg a Méltóságos Generális

uram ö Extelleiitiájának. — és ha okoztatnak a rósz vigyá-

zásban : jobb tiszteket helettek constituáljon.

^í)it(' /((inc, eadem. Török Istvány senatoi'. lovas föcolo-

nellus uramnak, hogy Somogyi Ádám lovjis föcolonfllns

uram ezerit a fejérvári bloqu;ídal)eli nyughatatlankod.-isbau

tíibb regementekkel subleváltossa.

Ezen dispositi(') intimáltotott Somogyi Ádám uram-
nak, a mint praespeciticált senator uramnak is.

Eadem, Devecserben. Cum exageratione Kisfaludy

György uranmnk megirattatott : Jobban gyzik immutálni,

semhogy informálni a (lispositi(')kat : bár csak egyszer tai)asz-

talhatnám constantiáját ! Minthogy sem Austriában pro-

jectumok szerént (melynek én annuáltam vala) nem tesznek

])rób;lkat, rósz üdnek megrezzenísíre nézve, — tehát stál-

jon annakeltti, elsbbi mutatott (?) levelem : menjen briga-

déros uram quártélyában.

4'" ejdftdem, Devecserben. Brigadéros Kisfaludy György
uramnak indulgeáltatott 30 voluntérinek tartása. Intimál-

totott, hogy azok ftisztinek B;icsmegyei György uramat
fhadnagynak praeticiálja, kinek incumbiílni fog azoknak
csoportban való tartása, és executióknak cselekedetektül tar-

tóztattassa, — másként kemény számodással tartozni fognak

a ftisztek.

E((dciu. Tersztyánszky Istvány oberst-lajdinant uram-
nak missiliter intimáltotott : Minthogy Domokos Mártonyuak
a szolgálatra kedve nincs: azon com]);'nii;ít (Jellín Mihálynak
assigiuUviín, — fhadnagygyá iustalhilja.
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Eadem. Acsádi Pál uramnak Ajkúra küldend lovaira

s azok mellett lev cselédjeire protectió adatott.

Eadem. Bolfort Ádám commendáns és lovas fcolo-

nelhis uramnak simili forma, mint sub praecedenti K. IST.

Kisfaludy uramnídc. praeter. hogy rí kegyelme senator Török
Istvány uram dispositiójátúl várjon.

Item. Senator Török Istvány uramnak is exprob ráita-

tott Kisfaludy György és Bolfort uraimék inconstantiájok
;

kire nézve maga, Somodi Ádám és Bolfort uraimék rege-

mentjeivel magát Tóközti fogvást Gyr, Komárijm és

Esztergom köri Budáig postérungljan dislocálja ; a melly

seregek megmaradnak, qnártéllyokl)an lielheztesse, úgy, hogy

a fáradt postérungok azok által változtassanak.

V" cjusilem. Fölséges Urunknak re})licáltatott aláza-

zatossan : Bezerédi és töbl) hitiszegetteknek — reménlem —
érdemlett jutalmok Dunántúl ismeglészen; és az innens con-

stittiók repraesentáltattanak, hogy mikéi)pen egész Sopronyig

sincsen, fölll recedálván az ellenség, bírjuk az innens
földet ; nem is merészel tenni hostilitásokat, st portáink

Lajtáutiü is gyönnek-mennek. — Az Muraköz iránt nagy

bizodalomban vagyok : hazánk fegyvérinek fejet hajt ; ö Föl-

sége protectióját is l>eküldvén, magam is kívánom })rotegál-

nom, — de még Horvátországnak is gondja válik a vizeknek

befagyásával.

Efulem. Felséges Vezérl Fejedelem, Kegyelmes Urunk-
nak az ittvaló ellenségnek constitutiója . iterato repraesen-

táltatván, eo non obstante. hogy Muraközben is folytattatik

az operatió : mindazonáltal Fölsége parancsolatja sze-

rént Austriában is fog a Mélt('>ságos Úv, excurrálván, dis-

tractiót okozni ; a minthogy erdélyi tjábl Báron Tiss

revocáltatván az Fölsége motussira nézve : Xemes Tolna
és Baronya vármegyéket, Somogyságnak egy részivel egész

Szigetvíírig maga sustentátiójára a])plicálta légyen, és Sze-

gednél érkezvén orderek kezéhez, most actualiter ott sub-

sistál. Nemkülömben brigadéros Kisfaludy László uram
miképpen [)raepediálja az murakíiziekkel : originális levelinek

transmissiójával alázatossan transmittáltotott.

E(((le.m. Brigadéros Kisfaludy László uramnak : Mint-

hogy originális levele, kiben szerencsés progressusárl infor-

málta a Méltóságos Urat, Fölséges Urunkhoz transmittálta-

tott : azért illik kegyelminek tovább is a murakíizi operatiót

continuálni; kinek végbenvitelére adhortiíltatott is kegyelme.

Eadem. Szarka István generál-auditor uramnak az

inquartirizátió repartitiójának szorgalmatasson végbenvitele

recommendáltotott. gy. hogy circa secundum ])raesentis
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infallibilitei- (juártéllyábaii szállhassün a ^léltóságos Úr
egész l)a,iiázsi;íjávai, egész udvari néjjével, fogyatkozás nélkül.

Eadeni. Petniczy Mihály kopházi salagvárdának az

ellenség motnssárl való gyakor tudósítás recommendáltotott,

uiegirattatván kegyeluiinek, hogy készül szándékát elle-

nünk j()vetelre az ellenségnek igen akarjuk : minket sem
talál készületlen ; söt nékünk van (jllyan intentiónk. hogy

minekeltte ellenünk mozduljon, mink debite praeveniál-

ván ereit, még az idén notabilis csajjást folytathassunk

ellene, — kivel szerencséssen segéljen Isten bennünket I

Eadem. Megirattatott Bessenyei László. Nemes Szála

vármegye vice-ispánja uramnak, hogy tüle esend campá-
niázó katonákért erga portiones debitas a minémü quan-

tumban conveniált légyen kegyelme, — azon quautumot. a

midn brigadéros Kisfaludy György ui'am requiráiandja

felle, megküldeni el ne mulassa.

Eadein. Palásti Ferencz, dragonyos-regementeml)eli

óberst-vachmajtster uramnak missiliter congratutáltatik az

elkezdett operatióknak rendes folytatásának ; a Méltóságos
Generális tovább is recommendálja regementjének gondvise-

lísit, minthogy alkalmatlan üdöben igen megbágyadtak a

dragonyosok lovai. Ha a Murakíiz meg fog bódulni : meg-
ersödnek, jó lovakat is lehet cserélni ; szükséges penig.

hogy a vizeknek áradására nézve egy securitást provideálni,

ha haj(')k nem tahíltatnak, malmokat is elbontatván, zsili-

pekbül hidat erigáltassanak kegyelmek brigadéros Kisfaludy

László urammal.

20. rjnsdeiii, Héraházán. Brigadéros Kisfaludy György
uramnak orderil)en intimáltotott, hogy az ellenség conjec-

t urálható motussihoz képest a ^Méltóságos Generálisnak a

Jviíbán által kölletvén pro faciendis dispositionibus jönni

:

prioritás-tisztbeli hivatalához képest azért maga, brigadéros

Balogh Adáui. Török István. Somogyi Ádám és Kis Gergely

uraimék ezeréit adjungálván, mint Kába-túlsó földön prae-

liciált fcommandó ügy igyekezzék: a haza szolgálatját fogja

kormányozni, hogy Soprony eleire és styriai passusokon

szorgalmatos vigyázását folytassa.

Endcm. Brigadéros Balogh Ádám uranniak értésére

adatott, hogy egy kevés ideig Tekintetes Nemzetes Vitézl

Kisfaludy György brigadéros uram, prioritásbéli tisztségéhez

kéi)est, a ]-vá]);(n följül commandcWá praeticiáltotik. Annak-
okáért jó harnu)niát s serény commuuie;ítiót observálviín.

kegyelmével együtt a haza szolgálót it hasznossan munká-
lódni igyekezzék.
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Eadcm. Senator Török István uramnak intimáltatik,

hogy az kegyelme ezeré Kisfaludy Gryörgy és Balogh Ádám
brigadéros uraimék corpussához adattatván s rendöltetvén

:

szorgalmatoskodjék mutuo debito consilio et consensu a

haza szolgálotit folytatni.

JEadem. Somogyi Ádám és Kis Gergely lovas fcolo-
nellus uraiméknak intimáltatik, hogy Kisfaludy György
brigadéros, mint Rábán fölll praeficiált fcommendó, az

haza szolgálotjában adandó dispositióihoz alkalmaztassák

magokat.
Eadem. Fodor László uramnak. Mivelhogy az ellenség

már Sál-várhoz telepedett, onnét Rábán innét és netalánd

Sümeghez — annak megpróbálására — szándékozkodik

:

kívánván jobb disposítióval praeveniálnom, a felé vettem
utamat. Colonellus uram azért további disposítióimhoz, ha
securitálja magát, a mostani helyben, — holott nem : más
bátorságosb beleken Rábán túl maradjon, Balogh Ádám és

Kisfaludy György brigadéros uraimékkal tartván correspon-

dentiát, engemet hollítirül tudósítson. A minémö sümegi
praesidiumbeli munitió keze alatt vagyon : minden késedelem
nélkül pattantyúsokkal és hozzátartozandó requisitumokkal

expediálja és indítsa Sümeg felé, százötven hajdúval con-

fuíroztassa, kikkel huszonöt grannatéros légyen, jó tisztet

rendelvén eleikben, kölletvén az a sümegi praesidiumnak
defensiójára in casu necessitatis megmaradni.

Eadem. Sima János lovashadnagynak intimáltatott

:

Mindaddig Török István uram mellett maradjon, míg az

kegyelme ezeré odaérkezik.
Qpna cjnsdem. Héraházárúi megindulván, huzamost

Vasvárig mentünk, a hol is megirattatott Svastics Zsig-

mond uramnak : Order gyanánt observálja ezen missilisemet,

— ()bestere eltt is számot adhat, — mindjárást a vele lév
seregekkel Sümeget közelítse, úgy, (hogy) holnapi napon jó

idein magam is odaérkezvén : az hova kívántatik, ellenség

ellen mozdulhasson, tlem veend instructió szerént.

Eadem. Vasvárrúl estvének eltte megindulván, virad-

tára Sümegre érkeztünk szerencséssen.

22. ejusdem. Haiszternek Írattatott, mely levele párja

in fragmentis conserváltatik.

Eadem. Telekessi Török István uramnak kemény anim-
ndvcrsió alatt exprobráltatik, hogyordere vítelivel az ellenség

melll elállván, a hol magának tetszik, ott hordozza a rege-

mentet; abbiü az hazánk káros hátramaradása is követke-

zik, mely tovább is az kegyelme számodásában fog impu-
táltatni.
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Eadern. Kisfaludy György uramnak cuui t!xprol)rationf

Íratott, lio^'y íva ö kegyelminek adott order szerént nem
íorgolí'idott az ellenség kíirül, ki miatt egy nagy confusií't

okoztatott az haza szolgálotjának folytatásában.

Eadeni. GíJrbre érkezvén, semmi expeditió nem volt.

.V'-V. ihidrni. Brigadéros Balogh Ádám uramnak. Kisfa-

ludy Ijászló uram ezeré, a dragonyos-regementend)éli truppáim

az ö kegyelme tVirodt hadát kívánván megnyúgosztalnom,

ellenség mellett való lavérozástúl fölváltom ; vegye azért

maga maschéiozását elöbbeni postérungjában. és mivel Tíirílk

Istvány uram plágája felé közelít az ellenség : kegyelmim-k

incumbál a szorgalmatos vigyázás ; ki is senator Tíiríik

Istvány uramnak cum exprol)ratione megirattatott.

^4. ejasdem. Nagy-Görbn. Ekstáin János gyalog

übist-lajdinont uramnak intimáltatik. hogy az ezerrel m-

Dobronczra és Gógánfára menjen : hanem egyenessen Csehi

felé transferálja magát, továbbvaló disposítióig. Masérozá-
sában a pinczéket ne engedje föltöretni, jó commendót tart-

ván, mert kemény számodásában vétetödik.

Eadern, ihidem. Telekessi Török Istvány uramnak
missiliter megiratik, hogy kegyelme az competentiáknak
békét hagyván : brigadérosi hivatal mindenkor praeveniálja

a senatoriális deputatiót. Üdöhalladék nélkííl azon tliree-

tiójában lév két ezerrel ti-ansferálja magát Deveeser felé.

a hol is Kisfaludy I^ászló uramat dragonyos-regementtel

és más ezerekkel találván, az ö kegyelme disposítióihoz

a Ikalmaztassa magát.

:^-j. ejusdern. Grayner Antal tábori föstrázsamester és

simontornyai i)lenipotentiárius uramnak orderiben adatik

értésére, hogy az ellenség föllebb-alább csavargásával eon-

jecturálhotó: netalántán 8imontornyát attentálja. ke-

gyelme azért a praesidiumban kívántató kész disj)osítióval

történhet odamenetelit várja.

Eadem. Palotai , hidvégi, foki, esik vári passusbéli eom-
nu'nd:ínsoknak intimaltotott. hogy az ellenségnek arrafelé

nyomakodásával Simontornya felé securitálj;ík magokat, és

(írayner Antal uram disposítióihoz alkalnuiztassák magokat.

Eadom. Palotai, csikvári, foki. hidvégi passusbéli tisz-

teknek intimáltatott, hogy, ha — a szükség úgy hozván

magával, - Simontoruya felé securitálják magokat: Grayner
Antal uram disposítióihoz alkalmaztassák magokat.

'J(>. ejiisdoii. Benkö Ferencz gyalog ('»l)erster uramnak
megíratott : Az maga gyalogs;ígával menjen Deveeser felé,

és ott az erdségben jó, alkalmatos helen subsistálván. vár-
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jon Kisfaliuli László brigadéros uram disposítiójátiíl, igye-

kezvén az ellenségen valamely nevezetes csapást próbálni.

Eadem. Ekstain János óbrst-lajdinont uramnak inti-

máltatik, hogy az ellenség Pápa felé nyomakodásával már
meghaladván Sümeget, és az iidnek alkalmatosságára nézve

is, ne a csehi pusztára, hanem Dobronczra és Gógánfára

transferálja magát mind ezerestül, ad ulteriorem dispositio-

nom : jó commendót tartson.

E(t<li-iH. Haiszternek maga küldíitt levelire re])li('á]-

totott.

;^7. ejasdem. Törílk Istvány uramnak reincludáltatott

Haiszternek levele, hogy transmittíllja Haiszternek, hogy

esmérje meg a magyar discretiót. Mindazonáltal némely

punctumok annak continentiájában funtossak lévén, —- in

paril)us conserváltotnak : kik iránt seiiator uramnak siii-

gularissime intimáltotott : Az ellenség motussára nézve, mint

a felesége levelibül érthetni, kívánja magát confuiéroztatni

a rácz haddal Styriában. Maga Haiszter hová lett? ha

Dunán ;iltalment-e? vagv Gyrött subsistál? — tudósítson

felöle.

Eadem. Szent-Györgyi Horváth J<')zsef és Enyedi András,

Nemes Vas vármegye vice-ispánjai uraiméknak adatott érté-

sekre, hogy a Vas vármegyében assignált quái-télyt i)ro fixo

fogja megtartani a Méltóságos Úr. Oly disposítiókat tegye-

nek azért, hogy odaérkezésével a kíván tat(') requisitumokban

fogyatkoziís ne légyen.

Eadem. Laib-gvardiabéli óbrst-lajdinont uramnak inti-

máltatik. hogy a laib-gvardiát íiszveesoportoztatván, egy tized-

alját dobossal együtt ordinantiára itt hagyván, vegye maga
útját egyenessel! Vas vármegyében, elbbi quártélyában, úgy
mindazáltal, hogy a laib-gvardiát két faluban dislocáltossa.

más helekbl obveniiíló provisiókat administráltossa.

Eadem. Laib-quardiabéli egy káplárságnyi dragonyo-

sokiiak passus adatván, hogy Vas vármegyében. ell)bt'ni

quártélyokban mehessenek.

V'S. c'pisdem. Méltóságos Magyarországi Loeumtruens
és Fgenerális uram Excellentiájának a Dunán innens
földnek mostani constitútiója és az ellenségnek föllebb-ahíbl)

való csavargása genuine repraesentáltatik.

Eadem. Grayner Antal tábori fstrázsamester uramnak
missilitei- intimáltotott: Mivelhogy az ellenségnek Fejérvár

felé sz.índékozása valósággal contirmál tátik : cum retlexionc

tartsa magát és úgy vigyáztasson mellette lév simontoi--

nyai sereggel, hogy netalántám ha gyaloggal fog odaérkezni

Fejérvárhoz s valamely obsidiót attentálván, a csikvári
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ÓK palotai praesidiuui ne ruináltassók ; iu tali casu azért

szükséges lészen praevie ietir;Uni ina.uokat, nielly inínt ment

is nekik intimátiójok, azon passusbeli commendánsoknak,

hogy kegyelme disposítióihoz alkalmaztassák magokat.

'Jf). ejiií^devi, Sümegrl. Kenessey uramnak adatott

lijobban értésére, hogy j()llehet az idevalc'j. pro 30-ma
praesentis (praefif/nifj concursusrúl ment kegyelmének inti-

matiója ;
mindazonáltal újobban admoneáltatik : ha szinte pio

íixo termino nem is, legalább pro sul)sequentibus compare-

áljon legalább, fordulván akkor íeJöj az inquartirizátií'mak

repartítiója ; e mellett a gyri dolgok is recommendáltjit-

nak kegyelminek.

Ewhm. Bolfort Ádám colonellus uramnak misMÜter

adatik értésére, hogy az ellenségnek a pusztán történhet

impostérungálásával, akárki falujában sánczolja be magát,
— sine respectu et complacentia ígesse föl.

Eddcm. Telekessi Török István uramnak missiliter

adatik értésére, hogy, ha az ellenség a gyri pusztaságot és

a szent-mártoni clastromot — a mint referáltatik — kívánná

impostérungolni, a mely helységben besánczolná magát

:

ígettesse föl, mely iránt Bolfort uramnak is írtam. Szent-

mártoniaknak penig megírhatja Kegyelmed, hogy, ha az ellen-

ségnek bemen szándékát nem antevertálják : rövid üdnap
bombáztatván, semmissé tétetem. A miném széna és abrak-

jok vagyon : erga quietantias osztassa föl az hadak között,

HZ ország futura bonificátiójara.

Eadeiii. Tersztyánszky István vice-colonellus uramnak
missiliter megiratott, hogy az ellenség motussinak investi-

gállására expediáltatott siet postai alkalmatossággal G(')ré

Gábor tábori fstrázsamesterem, kinek is intimátiójál)an

adatott, hogy, ha veendi észre azon Fejérvár felé nyoma-

kodott ellenségnek a palotai passusra való kicsapását. —
tempestive retiráltossa a megnevezett passusokon lév haj-

dúságot Simoutornyára ; melyhez képest igen jól esik. ha

említett colonellus uram in tali casu compáuiáival fogja

secundálni ket.

oO. cjiittdeni. Colonellus S(miogyi Ádám uramnak orderi-

bcn intimáltotott, hogy Telekessi Török Istvány uram

directiójában concredáítatván ezerestííl : a competentiákat

féretévén, az haza szolgálótjában adandó disposítióihoz alkal-

maztassa magát.

Eadi'Hi. Bolfort Ádám colonellus uramnak in eadi'Ui

matéria megiratott, hogy senator Tílr/lk Istvány disposítiói-

hoz alkalmaztassa magát.
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Eadem. Telekessi Török István uramnak orderiben

adatik, hogy niaga, Somogyi Ádám és Bolfort uraimék
ezeréit adjungálván, a Tóközti fogvást Gyr, Komárom
eleiben postérungját extendálván, szorgalmatos vigyázást és

gyakor communicátióját continuálja.
pia jjQcemhris. Csáki, Barkóczi, Babócsai, Berthóti,

praefectus (Szlnlia) uraiméknak az itteni constitútiók adat-

tak értésekre, liogy a nímet Gyrti való eljövetele, liál)o-

köznek, onnét Ikervárnak, Jánosházának, Devecsernek lett

motussa semmit nem efíiciált, st kárára esett lavérozása

;

és gy a föld lakossinál a békességnek folyván meglítele, igen

reménlik.
.>/rt cj/ístlem. Cohmellus Szekeres Istvány uramnak

orderiben intimáltatott, hogy a mostani Dunán innens
földnek concursussa végezésivel az qvarteriális disposítiók,

— per consequens a postérungok is — immutáltattak. Minek-
okáért kegyelme minden üdhalladék nélkül az ezerit

contrahálván, annak rendi szerént Nemes Somogy vármegyé-

vel computust ineálván, vegye maga egyenes útját Gyr s

Komárom eleire, Telekessi Török Istvány uram disposítiói-

túl függvén, úgy formálja a postérungot, hogy mind Gyr
s Komárom elein is az szorgalmatos vigyázás ol)serváltossék

és kívántató communicátióját tartsa megírt senator urannii;il.

Eadem. Telekessi Török Istvány uramnak orderiben

adatik értésére, hogy Szekeres Istvány uram ezeré direc-

tiójában adatott, hogy maca ezerivei együtt úgy igyekezzék

maga postérungját formálni, hogy Tóközti elkezdvén, szin-

tén Gyr és Komárem eleire extendálja, az hol is a szor-

galmatos vigyázás folytatásával gyümölcsössen kormányoz-

hassa az haza szolgálotját. A gyakor communicátió folytatása

recommendáltátik.

ö""' ejnsdem. Colonellus Bolfort Ádám uramnak orderi-

ben intimáltatik, hogy az ellenségnek Székes-Fejérvárhoz

penetrálásával a Ijentvaló gvardizony megersítésére nézve

üdhalladék nélkül contrahálván ezerit,^ vegye maga egyenes

útját Székes-Fejérvár eleire, Somogyi Ádám Tersztyánszky

István uram commendója alatt lév ezerit vegye maga
directiójában megírt Somogyi uram leérkezísíig, s úgy igye-

kezzík postérungját formálni, hogy szorgalmatos vigyázassál

Fejérvárnak kai)uit betévén, a bentlev ellenséget ne

hagyja széltében a szegénységen gázolódni.

Eadem. Tersztyánszky István vice-colonellus uramnak
intimáltatik, hogy az ^ székes-fejérvári ellenség megszaporo-

dására nézve Bolfort Ádám uram regementje is odarendel-

tetett; az kegyelme disposítióihoz, az jó harmónia meg-
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tartásával, coloiiclliis Suiiiojí.vi Adáiii urain odaérkezísíig

alkíilmaztassa magát.
Eddem. Foki s hídvégi passuslx'li (•ouiiiicndáiisoknak

intiiiiiíltotott. hogy székes-fejórvári (juardizony iiiegorÖ8Ít«'sé-

vel a vélek lev hajdúságot magokkal transferálják csikvári

passushan, az hol is szorgalmatos vigyázásokkal Sélley Ger-
gely vice-colonellus uram disposíti<3ihoz az haza szolgálotjá-

ban alkalmaztassák magokat.

Eadeiii. Grayner Antal tábori fstrázsamester és

simontornyai praesidiumbeli plenipotentiárius uramnak inti-

máltatik, hogy foki s hidvégi passusokbúl az hajdúság, a

fcjérvári ellenségnek megersödésére nézve csikvári passus-

ban kiordereztetett ; kegyelme meg ne tartóztassa ket.

mivel brigadéros Kisfaludy László uramnak Somogy vár-

megyében lítivel Szigetvár eleirl nem féltheti ; mind-
azáltal, a szükség úgy hozván magával, onnét tétetdik

dispositió.

-?'" ejur.deyii. Szegedi Bálint cseszneki commendjíns

uramnak missiliter adatik értésére, hogy az ellenség által

Székes-Fíijérvárnak megersítése már tudtára lévén Excel-

lentiájának, az ellenség is onnét szintén Komáromig fölp(»r-

tázván, már a tájékán lészen.

Eaem. Mosony vármegyében a Nyúláshoz tartozó

helységek patentaliter újobban protegáltatván, admoneáltat-

nak, hogy a Tekéntetes Commissariátusságtúl reájok vetett

impositát praestálják ; mások által nem fognak molestáltotni.
•>'" eJHStleiii. Boldogki István, dragonyos-regementem-

beli egy comjijínia kapitánya, siet országos levelekkel és

regement dolgában a Dunán által passéroltatik.
6^"^ ejusdem. A Méltóságos llrnak Sümegen nem lét-

telivel semmi expedítiónk nem volt us([ue ad diem 9-nam
inclusive ; hanem

cjna
QJiigdQy^i^ Kisfaludy György uramnak Írattatott,

hogy az order szerént eleiben adatott operátióknak folya-

matjokat, eo non obstante, hogy az ellenséget ki nem csal-

hatta, nem köllött volna csüggedezísben felejteni. Szent-

Gothárd eleit postéroltassa hadainak egy részével, más
részével peniglen a stájerországi irruptiókra vigyáztasson.

Az újabb repartítiónak idaeája ríividna]) fog innotescálni.
IQma

(,j,i_^(/(,'})i^ Komáromi Zsigmond sümegi p()stamester

Nemes Fejér vármegyében, maga j(íszágában passéroltatik.

Eadeni. Sellyei Gergely uramnak replicáltotott : Talám
nem constálnak az mostani disposítiók eltte, azért az

ellenségti
^

vett féh^lmek ? De mivel Bolfort Ádám és

Somoiívi Ádám uraiuiék oda rendeltettek és actu masché-
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rolnak Fejérvái- eleiben quártélyban : ö kegyelmekkel egyet-

értvén, sufticiálnak resistálni fejérvári ellenségnek ; st csik-

vári sánczüt kívánom megersíttetnem foki és hidvégi passuson

lév hajdúsággal, melyek ha még l)e nem érkeztek volna

Csikvárra: siettesse odajöveteleket. Grayner uramhoz légyen

reflexiója az communicatió tartásában ; mindenkor confugiál-

jon akármi kicsinyben hozzá, mert a míglen levele ideérke-

zik és váloszom visszamegyeu, addig történlietik szerencsét-

lensége.

Item, eadem. Bolfort Ádám uramnak per omnia min-
denek megirattattak, mutatis tamen mntandis.

Eadoii. Méltóságos Magyarországi Locumtenens és

Fgenerális uram Excellentiájának az idevaló Tekéntetes

Nemes vármegyék és regementek megnyomorodott állapotjok

repraesentáltotott ; kire nézve fizetetlenség, lovatlan és fegy-

veretlen voltára operátióhoz nem kezdhetni másképpen,
hanemha ö Excellentiája vagy három lovas regementet s

meg annyi gyalog ezerét méltóztatik általbocsátani. kikkel

lehetne az bányavárosoknál lev ellenséget reviálni. innét

teend operátióim által.

Eadem. Megindulván Siimegrl, penetrálván szerencsés-

sen Uevecserben, 11-ma ejusdem, úgy 12, 13 és 14, mind
az üdk folyása alatt semmi expedítiónk nem volt.

Dic Ji') ejnxdein. Brigadéros Béri Balogh Ádám lovas

fcolonellus uramnak megirattatott, hogy Kis Gergely uram
ezeriben lév Kis Pál hadnagyot, perpetráit excessussáért.

árestom alatt küldje a MéltcJságos Úrhoz, több excedens.

commendója alatt való katonáival. A szegénységet conten-

tííltossa. A })assusok szíltiben osztogatása a modo imposte-

rum kegyelminek sem engedtetik meg, hanem ide dirigál-

ván, és ki fog adatni.

Item, Szombathelrl. Török Istvány uramnak re])licál-

tatott : Megtetszik, csak az maga regementje nyújtózására

kívánja liábaközben megmaradását, más okát sem adhatni;

mert ha ellenség begyönné Nyulas vagy Soprony fell : van-

nak vigyázások és hirévé lészen idejin. Az volt és actu is

stál conceptusom : Kegyelmed Szekeres István uramat gyri
pusztának conservátiójára segítse, mert elégtelen maga

:

azért kegyelme mellé transferálja ezerét. Az quartiriziític't-

nak elocatiója miként ment végben, tudósítson. Osudáhtm,
az iránt orderemet s assignatiókat nem vehette ? Az posták-

nak malitiáját investigálja és corrigálja is kegyelmed.

1(). eJK.s-dem. Förds ]\[iliály óberstlajdinont uramnak
luegirattatik, hogy minden exceptiókat és üdvontatásokat
hátratévén, vegye maga egyenes útjiít Székes-Pejérv;ír
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eleire, az liol is Farkas Istvjíu ólx-i'stlajdiiiont urammal
megegyezvén, a míg óberster iiraimék közül valakik az regc-

mciitlioz lU'fn érkeznek : (alnhh) említett Tersztyánszky nram
(lispösítióihoz az haza szolgálotjában alkalmaztassa magcát.

Eadein. Tersztyiíuszky István (il)erstlajdinont uramnalc

missiliter megiratik. hogy Bqlfort uram regementje lem«;ne-

telivel megerüS()dött az ezer. überster uraimék odaérkezésiig
(") kegyelme commendójának concredáltatott azon had; oly

vigyázását folytassa o kegyelme, hogy a fejérvári ellenség-

nek kicsalásával egy nevezetes próbát tehessen, communie:í-

tiót tartván Török Istvány urammal, a ki Gy«')r s Komárom
eleire két regementtel vagyon rendelve.

Eadem. Palásti Ferencz uramnak. Mint a kapitányi

portiók nemes vármegyéktííl resolváltottanak obtingensek

beszedésében : ahoz képest kegyelme pro Novembri az

óbersteri portiókat bizvást bészedA'én, a prima Decembris
^Méltóságos Generális uram ü Excellentiája számára tartatik.

EcKh'm. Borbély Gáspár uramnak, hogy a minémíí

Kis Jankó voluntérja sopronyiaknak egyik lovát elvitte

:

restituáltassa, merthogy a contractusnak praejudiciumára esik.

Iteni. tírtí/e»<. Nemes Szála vármegyének megirattatott:

A dragonyos-regement mivel kimozdul a nemes vármegye
gremium;íból : pro subsequentibus mensibus azért ne engedjen

se naturálékat kiszedni, se in aere portiókat kívánniok

;

azonkívül is távul is van a Tekéntetes regement, s úgy
conserválja, hogy in futurum kiszedetvén intimátióm szerént

azon quártélybéli obtingenst, (az) a regementnek szükségére

fordíttassék.

17. ejusdem. Brigadéros Béri Balogh Ádám uramnak
megiratik, hogy az hadakat csoportban tartván, mihelen ez

kemény s rossz utak tágulni fognak, a szándékoz('> operáti<'>t

véghez kívánja ö Excellentiája vinni, csakhog}" elsben az

ellenség constitútióit localiter szintín az Lajtáig expiscál-

totván, circumstantialiter akar kegyelmitül praevie mind-
azok rül informáltatni.

Eadem. Bögözön lakos Asbéit Gergelyjiek intra anni

i'evolutionem confoederált határokban ing(') s ingatlan s

akármely névvel nevezend venalis portékáikkal, a kik hazánk
kárára nem czélozhatnak, — szabad kereskedése megen-
gedtetett.

Eadem. .lagodics J;íuos és Skublics Tamásnak, több

complex társaival hasonló kereskedés a confoedenílt hatá-

rokban megengedtetett.

EadcDi. Kííldi Kata asszony. Akai uram házastársa, egy

útra, urának betegeskedésére nézve, Sopronyban passéroltatott.
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EadeiiK 8zke Zsuzsanna, Tiborcz János uram özve,!íye,

purtékáinak megtekéntésére Német- Újvárban passéroltatik.

Eadern. Ujfalussi Eürzsébet, Cziráki László uram
özvegyének egy szekér gabona és huszonöt tung méz egy-

úttal való Körözslábban szabadon bevitele passéroltatott.

Eadeni. Andrássi kisasszony jószágábiíl ()l)veniáló vala-

melly proventusnak Kis-Martonyban valí") bevitele megenged-
tettetett: ugyanazon alkalmatossággal Méltóságos (xeneiális

Eszterházy Dániel uram apáczák között lév kisasszonyának

kiliozattatása applacidáltotott.

Eadeni. Ujfalussi Orzsébet, néhai Cziráki László uram
özvegye Sopronl)an s onnét, ha az szükség hozván. Bécsben

is passéroltatik.

Eadem. Fodor Lászl(') óbrister uram (által) exarendált

lékai várhoz, ahhoz tartozó dominiumra s úgy papiros-

malomra salvagvardiális levél adatott.

Eadem. Polák Dávid kis-martonyi zsidónak megenged-

tetett Szombathelyre szabados kijövetele.

Eadem. Tihanyi Borsi István, a ki ezeltt Fodor
László gyalog colonelhis uram regementjebéli lévén, mint-

hogy inhabilis : immunit;íltatik personális quártélytúl s

insurrectiótúl, s egyszersmind immunitáltatott házánál val('>

proseqálandó mindennem illegalitásokrúl.

Eadem. Szke Mihályné asszonyomnak adatik az confoe-

derált határokban szabad kereskedésre ])assus, egyszersmind

megengedtetett Szendrbl (?) való portíkáknak kihordása.

Die 18. Dcccmhris. Kún János uram házastársának

Sopronban menetelire egy úttal adatott passus.

Eadem. Egry László udvari commissárius uram bala-

tinczi s lendvai dominiumokljan passéroltatik, élésnek öszve-

szedésére.

Eadem. Két személynek ad;)tott i)assus Sopronban
való bemenetelekre,

Die W. Palásty Ferencz, dragonos-regenientembéli

óbrist-vachmajster uramnak missiliter committáltatott.

hogy Szála vármegyél)en az Méltóságos Generális quártéllyá-

búl kiélt provisiójokért megtartóztatván Xemes Yass vár-

megyében provisiókat, és expost ne a 1. Decembris, hanem
a die introitus praetendálja obtingensit.

Eadem. Dezs Ádám német-újvári salvagvardia, adjune-

tussival egyött amoveáltatik ; Túri László negyed magával

substituáltatik salvagvardiának.

Eadem. Szombathelen. Tekéntetes Nemzetes Vitézl

Kisfaludi György. Balogh Ádám. Kisfaludi László brigadéros.

Török Istvánv senator. — Fodor László. Balogh Ferencz,
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Benkö Feitmiz colonelhis luaiiiiék ide Szonibathelre 4-ta

futiuis bizonyos coiifeieiiti;ír;i invitáltottak. 2-(lo. Intiinálto-

tott, hogy az iuquartiiizáltijtásokat specitice elhozzák inaiiok-

kal. 8-tio. Mivelhogy repraesent alják a nemes váiiiu'^y<''k

eft'ective qiiárt(''lyoklja]i vah't elocátiojokat : teliát nem szük-

séges a recruta és i(^iiiunda ; de ebben nem <*gyéb. hant-m

valamely tiszteknek interessentiájok fekszik. 4-to. Hogy
minden regement specificátióját ellenség kéziben s hol

ral)oskodó Fölséges Fejedelem vitézinek (nutijokknl hoz-

íák el). — Inhibeáltatott. hogy holmi nyelveskedésektül

supersedeáljanak.

:^0. eJHsdem. Nemzetes Vitézl Tersztyánszky Istvány

uramnak missiliter megiratott, hogy a ]Mélt(>ságos I'r örvende-

zésseléltette fejérvári ellenségnek általa lett repulsi('>ját. Assi<f-

nátií'ija is megküldetett inclusive ; csak expressus emberit

küldje Csesznekben : kézhez veheti ; ezeré számára pediglen

Palotárúl vigyen puskaport guietantiára. Xemküliim l)en

Szekeres uramnak orclér^adatott. liogylt midn Tersztyánszky

uram requirálni fogja: oda comi)areáljon, a hová f<>gj:i

kívánni^ és azon legyen: körül s bell lév helségekbíil

semminémö eleséget administráltatni ne engedjen. ]\Iidn

Grayner uram confuiérozás iránt reí^uirálondja kegyelmedet,

bizonyos tiszt tülem Dunán által, bizonyos országos levelek-

kel expediálva lévén, sajnálható volna periclitáltatások.

Eadeni. Nemes Soprony vármegye vice-ispánja uram-

nak a taxata nemesség instantiája repraesentáítatott. hogy

szintén úgy mindenném contributií'ikra és forsi)ontoz;ísokra

adstringáltatnak. mint a parasztok. Cum longa eneriiia

admoneáltatott kegyelme: .nniál n;igvol)b respectussal

legyen a nemességhez.

Eadeni. Grayner Antal luaniuak nicgiratott. Imi^y

Tersztyánszky István urammal egyetértvén, az Dunán jíltal-

menend tisztet j(') securitással. anneetálváu simont«)rnyai

két lovas comjjániát, hidvégi és foki hajdúságot is. — vissza-

térésiig veszprémi gyalogság apj^licáltassék azon passusokban,
— confuiéroztassa által ; és hogyha az ellenség Székes-

Fejérvárbúl provisiónak l)észállítás;íra currenseket bocsát

ki, — azokra contracunenseket szíltiben küldettesse. és a

kívánt provisiót a szegénységnek I)evinni ne engedje.

,Vi. ejuKdon. Oberster Balogh Ferencz uramnak orderi-

ben intimáltatott, hogy iii:ír einiyih:íny order vítelivel s

azok megvetésével ExcelK'nti;íj;ínak. most is Szála v;ír-

megyében temporizál ; minden idhalladék s tergiversáti('> nél-

kül, több orderemtül nem várván, maséroljon Somogy vár-

megyei (]uártélyában, az hol is kiadott assignáti<)ja szerint és
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attúlfogvást kiszedvén obveniensét, valamit consunmiált Sz.-ila

vármegyében, a szegénységnek bonificálja.

Eaclem. Török Istvány uramnak, hogy Högyészi Atlám
uramat az Méltóságos Ur recommendátiója mellett aggregatus
fstrázsamesterségre accomodálja ; item, Szekeres uram tVí-

strázsamesterét, mivel a Méltösjígos Úr orderihez nem alkal-
maztatja magát, arestáltassa.

22. ejusdem. Brigadéres Balogh Ádám uramnak adatik
értésére, hogy az ellenség constitútiója kémek által expis-
cáltatván, hogyha lehetne a liiieán bell valami nóta bilis

csapást tenni, hovahamarébb adja tudtára a Méltóságos Úrnak.
Eadem. Nagy-martonyi bizonyos zsidó, két fiáv;d,

menyekzjök solennitássára Szalonakban passéroltatik. intra
tamen unius septimanae fiuxum.

EadeuL Béri Balogh Ádám uramnak missilitcr intimál-
tatott, hogy a Méltósíígos Úrnak ordere szerént folytassa
az hadi kormányozásokat. A competentiáktúl és izetlenségek-
tül abstineálja magát, st a Méltóságos Úrnak authoritássa
hogy meg ne sértdjék : az ollyatén dissensióktúl commendiíia
alatt való katonáit coerceálja.

23. ejusdem. Franczia, laib-gvardiabéli óbrst-lajdinont
uramnak, hogy néhai Nemzetes Vitézl Radostics György
uram halála iránt inquiráltosson.

"

Eadem. Szikra István, colonellus Kis Grergely uram ka-
tonájának Nagy-N . . . névü helségben lev háza protegáltotik.

íJffííe;)/. Oberster Fodor László uram mostani exarendált
likai dominiumjára salvagvardia adatott.

Eadem. Méltóságos Fgenerális Locumtenens uram
Excellentiájának recommendáltotott Révai Gáspár uram
dolga az egész Dunániunens földnek neve alatt: mitigál-
tossék, a mennyire lehet, (Nyifni feladámérf) hosszas rabos-
kodásra való sententiája, mely halálnál is nehezebb

;
és úgy

ezerivei az innens föld kedvessen látja Dunáninnend.
Eadem. Bottyán János Generális uramnak missiliter

adatott értésére, hogy Méltóságos Magyarországi Locum-
tenens uram Excellentiája kegyessen kiadott i)arancsolatja
szei'ént,^ a Dimántulsó communicátióit folytassa a ^Nféltó-

ságos Úr.

24. ejusdem. Harácsi l)izonyos embereknek, töbl) t;íi-

saival együtt, a confoederált határokban marhákkal és
egyébféle venális jószágokkal kereskedése placidáltotott.

£'«r/ew. Brigadéros Béri Balogh Ád.im uramnak adatott
értésére, hogy az hadakat az postéi-ungban jó reflexióban
tartván, szorgalmatos vigyázását continuáltossa, a gyakor
communicátiót folytassa.

THALY Kálmán: esztkuházy a. TÁiioni könyvi:. 52
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'J"). cjiisilem. J^alo^h IVrencz óberstí^r uráiunak cuiu

(;x}H(»l)rati(nu' iiiejíiratott. \\o\iy í:ziitán ;t Méltóságos Úr
disiHJsítióit ne dispiitáljíi s coiitrovertálja, incit azoknak
elliall,i;atásával disgustiisokia fog fakadni a Méltóságos Úr.

fjtiilciii. Svastics Zsigmond lovas vice-colonellus urálii-

nak adatott értésérc, hogy a Somogyságrúl szonihatlicli

distantiát considerálván, ne vár jon ordertl : a mint az üdö
és az alkalmatosság hozandja magával, rendelje ki magát
az ellenségnek ; ha bír véle, várja meg.

Eadeiii. Senator Tíirök Istvány uramnak replieáltoíotí

:

Arábuköziek instantiájára nézve a i)assusokon hagyjon annyi

katonát, a mennyi ])ortiót ráboköziek interteneálni tartoz-

nának
;
maga mindazonáltal a residuitással menjen Gyór

eleire. Director uram íme megküldötte az újabb repartítiíU :

reménlem, S()})i;íltatnak a diffieultások. Az jjassusokkal, tudom
magam is. sokan abutáltak; visszaszedni igyekezzen, és többé,

mellyek bekívánkoznának holdulásokkal, absolute ne engedje,

hanem bozzáni dirigálja.

:^(i. Derembiis. Berthóti István uramnak missiliter az

új liírek és az ittvaló eonstitúti()k communicáltottanak.

Eadcin. Nemes Fehér vármegyének megíratott, hogy
bizonyos portáknak a sümegi gylés determinátiójábúl lett

reájok reduudálása. és hogy a midn tíibb nemes vármegyék
sedes belli lévén, exhauriáltatnak : azon nemes vármegye
távul csak könnyen nézi. Dicatória ccmscriptióját véghez-

vivén, abbúl fog elucescálni, hogyha a porták supernotál-

nak, s abbúl lehet könnyebbítése.

JEadeui. Nemes Veszprém vármegyének megiratik. hogy

a nemes commissáriátustúl. elbbi kiadott assignátiója sze-

rént, az als() processussábúl némely portiók simontornyai

])raesídialistáknak obveniáltak : de minthogy a székes-fehér-

vári ellenség megersedvén, annak kicsapdozási anteversiójár.-i

a hadnak is számossal)bnak kölletvén oda postérungoltatni.

Somogyi Ádám uí'am ezeré közeiebi) esvén azon .alsó jjroees-

sushoz : hogy mind a szegénség marhái conserváltathassanak,

a militia is fogyatkozást ne szenvedjen, Somogy vármegyé-
ben lév, azon ezerre obveniált portiók transferáltatnak

simontornyai ])raesidialisták számára, az alsó-processusbéliek

pedig Somogyi uram ezerére.

Ea (le ni. Sellyei Gergely vice-colonellus uramnak, Domon-
kos Ferencz brigadéros és sümegi commendáns uram megha-
lálozásával a regementnek gondjaviselése reconunendáltatviin.

megi)arancsoltatott. hogy annak etfeetivus st:ítussa tabellájiít

coneinnálván. és annak dei'ectussát demonstrálván, pro remedio

praesentálja a Méltóságos Úrnak, és úgy igyekezzen korma-
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nyozni azon regementet, lio.uy jöven(löl)en eleil)en praeveni-

áland('> úberstere recognoscálliassa tiszt uiaimék íidelitássát.

A mellett adatik értésérej hogy csikvári })assust a Méltó-

ságos Úr nem féltheti, csak. emiétett vice-colonellus iiraimék-

kaX kik azon plágának vigyázására rendeltettének, szüntelen

való commiinicúti(')kat tartson. Azomban, minthogy a foki

és hidvégi hajdúság is a csikvári passusnak rzésére ren-

deltetett, bémenésével, miként subsistálhat ? informátióját

elvárja a Méltóságos Ür.

Eadem. Szegedi Bálint, cseszneki commendáns uram-

nak reponáltatott, hogy az ellenség ijeszgetésétl semmit

sem tartván, annak stratagémájához képpest maga is

kegyelme ijeszget currentális pátenseket bocsásson ki

:

azomban, ha ugyíin csak excurrálni találna az /41enség

:

tovább tali in casu légyen regressiissa Bolfort Ádám fö-

és Tersztyánszky vice-colonellus uraimékhoz, kikkel hasonh')-

képpen tartsa sr communicatióját.

i*/. ejusilciii. Grrayner Antal uramnak ^reponáltatott

levelire, hogy kedvessen veszi a Méltóságos Ür az ottvaló

occurrentiákriü tudósítását. Ha ugyancsak a pécsi ellenség

Simontornyát akarná tentálni : tehát azon a plágán lévén

Bolfort Ádám f- és Tersztyánszky István vice-colonellus

uraimék, azokkal jó communicátiót tartson kegyelme, kinek
j('> folytatásával nem félthetni Simontornyát.

Eadeiit. Nyúl János uramnak sub gravi animadversione

adatott serio értésére, hogy simontornyai némelly tisztek

eltt, a kik tudniillik hajlandók az jó disposítióknak inter-

turl)álására, veszekedés ne légyen ; st, ha kívánja, hogy

tovább is mostani functi()jában dicsekedhessen : Grayner

Antal urammal magát jobban coniportálni igyekezzen.

Eadeni. Szekeres István colonellus uramnak missiliter

megíratott, hogy Fekete Istvány provinciális commissárius

uram requiráltatott : Xemes Fehér vármegyével computust

ineáljon.

Eadem. Fekete István j)roviiiciális commissárius uram-

nak adatott értésére, hogy Szekeres István uramnak kemé-

nyen megparancsoltatott : Nemes Fehér vármegyével compu-

tust szükségkéi)pen ineáljon, s maga Fekete uram adurgeálja.

Dk' V'S'. Szombathelyrííl. Bolfort uramnak replicáltatott

tandem aliquando orderezésének effectusban vétele: három
lovas regementtel lévén Fehérvár elein : necsak azon ellen-

ségre vigyázzon, hanem midn Török István uram })ro

succursu requirálná. alkalmaztassa magát disposítiójához. és

ha Grayner Antal simontornyai ])lenipotentiárius()m kívánna

valamely confuírozó katonákat Dunán által e-\i)ediált bizo-

52*
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iiyus tisztem mellé, -- mivel ursz.-igus levelek és iiajivértékü

partékák vannak kezénél, — az iránt is tegyen rendelést.

Etideiii. Tersánszky István lovas vice-coloiiellus uram-
iiiik megiratott, hogy colonellus Somogyi Ádám uram az

ezerhez érkezéséig Bolfort Ádám nvíimfutikj az haza szolga-

latjában adandó helyes disposítióihoz alkalmaztassa magát.

Eadeiii. Szekeres István colonellus uramnak cum
repraehensione Írattatott, hogy aljsentiájábau óhrst-vocht-

majstcre meg nem mustráltatta regementjét, melyl)ül nem
egyebet, hanem idegenségét (iapa^ztalJiatui). Azért ke-

gyelme resolválja magát cathegorice : ha van-e teljes szán-

déka szolgálathoz, vagy nincsen ? Ha vagyon : viselje úgy
regementjének gondját, a mint ()bestert illeti, és megmustrál-

tatván az ezerit, annak effectivus statussának tabelláját

mentíílhamarébb küldje a Méltóságos Ür kézihez.

Die 29. Deccynhrw. Tersánszky István vice-colon(^llus

uramnak adatik értésére, hogy az ezernek kíinnyebbségére

és a szegénségnek is nem oly súlyos oppressiójára nézve az

elbbi dispositiója a Tekéntetes Commissariátnsságnak a

quártély iránt permutálódván, újabb dispositió tételével a

simontornyai quardizon transferáltatott Somogy vármegyé-

ben, az ezer penig Veszprém vármegye alsó processussál)an.

Eadcni. Palotai commendáns uramnak intimáltatott,

hogy a fehérvári ^ellenségnek megszaporodására nézve erö-

sebb postérimg tétetdött. Bolfort uramnak ottlétele alkal-

matosságával disposítióihoz mind a lovas, mind a gyalog

militiával alkalmaztassa magát.
Die >(). Decembris. Gál Márton voluntér-hadnagynak

ordeiébeii parancsoltatott, hogy a szabad-hajdúsággal, az

ellenségnek Fehérvárl)an megersödésére nézve, transferálja

Palotához magá t, a hol is Bolfort uram disposítiói szerént

Tolytassa haza szolgálatját

.

Eade)H. Kerekes András voluntér-hadnagynak in eadem
matéria per omnia parancsoltatott.

Sí. Dfíceinhr'is. Kisfaludi Lászl(') brigadéros uramnak
missiliter adatott értésére: Megengedtetett, az kegyelme

regementjére obveniálandó novemberi portiét szedhesse ki

Nemes Somogy vj'irmegyében, úgy mindazonáltal : legelsben

is Nemes Szála vármegyei vice-ispánynyal tinális comjjutust

ineáljon. A mellett parancsoltatott kegyelmének, hogy

endétett regementjéuek hasonfele részét dislocáltassa Komár-
városában olyan observátióval, hogy, ha szintén egészlen be

nem térne: tehát a közelebb vicináltatott két-három faluk-

ban rendelje, s nem pedig ]i()rti('t ut;íu dispersim az egész

vármegyében.
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Eadem. Tekéntetes Nagyságos Dívék-Ujfalusi Újfalusj

Erzsébet, Tekéntetes és Nagyságos néhai Cziráki László

meghagyott özvegye instantiájára resolváltattak következend
passusok

:

Eadem. Hogy Nagyságának maga dolgaiban szabados

bemenetele Bécsben és Pozsonban cum adjunctis lehessen.

Item. Hogy Krukovics Mihály kszegi város notáriiis-

sát, vagy más emberséges emberét Kereslábban (Kirsch/afj)

küldhesse bizonyos dolgaiban.

Item. Hogy Sturné asszonyom Sopronbúi bémehessen

Bécsben, ugyanazon passus mellett vissza is jöhessen

tSoprombaii.

Ifcni. Föls-, közép- és alsó-ramócziaknak minthogy

semminém jövedelmek nincsen, helségek is igen megromlot-

tak, másként is mezejek teremptelen : azért gabona és boron

kívül mindennel kereskedhessenek Kereslábban.

Item. Emiétett Dívék-Ujfalusi Ujfalusy ürzsébet asz-

szony számára, hogy maga borait bevitethesse búzájával

együtt Németországban, (l)a!>^s^l6 adatott).



IV.

Anno 1/(J!K 1)lc prniKi incnsis .In inni r;).

Eíi'h'iii. Nemes Somogy v;íiiiiejíye vice-isi)ánja urálii-

nak. lio,i;y Kisfaludi László uramnak s regemeutjéiiek

contrihuálandó portióit vei in natura. vei aequivalenter

kiadattassa.
oda (jjusdem. Lajb-gvardiabéli óbrst-lajdiuaut uramnak

orderiben intimáltatott, hogy az egész compániával együtt,

elhagyván a rossz lovasságot, Rábaközben éjjel s nappal

siessen.

Eadeni. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Telekessi Tíiríik

Istvány senator uramnak adatott értésére, hogy Fodor uram
ezeribfll két compánia és a lail)-gvardia. — nemkülömbfu
Benk uram egész ezeré Rábaközben," az ö kegyelme directiója

alá ordereztetett ; kihez képest oly dispositiók tétessenek,

hogy ezen hadak subsistálhossanak: mindazonáltal oly rcflexif'i-

val legyen: ha az ellenség nagy ervel volna, ne periclit:íl-

tossa azon hadakat.

Eadeni. Nemzetes Vitézl Fodor Lászh'» uram orderez-

tetett: Valamely motussa lévén az ellenségnek, azonnal A'as-

váratt és Gyivái-att lév hajdúságát sietve indítsa : egy

hétre való élést, és ha mely t'elt-stuckok volnának, azokat

is vitesse el az ])assusoknak manutentiójára. Benk uram
ezeré is oda compa reál. lészen penig dejiendentiájok (kititlf)

Eadcni. Czilling név helységbéliek j)rotegáltattanak.

Eadcm. Bezerédi Klára asszonynak passus expediálta-

tott, Gyrbül némely ks()knak kihozattat;isára.

ö"'" ejufulem. Szent-Dominieus szerzetbeli páter pri(tr,

betegeskedésének ciíráltotására, Sojjronyban passéroltatott

cum clausula interdieatoria, uti similes passus expediri

soliti sünt : haz:ínk ártalm;'ua czélozi'* correspondens-leveleket

ki és be ne hordozzon.
^'^ ejuftdem. Palásti uramnak replicáltatott : Fülíistíimi

ellenségnek motussára tovább is vigyázzon : a regementet

in uno eorpore tai'tsa, hogy, ha közelít tene, az ellenség ellen
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operálüdhassaiii azzal is ad interim, míií hadaim disposítiók

szerént re;íérkezhetnek.

Eadem. Brigadéros Béri Balogli Ádám uramnak aggra-
tuáltatottaz liacsérosoknak (arcicres) elfogat tatása (Au-^friá-

han) ; küldje hozzám, vagy Sümegre.
Eadem. Pápa várossának missiliter intimáltiitott, h(jgy

Tekéntetes Nemes Confoederátióhoz hittel obligált küteles-

ségérl megemlíkezvén, az ellenségnek fenyeget levelire

nézve nemhogy valamit az impositákhan praestálni igye-

kezzen, st azon plágának tüköré lévén, in exempliticati(tne]ii

.•iliorum locorum még csak fejet hajtani se meríszeljen.

Eadem. Kaczérius uramnak missiliter recommendáltatik
az Méltóságos Fgenerális uram Excellentiája hagázsiája

mellett további megmaradása.
Eadem. Kis Gergely óberster uramnak missiliter })aran-

csoltatik, hogy küszögi határbúi tüzrevaló fát ne hordasson.

Eadem, Foki és hidvégi passusbeli tiszteknek és a köz-

hajdúságnak keményen parancsoltatott, hogy minden üdöhal-

lasztás nélkül transferálják magokat csikvári passusban, az

hol is óbrest-lajdinont ( Selhjey Gerr/e/i/) uram disi)Osíti(')ihoz

alkalmaztassák magokat.
Eadem. Pruckental gyri commendásnok cuni exagera-

tione megiratott, hogy a szegénységre miném impositákat
vetett ki. Ha annak exactiójával az szegénységet opprimálja.

assecuratus lehet : repraessáliával élvén, hasonló impusitákat

fog kivetni Austriára és Styriára, melylyel a szegénység C(Ui-

tentáltothatik.

o'* e/?í,s-f/e»/. Vasvári Gergeh'^ rohonczi tiszttartó bizu-

nyos consideratióra nézve Német-Újvárban — és ki is egy-

úttal — a die exhibitionis passéroltatik.

Eadem. Sárvári commendánsnak megiratott. hogy a

cartela és a kereszténység sem hozza magával, hogy az rabok
sarczon szabaduljanak ; azért, ha a mi részünkrül való

rabokat sarczoltatja, hasonlót elkövetvén, (^uadruplán is

revancsoltatik.

Eadem. Nagy Kata nev asszonnak passus. ki't szekér

gabonának az lineán általvitelére.

Eadem. Tekéntetes Nemzetes Vitézl Török István
senator uramnak missiliter. hogy az Kábaközben l(''v hada-
kat készen tartsa; öt vagy liat napig provideáljon nékiek.

Eadem. Lékai dominiumbélieknek fával, zsindellel, desz-

kával az lineán ;íltal szabad kereskedések megengedtetett.
Kabódi dominumbélieknek in simili matéria.

Eadem. Palásti Ferenez óbrst-vochlmajster uramnak
Rohímcz tájékán lév postérungjában az ellenség motusira
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val<') szoigalm.'itos vigyázás. egyszorsiniiid az occuriviitiák

jjjvakor coiuiiiuuicatiói rec(»Diinendáltatnak.

iJie 7. Jannarij. Brifíadóios Kisfaludi László iirainnak

adatik ('*rtéséie. hogy az novemberi poitiókat, minekeltte
az Nemes Somogy vármegyének computusa nem lészen, ne

jjractendálja. Svastics Zsigmond uramnak hagyja meg, hogy
az szeg«''nség <)ppressi(')jával al>usns(»kat ne hozzon be. A mely
katonák elvesztek, vagy a kik regeuientben nem szolgálnak,

az olyaténokra az vacans j)oríi()kat ne szedjék. A'ice-ispány

Lengyel Miklós uramnak engedje meg Szigetvárban valamely

ajándék-, egy vagy két kis hordó ])ort és egy kevés culinárét

bevitetni.

Eü'leui. Nemes Somogy vármegyének intimáltatott,

hogy mivel némely areudans urak, kik tudniillik az Tekén-
tetes Administrátiótúl jószágokat subarendáltattanak az

meuírt nemes vármegye grémiumában, az urbarialis censuso-

kou kívül mód nélkül contribuáltatnak a szegény lakosokkal.

— azért az ollyan arendans urakat j)raenioneálván, azok ellen

az arendált helységeket omnibus módis manuteneálni igye-

kezzen.

Eíulrni. Borbély Gáspár vice-colonellus uramnak mis-

siliter iutimáltatott, hogy Kis Jankó névö katonáját meg-
fogatván, az mely sopronyi lovat, kin az elfogott zsidót

hozták, visszaadassa, minthogy az contractus ellen cseleke-

dett s Méltóságos Grenerális uramnak praejudiciumára esik.

Ewh'ni. Senator Török István uramnak niissiliter repli-

cáltatott. hogy mivel az ellenség Kábaközben szándékoskodik

menni :
ó' kegyelme azon gonosz szándékának praeclusiójára

az Kál)át. ottan az hol azeltt Méltóságos Gróff Forgács
Zsigmond (Shnuiil urani elrekesztette volt. elrekesztvén, a

.lendbeii bocsássa, az hadakat pediglen, kiknek már orderemet

is elküldöttem, kívántató passusokra dislocálja. Oly retlexió-

val is légyen azonban : minthogy Rábakíiztül fogvást egész

Fehérvárig, erigáltatott linea. coi'respondenter lévén Bolfort.

Somogyi Ádám és Szekeres István colonellus uraimékkal.

hogy a mely felül számossabban gyülekezik az ellenség, aria

folytassa senator uram is az egész hadakkal haszn«^»ssan

oi)erátióit.

Kadciii. Colonellus Benk Ferencz ui-amnak orderében

intimáltatott, hogy fölszedvén az egész hajdúság;ít, vivén

magával egy héti i)rovisiót. bagázsiának elhagyásával éjjel-

najipal Rábaközben maschéroljon ; igenessen pedig az be-

ledi passuson menjen be. a hol is magát senator Tíirök

Tstván uramnak iusinu;ílván. - teend disposítióinak (_•!>-

temperáljon.
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Eddeni. Dániel Ferencz óljrst-Iajdiiiant lu-amnak iiiis-

siliter iiitimáltatik, liogy mivel e/ non patitur nioram : a/

E-ába mellett közel egymáshoz lév két-három compániákat

is eszveszedvén, maschéroljon éjjel-nappal Itábaközl)en, adván
colonellus Benk uramnak ezen parancsolatját értésére, s

kegyelme az residnns comjiániákkal kegyelnie után Rába-
közben fog nyomakodni: s az idö alatt is Török István

senator uram disposítióihoz magát alkalmaztassa óbrst-

lajdinant uram.
Eddciii. Brigadéros Balogh Adán uramnak missiliter

repiicíltatik. hogy mivel az feltett intenti(')j:tt ])r() hic ct

nunc nem continuálhatja : azért szorgalmatoskodjék abban,

hogy legels alkalmatossággal tehessen egy csapást a Lajta

felé. minthogy naponként szaporodik az ellenség. Maga a

Mélt(')ságos Generális })edig hétfn az gyri i)usztára. hadi

operáti()knak folytatására fog sietni. Azon kóborló katonákat

pedig jól cselekedte hogy megfogattatta s Sümegre küldé.

Azon Borbély Gáspár uram ad()ssát assignálja kegyelmének
kezéhez ; tudom, kegyelme gondját fogja viseltetni.

Die (S'""- Palásti Ferencz, dragony<)S-reg('menteml)éli

óbrst-vachtmajster uramnak megiratik, hogy a Kohoncz
táján lév postérungban az styriai ellenség motussira szor-

galmatossan vigyáztatván, — éjjel-nappal coiijunctúráiriíl

tudósítani a Méltóságos l'rat el ne mulassa, és a dragonyo-

sokat szükség kívül ne strapaczérozza.

Eddciii. Colonellus Kis Gergely uram ezerebéli tisztei-

nek megiratik, hogy (me(/Jia(/f/afoff) Borbély Gáspár uram-
nak: a mostani próbán nyert marhákat, a mellyeket ;i

zászlós katonáktül elvontak, visszaadassa : és a tzre val('>

fa — csak az épületre valót ne bántsák — nem tilalmaz-

ta tik. A hadi rend pedig a personalis tartás iránt az Tekén-
tetes Nemes Yármegyéknél, mint prinia instantiánál, insi-

nuálják magokat, hogy a regulamentális determimitió obser-

váltassék irántok.

Eiítlcm. Barbélly Gási)ár uramnak adatik értésére,

hogy .Kis Gergely uram ezerebéli zászlós katonáktül a mely
mai'hát voluntérjai elvontak, propter evitandas malas exem-
pliticationes, adassa vissza.

/>/" f)"" JdiiiKírj/. Nemes Sopron váruu'gyének meg-
iratik. liogy a taxata nemesség, minthogy normája lévén

több vármegyéknek is Nemes Vasvármegye: ahhoz figyelmez-

zenek és a portásoknak az ]iortáikat megvizsgálják, hanem
in priori esse megmaradjanak.

EtidciiK Hertelendi László Vas vármegyei szolgal)ír('i

uramuíik parancsolt,! tik. hogy colonellus Kis Gergely uram
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ezeieljéli licfívliát-liodiíszi lakos katonákat az legulamentális

íleteiniiiiátión kívül ak;uiii('lly illejíalitásokkal ne ajígraválja.

Eadcm. Brijiadéios Béii Balo«íli Adjíni uramnak érté-

sére adatik, liogy hrigádájában lév iiadakat j('» disj)Osíti<'»val

hagyván, maga siettesse útját ide (Szombathelyre, hogy a

teend dis})Osítiókat oraliter inkább megérthesse.

Eddcm. Horváth György sümegi vice-commendáns
uramnak serio parancsoltatik. hogy minden üdó'halla<lék

nélkül, éjjel-nappal egy négy-tontos glóbisü álgyút harmincz
lövéssel, hat kartácscsal, hantlangerral és pattantyússal

kísértesse igenessen Rumhoz.
Eiidem. Sárvári commendáns missiliter requiráltatik.

hogy ottbenn raboskodó Tulmon ^Mihály és Zsigmond
uraimékat erga depositionem depouendorum kibocsássa,

mivel megengedtetett már nékiek accordájok szerént a

kívánt annonát és victuálét beszolgáltatni.

Eiidcm. Obrst-lajdinant Ekstain János uramnak, hogy
az egész regementtel azon falukban, a hol actu vagyon, sub-

sistáljon, (')bersterinek (Eodor) odaérkezéséig, kinek már orilere

vagyon további marscha iránt.

Eadoií. Sopron vármegyei viee-ispány Xagy Mihály
uramnak missiliter intimáltatott : Kis Palkéi compániájával

(a mint avagy az computushúl, vagy emiétett hadnagy infor-

mátiójábúl eruáltathatik) az elbbeni (^uártélybéli helség

lakosit elmaradott restantiáirúl megegyeztesse; lévén az

idegen nemzetbül álló. inkább kedvezni illik, mintsem
ruinálásokat újjétani.

Eadem. Szekeres uramnak replicáltatott exagerative:

A köz vitézl rendek miném praesumptióval reprobrálják a

geuerálisság disposítióit : - Fokon lév vigyáz('» compánia
nem (mnénd, híiuem Sonu»gyságrúl interteneáltatik. Sinistre

azért opiniálódik colonellus uram: ahhozképpest az olh.itúi

reformálókat megzabolázni incumbál kegyelmének.

Endem. Telekesi Török ]stv;in senator és lov;i> !'•-

colonellus uramnak missiliter reponáltatott, hogy a miném
prí'tbát^ akar instituálni az ellenség ellen, minthogy a Mélt('i-

ságos Ur is csak maga hirével egy bizonyos operátiót szándé-

kozik az hadakkal végbenvitetni: azért nem hitta módját

Excellentiája. hogy conimandója alá concredált hadakat, leg-

fképpen a gyalogságot arra fordítsa : hani'ui igenis, a gyri
ellenség excursiójának megzabolázására hadainak könny
és jó lovassát convertálhatja, úgy min«lazonáltal. hogy nu'xl

nélkül ne strapaczéroztassa : netalántán tempore inchoatio-

nis instituendae operationis fáradtságát allegálván. alkalmat-

lannak (ledarálja magát. Csudálkozva érti a ]M(''ltóságos l'r.
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hogy az ö ke<í3'elme vigyáztalaiisáfra miatt annyiszor excui'-

rál az ellenség, kit antevertálni minden úton-módon igye-

kezzen; e mellett, mivel úgyannyira dissipáltatott Szekeres

uram ezeré, hogy nem reménlheti annak a nyárig való

lábra állíttatásokat : annak megtekéntésére és restaurátió-

jára: befogatván ö kegyelme maga kocsijai )an, ránduljon

az pusztaságra és ott megént lábra állétsa azon regementet,

incumbálván kegyelmének restaurátiója.

Die 10'""' Jmiuanj. Botka János szalonaki salva-gvardia

kemény order szerént obtineáltatott salva-gvardiaságrl amo-
veáltatott, tapasztaltatván hitit-szegett patiatumokban, és

hogy a városiakat instructiója ellen ki s l)e passus nélkül

confuírozta.

Item. Szent-eleki és bandorfiaknak (Bánfaivá) singilla-

tim protectionális adatott.

Eadciii. Brigadéros Béri Balogh Ádám uramnak orderé-

beii intimáltatott, hogy óbrst-lajdinaiitját Sándor Ferencz

uramat négyszázad magával, s Borl)ély Gáspárt egész volun-

térságával úgy intézze, hogy a következ hétfn virradóra

Agyagos táján legyenek. 01)rst-lajdinantját elre ötven kato-

nával küldje a Hancz-here.'") a kit senki se tudjon, magánál
egyéb

;
patalérozzon : az ellenségnek praevie hír ne vitetd-

hessék, — maga penig brigadéros uram az residuum corjjus-

sal hétfn regveire Percsztegre szálljon, a hol is egy kevéssé

subsistáván, lózung : két álgyúlövés lészen a jele, hogy az

Isten az ellenséget kezünkben adta ; több apr(') puska- és

álgyúlövesékkel ne gondoljon, igenessen vegye útját Kuszt
és Feketeváros felé, a hol megpróbálván az ellenséget, — de

ott ne késsék: igenessen menjen Pniknak sa Xyulasra ki:

mindenütt persequálja az ellenséget. Holott })enig mi az

ellenségtül megszoríttatnánk : három álgyúlövés lészen a jele.

igetést, nyargalvást gyüjön a nyomunkon. Két na])i abrakjiít.

kenyerét vigye magával.

Eadein. Nemz(>tes Vitézl Benk Ferencz gyalog ('>l)rs-

ter uramnak ordert'ben intimáltatott, liogy a Kál)aküzl»en

maradott hajdúságot eszveszedvén, és két Szilvásban szálljon.

Vasárnap regvei Fodor uram regementje azon mégyen : azon

regementtel magát conjungálja és vele tartson, a hová Fo(U»r

uram regementje fog mennyi : kövesse mindenütt, s két ua[)i

élést vigyen magával.

Ecidein. Császár részirl való óbrster Multumperguek

:

Minthoffv rövid már az terminus a stviiai continiumokban

*) így; Ji(ircz-heli/ye-Q'^ vagy hányi. Jianmgi helyve ? Agyagos
falu a Hanságnál fekszik.



828 KSZTEUHÁZV A. TÁHíHtl KÖXVVE.

Jévö salva-gvaidiákiiak avociiliójúia : azért, lia tovább talál-

nának késni, Ijántások ne lófíven.

Eíuleni. Anyús Krisztina asszoiiiiak passus adatott

Néniet-Üjvárban val('» bemenetelre, atyjának niejílátogatására.

Eadem. Brigadéros Béri Balogh Ádám uramnak Aus-
triára szóló pátensek oly véggel acchidáltattanak, hogy azokat
expi-essus s nem iniiz-amaz embere által küldje be. ki talán

Soproniban vinné bé igenessen, az oiszágnak nagy kárával.

EikIciii. In simili Palásti Ferenez ()brst-vachtmajster

uramnak Styriára szólló pátensek i)ro transraissione accludál-

tattanak.

Eíu/cin. IV'lekesi Török István senator és lovas t'ö-

colonellus uramnak orderében intimáltatott, hogy a laib-

gvardiát, Benkö Ferenez uram bement hajdúságát és a

maga ezerét eszvevévén, hagyjon ötven katonát H;íbaközben,

a kik is a Hant (')/!/) szélin. a Xyulas felé. hétfn virradóra

csináljanak lármát, legyenek j('> vigyázassál. A többivel úgy
intézze útját, hogy hétfn virradóra okvetetlen Agyagos
táján több haddal conjungálja magát.

Eadoii. Paliisti Ferenez dragonyos óbrst-vachtmajster

uramnak orderében intimáltatott, hogy háromszáz dragonyost
eszvevévén, a többit postérungokban jó disposíti('>val hagyj .

Ugy intézze útját, hogy vasárnap megindulván. Tíimördre
szjílljon ; két napi abrakját, kenyerét magával vigye. Hétfn
korán regvei Agyagos táján conjungálja magát a több had-
dal ; a holott reá nem érthetne, hosszasolná útját: tehát

szombaton induljon meg, szálljon Berénben, és úgy ugyan-
csak hétfn viri'adóra conjungálui köll magát Agyagosn;U.
A voluntérokat is hagyja postérungban.

Die /y. JaiiiKírj). Generális Kuzáni uramnak ad suas

reponáltatott : Mivel a ^Méltóságos I'r eltt, az armistitium

tractájának ide;íja mi karban légyen? nem constál : azért,

valameddig az innotescál, adilig nem sznik Excellentiája

az excursióktúl, vagy csak azon okbúl is, hogy komáromi,
gyri és esztergami praesidiáriusok kiütvén a falukra, hall-

hatatlan exorbitantiííkat és exactiókat kíivettenek el. falusi

bírákat kötözve bevivén.

Dic 14. semmi expeditií) nem volt. mivel azon nap
maschéroltunk Salhulra. az ballai siíncznak inchoáti(')jára.

Dif /•'». Sa Hódon. Telekesi l\"irök István senator és

lovas fcolonellus uranniak order szerént intimáltatott,

liogy directiója alá vévén Bolfort uram öt compániáját.

azzal a mennyire lehet, az ellenségnek Rábakíizben ment-
telit minden úton-nuHlou imi)ediálni igyekezzék.
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Eadeiii. Török István senator uramnak ugyanott mis-

siliter megiratik, hogy már praevie (lirecti('>jáljan concrL'dált

híiddal siettesse l)e tját llábaközben, elöl)bi postérungjai-

ban dislocálván a hadakat, jó vigyázassál légyen, s Víg János

fhadnagyát küldje Sümegre fö})orkolábságra.

Eadeni. Víg János fhadnagynak intimáltatott, hogy

idhallogatás nélkül sümegi fporkolábságra transferálja

magát.
Die J(>. Meszlénrül. Török István senator uramnak

ad suas replicáltatott, tudniillik : jobban resistáljon az ellen-

ség Rábaközt postérungban igyekez szándékának. Adjun-

gáltatott kegyelme mellé Bolfort Ádám. Tersánszki István

uraimék ezeribl öt-(it compánia, a mellett Benk Ferenez

uram, gyalog fcolonellus uram hajdúsági közül kétszáz

jó, válogatott gyalogság.

.Dic 17. Góron lévén, az nap semmi országos expediti('>

nem interveniált.

Dic JS. Szombathelen. Tolvai Gábor ])rothonotárius

uramnak in negotio inchoationis armistitii praeíigáltatott

ezen holnapnak 25-ik napja. Nemes Sopron vármegyében

situált Pomogy név helységben.

Eajle ni.K.i\zími uramnak latino idiomate,mutatis mutan-

dis in simili, azon terminusnak praefictiojárúl lett insinuatio.

Eitdem. Kenessei István fsecretáriusomnak eommit-

táltatott, hogy Kuzáni uramtül passust obtineálván magá-

nak, az accludált armistitium dolgait (illet) XWqv^V^ instru-

mentumokkal személye szerént menjen bé Ovárra, asseeu-

rátiót vévén Kuzáni uramtúl, hogy tempore tractatus armis-

titii semmi excursiót nem tentál az ellenség.

Eadeni. Tolvai G;ibor és Nehem regementjébiil v,il('»

(')brst-vachtmajster Fiuk. császár részirül küldend com-

missárius uraimék számára, hogy Pomogyra cum securitate

compareálhassanak, passus transmittáltatott.

Die lí). Ja II na rj). Szómba tliclen. Sellyei Gergely gyalog

vice-colonellus uramnak missiliter intinuíltatott. hogy az

apró mundér iránt a Tekéntetes Commissariatussjíg által

már az assignatió megkiUdetvén, a szerént exigáltassa obtiu-

gensét, etiam executione mediante.

Eadeiíi. Nemes Szála várnu^gyének, hogy azon nemes

vármegye lakosit ne engedje viee-ispány uraiii az ellenség-

nek béhódúlni : eddig is jól cselekedte, hogy tartóztatta.

Ha ugyan az ellenségnek executionalis fenegetését látván a

nemes vármegye, eo in casu recurráljou Kisfaludi György
és László brigadéros uraimékhoz i)ro sul)sidio. kik a latere

inelvti comitatus vannak.
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Eíuhin. Dl'Zsö Zsijíuiondnak Íratott Butka János
szalonaki salva*ívardia iránt, hogy nem azért amoveáltatott.

liogy hozzája jóakarat ját mutatta feleségének késérésével

:

hanem más l)izonyos innotescált okokra nézve; mindazon-
liltal. ha az szalonaki lakosok nem controvertálják : az többi

most ott lév salvagvai'diáknak megmaradásával ö is, emlí-

tett Botka János, megmaradhat.
Edem. Bessenyei László, Nemes Szála vármeg}-ei vice-

isj)ány uramnak megiratott, hogy a légrádi, Szent-Györjryi

névö kupitííny visszaszökésének egyedül ö kegyelme az oka.

Azért máskor az oUyan személyeket ad Generalatum trans-

mittálja.

Difí :iO. Colonellus Bolfort uramnak vévén a Mélt(3-

ságos Úr levelét, esudálkozva érti ö Excellent iája, hogy ezen

ers téli alkalmatossággal alkalmas számú katonái fagytanak

meg ; de mivel olyan kertben ilyen rózsát szoktak szedni :

arrúl se Excellentiája, se óbester uram nem tehet. Mind-
azonáltal az apró mundér dolgábúl regementjét segétheti.

az i)raevie committált assignatio szerént kiszedvén obtingcus

vármegyéibül az kívántató apró mundérungot.
Eatlem. Szegedi Bálint cseszneki commendáns uram-

nak reponáltatott, hogy imiz-amaz hírrel hallott uovitás^»k-

nak helt nem adván, az ellenség oxcursiója ellen mindenfelé

vigyáztasscm, és ha ugyan csak verihcáltatnék, hogy az ellen-

ség circumcingálni kívánná a praesidiumot : tali casu, hogy
szükséget ne szenvedjenek a praesidiáriusok. vagyon authori-

tásában ö kegyehuének, hogy az circumcirca vicinált liely-

ségekbül szükséges provisiókat hajdúi ;íltal hajtasson.

Eadput. Balogh Fereucz, gyalog (')bester uramnak inti-

máltatott, hogy a Méltóságos Úr atyai intésit grátiáúl vévén,

azt mások eltt cumexageratione ne exjuobrálja : mert vagyon

authoritássában egy Generális-Marschallusnak. hogy com-
jiiandója alá rendeltetett tiszteknek defectusit emendálhassa.

Azonban constálván Excellentiája eltt regementjének

effectivus statussá : ahhozképpest reménli Excellentiája,

hogy hajdúi kíizül foki és hídvégi passusokra valamellyeket

küldeni nem sajn;ílja,

Die :H. Jcmnarj). Sopronban lakozó Stainné asszony-

nak i»assus adatott, hogy maga és emberei Nikics és steben-

dorfi jószágábúl szabadon ki s be-járhassanak.

Eailem. Diicctor Horváth Zsigmond uramnak adatott

értésére, hogy ín imncto tractatíouis armistitii Boldogasszony
havának 25. napja praehgáltatott Pomogyra, a hová hogy
maga is kegyelme személlyé szerént az Tckéntetes Com-
missariátnsság részirl compareáljon, — adhortáltatott.



KIVONATOK 17(lfí ITlIit. 831

Eadeni. In siniili, mutatis tameii mutaiidis, Szegedi
Ferencz uramnak: a Tekéntetes Nemes Vármegye (Vas)
részérl jelen Icnnyi el ne múlassa.

Eadern. Nemzetes Vitézl Borl)t'ly Gáspár voluntér
óbrst-lajdinant uram Kis András név katonájának, és
Benk Ferencz gyalog (jberster uram Pap János név grana-
téros német lajdinantjának passus adatott által az Dunán,
obsitéroztatván a regementtl.

IHe '>í'^" nulla expeditio.

:^S. January. Szapári (MiJdósné?) asszony Német-Újvár-
ban passíroltatott az anyja látogatására.

Eddein. Fi-anczia (')brst-lajdinantnak missiliter intimál-
tatott, hogy továbbvaló ordere nélkül igenessen Széplak
felé maschéroljon, magával elliozván a dobost is. Item.
Minden portiótl az incassálandó egy-egy garast diligenter
bészedettesse és intacte a cassál)an adja, kz öt nyert lovakat
pediglen az lovatlan dragonyosoknak kiosztogassa, az árrát
pedig emlétett^öt lónak, lígymint minden lóért tíz-tíz tallért,

a Méltóságos TJr pracstálni fogja, mely pénz is a compánia
között distril)uáltassék.

Eadern. Barbélly Gáspár uramnak, hogy a Bába-
mellékiek szénáját ingyen ne hordassa, bátor quártélyábnn
szk volna is a széna, megiratott.

Endem, Kis Palkónak nemkülömben, hogy kijvén
az iniiuisítióbiil quártélybeli két faluján vett 600 forintok
extorsiója, ki nem megy böcsületire.

'Eadeui. Sümegi vice-commendáns uram corripiáltatott,
hogy deticiálván fcommendáns uram: mért nem tudósítja
.-i Méltóságos Generálist a rabok száma fell? Kik is ha
felessen találkoznának

: Osobánczban vagy Simontornyára
küldjön el bennek.

Eadern, Pet Gyöi-gy vice-colonellus uramnak, ]Nragyar-
országi Locumtenens és Fgenerális uramnak Excellen-
tiájíínak szólló levél oly véggel transmittáltatott, hogy —
Telekesi Török István senator uram a pusztaságon lévén.— bizonyos expressus ember által küldje: mely ha más-
képpen nem lehet

: liúsz-luiszouö,t forinton fogadjon embert,
ki igenessen általvigye Ersek-Újvárban, ottvaló eouimen-
dáus uram kezéhez.

Eifí :U. Jannarj). Az egész Dunáninnét lév Tekén-
tetes Nemes Vármegyéknek az armistitium tractájának termi-
nussá, pro 25. currentis Pomogyra. notiíicáltatott : az hová
vice-ispán uramiék ad comparandum, non tamen sub i)oena
articulari in Generáli Regni Decreto sancita, hanem, ha
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egyél) dolgok miatt (rkc/liitiick, citáltattanak. Kinek teiiora

exstál az stylusbaii.

])ic ^;>. lanit.

JJic •^(). Sárvári coniuiendánsiiak. bogy emberét Bécs-

ben lév leányáért fíilkiildliesse. ])assus adatott.

Efirln)!. Horváth J('>zsef. Tekéntetes Nemes Vas vár-

megyének missiliter intini:íltatott, hogy lévén ö kegyelme
armistitium tractájára rendeltetett commissárius az Tekén-
tetes Confoederatií) részérl : azért kegyelme personalit«'r

campareáljon Pomogyra.
J)i(' '^7. Marschérolván az annistitiiiin tractájáuak

inehoatiójíha Sz('i)lak felé. azon nap nem volt semminém
expeditio.

Dic v'S. Szépiákon, conditiones pacis pariáltatván,

semmi egyéb dolog nem volt délig, hanem ]\rélt('»s;ígüs

Magyarországi Loeumtenens és Fgcnei'ális uramnak
Exccllentiájának notificáltíitott az armistitium pnnctumában
praetigált terminusnak ex i)raegnantibus rationibus dilati(>ja;

mely mellett Szálai István locumtenentiális secretárius uram
pro facienda oiali iclatione visszaexpediáltotott Tlo>;vai

uranmial.

Eadem. A császár Baugortner uév hadi-commissárius-

sának passus Ovárra, Kuzánihoz. adatott.

Item. Vechelius íVnjltehi'ii András fstrázsamester,

Mesterházy Ferencz Sopron vármegyei not;'irius és Enessei

István uraiméknak })assus adatott által a Dunán. Felséges

Urunkhoz.
Eadem. Kuzáni uramnak megíratott, hogy még seeuri-

tást nem küld, addig az armistitium traetája suspendáltatik.

D'ie '^ÍK Szécsényi György uramnak megengedtetett

a Méltóságos Úr passusa mellett, hogy Szépia krúl holmi

konyhára való élést vitethessen bé Sopronban.
Eadem. Csornai prae])Ostnak. hogy scriptotenus hozzon

ollyan assecurátiíU a uémettl, hogy az oda való klastrom-

ban gvardizonncm fog tétetdui. mert egyébar;'uit fumli-

tus (íemoliáltatik.

Eadem. Senator Török István uramnak orderében

intimáltatott, hogy maga. Szekeres István. Bolfort Ádám.
Somogyi Ádám íit comjiániáit. Fodor Lászh) :i gyalog com-
pániájiitadjungálván, minden eonsiderátió és tanácskodiís nél-

kül vegye maga igenes ntj;ít Tata városjínak, a hol is a benn-

lev ellenségen általesvén, égesse föl a bekéretett várossát.

Eadem. Kerekes ]\[ihály és (.ia;íl András voluntér-

hadnagyoknak intimáltatott, hogy Tíiríik István senator

uram veend oiderc'hez alkalniazt:iss;ík majíokat.
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Endem. Xenessei uramnak három missilis, négy passus-
iiak való álba egy-egy árkusra, adatott.

Item, eadnn. Ebergényiné asszonyomnak adatott i)as-
siis, hogy Iványon lév borait Sopromban, és onnénd a hová
akarja, elvitethesse.

Eadem, Fels-Bükön. Brigadéros Kisfaludi G-vöray
uramnak intimáltatott, hogy a midn Fodor László ()bester
uram embere által requiráltatik, regementje portióinak be-
szedetesere lovas-regementjébl egynihány katonákat rendelni
ne difhcultálja.

Dk :í(). Junnarij. Szarka István generál-auditor uram-
nak az Méltóságos Urnák szerencséssen Szombathelyre való
.rkezese megirattatván, intimáltatott, hogy pro faciendis
alterionbus dispositionil)ii8 mentülelöbb comparoáljon

^
Dm .V/"-- Nagy Mihály Nemes Sopron vármegye vice-

ispanjanak mtimáltatott missiliter. hogy az armistitium trac-
tajanak ;ilkalmatosságára Nemes Sopron vármegvébl é>^

Kabakozbúl széna és provisió dolgábúl tempestive providcáljon
Endem, Senator Török István uramnak, ho-v a midn

emletett vice-ispány uram ;iz kívántató szénáért^ küldend
annak elvitelét ne impediálja. Azomban, hogy az csornai
admmistratornak passust adott, kivel Haiszterhez mehetett
a szent-mártonyi klastromban l)éiktatand() (luardizonnak
antevertálására

: igen belessen cselekedte. Az order s/erént
o kegyelmének adott operatiónak végbenvitele, cum reÜexione
tamen az ellenség motussira, iterato ívcommendáltatott •

nemkulomben, hogy az szegénség holmi éllést béadministriíl-
hasson (Gyrré) titkon az ellensé-nek : sok consideráti.'.kr-i
nézve megengedtetett.

Eadem. Szombatheli Ferencz vice-colonellus uramnak
az ellenség motussára való vigy;ízás recommendáltatván. meg-
íratott: hogy kegyelmének nemcsak arra szükséges vi-vá/ni
hanem ilhk minden úton-m()don az ellenséget dissipálniA mellett, a minéni Domián Istv:tn név vice-hadna^-v
elwtte egy l)izonyos katonának lovát : adassa vissza ^la 'bá-
liak IS missditer intimáltatott, hogy vagy in natura. va-vm aequivalenti i)iaetio az elvont lovat adja vissza.

F e 1) r 11 a r i u s.

J)ce /'"-' men.^ü Fehnmrjj. Brigadéros Kisfalii.h Lászh)
uramnak order szerént intimáltatott, ho-y a mostani idnek
megtagyásával dircctiója alá vévén maga. ' Kisfaludi Gvör-vuram Szombatheli Ferencz uram oldala mellett lév\^om-
paniait nemkiilömben dragonyos-regementbl két compániát
liasonloképpen BMb)gl. Ferencz óberster ur.-im regementjélu'íí

TiiALY Kálmán: esztekiiázy a. tábori könyve.
,^;í
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h;íioius/;i/, hajclúsíí<íot : tí^'v iutózze iiiindeii dolgait. ho<i\

2-(la uu'gindiilván ezen hadakkal, pro 7-ma praeseutis okve-

tetlrm'il Ddbranukon coinpareálliasson. a tisztekkel való C(tn-

sultátióia. melynek elvégezésével imniediate 8-va eurrentis a

Kanizsánál lév ellenség ellen lárniáskodást praemittálván,

uperálíklhasson, és ha szintén helébül kinyomakodnék is : azon

igyekezzen brigadéros uram, hogy üzésben is notabilis kárt

tehessen az ellenségben, és vissza ne térjen, valajiieddig a

Dráván által s Horvátoiszágig nem penetrálhat. Ezeknek
])edig mind haniai- köll meglennyi, hogy netalántán az

ellenség iri'unipálván bennünket, itt had nélkül ne találhasson.

— (ugyanezen dispositió brigadéros Kisfaludi György uram-
nak is missiliter notiíicáltatott.

EikIcvi. Nemzetes Vitézl Balogh Ferencz, Palásti

Ferencz és Szombatheli Ferencz uraiméknak intimáltatott,

hogy kiki ö kegyelmek közül a speciíicált napon megindiílván.

az kívántató compániákkal compareáljanak i)(»i)ronakra juo

7-ma eurrentis, és brigadéros Kisfaludi Lászh') uramtül

lévén depeudentiájok, ö kegyelme disposítióját secundálni

ne difficultálják.

Eadem. Brigadéros Balogh Ádám uramnak missiliter

intimáltatott, hogySoprony vagy az Nyulas felé erós ])ortáj.ít

bocsássa, ott az ellenséget impediálván. hogy senator Tíirök

István uram a pusztaságon annyival is jobb móddal vihesse

véghez operátióját.

Eadem. Tersánszky István uramnak re])oniíltat()tt. hogy

a minémö defectussa exoriált légyen az regementnek, azt nem
egyébnek, hanem tiszt uraimék magok negligentiáinak imputál-

ják ; mert ha debito tempore az effectivus status tabelláját a

Commissariátusság eltt producálták volna : kívánatos effeo-

tussiít tapasztalhatná a regement; mindazon;iltal újabb assig-

natio fog küldetni a regimenthez. Domonkos 8;'imuel ur;im ki't

compániája számára kív;'intató zászlóknak erectiójára küldetett

assignatio öt réf zöld tafotárúl Izsák zsid<')ra ; a mellett üveg-

gl('»bisokrl sonáló commissió is megküldetett kegyelmének.

DíC •/'" Nemzetes Vitézl Fodor Jjiiszló gyalog (tber-

ster uiamnak, hogy Nemes Veszprém viirmegyétül a fehérruha

és pénzbéli impositákat ne praetendálja, mivel az kegyel-

méuí^k. acclud;ílt assignátiója szerént, igen kevéssel vagy
talán semmivel sem maradott rostantiáriussa, — hanem
computust mentülelbb ine;ílni a nemes vármegyével ne

terheltessék.

Eadoii. Kí'tkai Márton colonellus uram három, seh-

bül meggy(')gyií]t katou;íinak. Dunán által valé) uu^netelekre

passus átlátott.
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Die ö"'" Fi'linfarj). Generális Bottyán -János uramnak
Felséges Urunk ö kegyelmének szólló levele, minthogy abban

ílenotált kegyelmével való conjunctiórúl az Méltóságos Úr
semmi intimatiót nem vett, reaccludáltatott : hanem igenis,

Mélt()ságos Fgenerális és Locumtenens uram ö Excellentiája

parancsolatjáiioz kívánván magát az Méltóságos C'r confor-

málni, Károlyi Sándor uram segétségére fog sietni.

Eadem. Szálai István locumtenentiális secretárius

uramnak Generális Esterházy Dániel, Horváth Zsigmond.

Nyarai László és Grótf Turnóné asszonyom dolgai missiliter

recommendííltattanak.

Itevi. Nagy Istvánné asszonynak büki jószágára adatott

protectió, salva-gvardia-levél. s passus, hogy 8o])ronl)an

mehessen egy úttal.

Ifem, Szegedi Pálné asszonynak ugyan Sopiomban
való bemenetelére passus adatott.

Ibidéin, eadem. Méltóságos Generális-Marshallus K;íroli

Sándor uramnak kegyelmének megiratott, hogy Újvár tájé-

kára elérkezvén, a Vágón túli operátiók kedvéért mihelen

insinuálaudja magát kegyelme a Méltóságos Urnái: azonnal

az communicátiók folytatásához serényen hozzálátni szüks»'-

ges lészen.

Eadem. Sárvári commendánsnák, hogy Esterházy László

uram szökött szolgáját restituálja, az elvitt lóval együtt.

Die 4*"' vacat.

Die •>'"• Mez ^Mihály név szegénylegénynek kolduló

levél, egyszersmind passus is adatott által az Dunán.

Die 6''"- Bolfort Ádám uramnak missiliter intimálta-

tott, hogy a Tekéntetes Commissariatusság által Nemes Gyór,

Komárom és Esztergám vármegyék in (juanto ])ortiónak

subleváltatván, annak suppletátiójára Nemes Veszprém vár-

megye ordináltatott : mely reá limitált quantumot ha prae-

stálni nem akarná, militari assistentia exequáltassa.

Eadem. In simili Török István seuator és lovas toeolo-

nellus uramnak, hogy regementjére repartiált obtingensét mili-

tari executione mediante vétesse meg Nemes Vass vármegyén.

Ife)n. Néhai Tekéntetes és Nagyságos Szapári Péter

uram meghagyott özvegyének. Tekéntetes és Nagyságos

Egresdi Zs(')ftia asszonynak instantiájára salvus passus elar-

giáltatott Pozsonig.

Die 7'"'"- Dániel Zsigmond vice-colonellus uramnak
missiliter iutimáltatott. hogy a miném tiszteket. Kis Ger-

gely uram regenu^ntjébl valókat, híre nélkül óbesterének

kirekesztett, azokat újobban tisztekben instnlhilnyi el ne

mulassa.

:.3*
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Eadcni. Landoi-fehrrvííri jíörö};ökiU'k keieskedésn-

lU'gy icndbéli passiis adatott.

Eadcni. Szombathelyiül luc^íindúlváii, peiietráltuuk

Szent-ÍTVÖifíyig, az hol is Esteiház Lászlóné asszonyom teme-

tt'sc lévén, semmi exp(*diti«'» lu^m volt.

Dic S"' maschéroltunk dán(jshiíz:íra. Vacat.

Dic .'>"" FchriKiij). Sümegre penetráltnnk, a hol is :tz

aiinistitium dolgában Írattatott Kún János praefectus mám-
nak, hogy mivel már fní:/ nem Széplakon, hanem Gyr-SziMit-

Miírtoiiban fog tractáltatni, — azért a minémö jirovisitU

Széplakra akart küldeni, Sümegre administrálja.

Die 10. cjii.<!(lem. Gábor György és Bessenyei Lászh'*

Xemes Szála vármegyei vice-ispány uramiéknak missiliter iii-

timáltatott. hogy mivel als(3-lendvai és^balatinczi dominiumok.

co non obstaiite. hogy a ]SJélt('iságos l'rnak (juártélúl renih-i-

tettenek, felettébb aggraváltatnak, kiknek revisicjjara Kad<'>

Pál uram expediáltatván, ö kegyelmének assistálni és az

excessusokat reinediálni ne diftirultálják.

Die W"" Lékai patikáriusnak aunualis passus adatott.

Dic /.•^. Nihil.

Die !'). Felírna rj). Tersánszky István uramnak missi-

liter intimáltatott, hogy azon mezöföldi lakosokat per abso-

lutum ne engedje béli('>d\ilni az ellenségliez ; egyetértvén

Bolfort urammal, a mennyi lu- lehet, rcsistáljon a fehérv:iri

ellenségnek.

Eadeni. Sellyei Gergely uram hajdúival váltassa föl

hidvégi és foki passusokon lév hajdúsiígát, a residuit;íst

pedig küldje simontornyai praesidiumban. maga pedig Sellyei

uram a Mélt(')S;ígos l ihoz siessen.

Die 14. Domonkos Sámuel uramnak intimáltaíott.

hogy a maga útját mentlelöbb siettesse a ]\Iéltóság»>s

l' rhoz : féretévén az maga privátumát. az rabok szabaduhisji-

baii fárndozzon.

Eadciii. Xemes Szála és Vass vármegyéknek Írattatott,

hogy az hetellö szekereket és reájok esett 3(>0 szekér f;it

;i sümegi praesidiumhoz praestáljonak.

Eailcni. ^Méltóságos Magyarországi Locumtenens és

b'ögenerális uram ö ExccUentiájának missiliter megiratott.

hogy a Méltóságos l'r, igenis, kész Generális Károlyi uram-

nak intentióját segítteni : de mivel még ekkor.iig semminémö
tudósítását nem vette ö Excellentiájának, azért kíilleti'tt

ennyire halladni : azonban miként mehessen conjunctiój;ira ^

módját nem hítja. Austria felöl Eugeiiius berezeg két

regimenttel, Styria felöl pediglen Parait fBai/reatlu regi-

mentje labanczokkal, N;ídasdi pediglen Muraközött. személye
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szeréntOsíiktornván lévén, — CsallóközlxMi éppen nem meliet.

Az idevaló constitúti(')k megirattattak ö ExcellentÍ5Íj;ín;tk.

Caeterum a (IrMííonyos-regement recommendáltatván. annak
öreg mundérja s(jllicitáltatik. Item, Xemzetes Vitézl Eátki
Diíniel uram Tekéntetes Nemzetes Telekessi Török István

inam ezerilx'n vice-colonellusságra promoveáltatott, nemkü-
lön)ben Hellcpront János uram J)()niokos ezerihen t'colonel-

lusságra installáltatott.

Diebiis 15, 16, 17. expeditio nulla.

Die 17. Sümegrl maschérolván Devecserhen, semmi
országos expeditio nem volt.

IHc IH. Frhniarjj. Felséges Magyai'orszjígi Vezérl és

Erdéli Fejedem Urunknak: Minémö okokra nézve kelletett

az armistitiuni conclusiójának differáltatni ? gmiuine dete-

gáltatott. Azomhajiogy Felsége az als(')-lendvai dominiumot
nz Mélté)ságos Úrnak méltóztatott kegyeimessen conferiílni.

— alázatossan megköszöntetett, s az mellett az balatinezi

<l(iiiunium is, hogy az alsó-lendvai jószághoz applicáltassék.

reeommendáltatott.

Eadcni. Török István senator uramnak, hogy Haiszter-

uek constitútióját kitanulván, maga regementjét, úgy Bolfort

és Somogyi uraimék öt-öt compániáját convocálja és resis-

t aljon.

Die 1ÍK Komáromi Zsigmond sümegi postamester

nianniak com])ulsorium mandátum, hogy akárm(>ly nemes
váiinegyében, papi, nemesi vagy vitézl rendi személyeket

esküdtethessen és úgy iuíiuiráltattasson maga dolgában.

Item. Passus expediáltatott ugyan sümegi p(>stamester

uiamnak instantiájára, hogy mivel Csikvár az ellenség kezé-

ben jutott, Ladán névö helységbéli jószágban, mely is oda
közel vagyon, confui nélkül nem mehet: azért tiszt uraim.

<M-ga requisitionem — assistáljanak.

liem.^ Hellepront János uranniak, Bolfort xidám.
Somogyi Ádám. Szekeres István colonellus. és cseszneki.

csobáiK'zi, simontornyai commendáns urainu''kra order sze-

rént expediáltatott credentionálissal küldettetett ö kegyelme
a. nemes vármegyékkel való computus iru'álására s con-

fusióknak rendben hozására.

Eadcui. Domonkos Fei-encz uram ezerebéli commen-
(hins tiszteinek in ])raecedenti matéria credentionális. a

iiu'llt'tt azon i-egement dolgában is.

Die :^(>. Fehriiary. Direct(»r Horváth Zsigmond uram-
nak Íratott a, sümegi fogyatkozások végett : úgymint a

c'sigakíltél rósz volta, czaigborter és pattantyúsoknak egy
p<ii'tiój(»k administratiója. úgy a bent lév mesteremberek
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íiz('tetleiis(''jí(;krül vuló jmiias/.ok. a piaesidialisták szent-

ili'Mi quáitélok, Palásti uram dragonyos mundérja s remunda-
lovaira kívántatc) pénzic való assignáti('t adatása vé«íett.

a tVilöstíhni labok szabadítása és l)rigadéros Balogh Ádám
uram ezerének adatni kívántató assignátió végett, és hogy
Benk Ferencz uiamnak persvadeálja a sümegi commen-
dánsságot.

Eadem. Senator Török István uramnak intimáltatott,

hogy az csikvári sánczimk oj^eiatiójára regementjének na-

gyobb részit ftiszteivel exijediálja.

ítem. Somogyi Ádám, Bolfort Ádám és Szekeres István

colonellus uraiméknak intimáltatott, hogy magok személlyek

szer(''nt regementjekkel csikvái'i operatióra com])areáljanak.

Edileiii. N(!mzetes Vitézl Balogh Ferenez gyalog colo-

nellus uram ordereztetett ellenség kezében jutott csikvári

sáneznak recu])er;íti(')jára, Xégy napra való provisiót vigyen.

s induljon a Mezföldre, közelítvén Csikvárt ; a holott

pediglen subsistiUni fog: loyas-regementeknek, — úgymint
Szekeres István, Somogyi Ádám, Bolfort Ádám és Treik
István uraiméknak — terminust praeíigálván : hová congre-

gálódjanak ? tudtokra adja. Küldje expressus eml)erét Csesz-

nekben, ott lév commendáns uraninak lévén intimátiója :

két taraczkot cum requisitis assignál : nemkülíimben Sümegre
is expediálván tisztit, granát-hányó mozsarakat vice-com-

mendáns fog adatni. Azután pedéglen — több ordertl se

vjirván — procedáljon mentül hasznossabban ezen actióra.

Eadein. Sellyei (Jergely gyalog vice-colonellus uramnak
intimáltatott, hogy directiójában concredált ezerét mentíil-

hamarébb eszveszedje, négy napi éléssel induljon a Mez-
fíildre, s ottan colonellus Balogh Ferencz urammal magát
conjungálja. Azon csikvári operátiónak jobb folytatására

nézve dependentiáját is eudített colonellus uramtül tudja.

Dic V/. Fchrutírj). Somogyi Ádám uramnak intimál-

tatott, hogy jóllehet elbbeni ordere szerint Fehérvár felé

kelletett volna magát transferálni. — de bizonyos okokra

nézve nem oda. haneui a gyri fíils pusztára siessen, ott-

vah'i commendót magára vállolja.

Eadem. Telekesi Török István uramnak missiliter

intini;íltatott. hogy a csikv;lri sáneznak recuperátiójára ren-

deltettenek Balogh Ferencz, Sellyei Ciergely. ((/ifdlof/) s Bol-

foi't, Somogyi Ád;ím, Szekeres István és az kegyelme lovas

regimentjei. Annakokáért, ha maga betegeskedésére nézve el

nem mehet azon operátiónak végbenvitelére: tehát vice-colonel-

luss:ít maga ké])il)en regementjének nagyobb részivel oda ex-

jiediálni ne diflicult;ilja, hagyván maga nu'llett mindazomiltal
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két-liároiu compániát. az fehérvári rs kouiáiouii vigvit/ásra

strázsáúl.

Eadeiu. Nemes veszprími káptuloiiiiak reqiiisitoriuni

mandátum ; e mellett hogy Nemzetes Vitézl Somogyi Ádám
lovas fcolonellus uram regementjebéli 8trui)i György névo

káprál instantiájára egy káptoloni személt exmittáljcm.

Eadeni, Devecserben. Fölestemi commendánsnak repli-

cáltatott : Mivel az innens fél a tlsótl ral)ok kiszabadu-

lásá])úl separáltatott, s jóllehet Generális és Marchio Gusáni

uramnál innotescál : chartelláris-commissárius functiójában

Domokos Sámuel uram általam constituáltatott részünkrl,

melyet Excellentiája a császár részériil való várakban

signiíicált, — mindazonáltal most beteges lévén emiétett char-

telláris commissáriusunk : a midn Kisfaludi György l)riga-

déros uram benn lév rabjaink kiszabadulása iránt r(M|ui-

i'íílandja, commendáns l)izvást kibocsáthatja; én is ugyan-

annyit viszont érettek küldeni kész vagyok.

Bem. Nemzetes Vitézl Hellepront János óberster

uramnak adatott passus az Dunán innens praesidiumok

revisiójára, s maga securitássára nézve, az hol szükséges

fog lenni, militaris assistentiával is hozzája lenni tartoz-

zanak.

Item. Szekeres István lovas colonellus uramnak i)assus.

Dunán túl, Kecskemétre.

:^9. eJKsderiL Brigadéros Kisfaludi György uramnak,

hogy Multumbergnek irott Excellentiája levele a végre

transmittáltatott volanter kegyelmihez, hogy annak con-

tiuentiája szerént maga is kegyelme írjon bé néki, hogy

Excellentiája engedelmibl fáradoz az fölöstömi rabok

szabadulásában, kik között lévén Györgyíi László commissá-

rius és mások, — leginkább adurgeálja.

Eadem. Egy tenoii-al Luka Benedek veszpréuii kapi-

tány, Gál Mártony és Kerekes Miluíly voluntér-fhadnagy

uraiméknak, hogy mihelen az haza szolgálotjában Somogyi
és Bolfort uraimék intimátióját veszik: oda, az hová kíván-

tatik, azonnal megindulni el ne mulassák.

Eadem. Svastics Zsigmond uramnak, hogy Molnár
Ferencz özvegye eladás kedviért Teszenfai bátyj:inak adott,

szerencsétlenségben esése s megfogattatása alkalmatosságá-

val Teszenfaié gyanánt elvitt lovait restituálja. — paran-

csoltatott.

Eadem. Sümegi postamesternek recommendáltotott

óbrster uraimék ordereik és több levelekkel ^^ultumberguek

szólló is singularis elküldések recommendáltotott. iL/i/.)
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'J3. ejusdem. Elmenvén Kegyelmes urunk ö Excellen-

tiája DevecserbüL usque ad 27. inclusive semmi expeditio

nem volt ; hanem
Die 28. ejusdem. Devecserben. Colonellus Balugh Ferencz

uramnak replicáltotott : Mivel már Fokhoz közelített maira

regementjével az instituálandó csikvári operátióra : az táján

bizonyos helyt és terminus praetigálván az több regementek

cnmparítiójára. várja meg; azalatt iienig ne Csesznekbül.

hanem Simontomyárúl hozasson két álgyüt. a mint is

commendáns Horvátli Ferencz uramnak szólló intimátió a

végett includáltotott. Hallatik. hogy az ellenség Csikvárbúl

minden étczaka beszökvén Fejérvárban, s csak regvei jön

ki. — jó volna oUyankor bészállani : holott contrarium

tapasztaltatnék : stálnok az disposítiók legalább az hadak
öszvegyülésig, hogy az Mezöföldet nem engedvén meghol-
dulni. az lakosok consolátiójára.

Eadern. Az egész Dunán innens lovas és gyalog

regementeknek uuo tenoré order expediáltatott : Jóllehet a

sümegi concursus alkalmatosságával placidáltam a vitézl«')

rendeknek, kinek-kinek minden napra egy-egy itcze bort

adatni. — de mivel némelly helyeken büvebb termíse lévín

a bornak, ottan in natura kivévén, részegeskedéseknek.

exorbitantiáknak adták magokat a vitézek, a hol peniglen

szkebb volt a bor. pénzül kivévén, korcsomákot kerestek,

jó vigyázást úg}- kerülték, de akkor szegény ember zakla-

tását végben vittík; — ezeknek eltávoztatására nézve prae-

sentibus reformálom : interdicálják brigadéros s óbrster

uiaimék. senki, se in natura. se in aere többé acceptáhii

ne meríszeljík. hanem az regement commendánsa minden
személyre számlálván naponként egy garast itczéjíért, két

holnapra három-három forint kinek-kinek fog obveniálni.

és azt incassáltossa s conserválja. hogy az campániák t-lein

tisztem kézihez assignáltossa és azzal egy holnapi fizetése-

ket exsolváljuk : jóllehet lészen rendelés ez iránt az rege-

mentek között : de most szenvedhetöbb inkább zúgolódások,

mintsem midn kívántatnék szolgálatjok. s az fizetés miatt

oszlásokat kíilletnék látnom.

M a r t i u s.

Die i'"" ejitMlem. Devecserbül. Veszprém várossiiuak

rettent exagerátióval replicáltotott : Hogy praesummálják
az ellenség fenyegetésére holdulásokat emlegetni ? ! Ez-é az

Confoederátióban való állandóság, mellyet az hazának gonosz

példájára, sérelmekre megmutatni igyekeznek? — Valakinek
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conceptussa ezen hazaliúságtolanságnak jele: azonnal tud-
tomra adni az város el ne mulassa, másként inquisitione
mediante is kitanulom. Nemhogy ezen holdulást megenged-
ném, de, ha akaratom ellen elköveti az város : én magam és
liadaim lesznek ellenségi, gyermekeket is fegyverre hányat-
ván, az várost funditus evertálom. Hogy azomban Pái)a
várossá ab jiciáltotik ? Ez ideig nem constált efféle cseleke-
deti

;
leszen gondom annak is megvizsgálására, hasonI()-

képpen bánok vélek, s nem fogják tapasztalni interes-
sentiámat. (0 lévén földesura Pápának.)

Eadem. Bolfort commendáns-colonellus uramnak ada-
tik értésére: Balogh Ferencz uram regementesti Foklioz
közelített, csak lovas regementekre várakozik. Kegyelmed
IS azért siessen. Már az álgyúk nem Csesznekbül, hanem
Simontornyárl fognak administráltotni. Maga kegyelmed
azon igyekezzen : az actión jelen lehessen, és az competentia
eltávoztassék. Brigadéros Kisfaludi László uram is fog
compai-eálni azon operatióra.

Eadon. Oroszi Pál, veszprémi vice-ispány uramnak a
Kup nev helység recommendáltotott. Ezeltt csak öt porti(i
téli intertentióra rendeltetett reájok. most már — nem
tudatik. mitül? — hatodikkal is megtódották. Tavalyi
<iuártély után is haupmon Sulch azon faluban való sok
excessusiért bizonyos summát fizetett: de az helségeknek
senki nem boniíicálta. Akarnám tudnom, hova tette a nemes
v;írmegye ?

Eadriii. Horváth Zsigmond uramnak Tolna és Baronya
vílrmegyék követjei instantiájok recommendáltotott, expía-
náltotván sok gravamenjei ; minthogy simontornyaiakhoz leg-
közelebb adjacens, midón megszkül Simontornya: nem vár
commissariális reudelésektül. eo casu immediate Toln;i.
Baronya v:írmegyéket elrántja. Hogy ollyankor azért ezen
országunk kénesének tovább is succurrálhossanak, czéloz
instantiájok

: bár csak az apró mundérungot engednénk cl

:

melyet méltó respectusban vévén, indulge;ílhatni. A mellett
Bezerédi János vice-ispánsági hivataljában negligens lévén
s a vármegye tiszteivel indiscrete bánván, — melyért búcsúz-
nak IS mindnyájan, — kegyelmit amoveálnom determinál-
tam. H;i kegyelmed opiniójának tetszenék, Wlassich J:ínos
uramiit heliben introducálom, de elször az Tekéntetes
Aíhninistriítió praefecturájában alkalmatos subjectumn'il
tegyen disposítiót.

Eadem. Bezerédi János uramnak exprobráltotott negli-
gentiája. tisztségének vilipensiója : minthogy sokszori adhoi--
t.itióim nem használtak: tiualiter praesentibus azért
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kegyelme aiiiove;ilt;itik : a nemes váime;^ye dolgaihoz ne is

ilitsa magát, hanem számodásra készüljön.

Eftíhiii. Gyalog óbister Fodor László uramnak ada-

tott értésére Benk uramnak tisztiti vah) elbúcsúziisával

Grajner uramnak (')brst-laj(linautságra s egyszersmind sümegi
fcommendánsságra (<ill>nhn<i.i:(ísn)\ re(|uiráltatik azomban

:

mivelhogy Ruszt és Galénius kapitány uraiméknak nincsen

ottan kedvek szolgálatra, — nagyobb promotiójokért küldje

fSümegre, több alkalmatos hadnagy és zászlótartókkal együtt,

Benkö uram ezeréhez, a hol is accomodátiójok böcsületes

promotióval leszen.

Eadem. Ekstajn János uramnak missiliter intimáltatik,

hogy az elmúlt nyáron némely szegény embernek adóssá-

iráéit elvitt ökröket azonnal adassa vissza.

Ea(le»i. Nemzetes Vitézl Hellepront János uramnak
missiliter recommendáltatik, hogy az cseszneki cisternának

és magazinumnak reparatióját intimálja Fekete György
commissárius és ott lev commendáns uramnak. E mellett,

relegáltatván instantiájokban veszprémiek kegyelme leve-

lére: exagerálja nékik, hogy az ellenséghez hajolni ne meré-
szeljenek, mert kemény animadversiómat magokon tapasz-

talni fogják.

Die -^''" 2Iarfy. Nemzetes Vitézl Horváth Gyíirgy

sümegi vice-commendáns uramnak order által intimáltatott

:

Elbbi dispositió szerént Lajos Ferencz uram elérkezvén

ezen orderemmel. midn magát insinuálja : azonnal a várnak

eonstitutiójárúl és fogyatkozásirúl elégséges informátiiit adván,

a vár kulcsait is kéziben assignálja és tisztit resignálja.

magát pediglen kegyelme helyett Csesznekben transferálja.

Eadem. Cseszneki commendáns Szegedi Bálint uram-
nak ordere expediáltatott, hogy Horváth György uramat
Lajos Ferencz uram helett, mint vice-commendánst azon
praesidiumban accomodálja.

Eadem. Babócsai Pálné, Márti Juliánná asszonynak

adatott Nemes Szála és Veszprém vármegyékben lév javaira

piotectió.

Die )"'" Devecserben. Sümegi vice-commendáns I^ajos

Ferencz uramnak orderében intimáltatott, hogy resolválván

Nemzetes Vitézl Grajner Antal uramat sümegi fcommen-
dánsnak, — azért nemcsak maga kegyelme superiorának

agnoscálja, hanem az egész praesidiiiriusokat rendben állít-

ván, constitútiójíít azon várnak repraesentálni el ne mulassa.

Eadoit. Nemzetes Vitézl Fai'kas István registrntor

uranniak orderében intimáltatott, hogy az sümegi, cseszneki.

csobánczi és simontornyai praesidiumokban lév raboknak
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causájokat revideálváu. — kit-kit exequáltassa érdeme >/(-

rént, nem várván seiiiminémö coníirmátiójátúl a Mélt('>sá^üs

Generálisnak.

Eadciii. Sümegi, cseszncki, csobánczi és simontornyai

commendáns uraiméknak orderekben intimáltatott, hogy Far-
kas uramat ismérvén pro hic et niinc subsistuált generál-

nuditornak lennyi : mindenütt az rabokat ad faeiem loci

statuáltatni és cxeiiuáltatásokban assistálni el ne mulassák.

s egyszersmind subsistentiájárúl tegyenek disposítié)t.

Eadem. Pulai György hadi fporkolábnak adatik érté-

sére levelében, s egyszersmind intimáltatott, hogy Farkas
István urammal, melléje vévén Miklós mestert, az praesi-

diumokhan lév raboknak absolútiójára elmennyi cl ne

mulassa, Mikl(3s mesternek securitására kérvén Bakács uram-
túl pro assistentia ti'z katonát ; annectált, kegyelmének
szóló levelemnek exhibítiójárúl írecof/nifif/ fog adni.

Eddeiii. Tekéntetes Nagyságos. Bakács Lukács kcszt-

h(!li ka])itány uramnak orderében intinuíltatott, hogy ad

requisitionem domini castellani castrensis Georgy Pulay.

Miklós mesternek securitássára nézve melléje tíz katon;it

rendelni el ne mulassa.

Í7c((/ewh C'seszueki commendáns uramnak : (Jrdcrcíiii j>ra(;-

sentáló haupmont, mellette lév Benk Fereucz uram ezere-

béli hajdúsággal, gvardizomban accomodálja. bentlévökct

pediglen ezerekhez küldje.

Eadem. Simontornyai commendáns uramnak hasonh')-

képpen : A bentlévö, néhai Domonkos Ferencz uram ezcrcfélc

két compánia hajdúságot, ámbár ott lakozókbúl álló légyen

is, küldje ezeré után ; ezen orderemet praesentáló hau])mon
j)eniglen expediáltatott belekben, kit is pro praesidiario

accomodáljon.

Eadoii. Dániel Ferencz uramnak : ( )brst-lajdinanti tisz-

tit resignálja, intimáltatott; Grayner uram constituáltotott

béliben, order szerént adatott értésére ; kire nézve kegyel-

mit, úgy Mels(')fszky uramat regement defectussárúl és con-

stitútiójárúl informálván, kezekhez effectiviis statussát is a

regementnek assignálja említett óbrst-lajdinant uram, —
azomban els alkalmatossággal más, contentuma szerént frrí/o'y

promotióját várhatja.^

Ifeni. Balogh Ailám uramnak transmittáltotott Süme-
gen raboskodí't H;idostics Ádám levele, kiben (ledarálja mag:ít

ártotlannak. O kegyelme azért inquiráltosson. hogy mentül-
hamarébb processus indíttassák ellene.

Itcm. Horváth Zsigmond uramnak recommendáltotott

:

Zichi Imre uram és kegyelme kis-martoni ap;íczák közt



844 KSZTERHÁZT A. TÁRORI KÖNVVK.

lévö atyjatia instantiájára, ha lehetséfíes, vázsonyi dominiuni-

búl az apáczát vagy ötven forintocskával megsegíteni. Zichi

Imre uramat magát poniglen némelly somlai hordó horoc'^-

kával.

ItcDi. Kszöghi Ádám uramnak megirattatott : Nemes
Vas váimegyére executiiU küldeni suspendálja, minthogy
oöerálják tiszt uraimék magokat az restans summát egy

hét alatt exsolválui, helette tartott katonaság f)ortiójáért.

iíewí. Vice-ispány Kszöghi uramnak: Mivel etei posta-

mester maga elöbbeni helit az ellenség miatt nem lakhatja,

mindene már is elveszett : transferáltotik Csesznekben. oda

provideáltosson a nemes vármegyébül subsistentiájára.

lton. Szekeres uramnak: Mivel etei postamester, (juár-

télyúl assignált szönyi lakosokti még ezideig semmit nem
vehetett : subsistentiájára militaris assistentiát adjon, és

hozassa el a bírókat,

Item. Egy tenorj-al Török Istvánnak, Bolfortnak. Sd-

mogyinak, Szekeresnek. Sélleinek intimáltotott, hogy regi-

strator Farkas István minden praesidiumokban lévö rabok

causája revisiójára és decisiójára expediáltatván. — a midn
azért insinuálja magát ö kegyelme vagy maga, vagy vala-

mely tiszti, cum sufticientibus documentis : a kíváutati'*

helyre compareálni ad íixum terminum szorgalmatoskodjanak

kegyelmek.

Item. Csapó Jakab hadnagynak, hogy Csizmazia János
árváiti elvitetett lovat, fegyvert visszaadattassa.

Dk 4^" Marti). Fördös Miluílynak imponáltatott. hogy

az Mocsán lév két (ezer '^) lovas és gyalogbi álló nímetre dere-

kassan portáztasson, hogy szabad szakálra szíltiben meg ne

gázolja az helységeket; st ha venné észre, hogy Fejérvár

felé nyomakodni igyekeznék : mindenütt nyomában, utánna

legyen.

Eadem. Brigadéros és colonellus uraiméknak intim:íl-

totott, hogy Szombat helen pro undecima praesentis. a néniéi

vármegyével ineáland<') coniputus kedviért, compareáljanak.

Eadem. Török István senator uramnak megirattatott

:

Igaz híreket írjon, ne pletykákat, uu'rt az nem hadi end)e-

rekhez. hanem gyri geszteuyesüt kofákhoz illend ; st
afféle hamis, rémétt híreket indító tiszteket büntetés nél-

kül ne hagyjon, mint proxime egy hadnagya látván kétszáz

nímetet : háíomezernek referálta : az is visszatérvén, immu-
tíUtotott szándéka. De további motussára vigyázzon, s ne

csak Iláboköz manutentiójára, hanem Pápa tájékára is és

conservátiójára igyekezzen : s n(!m illik : Soniodi uramat
kegyelmit íi Veszjirém vármegyébül postérungjának* élés



KIVONATOK 1706 1709. 845

administrátiójiíra ])iztíissa, liaiiem Káboközbül közelebb éri

Gyr eleit, onnét concurráljon. A küls tiszt nraimékkal

accurate correspoiuleál jon, azt penig értse senator uram

:

midn csikvári operátión általesnek.

Item. Csúzi Pálné asszonyomnak passus adatott, Gyrré
leányát bevitethesse, egy útra ; deserviendo clausnla : hogy

ártalmunkra czélozó leveleket kü s bé ne hordozzon.
?'"'" ejiisdem. Franczia óbrst-lajdinant uramnak orderi-

ben Íratott, hogy maga útját siettesse Fölséges Urunkhoz,

és az reá bízott dolgot sollicitálja.

Bem. Fölséges Urunknak franczia ó])rst-la jdinant aceo-

modátiója és Szegedi Ignácz elbocsátása iránt Írattatott.

&'"" ejusdem, Szombathelen. Missiliter Írattatott k-
szögi jezsoviták collegiumabéli páter rector uramnak Tekén-

tetes Nemzetes Vitézl brigadéros uram Kisfaludi György
Ha dolga fell, hogy ne urgeáltossék extra confessionem

acatholicam.

Item. Luka Benedek veszprémi kapitány uramnak,

hogy mivel laibgvardiabéli franczia óbrst-lajdinant országos

hivelekkel Fölséges Urunkhoz exj)ediáltot(>tt, confuiéroztassa

Simontornyáig.

Item. Hellepront János óbrster uramnak : Hogy az

csikvári sáncznak recujierátiójára siet némely hadaink

részinek (/'f/y) és a szegény lakosok is desperátióban ne

hozattassanak, szavaival biztassa azon darab Mezföldet

:

maga is Excellentiája lefordul, operátióját continiiálváii

azon csikvári sáncznak.

Ifciii. Sélleynek, hogy ezerestül Szombathelyre fölsies-

sen, mivelhogy kegyelme is okoztatik az gyalogság fíil-

verettetésében, — egyébiránt is lévén más, számodásra vah)

dolga is elttem ; mindazáltal, ha az ellenség Simontornya,

felé szándékozkodnék : ad interim Simontornyára transferálja

magát ezerivei együtt.

Eadem. Torma István uramnak, hogy az includált

híveleket kinek-kinek assignálván : Sélley uram ezerestül

erre föl, Szombathel felé siessen, és minden circumstaiitiákat

kitanulván, az ^[éltóságos Urat informálja.

Eadem. Horvát György uramnak, hogy azonnal trans-

ferálja magát Csesznekre, vice-comnu'ndánsságra.

Eadem. Brigadéros Kisfaludi László uramnak missiliter

intimáltatott, hogy brigádája alá vévén maga, Tersztyánszky

és Bolfort uraimék regementjeit : azonnal Mezföldre sies-

sen, azt mentül jobl) móddal conserviílja az ellenség excur-

siója ellen.
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Die '>. cjKs/letn. Nemes \'esz|)iéiii vármegyének: Mivel

az elmúlt napokban Csikvár reciiperíítiójára indultak hadaink,

sigmmter Balogh í^erenez gyalog óbrster uram, — mely is

a nemes vármegye gremiumábúl álló, — véletlen, ellenség által

lett eloszlása
;

j(jllehet maga is i])Mi'kodik öszveszedésekljcn :

de. a nemes vármegye is aljlaboráljon szolgabirái áltjil

processusokbúl kihajtatásokban. Azonkívül az restans hajdú-

kat, úgy az apró munderungot megszerezni igyektizzen.

hogy ne kénteleníttessék eolonellus uram executione mediante
a nemes vármegye procrastinátióját admaturálni. A mellett

a nemes vármegye tisztei közül megintettek, hogy örülvén

kárán hadainknak: vigyázzanak magokra!
Eadem. Ugyan Szombathelen. Balogh P'erenez urannuik

exagerative replicáltatott : Az orderek glossálása s nem obser-

válása miatt esett oly contúsiója; leginkább sajnálható

áldgyúink elvesztése, az zászlóknak elnyerettetése. O kegyelme
azon casusnak genuina declaratióját küldje; és, hogy mentül-
elöbb gyalogságát öszveszedhesse : mit írtam légyen a nemes
vármegyének, in paribus transmittáltam.

Die 10. eJHsdem. Fodor László gyalog óbrster uramnak
orderiben intimáltotott, hogy az regementhez conferálván

magát, ottan két-két házi-kenyeret szedetvén az hajdúsággal,

maschéroljon az directiója alá coneredálandó munítióval

Veszprém felé, és ottan várja további disposítiójiít a Mél-
tótágos Úrnak.

E(i(h'i>i. Grayner Antal sümegi feommendáns uram-
nak, hogy az mezföldi operatióra adjon két öreg taraez-

kot, három gránát-liányó mozsarakat harmincz gránátokkal,

négy mázsa ])uskaport. száz kézi-gránátot és üveg-glóbiso-

kat, — nemkülömben pattantyúst is assignáljon Fodor
László uram kézihez.

Eadem. Palásti Ferencz dragonyos-regementbeli óbrst-

híjdinant uramnak is, hogy ezen operatióra két házi kenye-

ret vitetvén a dragonyosokkal singillatim, menjen kegyelme
is az jobb lovassággal Veszprém felé. elhagyván bagázsiáját

in loco securo.

Endoni. Brigadéros Balogh Ádám uramnak, hogy eltá-

vozásával az hadaknak a fronté maradván, az itt maradandó
bagázsiákra vigyáztosson. Sothonhoz és Ikervárhoz Kis
Gergely uram compáni;íit rendelje, ])rovisiót admiuistniltat-

ván, az Tekéntetes Nemes v;irmegye :íltal subsistentiájokra.

Eadciti. Brigadéros Kisfaludi L;íszló uranniak ^order

szerént intimáltotott, hogy absentiájában a Méltóságos Úrnak
Szent-Gróth tájékán lármáskodvá n. terrort incutiáljon az

ellenségnek.
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Eadeiii. Tallián Anna asszonynak jtassns ÍX<'mef-)V]-

várra, borainak kihozására.

Ea/leiii. Ttíkéntettís Nemzetes Vitézl Török István

uramnak order, hogy regementestüi pro 21. Marty Veszprém
táján legyen ; Ráboközben két compániát hagyjon.

Eadem. Szekeres István lovas föcolondlus uramnak
eadem stylo order.

IfPAH. Balogh Ferencz gyalog ('»brster ui-amnak : Pro

21. Marty Enyéng táján légyen ezerestül.

Ifem. Kisfaludi László uramnak is order in eadem
matéria, hogy Veszprém táján légyen pro 21. Marty.

Ifeui. Brevadarics Jánosnak uti passus, hogy Horvát-
országban causái revisiójára Szily (lyöi-gyöt elvihesse magá-
val azon alkalmatossággal dolga vitelire ; maga feleségét

Újvárban béküldhesse.

Item. Fejér- és Veszprém vármegyéknek, hogy az

Mezföldre gyülekezend hadak intertentiójárúl providcál-

janak.

Item. Luka Benedek veszprémi kapitány uramnak,
hogy az insurrectiót úgy intézze, hogy a midn odaérkezik

a Méltóságos Úr az hadakkal, — készen tal.-iltossék.

Item. Gáli András és Kerekes Mihály voluntér-had-

nagyoknak. hogy siessenek Palotára compáni;ukka l.

Die 11. ejxsdem. Ers István stabalis postamester

uramnak passus per niodum credentionális. hogy exjx'diál-

tatván az egész p(')st:ík revisiójára, szüks(^ges beleken leend
ereeti(')jára assistáljanak.

Eadem. Laibgvardiabéli franezia óbist-lajdinant uram
Egerbe passéroltatik Dunán túl.

Eddeni. Dragonyos-regementbeli (')bi'st-lajdinant Pahísti

Ferencz uramnak orderiben intiuiáltatott, hogy mivel m:ir

az regement rendben vítetdött : újobban az quártélyában

maschéroltatván regementit, szorgalmatos vigyázassál legyen

az ellenség történhet eruptióira. Jóllehet brigadéros Kisfaludi

György uram feommendónak az li:íl);ui innens bildíin

declaráltatott, — mindaz.Utai nem várv.-ín minilenkoi' oideri-

tül kegyelmének, a midn a szükség kívánja, hasznos

operátiókat az ellenség machinátióján tévén, hasznos t)perá-

ti(')it folytatni el no mulassa.

Ifciii. Szombathelyrül exagerál tátott Bolfort Ad;im t-s

l.Vrsztyánszky nraiméknak : Hogy az ordereket gloss;ilj:ik

és fejeskednek observálhisokban. méltán tulajdoníthatni

kegyelmeknek : miném gyümölcs követte, melyért nagy szám-
odííssal tartoznak. Ennek revancsolásáia mindazon;iltal

újobl)an öszvecsoportoztatván a hadakat, kiknek elérkezé-
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sekig postérunjíjókban várakozzanak. kíviínviíii magam is

személyem szerint jelen lennem és hathatósbb operátiót kez-

denem.
Itetn. Sélley Gergely inamnak hasonló exageráti(3val

intimáltatott, contraordere/tetvén : Xe már Rábán innens
földre, hanem Palotára regfmieutesti vegye útját, és oda

szállítsa gyalogságát, ^árja továblTis^dispositiómat az insti-

tuálandó operáti()ra.

Iteni. Torma ui-amnak missiliter megiratotf : Xem
kítlem. Sélley uram ezerit ekkoráig öszvecsoportíjztatta. kit

Rábán általjövetelirl contraordereztem ; egyenessen azért

indítsa Palotának és négy napi éléssel helheztesse a várban

és a váröibaiTT maga is várakozzon odajovetelemre.

/.V. ejnsdon. Multnnibergnek, hogy az cartellae com-

missárius uram meggyógyulván, mit végezett az császái-

cartellae commissáriussával ? i»ro relatione hozzája küldette

a Méltóságos l'r, hogy rabjaink szabadulását ne gátolja.

Eadem. 8zékes-fejérvári bírcaiak és a több. kíizönséges

hikosoknak replicáltotott az jövend szl-munk.-íjokra kül-

dött punctumira : Csudálkozván érté a Méltóságos Úr.

hogy minekeltte megengedtetett volna szl-munk;íjókra
való szabadságok, praejudieálván generálisi authorit;tssának

Excellentiájának, punctualis observátiókra adigálni colln-

dálják, Ígérvén száz forintokbúi álló summát, mely summa
nem az privatumra, hanem ad publicum szokott convertál-

totni. Semmisem lészen efféle praetensiójokbúl : mindazon-

;iltal deputatussa fog exmittáltatni a Méltóságos l'rnak

instructióval, — azzal végezzenek.

IS. ejtísdem. Bakács Lukács uramnak, hugy az Keszt-

lielen lév vitézl rendet az Regulamentum szerint, excepta

una dica, ad contribuendum adigálja.

Eadem. A die 13. mensis ad 18. ^larty inclusive

semmi országos expeditio nem volt.

19. ejnsdem. Devecserbl Írattatott Méltóságos Magyar-
országi Locumtenens és Fgenerális uramnak Excellen-

tiájának az ellenség által történet szerént lett Csikvái-

occupati(')jának reoccupatiójára való menetele.

Eadfíni. Director Horvátli Zsigmond uramnak missi-

liter intimáltotott, hogy az Méltóságos Fgenerálist várja

meg Vázsonyban, tévén azomban szükséges (lispositi(')kat az

Csikvárhoz kívántató provisi(') iránt.

:éO. ejnsdem. Vázsonybúl írattatott cseszneki commen-
dííns Szegedi Bálint uramnak, hogy az hadak Csikvárnak

o])erátiójára men alkalmatosságával jó vigyázásban légyen

az ellenség Fejérvárbúi lév motuss;íra.
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Eadem. Vázsonybúl niaschéroltuuk V('sz])r(''ml)en. holott

azon nap semmi expeditió nem volt.

2]. cjiif^em. Veszprémbi Peremartonyban maschérol-

ván, az Méltciságos Úr kívánván az hadakat jó rendben

venni, semmi (más) expeditió nem volt, hanem Török Istvány

uramnak, hogy cautiis legyen az rabok szabadulások iránt

való végezésbeii, mivel nyilván vagyon (a németneJi) tökéllet-

lensége ;
és írja meg komáromi commendánsnak és Sillingnek :

ügy fenyegessék akasztással rabjainkat desertérségekéit, hogy

az olly exempliíicatióra nézve széltében akasztatnak ideki is a

császár szoldatjai, singulariter Bolfortért Hajszter öcscse.

A sabaudianusokat küldje vissza rabságro üjobban, hadd
refraenáltossék azzal is hánkolódása az ellenségnek : maga
penig siessen a Méltóságos Úrhoz hadi (jperátióra.

Item. Palásti Ferencz uramnak, hogy az szalonakiak

salvagvardiáját hozassa el : miért fogadták bé az szökött

dragonyosokat ; egyébiránt is az alkunak ideje ma lészen.

Az dragonyosokra vigyáztosson ; ha valamelyet Isívhéshen)

megkaphat, sine nulla misericordia akasztassa, order szerént.

Portára való menet elit ne procrastinálja.

Die 22. ejiisde)!!. Peremartonyban az csikvári operátió-

nak inchoálásárúl consultátiót tartván, más exj)editió nem volt.

Die 2S. cjuddeni. Csikvár obsideáltotott, Kula névö

dupla sáncz expugnáltotott, benne lévknek ra])ságával.

24. eJHsdem, Veszprémben. Hellepront János uram
order által cum plena instructionc et absoluta authoritato

veszprémi commendánsságra installáltotott.

Eadcm. Brigadéros Balogh Ádám és Kist'aludi György
uraimékiiak az fejérvári ellenségnek Mezföldön tett enor-

mitássa megíratott. Melléjek vévén Kis Gergely és Palásti

Ferencz directiója alatt lév regementeket : magok t'zereik-

kel együtt Szent-Gothárd felé, az városnak fölégetésére

induljanak. Ha protectiójok nem volna, az városiakban

is 20- vagy 30-at levagdaltassanak.

26. ejtisdem. Veszprémben. Boldogki Istviiuy, drago-

nyos-regementembeli kapitány uramnak missiliter iutimál-

totott, hogy az mundérunggal elérkezvén Duna-parthoz,

annak jobb securitásü általhozattatása iránt insinuálja magát
Nemzetes Vitézl Palkovics Ferencz simontornyai inspector

ürnak. Már tétetdött dis])0sitió. hogy haj()kkal. kouipokkal

készen várja.

Eadem. Wlassich János, Nemes Tolna és Boronya
vice-ispánja uramnak missiliter intimáltotott, hogy Nemzetes
Vitézl Bezerédi János uram vice-ispánságának kitölt idei-

velemlített vice-ispány uram aprivata interessentiának l)ékét

TiiALY Kálmán: eszteruázy a. tábori kümyve. 4
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hagyván, a publicuniokat folytató dolgokban serénykedjék.

és elbbeni vice-ispányi hivatalban installáltossa magát.

Eddem, ihidem. A tSáron innét lev helységeknek

imtentaliter parancsoltatott, hogy senki helységekbül ki

nem mozdulván. — st az kik már kiniozdultanak is. ha
vissza nem térnek : tzzel-vassal, mint ellenség fognak

üldöztetni.

Eadem. Veszprémbül megindulván, jutottunk Vázsony-
baii. holott semmi expeditió nem volt. Hasonlóképpen

Dic :é(). (fjiisdem. Vázsonytúl megindulván, érkeztünk

Deveeserben. Exjx'ditio nulla.

Die 27. Expeditió nulla, Sümegre maschérolván.

Dic :^H. ejnsdem. Sümegen. Méltóságos Magyarorsziigi

Locumtenens és Fgenerális uramnak Excellent iájának a

Csikvárnál lett progressus genuine megirattatván. exagerál-

totott, hogy (ha) a Méltóságok ezen darab földet munitió és

hadak dolgából segíttenének a túlsó földrl : több szerencsés

operátiókat vihetnénk véghez, kívánatos kimenetellel. —
Hogy ezekrül azért Excellentiája in tempore provideálni

méltóztassék : alázatosson recommendáltotott : kiknek trans-

missiójok rövidnap alatt váratik.

Eadem, Sümegen. Termináltotott missiliter Benk Fe-
rencz uramnak pro 5-ta affuturi mensis Április, hogy jó

némely tiszteket mellé vévén, mindenénmü decretumival com-
pareáljon okvetetlenül Szombathely városban.

Eadem. In eadem matéria hasonlóképpen terminálto-

tott az megírt helyre és napra Tekéntetes Nemes Vas vár-

megye és Nemzetes Vitézl Grayner Antal uram.
Die 29. ejuxdem. Dóczi Péter uramnak missiliter

intimáltotott, hogy a minem szénát impediált az csobáuczi

dominiumbül az dragonyosok által elhozatni. — azon széna

helyett mást szerezni el ne mulassa.

Eadem. Gludovácz János lendvai tiszttartónak missi-

liter adatott értésére, hogy az campaniára kívántat<) sáto-

rokat elkészítvén, mentlelbb Szombathelyre küldeni el

ne mulassa.

Dic ')(). ejasdcm. Immineálván a szent húsvéti napok.

expediti() nem volt.

JJ. eJHsdem. Expeditió nem volt.

A p r i 1 i s.

jma
QJy^dQYíi, Sümegrl. Director Horváth Zsigmond

uramnak, hogy Benk Ferencz, Grayner Antal, nemkülöm-
ben Nemes Vass vármegyének az regement computussa
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iránt ])ro qiiinta tcrmináltotott, — adatott értésére. Item

:

Az árvizek apadásával a Méltóságos Ür is Rábán fölll való

földre szándékoskodik. iiitiniáltotott.

Eiideui. In simili. iniitatis tamen mutandis. Szarka

István generál-auditoromnak.
.jcia

(,j/ig(lf.),i^ Szász Márton csoliánczi commendáns
uramnak ad suas reponáltatott. liogy véletlenül törtcait

halálozását értvén O Exeelleiitiája Istenben elnvugodt Balogh

Ferencz uramnak, (Cs'/'/vY/y/ir?/ s-chesiiU ))i<'!/) : temetését annak

módja s hadi rendi szerént institnálui és tisztességessen vég-

])onvitetni el ne mulassa.

E/idem. In simili Kajdi Mihály, említett fcolonellus

uram vicéjének Írattatott, hoc addito : hogy ö kegyelme az

regement dolgait tángáló, minden névvel nevezend literale

instrumentumokat, documentumokat, quietantiákat repetál-

ván az özvegyti, azokat úgy igyekezzék conscrválni. hogy

az midn számadásra vagy computusra kel a dolog, uiin-

deneket sufficienter doceálhasson.

Die -V. fíjfis-drm. Brigadéros Balogh Ádám uramnak
replicáltatott az ellenség motusáról tudósító levelére, hogy

tudniillik minden gaz mende-mondának hitelt nem adván,

alkalmaztassa kegyelme magát elbbeni. eleiben praescri-

bált orderekhez, melyek szerént folytassa az Iiál);ín följl

kívántató operátiókat kegyelme.

Eadem. Brigadéros Kisfaludi Gyiirgy uramnak. Hogy
kegyelme incontentus lévén directi()ja alá concredált

regementjének a Tekéntetes Commissariátusság által repar-

tiált téli quártélyával : ne praetendálja ö kegyelme az

Méltósiígos Urnák rendelt és sokrendbéli éjjeli s napi)ali

nyughatatlanságáért az országti designált quártélyát.

Eadem. Kajdi Mihály vice-colonellus uramnak missi-

liter intimáltatott, hogy. ha nagyobb ])romotióját kív;inja

az Méltóságokti assequálui : tehát az regementnek iigy

viselje gondját, hogy jíivendbeli ()l)erstere is dicsekedhes-

sek industriájával.

Eadem. Keszthely várossának megíratott, hogy a

Tekéntetes Comissariátusságtl kívánt egy szekeret a sah't ro-

mos mellé, munkás emberekkel együtt, ha ell nem állítják.

sem l);inja Excellentiája : csak a Tekéntetes Nemes Vár-
megyénél vigyék véghez azt, hogy másunnan ])rovideáljon.

Eadem. Tekintetes Nemzetes Vitézl Telekesi Töríik

István senator és Szekeres István fcolonellus uraiméknak.

gy Förds Mihály és Tersánszky István vice-colonellus

uraiméknak order szerént intimáltatott, hogy az ellenség-

54*
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nck V'es/pK'iii jittakérozásáia iiiciictelc cüii tiimái tátik. Ejjcl-

naj)})!!! siessenek oda tiansfcrábii maíiokat pro succursu.

Die 4. ejusdeni. Brigadéros Balogh Adáni urainiiak

értésére adattatván a nyúlási németnek fölmenetele: paran-

csoltatott egyszersmind :i Lajtán, maga hírével. ]ú nn'tddal

és készülettel leend általcsapása.

Eadem. A Dunán innét lév egész hadi tiszt uraimék-

nak order szerént intiuiííltatott. hogy az Tekéntctes Admi-
nistratiótúl subarend;ílt tiscalis jószágokért obveniáland(i

restantiákat administrálják. 2-áo. Az lustrára úgy ctmipa-

reáljannk. hogy megmutathassák kegyelmek: minem
remunda-lovnkat, hányot, mennyin s kinek erogáltak. s még
mennyivel s kinek restált? sufíicientihus documentis remon-

strálhassák az lustralis commissárius eltt. ;}-tio. Az cam-
pérozásra úgy készüljenek, hogy midn második ordert

vesznek : azimnal od;i az hova az haza szolgálotja hozza

magával. sin<' defectu megjelenhessenek. 4-to. Az két hol-

napra obveniálandó l)orl)éli incassált pénzt ügy conserválják.

hogy a mustra után contentáltathasson az militia.

Eadem. A Tekéntetes Nemes Vármegyéknek : hogy ez

jöv campániának alkalmatosságái'M gi-emiumokl)an lév
Imdaknak reparaticut úgy admatur.ílják. hogy al>l)an leg-

kissebb defectus is ne comperiáltassék. 2-do. Injungáltatott,

hogy az helységekbül elszélyedt lakosokat visszaszálléttas-

sák. 3-tio. Az sümegi determinátií'i szerént a p('>stameste-

reknek deputált quantumokat praestálni tartozzanak.

Die ">. eJHsdeni. Az német pi-aesidiumokban rendelt

commendánsoknak. Minémü exorbitantiákat követtenek lé-

gyen el az fölöstömi })raesidi;íriusok Polgárdra lett exeur-

sióval, nemkülömben tatai, komáromi és fejérvári német

és ráczság Igmándra s Császárra és ott körlbell lév
helységekre tett irrupti(')kkal : eum energia ex]>onáltatott.

Kihezképest, ha az mi feleink ;íltal in signum repressa-

liorum az császár ditióiban lev helységek lakossai infestál-

tatni fognak, — magának tulajdonítsa az ellenség.

Die (i. ejitsdeuL Fodor László colonellus uramnak
kííptalanfai lakosok instautiáj;íi;i intim;ílt:itott missiliter,

hogy az miném ökröket tart('»zt;ittak meg az regementbéli

furérok, helytelen discretio praetensiójáért : complanálván

az dolgot, cum pendenda satisfactione adassa vissza.

Eddeni. Ters;ínczky István uramnak, hogy az faluk

hazaszálléttatásokbíin seduluskodjék, — nem hajtván sem-

mit Galéniusra, mivel 8imontornyár;i transferáltatik mel-

lette lév hajdúkkal együtt.
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Eddem. KajdiuMk. ;i regement ])r()curátj6ja s rt'(lucti(')ja

s úgy annak defectiisi s eftectivus statussá piodiictiója végett.

Dic 9. ejusdem. Hellepront János gyalog-colonellus

uramnak 8ümegrl missiliter intimáltatott, hogy az vcsz-

])r('mi fortalitiunmak építéséiben, minthogy antemuráléja az

Mezföldnek, éjjel-nappal igyekezzen fViradozni. Kit hogy

annyival is hamarél)b effectuálhasson : adatott instructic't

Nemes Veszprém, Fejér, Komárom, Gryr és Esztergám v;'ir-

megyékre. hogy szekér és manuális la])oratoi-okrúl provi-

doáliii el ne mulassák.

Endpin. Az említett nemes vármegyéknek ment inti-

ni.ítiójok, hogy az veszprémi fortificáti()hoz kívántató szeke-

rekrííl és manuális laboratorokníl dis])0sítiót tévén, ha

midn Hellepront János uram által rer|uir:íltatnak. succui--

rálni ne dit'íicultálják.

Díp S'. ejiisdeiit, Sümegríil. Hellepiont János uramnak
sta])haetaliter küldött levélben megíratott, hogy mivel az

ellenség Palotának obsidiójára czéloz : annak defensiójára

directiója alá concredált regementbííl valamely segítséget

kiil(lj(in Veszprénd)ííl. ahhoz kívántató jó tisztekkel.

Die IK ejuiideiii. Tersánszky István iii-amnak intimál-

tatott missiliter: Minthogy az ellenség szándékozik Palota

oJísidiójá^ azért, hogy a benne lév népség ne conster-

niTTodjék, - tehiít kegyelme írjon bé az lakosoknak,

h(»gy négy-öt naj) alatt tartván az praesidiuDU)t. Méltóságos

Generális fölszedvén a földnépét, maga személye szerént

fog sietni dissolválására.

Die 10. ejusdem. Méltóságos Magyarországi Locuni-

tenens és Fgenerális Táramnak Excellenti;íj;ínak reprae-

sentáltatott, hogy az ellenség actualiter líjobban kívánja

Veszprémet ol)sideálni, az mint ezt contirnnílják sok fell

jíitt relátiók ; kinek vagy csak azon okbúl is ellene nem
:íllhatni, mivel munitió dolgábúl igen megfogyatkozott ezen

darab fcild ; kire nézve kéretik Excellentiája alázatossan.

hogy mindenféle muniti('>val segíteni ne terheltessék.

JJic Jl. ejusdem. Galénius veszprémi commendiins
uramnak intimáltatott: Mivel ex certis relationibus constál.

hogy ugyancsak az ellenség kívánja Veszprémet ol)SÍde:ílni.

— éjjel-najjpal azon legyen, hogy mentlliamarébl) végben-

vitethesse az fortiticatiíU, és (tl)sídi(')nak alkalmat(»ss:tg;íval

az v;irat egy könnyen föladni ne merészelje.

Eadem. Petsovits Ferencz uramnak Írattatott : Mint-
hogy bizonyossan appropin(]uál az ellenség Veszprém v;íro-

sának atakérozására : a/ért. hogy annak alkalmatosság;íval

A'ázsonynak is periculuma ne immine;iljon. szüksi'i^cs ö
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kejíyeliiu'm'k a városon lev vitOzl rendet az várban l;é-

contrahálni, és azzal, a mennyire lehet, magát defendálni.

Bent. Simontornyai inspector Palkovics Ferencz uram-
nak értésére adatott, lio;i,y már a foki és hidvégi sáuczok

repar;tti(')jára ment munkások Simontornyára fognak trans-

feráltatni, és a bent lév gyalogság is: mivel ezután csak

lovas strázsákkal vigyáztat Excellentiája azon sánczokra.

E mellett dragonyos-kapitány Boldogköy uramra vigyáz-

tasson, hogy mihent insinuátióját a Dunához érkezése végett

veendi, eleiben menjen kívántotó securitással.

Eadem. Boldogköy kapitány uramnak tudtára adat(jtt.

hogy etiam in abseutia kapitánságra promoveáltotott légyen.

Siessen, a mennyire lehet, már kész szekér- s híijóbéli

alkalmatosságot fog találni, elégséges confuérozó seregekkel.

Iteni. Nemzetes Vitézl Bessenyei László és Gábor
György, Nemes Szála vármegyei vice-ispány uraiméknak
missiliter intimáltotott : Minden helységeknek kibocsátond(>

currenseik által keményen megjiarancsolják. hogy csak egy

gazda is hajdút ne szenvedjen ház;ínál, st ha nem akarna

szép szerint regementhez menni : fogják, vigyék.

Die 1>Í. Csobánczi commendáns Nemzetes Vitézl

Szász Márton uramnak missiliter parancsoltatott, hogy egy

mázsa puska |)ort s valamely munitiót is. legkissebb kése-

delem nélkül küldjön bé Veszi)rémben.

Die t'). Exstain János uramnak adatott értésére.

hogy generál-adjutant Torma István ft)g instellátiójára

küldetni ; — úgy viszont említett adjutant uramnak, hogy

siessen óbrst-lajdinant uram instelhítiójára.

Eadem. Méltóságos idsbbik Barkóczy Ferencz. C'sáky

István, Károlyi Sándor, BerthiHi István, Eheczky Sámuel
generális uraiméknak kegyelmeknek az ittvaló consti-

tútiók, progressusok és az ellenségnek motusi genuine meg-

irattanak. (Eheczhy 8. nem voll tábornok.)

Die 14. ejusdem. Komáromi commendánsnak megira-

tott, hogy Szabó Ferencz, Somogyi Ádám uram regement-

jebéli fhadnagyot megöléssel ne fenyegesse. — stinkiíbb

iirestomát is mitigálni el ne mulassa; másként, azt elkíi-

vetvén, valamennyi sabaudianus rabjaink vadnak, in signum

repressaliorum nemcsak kemény fogságban fognak tartatni.

st Szab('> Ferenczért halállal fognak füzetni.

Eniriii. Brigadéros Kisfaludi Liíszh) uramnak, hogy

az ellenség motusira nézve Veszpréml)en conferálv;ín magát,

s ottan az commendantságot magára vállalván, az praesi-

diumot nemcsak fortiíicáltassa, st az ellenség irruptu'»ja

ellen maíJfát keménven defend;ílni igvekezzen.
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Eadem. In simili, mutatis tamen mutundis. említett

brigadéros uramnak Veszprémben való menetele intimál-

tatott Hellcpront János óbester uramnak; kitl hogy

dependentiája légyen és parancsolatinak pareáljoii, — injun-

gáltotott.

Eadem. Nemes Fejér, Veszprém, Gyr és Szála vár-

megyei vice-ispán uraiméknak adatott értésekre, hogy bri-

gadéros Kisfaludi László uram oly véggel expediáltotott

Veszprémben, hogy onnét azon fortalitium reparatiójára

szükséges disposítiók tételére citálja kegyelmeket egy

bizonyos helyre, hova okvetetlen compareálni s tartozni is

fognak az requisitumokat s kívántat('i munkrisokat prae-

stálni. Ez mellett, úgy fáradozzanak a szegénség hazaszál-

léttatásában, hogy notabilis kárát ne vallják ö kegyelmek,

adván oly szabadságot nekik, hogy, ha az excessivus kato-

nán nem fog a szép, magamenteget szó : ügy a generális-

sííg kiadott parancsolatja (szerént) sine discrimine megfog-

ják és ftisztihez vigyék; holott penig nem engedné magát

megfogni, agyon is verhessék.

Ejiisdem, Sümegrl. Páter Bella névü, K,emete-Szent-

Pál szerzetebéli pápai couvent vicáriussának generáliscon-

gregatióra való menetele Pozsonyon által Tálban, passualis

assistentia mellett, egyszeri útra megengedtetett.

10. cjitsdem, Kámrúl. írattatott Exstain János uram-

nak, hogy maga instnllátiójára siettesse útját egyenessen

Keszthelre, generál-adjutant Torma István uramhoz.

17. ejiisdem. Nihil.

IH. ejusdem, Szombathelyt. Protectionális adatott

pápai postamester uramnak.
19. ejusdem. Csajághi Jánus brigadéros és gyalog

óbester uramnak kegyelmének az idevaló oceurrentiák

megirattattanak.

Eadem. Nímeti Györgynek, hogy a ininém borokat

visszaadott Szluha Ferencz praefectus uram, azokat vagy

pénzre convertálja, vagy Méltóságos Locumtenens iftiabbik

Galánthai Gr()ff Eszterházy Dániel uramnak a tavali nyár-

ban elvett borokért assignálja.

Eadem. Farkas Mihály óbrist-lajdinant uramnak, hogy

a regementjére obveniáló süvegeket in na túra szedesse ki

a nemes vármegyétl.

Eadem. Sopronyban lakó Landorné asszonyomnak passus,

tíz hordó bornak Bécs felé való vitelére.

Eadem. Aczenberghi Jánosnak közönséges passus

intra lineas. díb-dáb, aprólékos portékára.
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Eddem. Kis Gergely iir.iiini.tk. liogy Bo/ajbaii lakoz<i

bizonyos szegény em beinek, katonái által elhajtatott (ikreit

visszaadassa.

'^0. ejiisdom. Tííkéntetes Nemzetes Vitézl Telekessi

Tíiríik István senator és lovas föcollonellus urajiinak

kiígyelniének singiilariter recommendáltotoít a rabok \ú

iiKKldal v;il('i szabadítása, és hogy írja meg mostani komá-
romi eoiiiiiicndáns Sillingnek: úgy fenyegesse akasztással

ral)jainkat. fökéj) Bolfort Ádám commendáns-colonellusun-

kat. hogy az oly exem])lificatióra nézve széltében akasztat-

nak ideki is in duplo a császár fogoly soldatjai. in sjx'fif

pedig az Haiszternek az öcscse. Azombaiij mivel nyilvjín

vagyon az ellenség részérl való coramissárins tökélletlen-

sége : a sabaudianusokat csak küldje vissza ö kegyelme

rabságia jobban, — hadd refienáltassék azzal is nedénges

h:íuk()dása az ellenségnek, ne hordozzon <'>runknál fogva.

Továbbá pedig kezdend hadi operátiónk consultálására a

Mélt('>ságos Úrhoz siessen.

Eaderii. Gróft Kéri Ferenczné asszonyomnak Nímet-
Újvárra passus, i'igy. hogy kívántató élést is vihessen.

Eadem. Ugyan Nagyságának passus, hogy az lineán

túl Márcz és Ropacht (RoJirhacJi) táján borokat vásároltat-

hasson és kabódi jószágában vitethesse.

:^J. ejti,s'd(>))i. Nemzetes Vitézl Palásti Ferencz, dra-

gonyos-regementenibéli óbrist-lajdinant uramnak megíra-

tott, hogy Szalonakban szöktenek be tíílünk némely drago-

nyosok, kiket hogy befogadtak : méltó, salvagvardiát tfdíik

hozassa el kegyelme; egyébiránt is az alkunak ideje

1-ma Alai leszen.

Secretárius uramnak, Komessey Istvány uramnak mis-

siliter intimáltotott, hogy valamíg az gyriek nem conve-

niálnak : impcdirdtassa szlejek munkáltatását.

Fíirds ]\rihály ('»bi-st-lajdinant uramnak levelire rep-

licííltotott. Tatai, gyi'i. szent-]uártt)ni ellenség ellen tett

szép actussa igen dicsértetett : tovább is szorgalmatossan

vigyázzon. Az katonaság eloszlása iránt transmittált Mél-
t()S:ígos Gen(!rális uram ö Excellentiája leveleit küldje

Farkas és Teisztyánszky Istvjín ('»bist-lajdinant urainit'k-

hoz IMezföldre, kik is kívántató assistentiát adván, Balaton

mellékirl az regementhez való meneteleket urgeálni fogják.

Az succursus iránt Tiirök István senator és lovas fcolo-

nellus uramnak vagyon intini;íti(')jában : mindjárt luiroui

couipiíniát küldjíin. Adatott az is értésére kegyelminek,

hogy jóllehet Vichelius uramnak volt facultássa hazamene-

telre: mindazáltal míiílen ezen levelet veendi is óbrst-
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];ij(liii;iiit uram. némely eloszlott katun.Mkk.il i-i^iiciiH'iitliez

traiisferjílja, magát.

Hcllepioiit uramnak recommendáltatik veszprémi ])rat'-

sidiumnak íortificatiója, s egyszersmind az falnkrúl elszél-

ledt szegénységnek hazaszállítása ; st intimáltotott : ha

kik refractárinskodók találtotnak. in exemplum aliorum

tölpracdáltossa javait egynck-kettnek közlök. Költség-

telensége iránt dirigáltotott director Horváth Zsigmond
nramlioz, s azon kívül cedáltottani az kocsma-árúltatás és

l)irságlást. egyszóval minden jövedelmet mint fcoramendáns-

nak, — abbúl is segíth(íti magát ó' kegyelme. Fejérvárrúl

kiszökött Balogh Ferenez uram két hajdiíinak regementhcz

val(') küldéssé recommendáltotik, és az ellenség elfogott

eurrenseire in contrarium ))ro ])arte nostra currenseket

exmittiíljon kegyelme.

Kis (jrergely colonellus uramnak aggratuláltotik az

liii(';íu ;tltal tett dicséretes aetussa ; tovább is az (dlenség

conjuncturájára szorgalmatos vigyázassál legyen. Az Mosouy
vármeiívei Bocskó Mihálv nev szolííabíróval ineált kis

Bezerédy Imre száz aranybúi álló sarczát minthogy ex

jjarte adversa nagyon resentiálja Guzáuy uram : nem leliet

ex eo motivo kegyelmének megvenni, hogy netakintám

repressáliával élvén az ellenség, nagyobb kárunkkal és

alkalmatlanságunkkal valamely ártotlanon tíirténjék.

( ienerál-auditor Szarka István uramnak is in eadem
marteriíi : hogy maga is persvadeálja Kis Gergely uramnak
azon sarcznak meg nem vítelit. Rábán fíilül töiténhet occur-

rentiákn'd is recoguítiójával tudósítsa a Méltóságos Urat.

Hellepront János uramnak, hogy mivel bizonyos az

ellenségnek r)szvecso])oitoztat;ísával PíihiLit és A'eszprém felé

való szándékozkodíísa, - ö kegyelme azéit, valamint maga
hazaíiüságát szeret és hazájához ol)ligáltotott, - tegyen

mind Palotán és Devecserben oly dispositiókat, hogy Sélley

(lergely esikvári sánczban maga loszviselését magok eltt

viselvén, föladni még csak gondolatjokkal se meríszeljék

;

nu'it jobb: dícsíretessen essík ellenségtül, mintsem az lu'tbér

keze :ütal elveszni. Minthogy penig most egy hirtelen suc-

cursnssok nem mehet : hadait postérungokban dislocálván,

tegyen sti'atagémát az ellenség rémülésére, currensit bocsát-

v;ín mindenfelé az faluk(ui, hogy kétezer emlu'rre való pro-

visi('>t administr;iljanak. Az sr conimunieatio is recom-

uiendílltotik.

Director Horváth Zsigmond uramnak az ellenségnek

gonosz szándéka. Palota és Yeszi)rém felé való megindulása

adatik értésére, s euvszersmind : nem na^v reménséi; lészen
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felle, minthogy j)rovisi(» ós uiunitio doliíííbúl ijíeii iiietí-

fogyatküztak. Azalatt is peniglen menvén disposítiók. kik

scriptotenus transmittúltottak director Hoiváth Zsigm(»nd

uramnak. valamíg azért el nejn válik dolga az ellenség

teend opeiáti()inak : a Méltóságos Geiier^ílis Úrnak addig

temporizálni kölletik. Egyedül ö kegyelme informatiójára

taitózkodik Excellentiája Rábán fölül való földre jíivetele

iránt, a mint már Hevenyessi István generál-adjutantom

az hollósi híd restaurátiója végett praemittáltotott.

Szegedi Bálint cseszneki commendáns uramnak adatott

('rtésére cseszneki praesidiumnak demolítiójával bentlév
magazinumnak és munítióknak Veszpiéml)en való trans-

látiója.

Fekete György provinciális commissíírius uramnak,
hogy mentülelöbb az cseszneki magazinumnak Veszprém-
ben általhozattatásában fáradozzon.

Légrádiaknak passus, Bessenyei László Xemes Szála

vármegyei vice-ispány uramhoz Szala-Egerszegre való szaba-

dos kijövetelre, az szölejek munkáltatása végett való alkura.

Lengyel Miklós, Nemes Somogy vármegyei vice-ispíiny

uramnak, hogy 30 mázsa kendert, bizonyos országos szük-

ségekre val(') kötelek csinálta tásokra adván. — Bessenyei

László vice-ispány uram kézihez transmittálja.

Tersztyánszky vice-colonellus uramnak adatott érté-

sére brigadéros Kisfaludi László uram ó kegyelme Vesz-

prémnek erectiójára, fortihcátiójára való expedíti(')ja végett,

hogy a midn militáris assistentia kívántatni fog, az lovas

hadakbúi succurrálni el ne mulassa; nemkülömben Galé-

nius János veszprémi fcommendánsnak ])raeticiáltotván.

intimáltatott azon okbtíl : kegyelmivel szüntelen vah'i

correspondentiáját folytassa, hogy vagy lovas hadak pro

aliqua assistentia kíviintotván, vagy penig az ellenségnek

valamely fell való eruptiója szándékoskodása tudtára

esnék, — vice-collonellus uram mentülelöbb in eo casu

succurrálni el ne mulassa.

Torma István generál-adjutant uramnak orderiben

intimáltotott, hogy Exstain János uramat maga hoUétirül

infornuílván. mentülelöbb óbersteri functióra. Istenben

elnyugodott Balogh Ferencz uram ezerihez siettetvén útját,

azon regement jelenlétiben installálja, s mind az ftisz-

tekkel, s mind köz és gregáriusokkal óberstereknek lenni

ismertesse meg. Finita installatione, mindenném fogyatko-

zását, üdvíizült óberstereknek halálával maradott actáit

kitanulván, az kiket corrigálhat : effectusban venni el ne

mulassa. Az több exoriálhati') difticultíísokat a Méltósáiíos
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Generálissal cominimicálván. reiuediatiójokat fogják experi-

álni ; singulariter peiiig polgárdi actiis casussa alkahriatossá-

gálva az melly zászlótartók elhagyván post confusionem az

zászlókat : advocáltotván ket, az ki legbnössebl) fog lenni,

annak meglrivöldöztetésével pro ulteriori aliorum cautela et

exemplo, a többivel nyolcz tafotazászlókat csináltosson.

Galénius János óberst-vaclitmaister uramnak orderi-

ben intimáltotott. hogy az mely compániákkal Simontoi-

nyára expediáltotott : azokkal mit szók und poch, késedelem

nélkül Veszprémlten praesidiáriusságra magát transferálja :

holott föcommendánsságrji installáltotván brigadéros Kis-

faludi László uram által, colonellus Hellepront János uram
két compániáit maga mellé vévén, azon praesidiumnak forti-

íicatióját — tanúit, szép experientiája szerént — maga
Ijátorságossabb megmaradására mentlelbb munkálkodni
igyekezzík, melyben tehetségével assistálni fog brigadéros

uram, s egyszersmind a nemes vármegyékre repartiált gra-

tuitus laborbeli szekerek és gyalog emberek pi-aestátióját

adurgeálni fogja. Csesznekbl az munitiók és magazinuni

transferáltotn;dc.

Palkovics Ferencz simontornyai inspector és ugyanott

való commendáns Horváth Ferencz uramnak orderekben

adatott értésekre az odaviend munitiók jó gondviselése.

:í'i. ('j/isdem. E,oboz Pál fhadnagy uramnak, hogy
két compániát Sárvár eleirül mellle ide Szombathelyre

mentül nagyoljb sietséggel küldje, ott veszi orális instrue-

tióját Excellentiájának.

Csúziné asszonyomnak passus, (jlyrben \'2 hordí') bor

bevitelire.

Ifeni. llust haii])uionnak Kszögre passus, a mundéi-
l)Osztónak elhozatására.

Farkas Mihál vice-colonellus uiamnak kegyelmének

adatott értésére: Per absolutum meg nem engedtetik, hogy

az egész regementet 7 compániára reducálja. A mellett

impcmáltatott kegyelmének, hogy a mostani Veszi)rém

ubsidiójával, egyetértvén fcolouellus Szekeres István és

Tersztyánski István vice-colonellus uraimékkal. vitézi mt'idon

viselje magát.

v*?'. ejusdem. Palásti Ferencz óbrst-lajdinant uraui-

nak intimáltotott, hogy az Nímet-Üjhelybül kijött ellenség

Rohonczhoz közelíttése veriíicáltatván. nagy vigyázásban

legyen, és a midn kegyelmit Rolumczon meg akarn:í

ütni, vagy a Méltóságos Urat Szombathelen : egyenessen

csak Szombathelyre retirálja magát.
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Eddein. Ekstain János gyalog óbrster iiraninak iuipo-

iiáltotott, hogy ö füzetesét a/ ezernek, mint a több regi-

mentét, az ország cassííjáhúl várja. su))crsedeáljon anii;ik

az szegénységtül val('» íixtorquálásátúl.

Eaclem. Fodor László gyalog óbrster uramnak meg-
irattatott, hogy egyedül Fölséges Urunk (udvari jialotá.i)

regimentit illetvén a praetorianum salarium : contentus legy«'n

<") kegyelme regulamentalis obveniensivel.

Eadeiii. Hellepront János veszprémi conimendáns uiam-
nak adatott értésére, hogy a Muraköz-tájíki helségeket

deszkákbúi, gerend.ákbiíl kívánván patrocinálni. ne compel-

Lilja ket ad gratuitum laborem.

Item. Svastics Zsigmond vice-colonellus uramnak, hogy

Bessenyei László, Nemes Szála vármegyei vice-ispány uram
ö kegyelme mellé adjon 30 katonákat, néhai, Istenl)en

üdvözült Balogh Ferencz óbrster uram elszélledett hajdúi

öszvehajtogatására. ezen kívül penig 3(J0-at Veszi)réndiez

küldje in succursum. Dörnyei és murai ])assusokon szün-

telen portáztasson a többivel.

Eadeni. Nemes Veszprím vármegyének küldött punc-

tumira replicáltatott s effectuatiója is recoramendáltatik.

E mellett imponál tátik, hogy Horváth Ferencz sinuaitdi-

nyai commendáns uram i-estans 5(> fi. persolválja.

(Május Jiíiríi JrkUii/i'iJi.)

J ú n i u s.

Die V/. Junij. Püspöki táborban. Grayner Antal
uramnak, hogy az minémíl két hordó szekszárdi bora

vagyon az Méltóságos Úrnak Sümegen, abbúl egyet assig-

nálja kezéhez.

Eadem. Kaczérius János uraiiuiak, hogy brigadéros

Kisfaludi Lászh) uram :iltal lendvai és balatinczi domi-

niumokban kdött egy lovas compániával és Szála vár-

megyebeli kétszáz gyaiogsiíggal szorgalmatossan vigyáztasson

az ellenség excursiój;lra.

Ifer)i. Varró Mihálnak passus, mely mellett lendvai

dominiumban és onnét Sümegre passéroltatott.

Die ,'?V. i'JHs-dcm. Kisfaludi László uramnak az ellen-

ség constitutiójárúl való tu(l<')sító levelére rei)licáltatott.

reconmiendáltatván, hogy többször is az Méltóságos Urat
mindenekrül szüntelen informálni igyekezzen.

Eadem. Bessenyei László, Nemes Szála vármegyei viee-

ispán uramnak hasonh) tenorral reponálváu. az fr)ldné])é-

ni'k tavali mód szerint lév ;íllíttat:ísa reeommendiíltatott.
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Eade?n. S(nno;;yi Ádám uraiimak rcplicáltatott, hoixy
Töiök István uram öt compániájával s Barbél Gáspár
uram volentéi-ivel és maga ezerével siessen Csénnye feli-

fölnyomakodni a Sopronbúi pr<3funttal leérkezend ellen-
ség eleiben, és derekassan excipiálni : liolott pedig nagy
ervel lévén az ellenség, nem lehetne kárt tenni benne:
csak lavérozásképpen is körülötte forgolódjék, szüntelen
tudósítván a Méltóságos ITrat mindenekrül.

Eadem. Brigadéros Kisfaludi Lászb) uramnak Barbély
Gáspár és Somogyi Ádám uraiméknak az ellenségnek mégis
Rábaközijén continuus;kodása végett szóli) leveleik includál-
totván, a Méltóságos r maga leveliben recommendáltotott
a tábor korán regvei 4 (uakor megindítása.

Die 2S. ejusdem. Somogyi Ádám uram retlargu;ílta-
tott, hogy ordei-e szerént az Mélt()ságos Urat az ellenség
constittiója felöl tudósítani negligálta.

Bem. Ugyan Somogyi Ádám uram levelire replicjtl-
totott, hogy ámbáí- az ellenségrül val(') hirek igazak, vagyis
bizontalanok legyenek, — mindazonáltal, hogy a Méltóságos
Ur tudhassa maga dolgait dirigálni : szükséges folytatni
szüntelenvaló communicátióját.

Ifem, kegyelminek, hogy directiója alatt lev, senator
Török István uram regementjebéli két eompániát. a kit

kegyelme leveliben fog denominálni, az kemenesaljai vigv:í-

zásra remittálni el ne múlassa.
Eadem. Küszögi bírónak reeommendjíltotott nyéki

])lebánus uramnak szól('> levélnek transmissi(')ja.

Die ;U^''' Eába-doi'oszlói táborbúi. Virág Ferencz
commissárius uramnak, hogy a tábor számára nagy sietve
küldjíin prófontot, mert fogyatkozás lévén a dologban, szá-
modásában fog állni; st e mellett ha mi fog mag;ín
történni, nem másnak, hanem magának tulajíjonítliatja.

Die eadem.. Brigadéros Béri Balogh Ádám uramnak
ordere szerént intimáltatott, hogy az ellenségnek machina-
tióira nézve az Rábán túlsó földön eommendójül maradván,
vegye maga mellé Kis Gergely. Bolfort és maga regiment-
jét, — s a Sárvárnál lavérozó Pi-ayner ellen formaliter
operáljon.

Eadem. Pet György vice-colonellus uramnak inti-
máltatott, hogy Péczeltül vegye egyenes útját Hegyfalu b..z,

és conjungálja magát S(mu)di Ádám urammal; hagyj<.n egy
comp:íni;ít Péczelnél, az ellenségre vigyáztasson szüntelenül.
és szüntelenül tud()sítsa a ]Méltoságos Urat.

Eadem. Grayner Antal lírnak, hogy az (síimer/i) prae-
sidiumhoz kívántató re(iuisituniokat (nén-e.) director uram
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(lis]M)síti(')iáli(»z ;ilk;ilui;i/.tass;i iiiajíát, és az sabaudianus i-ahu-

kat. a/ egy doboson kívül, szol^íálatra ne applicálja.

Eudent. Exstain Jjínos jí.valojí óbrster uraiuuak mejí-

iiatott, hogy az veszprémi i)raesidiumban mutassa activi-

tássíít, szorgalmatoskodjék rojjaráltatásában, és történhet

infestátiójával mutassa meg martiális generositássát. Ha
Hellepront uram kétszííz hajdúit l^entmaradásokra nem látja

szükségesnek lenni, bocsássa az ezerhez.

Éadeni. Somogyi Ádám uram levelire replicáltotott.

hogy tovább is Sárvár tájékán lavérozván. holmi aprólékos

ellenség portái ellen resistáljon, s két commendérozott com-

pjiniát Török István senator uramnak adjon kemenyesaljai

vigyázásra. Az interveniáló occurrentiák sr communicá-

tiójok recommendáltattanak, az Méltóságos Ür nyomán diri-

gálván leveleit maga katonái által. — Költ Rába-doroszlói

táboron.
^

Eddeni. Somogyi Ádám uramnak cum exageratione

niegiratott. hogy az katonaságát öszveszedvén. esmét vissza-

menjen a Eábán-túlsó földre, s Balogh Ádám úr dispositiói-

hoz — conjungálván magát ö kegyelmivel — dolgait alkal-

maztassa. Nemes Vas és Soprony vármegyékben divcr-

si()t tehet.

Eadem. Brigadéros Balogh Ádám uramnak adatott

értésére : Minémö gyalázatossan és ebül Török István uram
ezerivei az Eábán általszaladott, — oly kutyávúl menjen

vissza Somogyi Ádám ; mossa meg a tejét, és nézze meg
azután : mit tészen a commandó ?

Eadem. Senator Török István uramnak adatott érté-

sére Somogyi Ádám uram commandója alatt vah't seregek-

kel Rábán általszaladása, — melyekkel per absolutum vissza

köll jönni ; azértis includáltotván ö kegyelme leveliben

Somogyi Ádám uram levele, annak transmissiója specialiter

recommendáltotott.

Eadem. Benkö Ferencz kapitány uramnak elbbi

ordere szerént intimáltotott. hogy az kemenyesaljai nemes-

séget insurgáltotván, ugyanott oly retíexióban tartsa,

hogy Kábaközben Beled felül szüntelen vigyáztotván, Sü-

megre a Mélt(')ságos Úrhoz tud(')sítását folytassa.

Eiulent. Senator Török István uram levelire replicál-

totván, adatott értésére, hogy holnap az hadaknak egy

része Szent-Grót felé megindulván, szüntelen tudósítsa a

Méltóságos Urat, recomuiendáltotott.

Eadem. Borbély Gáspár uramnak missiliter adatott

értésére, hogy a Méltóságos Ur elbl)eni intenti(>ját szent-

gothárdi operátiórúl immutálván. az hadakat revocálta.
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lioíív az ellííiiségiKik conceptussát turhálhossa. Maga
Excellentiája a liábán-inuensö földre transferálta niaííát.

coDimittálván egész Rábáii-túlso földíin commoiulóül Tekéii-

tctes Nemzetes Vitézl Brigadéros Balogh Ádám uramat,
kitl liogy ö kegyelme dependeáljoii. iutimáltotott.

Eadem. Brigadéros Kisf;iludi Lászl(j uramnak. Mint-
hogy az ellenség sok cavillátióira nézve Fodor László uram
reginiciitje és egy granatéros-compánia az egész infanté-

liiilioz adjungáltotott. Szála-Apátihoz ordereztetik ; hová
compíireálni megírt hrigadéros uram egész regementesti el

ne mulassa ; a földnépe is oda transferálja magát, iuti-

máltotott. Recommendáltotott az ellenség motussirúl v.ih'>

szüntelen tudósítása.

v'o. ejiif^dem. Brigadéros Kisfaludi László uramnak
missiliter iutimáltotott, hogy az ellenség akár Kottorinál.

akár Hegedénél szándékozkodjék ^általszállani. — mind-
azonáltal ('! kegyelme a Méltóságos r praemittált levelének

tenora szerént Regedénél avagy Kottorinál két vagy három
compániát hagyván, residuitássával regementjének siessen

szala-apáti rétekre a földnépével, az holott Nemzetes Vitézl
Fodor L;lszló colonellus uram infantériáját ott találván,

annak commendérozását magára vállalván, jiz ellenség ellen

aprólékos csapást, juxta posse, tegyen.

Eadem. Ugyan ö kegyelminek levelire replicáltotott.

hogy ö Excellentiája csudálkozással érti Regedénél az

elleusí'gnek szándékoskodását ; azért ö kegyelnie minden
útt.il s móddal ellene csapást tenni igyekezzík.

Eadem. Ugyan még is kegyelminek missiliter iuti-

máltotott, hogyha ugyan coníirmáltatik, hogy az Regedénél
lév ellenség az lendvai domiiiiuml)aii lév várót akarná
l)raesi(liálni, — tehát mintsem praeoccupálja és föltett

szándékát végbenvihesse : minden üdhallogatás nélkül éget-

tesse föl.

Dic :^f). Boldogki Utváii föstrázsamester uramnak
transmittáltotván Somogyi Ádám és brigadéros Balogh Ádám
uraiméknak szólló orderek, oly véggel, hogy az bagázsiánál
lév hadakbúi 25 lovast maga mellé vévén, in ])ersona

praesentálja.

Eadem. Szekeres István lovas föcolonellus uramnak
iutimáltotott, hogy két compániát ezeribl hagyviín Ekstain
uram mellett, a többivel siessen Excellentiája után
szent-gróthi táborl)an. következ operatiónak t'olytatás.-ira.

Eadem. Exstain János gyalog óbrster uramnak ada-
tik értésére, hogy Szekeres István óbrster uramnak eze-
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restül el köllctik jni niellöle, k('t coinpániát h;íjíyv('n iliicc-

ti(')jál)au, melylyol Féjérvár felé szíiiitclcn jjortííztossíni.

Eadetn. Haller János vie-colJonellus uramnak, hujív

regementtel nem 8zala-A])átihüz, hanem Misefához trans-

ferálja m;ijiát; ott további orderig subsistáljon.

Eadeiii. Brigadénis Kisfaludy László uramnak adatott

értésére, hogy maga ezerivei nem Szala-Apátihoz. hanem
Misefához ti-ansferálja magát, ott lev Fodor Lászh'i ('ibistci-

uram regimentjével conjungálja magát.
Edfieiii. Grayner Antal sümegi föconnnendáns uram-

nak missiliter adatott értésére, hogy az ellenséges mostani

conjunctrákra nézve mélté) leszen kegyelminek az prae-

sidiumot jó reflexióban venni. Annak nagyobb securitással

való defensiójára az regimenttel oly dispositiót tegyen. —
hogy kivíílogatvjtn l)izonyosszámú hadjúságot, jó tisztekkel

Galénius uram mellé in urgenti necessitate a viíi-jioz

applicálja.

Eadein. Brigadéros Balogh Ádám uramnak missiliter

intimáltotütt, hogy a Mélt('>ságos L rnak szent-gróthi tábor-

ban szerencsés elérkezése lévén, onnét kívánja o])eráti('»it

Horvátország felé folytatni. — megyén egyenessen Dörnye
felé; mely föltett intentiója ö Excellentiájának ihofuj) annyi-

val is szerencséssebben végbenvitetdjék : endített brigadéros

uram is az üd alatt, míg visszatérend. az itt lev ellenség

körül szüntelenül forgol('»djék ö kegyelme. A mellett Somogyi
x\dáni uram is éjjel-nappal siettesse útját szent-gr('»thi

táborban.

Eadein. Szent-gr(')thi táborbi írattatott fölülsj)ecitic;Ut

brigadéros uramnak, hogy az praemittált levélhez alkal-

maztassa magát ; senátor Török István uram regementjét

visszabocsássa.

Eadein. Fsecretárius Kenessey^ István uramnak inti-

máltotott, hogy mivel a ]\rélt(')ságos I'r bizonyos operatiókat

kíván végbenvinni, — azért annak alkalmatosságára kív;ín-

tatik az kegyelme praesentiája. Mentülhamarél)b com-
pareálni igyekezzen oda. az hova (hn/) ö Excellentiájának

lítelit értendi.

Eadi'ni. Bessenyei László. Xemes Szála vármegyei viee-

ispány uramnak, hogy a kívántató szekereket, hozzáj(»k

való instrumentunu)kkal együtt, pro prima July állítsa ki

és dirigálja Pocsaj (Pacm) névü faluhoz. — maga peniií

jöjíin Sümegre conferentiákra.

Eadcni. Senátor Török Istv;iny uramnak, hogy íiszve-

szedvén regementjét, menjen vissza Káboközben, reoccupálja

azon földet és az újonnan eiigálamhí sánczot is; az bent
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lev circitcr harminc/ Idvas és 100 gyaloii nímctct kiverje,

katonáit elbboni postérungokbíyi állíttatván, jól vigyáz-

tasson. Portáit is küldje mind (jryr, Komárom tájékára,

hogy íi/ dnnííntiíli commnnicíUiók j()l)l)íin folyt;ittat-

hassanak.

Eiideiii. Somogyi Ádám uramnak, hogy a dato prae-

sentium intra spatium diiarum dierum, szent-gnUi tábo-

ron regimentestül compareáljon.

27. ejiisflcm. Haller János óbrst-lajdinont uramnak,

hogy a midn l)rigadéros Kisfaludi László uram levelit

veszi orderkéjjpen, - traiisferálja magát szala-apáti tál)or-

ban, és orderihez alkalmaztassa magát.

Erulem. Somogyi Ádám lovas fcolonellus uramnak.

Minthogy a Méltóságos Ur elóbbeni conceptussa és dispo-

síti(')ja Bídogh Ádám brigadéros uram hadai dissipáltatásá-

val immuíáltotott, - ó kegyelme emiétett Balogh Ádám
uram mellé küldjön maga regementjébül 3 vagy 4 compá-

niát az elszéledett hadnak recolligálására, residuitássával

penig a regementnek a Mélt()ságos Úrral magát conjuii-

gálni mentülelöbb siessen, mivel már contrahálván egyne-

hány regementeket, innens részen is kíván Excelleníiája

egy corpust formálni, kivel a Rábán-túlsó földnek eonso-

látiójára lehessen.

Eadcm. Brigadéros Béri Balogh A (hím uramnak, hogy

elszéledett voltára corpussának, öszvecsoportatásával ism<''t

menjen áltíil a Rábán, hogy a töldnépe ne rémíttessék.

Eatlem. Pet György uramnak, hogy öszveszedvéu

katonaságát, siessen K;íbaközl)en az ezerhez, lévén már
disposítiója iránt;i Tíiiök Istv;ín uramnak.

Eadcm. Keszthely. Borbély .hínosnak megparancsol-

tatott, hogy generál-adjutant Torma István melll, ha

szintén az ellenségnek arra felé vah) motussa miatt az

városnak kibontakozása történnék is, el ne menjen mellle,

valamíg sebeskedésébül ki nem gyógyul.

Eadon. Kisf.dudi Gyíirgy uramnak, hogy l'iihiy

Uyörgy fkorpoláb uram mellé rendeljen egynehány katona-

ságot, küldje Sz.ala vármegyélx'u. az k(')l)orh'» katonas.-íg

öszvehajtására.

Eíidoii. Bessenyei lütszh). Nemes Szála v.íiiiiegye viee-

ispíínja uramnak iterato recommendáltotik, hogy a szeke-

reknek kiállíttatásában szorgalmatoskodjék .i terminált

na])ra, ki is const:il kegyelménél.

-''S. ciusdeiii. Brigadéros Kisfaludi László uramnak

missiliter megiratott. hogy Bessenyei J/iszló. Nemes Szála

vármegyei viee-ispány uram által az horv.ítorsziigi operií-
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tiókni kívánt hidak alá vul(j száz szckcrckrül, moliiárokrúl,

kovács-czigányokrúl és lánczokrúl provideáltasson, kik is

Ivcsztliclynil hainarél)b kitelhetnek.

V/A Dunántúl Csáky. E-;zterházy Dániel, Barkóczy
Kerencz, Babócsay Ferencz és Csajági János uraim ö Nagy-
ságoknak, kegyc'lnu'knek mogiratott az ittvaló hireknek

mivolta.

öY>. Szke uramnak. Jó módban hagyván a túlsó

oeconomiát, általjíiliet a Mélt('>ságos Úrhoz ö Exccllen-

tiájához.

Eadeni. Balogh Ádám uramnak két rendbeli. Borbély

Gáspár uramnak egy adhortatoria-levelek trausmittáltotta-

nak, melyekben az Rálmn általmenetelek persvadeáltotott.

.] ú 1 i u s.

(^Itt a napl(') megszakad. Következik 22 üres levél,

melyre a még hátralév 6 híuiap alatt történtek lettek

volna beirandók, de ez a nemsokára bekövetkezett zavaros

hadi viszonyok miatt elmaradt.)
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Proflwcoloii. in quo continentur literae, expeditio aes tmn
heUieae, qiuvm oeconomicae, ,siib llludrissimo ac JExcellentis-

Himo Dominó Comite, Dominó Daniele Ederhás de Ga-
Jántha, Snpremi-Genernlis- et Campi-MarschaUi Locumtenente
ac Partiam Ci.%lanuhianarani Vice-Generali, etc. etc. Actum
i'f expedttnm secrpfnrio Francisco Jagodics in Anno J?'OS'.

Í7u:h.oatvm.

AuH/i Doiiiini Millesimi Septimientesimi Octavi Men-
sif; prima.^.

Januári ii s.

Dic prinia eiatydeiit. Komáromi lovas lobonczok kiüt-

vén, egyenessen vették útjokat búcsúi helység felé, s onnand
az ott lév strázsára rendeltetett egy zászlóalja katonaságot
kinyomván, az ellenkezésben Bitó névö hadnagyot, elesvén

alatta a lova, harmad-magával elfogták. Aztán a Dunán
való általkötezésre rendeltetett hajóknak egy részét öszvö-

vagdalván, tzre bocsátották, egy részét meghagyván ugyan
s mindazáltal pro usu inhabiles reddiderunt. csak hamar
id alatt visszatértek a Dunára.

Eadem dic. Jóllehet a Mlgos r Nga nyavalája

miatt valamennyire ereit ííl megfosztatott: de mégis Bátor-
Keszire jött; a hol

Die 2. et ó'. súlyos nyavalájának meghenyhölésére
nézve megmaradván, egy kevés nyugodalmacskát szerzett

Nga magának, azalatt a tztül meghagyott és elromlott

hajókat reparál tatván; mellyeken
Die 4., durante adhuc iníirmitate sua, a Üunán .iltal-

kúltözvén, egyenessen ment Lábatlanra, onnénd étczaka.i

meghalásra ment Bajnára
;
vélvén pedig a gyri, komáromi

s esztergami lobonczok, hogy Nga Líibatkanyon fog meg-
hálni : öszvöegyezvén, azon nap odajöttek, de megcsalatván
szándékjoktúl, minden kár nélkül visszatértek.

Dic r>. Janaarii. Bajnárúl uu'gindúlván. jött Nga
a katonasággal együtt Btikodra.
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Die 6. eiusdem. Onnéd niegindulván, jött Nga Rhó-
dére; az holott

Die 7. eiusdem slyos nyavalája iniatt kénszeríttíítt

megnyugodni.

Die <S. einsdein. OimiMJ meííindúlván. jött Nga Szent-

Lászlóra; az holott meghálván,
Die 9. eiusdem jött ö Nga hálásra Ugodra ; holott

Nemzetes Póka Józsephnek, Fíilséges Urunk étekfogójá-

nakj Nemes Vas Vármegyébe menvén Búcsúra az atyjához,

adatott egy ])assiis.

Die 10. einsdetn. Ugodról megindulván, jött ö Nl'u

noszlopi hálásra ; ott meghálván,
Die ] 1. eiusdem jött ö Nga Devecserbe a Méltóságos

Fgenerális Gróf Esterházy Antal uram Ngához ; holott

Die 12. et Vi. eiusdem, akarván egy kevés nyugodal-

mat magának szerezni, quiescált Nga.

Die 14. eiusdem Devecserbül megindulván együtt a

Méltóságos Fgenerális Úr ö Ngával, jött Sümegre Nga.
az hol az alább írt expeditiók folytának.

Die l. eiusdem nihil expeditum. Méltóságos Fge-
nerális Úr Nga vendégséget tartván ugyanazon nap, a

Méltóságos tJrat Ngát is elhivatta.

Die 16. eiusdem. Sümegre pro 15. Januarii determi-

nált generális^ gylésnek kezddött els sessiója, melyen

a Méltságos Ür Nga is jelen volt.

Die 17. eiusdem. N. V. Madocsány N, fhadnagy
uramnak, a Dunához küldetvén T. N. V. Kisfaludy László

colonelliis nraui regeinentiuek való mundérért, adatott egy

passus.

Die /.S. eiusde)it. T. N. V. Kis Gergely colunellus

uram lakodalmát Méltóságos Commandérozó Fgenerális
Uram Nga tartván, Mélt()ságos Úr Nga is, mivel invi-

táltatott, jelen volt azon lakodalomban.

Die UK eiusdem. Volt második sessi<'), mellybeii .<

Méltóságos Úr Nga is jelen volt.

Die 2(K eiusdem. Volt harmadik sessió, holott is jelen

volt ö Nga,
Eadeui die. T, N, V. Rátky Dániel uram ispánuyá-

nak, Kábaközben küldetvén, egy passus in simplici tenoré

(adatott).

Die 21. eiusdem. Vecsey Mihály, minthogy magát
Kosztolányi Szabó István comi);iniáj:U)úl kiváltván s a

mustrán általmenvén, volen^térek közibe Íratott, arra rá

ide T, N, és V. SomodV Ádám <')berster uramra adatott
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intimatió, liogy emiétett hadnagya által elvitt lovát vissza-

adássá és többé megint Vecseyt ne háborgassa.

Eadeni die. Kesztheli Olá János dolgában reqiii rái-

tatott N. V. Szarka István, Méltóságos Fgenerális Uram
ö Ng.'i udvari kapitánya, ad dandam satisfactionem.

Eadem die. N. V. lladvány Ferencz vicehadnagy uram-
nak super bona et personam secundum Regulamentum adatott

egy-egy protectionalis, és Szombathelyre házához visszamen-

vén, eiij passus, cum simplici tenoré.

Die 2'2. eiusdem. Intimáltatott T. N. V. Domokos
Ferencz brigadéros colonellus uramnak, hogy mindjárást

alámenvén Simontornyára, vizsgálja meg : ki légyen az oka
ezen dolognak, hogy a sáncz megl)ontatott s a tzre kez-

detett hányottatni? Nemkülömben, a bornak árultatása de

jure kit illessen s hány pénzen folyjon itczéje ? Végére men-
vén mindezeknek Kglme, az ott lév sereg rövidsége

eránt való relatióját elttem declarálja. Dátum Sümeg, etc.

Eadnn die. Intimáltatott T. N. V. Kisfaludy László

colonellus uramnak, hogy az Kglme ezerel)éli Bárány
István katonájával Kesztheli Ferencznek, proportionata

adjustatiót tétessen. Nemkülöml)en parancsoltatott egy-

szersmind Balogh Andiás fhadnagy uramnak, hogy Deres
Istvánnak hasonh) contejitatiót ugyanazon dologban adasson.

Endeni die. Committáltatott Palásty Boldizsár és Mé-
száros Istvánnak N. Fejér Vármegye szolgabiráinak, hogy
Anyós Rozália asszonynak megirt N. Vármegye viceispánja

Lossonczy János uram által elfoglalt jószága végett, ha
via facti lett-é, vagy sem? mediante inquisitione investi-

gálják, hogy, úgy találtatván, emiétett viceispán ui-amat de

restitutione immediate íienda admoneálják : ha mi pre-

tensiója az instans ellen Kegyelmének vagyon, keresse

via juris. Ezeknek penig genuina relatiój;ít simul inquisi-

tione, proxima die 13. et .14. mensis affuturi Februarii

Füreden lévén, elttem producálják. Dátum Sümeg. etc.

Eadem. die. N. V. Básty Ádámnak, T. X. V. Beze-
i'édy Imre brigadéros colonellus uramhoz menvén, egy passus

adatott, kiben gazdálkodás fel volt téve, Vas Jánosnak
hasonlóképen egy passus, Tapolczárúl Szalavárra vivén hat

kila búzát, kiben forspont fel volt téve ; adatott.

Eadem. die. N. V. Fejér Mihálynak, T. X. V. Sze-

keres István colonellus uram ([uártélymesterének, egy gene-

rális kereskedésre való passus adatott.

Eadem die. Tihanyi lakosoknak adatott parancsolat

sub tali tenoré: Tisztelend tihanyi apátr Kegyelnif
(íllen minémü pöi-t indétott Kegyelmetek, nyilván constál :
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jiiTíi ik'/vc. I;it\;'tii k('jí}L'Im(jt(ík ('z«;ii levelemet s egyszer-

sniiiid ]);iraiics()l;itüiii.tí is. iis(|iic ;i(l fiiiíilem suo niodo Heii-

(luiü (.'andem decisioiicin, iiiiiideniK-mii execssusoktúl és vio-

lentiúktúl siib animadveisione absoliite desistáljoii és snper-

sedeáljoii, kiilöinbct s''iu cselekedvén. Datiini Siime<i, etc.

Einleiii (lic. (Joiiniiittíiltatolt X. V. Saloiiiváry Jáiiüs

N. Veszi)rém Vármefíyc tszolgabirájának, hogy azon vár-

inefíyében lév két esküdtet maga mellé vévén, menjen ad

faciem loci és Zana uram ellen feltett excessusok eránt

tegyen legsílis in(|nisiti(')t, melyet is jiro 13. et 14. ])i-oxime

futuri Mensis Febiiiaiii Anni modo cuirentis Füreden

létemben geniiine elttem leferáljon. Dátum Sümeg, etc.

Dl(? "^V. eiii.sf/eni. Mesterhíízy Péternek. Kf'íszögre

meiivéii, adatott egy passus^simplici tenoré.

Eailem fde. A Mlgos Úr ö Nga vendégséget tartván, a

M. Fögenerális uramat ö Ngát több hadi tisztekkel s uri

emberekkel együtt oda hivatván, jó szivvel látt Nga.

Eadem die. Tntimáltatott T. N. V. Enyedy András
N. Vas Vármegye egyik viceispánjának, hogy mindjárást

exmittáljon processualis szolgabírót, ki megvizsgálván suo

modo et via Karos Benedeknek Karlóczy ^fihály, Kovács

György és Bácsy István ellen lett i)raetensi('»ját, comperta

rei veritate, tétessen minden halasztás iit'lkiil i)lenaria satis-

faotiót. Dátum Sümeg, etc,

Eadoii iJu\ Ugyanazon megnevezett Vas vármegyei azon

viceispiín uramnak intimáltatott, hogy megírt Kardos Bene-

deknek i)raespeciíicált vármegyékben lakozó Kovács András.

Imrés Márton és Benkö Györgygyei, úgyszintén Karádföldi

György és Új Benedek andrásFaival. comju'rta rei veritate

suis viis et módis tétessen pleuaria és omnimoda satisfactiiU.

D.itum Sümeg, etc.

Eadeni die. Dóczy Péter csobáuczi tiszttartó uramnak
parancsoltatott, hogy Sarkantyús Istvánt és Bakony Jánost

pro 18, 14. et subse((ueutibus affuturi Mensis Februarii

x\.nni müd(» labentis Füreder., X. Zala Vármegyében b'-vöbeii

elttem juri statuálja. Dátum Sümeg, etc.

Eiidoii dic. ]ntimáltatott T. N. V. Vlasics dánus

ur;iiiiuak X, Tolna és Baranya Vármegyék viceispánjának,

hogy mindgyiírt lemenvén Simontorny;íra T. N. V. Domokos
Ferencz brigadéros colonellus urammal együtt, vizsgálják

meg ü Kegyelmek : az ott lév sereg és lakosok iujuriájának.

a sáncz meglíoutásának oka ki légyen? nemkülíimben a bor-

nak lírultat.ísa de jure kit illessen, s hogy folyjon itczéje?

.I(il vt'iiére nienvi'U mindezeknek, mint s hoiív történtének.



I'IIGUELKK. 873

relátiót elttem tegyenek, producálván az inquisitiót is in

origiue. Dátum Sümeg, etc.

Die :é4. eüisdem. T. N. V. Lossonczj" János N. Fejéi-

vármegyei viceispán uramnak intimáltatott, bog) ad instan-

tiam Generosae Dominae Kosaliae Anyós, Generosi Domini

Samuelis Hajnal consortis, az Kegyelmétl via facti emlí-

tett viceispíín uram által lett jószágának elfoglalása végett

ad (landam iationem violentiae Füredre, N. Zala Vármegyé-

ben lévben yn-o 1:5. et 14. aifuturi Mensis Februarii et sub-

sequentibus sufficientibus diebus Anni modo labentis com])a-

reáljon. Dátum 8ümeg, etc.

Eadeni die. Parancsoltatott Vásárhelyen lév quár-

télyos hajdúk ka])itányjának. hogy míg T. N. V. Fodor

László colonellus uram meg nem jön, mindaddig alatta

lev hajdúságnak hagyja meg : ugyanott Vásárhelyt lakozó

Vargha György ellen semmi impetust és violcntiát tenni ne

merészeljenek sub gravi anim ad versiemé. Dátum Sümeg, etc.

Eadein die. N. V. Zana István fhadnagy uramnak,

midn Bessenyére, a maga quártélyába ment volna, adatott

egy passus sub tali conditione : erga quietantiam. az hol

hálása esik, a birák illendképen gazdálkodjanak.

Eadnn die. N. V. Kosztolány Szabó István fhadnagy
uramnak küldetett order sub hoc tenoré: Hogy minden hala-

dék nélkül, compániáját jó rendben hagyván, jíittést-jjjöu

ide Sümegre hozzám; kinél külömbet ha cselekeszik, nem-

csak árestomot fog szenvedni, de érdemes büntetését is fogja

venni. Dátum Sümeg, etc.

Die .'^o. einsdeni. Intimáltatott {á]n és szent-miklósi

evangelicus statuson lév lakosoknak, hogy a minéniü con-

troversia az ott lév toronynak fölverése eránt közöttök és

tápi ])lebánus uram között lett légyen, ad dandam informa-

tionem eiusdem Füredre pro 13. et 14. subsequentibusque

diebns Mensis proximi aifuturi Fel)ruai'ii eompareáljanak.

Dátum Sümeg, etc.

Eadem die, Intimáltatott T. N. V. Kis Gergely colo-

nellus uramnak, hogy tai)olczafi ^Molnár Imrének a minémü
sörtéseit az Kegyelme katonái elhajtották, mindjárt

a kikre gyanóság vagyon, megkötöztetvén ket, comjjerta

rei veritate, tétessen satisfacticit. Dabatur Sümeg, etc.

Eadem die. Intimáltatott és serio parancsoltatott Nya-
radon (juáitélyozó katonák z;íszl('>tartój:inak. hogy a bor

exigáhísátúl s más több. Regula mentum ellen való oxcessu-

soktl, a mint Kegyelme ellen bejött a panasz, desistál-

jon imposterum, s a mit eddig katonáival együtt cselekedett,

azt complanálja : külömben, ha vagy többé excedál, vagy
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már tett excessusát nem complanálja: nemcsak árestomoí,

de érdemes büntetést is fog venni. Dátum Sümeg. etc.

Eadem die. Intimáltatott T. N. Fodor László colo-

nellus uram ezerebéli, Alsó-Iszkázon quártélyozó zászló-

tartójának, hogy Varró István kergetésétöl s praetensiójá-

túl kemény büntetés alatt desistáljon ; külómben cseleked-

vén, ers árestomot fog szenvedni. Dátum Sümeg, etc.

Endem die. T. jST. V. Szekeres István colonellus ui-am-

nak intimáltatott, hogy gyimóti ember Fördös Mihály uram
által lett megverését investigálván s mindjárást, compcrta
rei veritate, adasson satisfactiót az injuriált félnek. Dátum
Sümeg, etc.

Eadem die. Tisztelend páter vaszari plébánus uram-
nak és ugyanott evangelicus statuson lév lakosoknak inti-

máltatott, hogy ad dandam uberiorem informationem mind
a két részrl pro 13, 14. et subsequentibus sufíicientibu?>

diebus Mensis proxime affuturi Februarii Anni modo laben-

tis Füredre, N. Zala Vármegyében lévben, comjjareáljanak.

Dátum Sümeg, etc.

Die eadem. Intimáltatott T. N. V. Balogh Ádám
brigadéros colonellus uramnak, hogy alatta lév ]\Iakay

János vicehadnagy urammal Bácsmegyei János uramnak
megverése eránt tétessen satisfactiót, külömben emiétett

hadnagy uram érdemes büntetését fogja venni. Dátum
Sümeg, etc.

Eadem die. Intimáltatott Virágli Pál uramnak, hogy
Markovics Dániel uram instantiájára valami, ö Kegyelme
által elfogott németnek (mellyet, midn általa megírt Mar-
kovics uram Bottyán János Generális uramnak küldött)

megöletése s portékája eránt Füreden i)ro 13. et 14. sub-

sequentibusque Mensis Februarii Anni modo currentis N.

Zala Vármegyében lévben pro danda ratione compareííljon.

Dátum Sümeg, etc.

Eadem die. T. N. V. Bogyai György uram N. Zala

Vármegye' viceispánja a Mlgos Fgenerális uram Ngát,
vendégséget tartván, az nap maga házához, együtt a Mlgos
Generális uram Ngával ebédre invitálta ; holott ebéd után

asztaltúl felkelvén s vígan levén praefatus ]\Ilgos Fgent'-
rális uram ö Nga Mlgos Generális Gróff Esterhás Dániel

uram Ngátúl azeltt való nap, tudniillik 24. ejusdem

Mensis Januarii, N. V. Kosztolánv Szabó István fhad-
nagy uiamnak bizonyos tett excessusi végett küldött ordere

eránt való neheztelését kijelentette ; mellyet megírt Mlgos
Generjílis uram Xga is, megértvén az Nga intését, hogy
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többé eunekutánna afféle ne következzék, nagy alázatossá

u

vévén s elbúcsúzván Ngátúl, ment vissza a szállásra.

Eiuletn die. A Mlgos Fgenerális Gróff Esterház

Antal uram Nga ordere érkezett Sümegre a Mlgos

Úrhoz Ngához, melly következik sub hoc tenoré

:

Mlgos Generális-Marschalli-Locumtenens Gróh iftiab-

bik Esterhás Dániel kedves urambátyámnak tetszett prae-

sentibus innéd való megindulásommal Rábán följül mos-

tani eltávozásomat némelly elmulathatatlan szükséges hadi

dispositiók végbevitelére nézve kötelessen értésére adnom,

hogy az id alatt is Kglme itt maradásával méltóságos

hivatalja szerént a Nemes Haza hasznos szolgalatjának promo-

tiójára, a mostani constitutiók piae aliis úgy kívánván, ezen

alább declarálandó fogyatkozásokat több dolgok között rend-

ben vehesse : specialiter az ö Kglme dexteritássának inti-

matorie recommendálnom akartam.

Elsben is effectuandum est: Ezen sümegi, mint

elsbb praesidiumnak mindennem fogyatkozásit megteként-

vén, serio megvizsgálni, úgy az immineáló mezei operátiókra

kívántató munitió s artholleria végett még most praevie

bölcs dispositiójával hasznos rendelést lenni s a vár defec-

tusát in quacunque parte suppleáltatni, és a rabok ha sok

számmal volnának, azokbúl máshová proportionate trans-

portálni ; nemcsak Sümeg várát penig, hanem a Dunán
innéd lév akármely i)raesidiumok is in quali constitutione

s micsoda provisióval vadnak s lehessenek, azokban teljes

informatiót venni Kegyelmének meiitlelbb szükséges

;

minthogy,
;^° eft'ectuandum est: A kévántat(> puskajjor csinálá-

sában is ekkoráig nem kevés rövidség tapasztaltatott a

requisitumok s munkások nem lételével : annak reparatió-

ját s jobb módba hozató szaporíttását (ví'fjherhnr/) méltó és

hasznos dolog lészen. E mellett

Tertio. Lóvén a N. Vármegyéknek praesidiumbéli akár-

melyik commendáns uram ellen sok panaszi, hogy ekkoráig

sine data omni insinuatione pro libitu suo a N. Vár-
megyék gremiumiban tiszt(4< hire nélkül exorbitáltak : azok

repraesentáltatván, suo modo satisfactiót a N. Vármegyéknek
megírt Mlgos Generális uram tétetni ne nehezteljen. St

(^iiarfo. A N. Vármegyék beadott gravamiuái ötödik

és huszonhetedik punctumiban deciaráit s elszenvedhetetlen

kárt causált személyek ellen is judicialis authoritása sze-

rént procedálván, a káros félnek, comperta rei veritate.

kára megtéríttésével (ha nem oly gravamen. melybe énné-



<S7(') KÍJOOELÉK.

kein is hivataloTiiho/ képest hdó kell tekéntenem), a lako-

sokat consolálja.

Qidnto. A liegulunieiitiiiii teiiora szerént pro assisten-

tia Iiiclitoriim Comitatuum deputálandó vitézl rendet ad

reqnisitioneni Dominorum Viceeomitum, secundiimqne eorun-

deni postulatuum a X. Ezerekbül adatván, kit-kit azok

közzül oly instructióval tartson ö Keg}-elme in Conii-

tatibus, hogy a subrepartiált impositák serény kiszedésében

a T. Commissariatus dispositiójához képest és más kíván-

tató kötelességekben rövidség ne következzék. Kíván j)edig

N. Soi)ron Vármegye 18, N. Vas Vármegye 30, Szála 30,

Somogy 30, A^eszprém 30, Gyr, Komárom 30, Fejér 1:^

katonákat, kiknek alimentatiójok nem magok akaratjok,

hanem a X. Vármegye regulamentalis rendelése szerént

adatnak, és a viceispányok dispositióitól immediata depeu-

dentiájok Kegyelme által keményen megjjarancsoltassék.

Az ideig azonban
Sexto: Míg a campániára való kiszállásunk elladja

magát, szaporíttani kelletvén mind a lovas, de kiváltképpen

a gyalog liadat, kit is, hogy annyival hamarébb a várme-

gyék effectuálhassanak : a midn requiráltatik Mlgos liene-

rális uram a N. Vármegyék insinuáti()ja mellett, akkor

azon gyalog hadi tisztnek, a ki tudniillik fog melyik vár-

megye gyalogsága eleibe praefici;í.ltatni, hogy a gregarius-

személy fölszedésébe hasznossan fáradozni, együtt a N. A ái'-

megyével tartozzék, parancsolatot adjon.

Scpthno: Megtörténtek ekkoráig a ploquadabéli hadak

nagy rövidségével, hogy a N. Várraegyék semminem com-

missáriusokat és tiszteket nem tartja mellettek, gondvise-

letlenül az élésnek szükséges adminivstratiójában száma nél-

kül való fogyatkozások ; az ilyetén panaszok is a midjn

intimáltatnak mostani absentiámban, jó rendet abban is

szabni s az oly N. Vármegyének intinuílni méltó leszen.

Octaro: A portális szekereket a beadott panasz szc-

rént a hol az hadak magokti megtartóztatták, avagy azok

helyett oly képtelen summákat exigiíltanak : azok megbizo-

nyosodván, a kik abban tapasztaltatnak, a szekerek és a

vont pénz restitutiójával corripiáltassanak.

.'>""• jNIár szokásba vétetdvén uémclly hadi tiszteknél

a kiadott Regulamentum tenora szerént számokra engedtetett

vacans portiónak exactiója ; melyet, hogy a szegény lakos

ne kedvetlenéttessék, — elladván magát tiszt ellen ezen

panasz is — Mlgos (íenerális uiam eltt nu'dio tempore, a

közakaratbúi itt Sümegen lett determinatónk szerént, míg-

len a följebbvaló instantiák t()l kegyes resolntióm nem érkéz-
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hetik, H lakosuknak satisfactiót tétetni, továljbi exactiót(31

az oly tisztet inhibeálni Kegyelme, tndoni, el nem mnlat ja.

jQmo. Megtekéntve azonban a följebb emiétett, mezre
kívántató artliollériának minem szükségét és fogyatkozását,

mivel annak praeparatoriumi felállétására N. Kszög városa

is eoncurrálni obligáltatik ; hogy azon várost ad praestatio-

nem praestaiid(jrum compellálhassam : a fogyatkozásokrl,

necessariimiokrúl Mlgos (ienerális uram teljes informátióját

utánnam elvárom.

IP Jóllehet némely N. Vármegyékben nem kedve

szerint eshetik m vitézl rendnek (a hol tudniillik ekkoráig

nagy mértékkel icqniráltak), a pozsonyi s kszögi mér-

tékek szerint ezután mind magok s úgy lovaik tápláltatá-

sának nmdelt continuátiója : de mind Regulamentum s mind
közakaratbúi a N. Vármegyék rövidsége eltávoztatására

a lett végezés szerint mindcínütt a pozsonyi és kszögi

mértéket acceptálni, azokhoz nem egyenlt pedig al)rogálni

tanácsosb ; melyek szerint ha mely tiszt alimentatióját venni

recusálná, panasz jvén ellene, abbeli excessusáért corripiál-

tassék és tovább i\ militia által leend usussa a másféle

mértékeknek tilalmaztassék.

/.^"- Mivel a N. Vármegyék obligatiójokhoz képest

mindenütt a rossz utakot és elromlott hidakat emendálni

tartoznak ; mely, jóllehet a mostani concursusban intimálta-

tott követ uraiméknak : mindazáltal, hogy annyival is hama-
rébb niegkészüijíin és csináltassák, Mlgos Generális uram
intimátiója által azon közjót admaturáltatni, kiváltképpen

a zalavári hid reparátióját, mint elsbb szükséges munkát,
instituáltassa Kegyelnie.

1H"- liadvány Ferencz nev hadnagy ellen szaporod-

ván a gyri és komáromi szegénség által elttem tett elhal 1-

gathatatlan panaszok, elkövetett excessusi és istentelen cse-

lekedeti végett ; ki is, hogy érdemesképpen megbnhdjék,
megarestáltatván, annakutánna Kegyelme judieialis. ellene

instituálaudó processussal conveniálni és comperta facti

veritate, véle procedálni avagy csak azon okbúl is Mlgos
Generális uram ne sajnáljon, mivel N. Komárom, magam
N. Vármegyém szolgabiráját s azon vármegyében lév sze-

génységet merészlette zaklatni, búzni s vonni ; mely szolga-

biró, tudom, Kegyelme intimati('>jára s paiaucsolatjára

informálni rossz cselekedetérl s injuriájárúl a Mlgos Urat
el nem mulatja,

14^"- Annakfelette Rogoz János, T. N. V. Telekessi

Török István senator és fcolonellus uiam regementjebéli

fhadnauva. a militaris regula ellen minem vastau bátor-
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sáí^gal inerészlett elkövetni, (a inmt iiiformáltatomj ; iszo-

nyodva kelletik tudnom, hogy ezeltt nem régen T. N. V.

Balogh Ádám brigadéros és coloncllus uram, mint akkori rába-

és tóközi commendáns (általi mezei strázsára rendeltetvén,

minden intimatió nélkül z<ászlóstúl azon strázsárúl az ott lév
had veszedelmével elment ; annak utánna és nemrégen azeltt

hasonló pertinaciátúl indéttatván, elttevaló tiszti hire nél-

kül s akaratján kívül a Nyúlásra prédáért ugyan egész sere-

gével fölmenvén, sok katonák lovaik elmaradásával nem kevés

kárba ejtette alattavalóit ; mely cselekedeti végett intimálva

vagyon Fekete István colonellus uramnak, mint commen-
dánssának, hogy inquisitiót in praemisso casu peragái tasson.

A szerént azon hadnagy ellen militaris processust itten

instituáltatni és dolgában subsequálandó determinátiót hoz-

zám transmittálni, gyakran eralétett Mlgos Generális uram
ne sajnálja.

y.V"- A tihanyi apátiír és az ott lev lakosok között

már egynéhány esztendiül fogva fennforgó villongás s gy-
lölséges egyenetlenségek, debito modo effrenatum et compla-

natum inter partes etc. sopiáltassanak, s nékem is több-

több alkalmatlanságom ne szaporodjék : kívántam specialiter

azon causát Mlgos Generális úrnak recommendálnom, hogy

az Kegyelme által mostan praefigált terminuson ex asse

maga revideálván, a törvénynyel és igazsággal egyez deter-

minátiót mindkét részrl tegyen, mely szerént ezután mind
az apátúr vagy a lakosok magokat alkalmaztathassák.

Midn azért ezen praemissáknak suo modo szükséges effec-

tuátióját Mlgos Generális uram szorgalmatos dexteritássának

recommendálora, relátiók reportumát Kegyeiméti elvárom.

Dátum in praesidio Sümeg, die et Anno, ut supra.

Die vif/esima sexta. Ex secretaria Excellentissimi Do-
mini Comitis, Domini Danielis Esterhás nihil expeditu^m.

Die 27. ejusdem. Intimáltatott T. N. V. Balogh Ádám
brigadéros colonellus uramnak, hogy az Kegyelme ezere-

béli Szabó Miklós nev tizedes alatta lév, katonákkal,

a minem im])otust Egerszegen lakozó Szabó Ádám pinczé-

jét, cselédestül bent lévén, magok hatalmasul felgyújtván,

tettének : az eránt a megirt injuriált félnek, comperta rei

veritate, minden haladék nélkül elégséges contentátiót adas-

son
; másképi^en az Kegyelme katonái, mint afféle gyújto-

gatok, Kegyelmes Urunk Felsége Edictumában deciaráit

büntetést el nem fogják kerülni. Dátum Sümeg, etc.

Eadein die. Intimáltatott T. N. V. Balogh Ferencz

sümegi commendáns uramnak, cum tali tenoré : Hogy Mlgos
Fraknai Gróff, Dunáninnen lév földnek Fííenerálissa, Ester-
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hás Antal uram Nga nékem kiadott intimatiója s com-

missiója szerént, elsben is a megirt várnak mindennem
fogyatkozásirúl, úgy a benne lév, mind öreg és apró muni-

tióirúl, artollériájárúl, benne lév rabok számárúi genuine

informáljon, azután tudtomra adván a praesidiumnak egész

constitutióját, benne lév íivarnizon számát, mutasson abban

is m<')dot : miképpen lehetne legjobban, az országnak könnyebb-

ségével is, a megirt gvarnizonLt] interteneáltatni ; külömbet

sem cselekedvén. Dátum Sümeg, etc.

Eadem die. N. Szelestey Ferencznek, Kszögre menvén
;i maga dolgában, egy passus adatott cum simpiici tenoré.

Eadem die. T. N. V. Bezerédy János uramnak egy

passus cum simpiici tenoré, Andráshidára emberét hogy

küldötteaN. Zala Vármegye gylésére, bizonyos dolga végett.

Eadem die. T. N. V. Bogyai György N. Zala vár-

megyei viceispán uram levele érkezett, cum tali tenoré

:

Szent-Grróton túl menvén a gylésre, elltalálék nyolcz

szekeret, abrakkal, tyúkkal, lúddal és éléssel rakottakat,

melyeket szent-gróti hadnagy Sárközy János, Kisfaludy

uram ezerébül, hajtott bala^inczi quártélyábúl, zászlótartó-

jával Sikl(')sival együtt. Ezen compániabéli strázsamester is

ma vitetett már Trjére négy szekérrel, Pál Kovács nev.
Ezen nyolcz szekeret arestálván Szent-Grróton, míg Excel-

lentiád fel nem szabadítja, vagy Sümegre nem parancsolja.

Ha ezt megtarthatják : azután is elkövetik efféle huzást-

vonást ; kitetszik, mit mivelnek quártélyjokban ; tudom, bizony

ott is ettek, ittak, abrakoltak, s mégis haza is takarnak.

Ezt alázatossan akarám Excellentiádnak tudtára adnom,
lássa Excellentiátok, mit cselekeszik vélek ! Szent-gróti mez-
rl, die et Anno, ut supra.

Eadein die. Adatott parancsolat Szent-Gróton lakozó

Pacsay Györgynek sub tali tenoré:

Szent-gróti mezrül mai napon datált Bogyai György
viceispán uram levelét vészem, melyben panaszolkodik

Kegyelme, hogy Kisfaludy László colonellus uram ezerebéli

Sárközy János nev vicehadnagya, zászlótartójával Sikló-

sival együtt, abrakkal, tyúkkal, lúddal és másféle éléssel

rakott nyolcz szekereket Szent-Grótra balatinczi quár-

téllyábúl hajtott ; más fell Pál Kovács nev ugyanezen
compániabéli strázsamester hasonló négy szekereket vitetett

Trjére ; mely emiétett viceispán uram quaerulosa detectió-

jára nézve mindjárt nálom lév Szanyi János, N. Zala Vár-
megye esküdtjének megparancsoltam, hogy Kegyelmed mellé

adjungálván magát, a megírt szekereken tanáltatott akármi
névvel nevezend mindennem állapotokat exacte conscri-
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báljoii. JvíIk'Z k(''j)L'.st akartain pracsciitiljus Kíígyelmediick i-«

intimálnoni s egyszersmind serio demandálnom is, hogy

Kegyelmed megnevezett esküdt urammal együtt mindjárt

és azonnal oly modalitással conscrihálja s investigálja is.

tudniillik: minem, lionnéd hozott pénzen vett, vagy húzott

s vont állapotok legyenek-e? debito modo connotálja, meg-
parancsolván szóval föntnevezett vicehadnagy, zászlótartc)

és strázsamester ui'aiméknak ; valamég ez eránt való dispo-

sitiómat nem veszik, mindazoknak hatalmassan le(»nd elvi-

telétl és distractiójátúl supersedeáljanak. Hasonló moda-
litással conscribáltassa Türjére vitt négy szekereken lév
portékát is, s conscribáltatván, az egész szekereket, valahová

valók, visszabocsássa, feltévén azt is: lionnéd val('>k legye-

nek? A portékát pedig mindenikrl lerakatván, még dispo-

sitiómat nem veszi eránta, tartsa kéznél. Melyeket így vég-

ben vivén, mindenekrl engemet informálni mentlhama-
rébb el ne mulassa, übserválja mindazonáltal Kegyelmed,

hogy ha ezután is több efféle szekerek, vagy álhqiotok szent-

gróti, türjei s más több passusokon általhozatuának,

mind arestálja s ad normám hornm conscribálja is. Dátum
Sümeg, etc.

Ecuhui (de. T. N. V. Balogh Ferencz sümegi com-

mendáns uram sümegi praesidium eránt vah') informátiója

jött, mely ekképen következik

:

Mlgos (jlenerális, Mezei-Marschall-Locumtenens, jí'»

Kegyelmes Uram ! Mai napon Ngod orderét vettem tartoz('>

alázatossággal, melyben mélt()ztatik ^'god kegyessen paran-

csolni, hogy ezen gvarnizonnak mindennem constitutiojá-

rúl, czeigházban találandó munitió s úgy az egész artol-

léria mivoltárúl, hajdúk és rabok számárúi, nemkülömben
a várban lév annouárúl s annak továi)bvaló administia-

tiójárúl teljes informatiót adjak Ngodnak. Melyhez aláza-

tossan kívánván magamat alkalmaztatnom, praesentibus ríivi-

deden akarám Ngodat informálnom.
/'"" Xgodnál világossan constál Sümeg várának alkal-

mas capaeitása és cireumferentiiíja : melyhez képest a tör-

ténhet formális obsidiónak idején belé illik s kívántatik is

3 compánia hajdú ; tudniillik azon 3 compánia három clas-

sisba rendi'ltetvén, az els az approsoló ellenség ellen unta-

lan a b:ístyákrúl szüntelen tüzelni, a második az elsnek

idején való megváltására a piarezon kész rendben állani,

s harmadik pedig a chazármátákban ételen vagy más nyugo-

dalmain pihenni. De
•^''"- a mostani üdben ezen praesidiumban untalan vah*

hitves (hites) hajdú vagyon, a v:ilt('>kon kívül, f- és alacson-



881

tisztekkel e<í,vütt N" 105
pattantyús X" 10

ács N" 2

kovács N" 1

lakatos X" 1

kmíves N" 2

kéményt isztétó N" 1

Melly tészen személyt N" 122.

Ezen 122 személynek vagyon naponként
orális porti()j;i N" 167' «

Váltó hajdúság a rabok számához képest hol tííbl).

hol kevesebb ; kihez képest

S*''"- tett vala ugyan T. Hiidi Jj'ó'commissárius Szent-

Györgyi Horváth Zsigmond uram oly tetszetes (?) rendelést,

hogy az alkalmatlan váltó hajdúk helyett continuuskodó

hajdúság álléttassék pleno numeio T. N. Somogy Vármegye
cassájábúl, (mely vármegyebéli lakosok az ellenség ditiója

alatt lév személybeli zsoldosok álléttatásátúl a szigetvári

(Tcnerális által inhil)eáltatnak) ; mindazáltal azon somogy-
ságbéli pénz is pro hic et nunc a mezei hadaknak assig-

náltatott. Instál azért általam alázatossan a gvárnizon

Ngodhoz azon stabilis hajdúság álléttása vagy fogadására

rendelend médiumok eránt. Mely hajdúság

4^"- ha ezen alázatos instantia szerént 300 szenu'lyre

extendáltátik, minden compániában 1.50 szímiélyt számlál-

ván, kívántatnék egy holnapra

liszt kila 232
só pedig 2.S2 font.

felesztendre pedig kívántatnék liszt

köböl ... N" 1392.

só pedig ugyan félesztendre 13 mázsa 92 font.

Egész esztendre per consequens in duplo: hasonló-

képpen számláltatik a husbéli portió is.

Várban actu lév annonának consignati(')ja :

liszt és gabona vagyon kila 1200
egész szahmna N" 15

bor. ak('» N^' 184
pirétott hs, miízsa N" 8

pálinka két hordócskában akó -4

só közönséges k N" 145
fa közönséges szekérrel circiter N" 100
víz a két cisternában circiter akó 5000.

niAT.Y K.U.M.\N : ESZTKIÍIl.V^ZY A. r\i:i)Kl K(''NYVF.. 56
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Ugyanezen vái'ban J(nö iminiti(')iiak consignáti(3ja

:

Felkészéttetett 3' ^ fontos nlóhisu álgyu

vagyon ^" á
Itcm, 3 fontos glóbisu álgyu N" 2

Ugyan Sümeg várálj.in 2 fontos glóbisu

álgyu N" 7

Item, egy fontos glóbisu N" 7

Kartácshoz készíttetett álgyu, egyik 14

s a másik H fontos álgyu N'^ '2

H'öldön, haszontalan hever, gyújtó lyuka

kiégett, de mestere által könnyen ré-

pa rálandc') két fontos álgyu N" 2

N« 22.

Ugyan .Sümeg várában 5 szakállosbúl

áll(') kész seregbontó N" 5

Kész szakállos N" 30
Kan(')tos mnskéta N" 30
Labda hány (> mozsár N" 4
Bombaliány(') mozsár N** 2

Puska])or circiter mázsa N" 25
Ólom, mind glóbisbiíl álh'), igen kevés, cir-

citer mázsa 3.

Elkészíttetett tóltés N" KUii.

A 1 g y ú g 1 <) I) i s o k :

3' ., fontos glóbis X" 19

fontos glóbis N" 223

2 fontos glóbis X" 231
2' , fontos glóbis N" 217

1 fontos glóbis N^ 500
• , fontos gl()bis N° 350

Kézi gránát N" 90
Mozsárba vah') gránát N" 60

IJomba N" 22.

Ezen feljegyzett munitió számához képest az (tlom

igen kevés lévén, Ngodnak instál alázatossan a vitézl

rend az ólomnak szaporétása végett ; avagy pedig, úgy tetsz-

vén Ngodnak. ilyen fogyatkozásnak idején méltóztassék

Ngod a 'V. (\)mmissariatuss;»g által cgyoidö íireg gh'tbi^t

szereztetni.

Az anuona consignatiójábúl kitetszik tapasztalt cse-

kély volta a várban lév száraz húsnak ; hogy azért her-

telen történhet héiekesztésnek i<lején a húsból ne légyen
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fogyatkozás: méltóztassék N.ii,od a T. Coiiniiissariatussáji'

által vagy 60 darab szaivasmaihát coiisignáltatni, melyet

untalan piréttatván, általa a következend fogyatkozást prae-

caveálhassa a vitézl rend. A mint,
"/" hogy ezen gvárnizon annona és tizetésl)eli teljes

subsistentiával lehessen: nem Ítéltetnék tanácstalannak lenni,

ha iSTgod tapolczai és sümegi fiscalis-malomI)éli gabona-
vámot, ugyanezen dioecesisben proveniáland() tizednek na-

gyobb részével együtt eíien gvárnizon számára praecise con-

signáltatni parancsolná; úgy hasonlóképen a fizetésre nézve

Balaton mellett pioveniáland(') decima-borokat, tapolczai és

sümegi korcsmával egyedül az itt subsistáh'i vitézl i-end

fizetésére applicáltatná Ngod. Kihez accedál,
Qto. hogy jóllehet az állhatatos hajdúság fogadásában

untalan iparkodunk; de mivel a fogadottaknak igen ritka

a fizetések, s a fogadatlanokat ivedig, üres consolati()val

lévén, a szolgálatra vigasztalás nélkül nehéz serkengetnünk :

azért az elbbi punctumban tett alázatos instantiánk effec-

tuálása, eránt általam Ngodat továbbá is kéri a vitézl

rend. Mert ugyanis
pno.

j^ nilt esztendben jóllehet nagy reménységbeli

biztatással alkalmas számú hajdúságot fogadtunk : de látván

a fizetlenséget, a közlegény, mihelen valahová commandéroz-
tatik, azonnal szökéssel sértegeti itt letett hitét a fizetet-

lenség miatt. A minthogy
S""- valóságos dolog, hogy miulta az Úr ez praesi-

diumot Fölséges Urunk kezébe juttatta : mind az idti
fogva a közlegénynek két holnapi fizetésénél töl)b fejéi-

pénzül és gabonául nem adattatott, a tiszteknek pedig

semmi fizetés és vígasztal.-isok nem volt. Reiteráljuk azért

instántiánkat Ngod Mlga eltt : a T. Commissariatusságnál
méltóztassék Ngod fizetésünk folytatását kívánt rendlien

vétetni.

9"°- iSalétrom-csináláshoz s a várban kíivetkez cha-

sarmatha s más éi)ületekhez szükséges materiálék öszvö-

liordatás.'íra szükséges volna untalan 2-J- szekér s annyi
gyalog-ember, melyeknek effective való untalan beszolgál-

tatását, böcsületemnek sérelmével, jóllehet nagyon exagc-

rálta T. N. V. Bogyay György viceispán uram maga
propositiójában : de annyira elt;tntorodott Kegyelme abban
az igazságtól, hogy nemhogy azon á4 szekereket gyalog-

emberekkel együtt continue az én requisitiómra statuálta

volna Kegyelme, de st most actu Exiellentiátok jelen-

létében sem statuálja: aminthogy nem 24 szekér: de egy

emb(U-. se egy szektM- nincs a salétromos hííznál. s csak a fa-



HH4 KÍ'ííOII.KK.

li<)r<liisi;j is. az élést liozc) szekereseket, luaihájok nyomor-

Lííitásával kéntelen vaf^yok sanyarjj^atnom. És így
/O'"" nyaka szakad az ü Kegyelme ellenem tett pi«»-

positiójának ; mert jóllelu't a közszol^íálatia nézve egy gya-

log-nu'v<'st vagy félszckcict sem hajtatfam be az ö Ke-
gyelme requisitiója nélkül, de a volt füinialilnis gyakorta

a választ: »Jühh oolud, liazamennételc s Icapáltatnátolc ; nem
Icuritcznah aó a vár. hanem a zöld errfö!« Mely szók nem
az 24 szekérnek untalan való beszolgáltatását biz<myétanák.

de j() vért se csinálnak az emberben.
11'""- Osobáncz várában jólleliet 8ü hajdú 2 álgyuval.

egy pattyantússal (/t/y) és ahhoz elégséges poiral és ólommal
rendeltetett ; de mivel azon várban lév épület az ellenség ál-

tal f 1707. i teljességgel elrontatott s következ(jkéi)pen a cisterna

((juod essentiale els), teljességgel megfogyatkozott : ezért

csekély Ítéletem szerint javalom azon várban csak egy trac-

tusnak megfödetését, mely által a cisterna subsistálhatna,

vagy egészlen vah) demolitióját ; mert ha neutrwm lészen:

fél, netalán az ellenség, alatta történt gyalázatja megboszu-

lására nézvést történhet diversiója alkalmatosságával újol>-

ban impetálja, s ámbár megvételével nem dicsekedjék is,

de a tractusban lév lakosoknak uto]s('> rondást okozhat.

Dátum Sümeg, etc.

Díe V'S'. ejiiMeni. '\\ N. V. Horváth Zsigmond director

uram által azon sümegi commendáns uram informatiójár.i

lett válasza ekképen következik

:

Minthogy itt való commendáns uram az ittvahi

constitutiókrúl Ngodat int'oimálván, kiv;in luírom comjjaniiít

ezen praesidiuuinak megtartására ; ez állván a Mlgos Gene-

rálisság disjjositióján : a mint resolváltatik, igenis, félesz-

tendre való élést azonnal a várban helyheztetni el nem
mulatom. Minthogy annyi élés actu is vagyon a várban,

lészen hátramaradás a friss húsnak elhíllét.ísában, a széna

fogyatkozása miatt. — hanem i)iréttani valót parancsoltam

H ökröt adatni; kit Isten távoztasson, ha az ellenség erre

jíinnc: akkoi- is, a marha bv lévén, azonnal lehet succur-

rálni és behozatni.

A munitió dolga és ahhoz való re(|UÍsitumoknak admi-

nistratiója nem illetvén a T. Commissariátusságot : ügy
tudom, a Mlgos Generálisság oly dispositiót fog tenni, hogy

annak rövidsége, a Dunántül való helyre hozattatik ; egyéb-

ai;ínt ha íiveg kézi gránát és glói)is fog kiviíntatni : olyat

a/, tivegbíínyárül lehet szerezni a T. Administratio .íltal.

Jólleliet ugyan commendáns uram némely hajdúkat

ícgadott T. N. Somogy Vármegye assecurátiójára: de mivel
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a Mlgos Geuerálisság a sümegi gváinizoul)íin annak ide-

jén szükséges hajdúságot a mezei N. Rjgementekbül resol-

válta kiálléttani: azért ezen N. Somogy Váímcgye pénzbéli

contingensét assignálta a mezei hadaknak.

Hogy penig bizonyos fiscalis jószág ezen gvárnizon

füzetesére excerpáltassék, a sem lehet, lévén Mlgos Magyar-

országi Fögeuerális uramnak oly rendölése, hogy az ország-

béli jövedelmek in cnssani Regni desummáltassanak s con-

sequenter sümegi gvárnizonbéli vitézl rend is onnéd vár-

hatja füzetesét, mint más t. regementbeli vitézek.

A mi a salétromos házhoz és gvárnizonhoz szük-

ségesképpen kívántató 24 szekeret, annyi gyalog embencl

együtt illeti: mai alkalmatossággal megirtam ezen T. Zala

Vármegyének, annak fogyatkozás nélkül való effectuátióját

;

nielyl)en ha fogyatkozás láttatnék: magam többet a tájon

lévén, szorgalmazni elhíUéttását el nem mulatom ; úgy

hasonlókéj)pen a csobánczi gvárnizon eránt lészen gondom,

hogy csak egy tractust is, ha zsindöllel nem is, legalább

náddal megfödettetem ; melyben helyheztetett vitézl rend,

hogy félesztendeig de annona subsistálhasson : vagyon eránta

általam kemény ])arancs()latom Farkas János commissárius

uramnak, hogy azon tractusoknak megfíidését, s úgy az

annona administrátióját két hét alatt effectuálja. Dátum
Sümeg, etc.

Eadem d'ie. N. V. Bessenyei László vicecolunellus

uramnak, hogy jóllehet Kegyelmétl, mint akkori üdoben

loboncztúl s consequenter ellenségtl, némely elvitt lovait

néhai Heránt András kótyavetyén megvette, most pedig,

hogy Kegyelme is Confoederatiót amplectálván. Fölséges

Urunk hívségére hajlott, s azalatt megismc'rt lovait emiétett

Heránt Andrástúl propria authoritate hatalmasul elvitte:

helytelenül s törvénytelenül cseleke lett. Arra nézve nem-

csak a maga elvitt lovairúl Heránt András íizvegyének

teljes satisfactiót adjon, hanem a mely az özvegy saját

lova volt, azt is csikóstul visszaadja, hogy többé eránta

a Mlgos Fgenerális uram Nga ne búséttassék ; kübim-

ben törvénvessen is kéntt^len lészen Kegyelme megadni.

Dátum Sümeg, etc.

Die V'.V. eJKsdcin. 2\. \'. Sándor László uramnak,

maga dolgában m(>uvén Pápára, adatott egy passus more

solito.

Eadcin dic. N. V. Viísárhelyi István uramnak. K-
szögre menvén a maga dolgában, siuiilitej- cL'y passus

adatott.
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Difí ÓVA ejusdeiii. Nihil expeditum, sed hoc notabile,

([uod Ilhistrissimi Domini Generális sigillum secretum sit

pcrditiim Siiiiicghini.

Dic ö'/. ejuí<(lem. Nagy-Czenken lakozó Tóth Ferencz-

iiek egy passiis. ugyan Nagy- és Kis-Czenkre, a Mlgos Úr
Nga jószágában küldetvén.

Eadem die. Szakács Péternek, Pápára vitetvén magát
gyógyéttatni, egy passus, lígy hogy falurúl falura forspont-

béli alkalmatossággal vitessék, mivel a ]\llgos Fögenerális

Gróff Esterhás Antal Ur ö Nga szolgalatjára jvén, eltörött

az lába néki.

Eadem die. Érkezett T. N. V. Szekeres István colo-

uellns uram die 27. Khédérül datált levele a Mlgos Úrhoz

;

melyben adja ö Ngának tudtára, hogy Darnay István male-

factort, ugyan Kegyelme ezerebéli katonát, minthogy

cseszneki fogságban lévén, T, N. V. Veszprém Vármegye
viceispánja^ Acsády Pál uram által kezességben kivétetett,

a Mlgos Úr parancsolatja szeréut Füredre, N. Zala Vár-

megyében lévben, pro 13. et 14. affuturi Mensis Februarii

Anni modo currentis juri nem statuálhatja, hacsak Nga
emiétett viceispán úrnak nem parancsol eránta, mivel

óberster ui-am nem tudja, hol légyen, hanem viceispán

uram ; melyi-e nézve

Mensis Februári u s.

Uie 1'""- Fí'hraarii. Emiétett viceispán uramnak
adatott parancsolat cum tali tenoré:

Mit Írjon Szekeres István colonellus uram ezeltt

cseszneki fogságban tartatott s most Kegyelmed kezessége

alatt kivétetett Darnay István malefactor katonája eránt.

az Kegyelme levelébl értem. Minthogy azért hol légyen

azon katona most ? Kegyelme nem tudván, Füredre, N.

Zala Vármegyében lévben pro 13. et 14. ac subsequenti-

bus presentis Mensis Februarii Anni niodo currentis juri

nem statuálhatja: annakokáért, másképpen is Kegyelmed
kezessége alatt lévén, a megnevezett malefactort terminum
locumve prescriptum absolute juri statuálni el ne mulassa

;

bizonyos lehet Kegyelmed abban, hogy ha annak revisiója

a. N. Vármegye jurisdicticját illeti, s nem az hadi rend

törvényének folyását, attúl supersedeálni fogok. Dátum
Sümeg, etc.

Eadem dic Mlgos Fögenerális Gróff Esterhás Antal

Úrnak Ngának literae sub hoc tenoré:



ISÍgod mlgos levelét de dato 31. Januarii Jveszthelj-

röl, tartozó kötelességgel vettem; melyben hogy jóllehet már
azeltt még Devecserben sümegi commendáns uram által

li sümegi praesidiumnak fogyatkozásirúl Ngod informál-

tatott légyen, írja Ngod : mindazáltal én is 25. elapsi Mensis

Januaiii Sümegrl emanált Ngod mlgos orderét effectuálni

akarván, annak els punctuma szerént a megirt praesidium-

nak mindennem constitutióirl, úgy fogyatkozásirúl is

commendáns uram által magamat scriptotenus informál-

tatván, kívántam Ngnak igaz kötelességem szerént alázato-

san repraesentálnom. Colonellus Kisfaludy László uram
tiszteinek excessusit nékem is repraesentálván Bogyai György
viceispán uram, tudom, hogy Ngodat bvebben fogja erán-

tuk informálni, és mivel Kegyelmes Urunk Fölsége kiadott

Regulamentuma els részének s 10-ik punctumának (hogy

generalibus terminis volna) világossabb declaratióját scripto

Ngodtl nem vehettem, hanem csak T. N. V. Horváth

Zsigmond uramtl sz(')val értem, hogy az in eum casum

szóllana, a midn Ngod jelen nem volna; ehhez képest

a megirt excessusoknak megorvoslását Ngod praesentiájában

oda kellett relegálnom, s reménlem, oly remediumot fog

Ngod tanálni, melylyel a megirt tisztek és a N. Vármegye
közt lett indifferentia complanáltassék. Dátum Sümeg, etc.

Eadem die. 'N. V. Martoufalvai György uramnak
maga bizonyos dolgai eligazétása végett N. Gyr, Sopron,

Vas, Veszprém és Zala Vármegyékben Kegyelmes Urunk
Fölsége jurisdictiója alatt lév helységekbe menvén, ada-

tott egy passus, ea etiam ex conditione, hogy városi és

falusi birák erga praeviam honestam ejusdem requisitionem

barátságos gazdálkodással legyenek.

Bie V. ejusdem. Mlgos Generális uram ö >iga T. N.

V. Bezerédy János, ISÍ. Tolna és Baranya Vármegyék vice-

ispánja uramnál volt ebéden. Nihilominus eadem die nihil

expeditum.

Die S. ejiisdent. 'N. Komáromi Zsigmondné asszonyom-

nak, hozzátartozandóival együtt egy passus Ladányban,

N. Fejér Vármegyében, onnéd Füredre, hoc quoque inserto.

hogy erga requisitionem praeviam honestam szállás-adással

s barátságos gazdálkodással falusi l)irák legyenek.

D/e 4. ejusdoti. Intimáltatott N. V. Bessenyei László

vicecolonellus uramnak sub tali tenoré: hogy a minem
instantiája van Vajdai Péter katonájának pacsai Molnár
Péter és Fillyér Gergely jobbágyim ellen, arrúl nékem
teljes informatiót adjon, minthogy én vagyok impendens

birája jobbágyaimnak, ha látom pretensiojuk igazságát.
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satisfactiót adatok; coloiiüllus iir.mi pedii; annak h;itaJ-

masúl leend execiitiójátúl su})('rsede:íljon. M;ís az, Kovács
Dani, ugyan pacsai jobbágyom mi okbúl gyanakodjék Bér
Imre és Förliéncz Andor Kegyelme katonái ellen l)izo-

nyos pénzének elveszése végett, Kegyelmének meg fogja

beszélleni. Az eránt is serio intimáltíitik megirt vicecolo-

nellns uramnak, hogy katonáit ellállétván, annak módja
szerént jobbágyom praetensiójában meghütöztesse, s lia

vétkeseknek tanáltatnak lenni a katonák, satisfactiót adas-

son. Dátum Sümeg, etc.

Eadeni die. Pacsai parasztembereknek, kik is a Mlgus

r Nga jobbágyi lévén, mentenek Devecserbe a Mlgos
Fgenerális Úrhoz Nghoz protectióért, egy passus oda

és vissza Pacsára adatott simplici tenoré. Dátum Sümeg.
Eadem die. Horváth Palkc) és Takács Pál.^ Mlgos

Generális Úr ö Nga embereinek által a Dunán Újvárba,

onnéd Fülekre, s visszajövetre is egy passus ciim soliti>

stylo. Dátum Sümeg, etc.

Die ö. ejusdem. Inclyto Comitatui Veszprimiensi lite-

rae sub hoc tenoré

:

Salutem et ofíiciorum meorum commendationem. Ke-
gyelmetek 4. praesentis Pápán particularis congregatiójábúl

datált nékem szóló levelébl értem, hogy T. Fodor Lászl('>

colonellus uram óbrist-laidinántja ugyanazon congregá-

tióban bizonyos orderemet egynéhány compagniáknak T.

Bezerédy Imre brigadéros uram mellé vitele végett s azon

compagniák alá administrálandó szekereket producálta

volna ; nem tudom ugyan, vagy nótárius uram uic^gfeledkez-

vén, más neve lielyett az enyimet olvasta, vagy^ ha talán

(a mint gondolom is) a Mlgos Generális és Úr o Nga
secretariájárúl exjiediáltatott, onnand remélheti a N. Vár-
megye mediumját : kihez képest a N. Vármegye hozzám
küldött követjeit is ö Ngához relegáltam, irtam magam is

a parte ez eránt ö Ngának. Dátum Sümeg, etc.

Eadem die. Devecserbül emanált Mlgos Fgeueralis

Gróff Esterhás Antal Úr ö Nga ordere a Mlgos Úrhoz
ö Ngához érkezett ugyanazon naj) Sümegre : mely követ-

kezik ekképen

:

Jóllehet -A följebb elmúlt napokban adtam vala Sü-

megen létemben bizonyos, egynéhány punctumokbül áll('»

intimatiómat Kegyelmednc^k, melynek is ottan deciaráit

tenora szei'ént, ha egy vagy más interveni;ilható considera-

tiókbúl s akadályok miatt azon intimált dolgok in aliqua

parte nem effectuáltathattanak volna : azoknak illendképen,

jó, rendes, tíirvényes végbenvitetések tovább is Kegyelmed
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méltóságos úri tetszésének recommendáltatnak, oly speciális

observatióval mindazáltal, hogy modo et ordine convenien-

ter a midn levideáltatni fognak, detcimináltassanak ugyan*

a N. Haza törvényes útja és a közigazság szerént iinaliter

is, de azon linalis determinatio ante íiendam relationem

inter partes litigantes ne pronunciáltassék, kívánván magam
is Kegyelmed bölcs opiniójával együtt adnom a dolgok

megtekéntésének alkalmatosságával azok ersségére senti-

mentumomat.
És minthogy tetszett Kegyelmed líri kívánságának

Fölséges Urunk kegyelmes akaratja által kiadott Regula

-

mentum els részének tizedik periodussát kérdésbe venni

s annak declaratióját cum cxplicatione maga méltóságos

sanctiójának ezután kívántató continuatiójára Írásom által

kívánni
;
jóllehet azon periódus elégséges declaratióval styli-

záltatott : mindazáltal, hogy ebben is Kegyelmed kérdésének

teljes elégtétel adassék, szükséges praxisa úgy tenorizáltat-

hatik, hogy midn a Districtualis Grenerális mezei szolgála-

tokban, néha etiam extra districtionem suum, távul lév
idegen helyeken a hadi munkában foglalatoskodik, ob abseii-

tiam sui azonban districtussában találtotható X. Várme-
gyék és elmaradó hadak közt valami tíirténhet egyenet-

lenségekkel a N. Haza szükséges szolgalatja káros rövidsé-

get ne szenvedjen, st mentül gyümölcsössebb haszonnal

a fogyatkozások s rendetlenségek remediáltassanak : akkor,

mint Principálissának helyét tart(), személyét repraesentáló

Yicegenerális uram hivataljának s obligatiójának a prae-

missák incumbenter illendképen competálnak, de oly kor-

mányozással, hogy mindenekrl számadásképpen teljes relátiók

a Districtualis Generális eltt mentlelbb reportáltassa-

nak, melyek szerént a Districtualis Generális is eltte

való Principálissinak számot s genuina informatiót, melyre

egyátoljában köteles lévén, adhasson.

Ugyanezen elmulathatatlan consideratióra és a dolgok

mindenfelé szorgalmatosb vigyázására, quasi in medituUio

szükségesnek Ítélvén Íí.egyelmed úri személyének Vázsony

várában alkalmatossabb mai'adását : kívántam praesentibus

az alsó plágán vah) praesidiumok s hadak fogyatkozásinak

jó rendbe hozattatását is újobban Kegyelmednek recom-

mendálnom ; lévén magam személyének. közelel)b voltomhoz

képest, az e tájon és a Rábán följ ül lév hadak s inter-

veniálni szokott occurrentiák gondviselésére speciális gon-

dom és reílexióm, hogy az oda-alább kívántató szolgálatban

is rövidség valami módon ne következzék : Kegyelmed sze-

mélve sz(Tént Palota. Csikvár és simontornvai districtust
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raegtekénteni ne terheltessék ; elsben is rendbe vévén a si-

montornjai praesidinm mivoltát, ott lév coniniendáns N.

'V. Horváth Ferencz mámnak hivataljához képest kemény
instrnctiót Kegyelmed adni méltóztassék, hogy nem a/

ekkoráig jíltala practikált rendetlen jelekkei, hanem mentl
csinossabban s hasznossabban kormányozni igyekezze azon

praesidiiimot és abban lév vitézl rendet ; és mivel sen-

kinek frai-compániát tartani maga szabad akaratja sze-

rént nem placidáltatik : Keszy János névü hadnagygyal

az ott praesidiiind)an ekkoráig emlétett commendáns nram
mellett liever volinitér-katonaságot orderezze Kegyelmed
brigadéros Balogh Ádám nramhoz ; vagyon intimátiójábau

emiétett Balogh Ádám uramnak, hogy ezerébül, a mennyi

kívántatik, változva annyi szánni lovasokat rendöljön a prae-

sidinm vigyázására; s ha ])edig valamely oly alkalmatosság

adván ell magát, valami ])róbát most hamarjában atten-

tálhatna brigadéros Balogh Ádám nram directiója alatt

lév katonasággal : oly ordert, mely szerént tudhassa pr(')bá-

ját elkövetni hasznossan, Kegyelmének adni, reménlem.

nem terhelt(!tik Kegyelmed. Informáltatom azonban, hogy

még valamely sánczépítés is kívántatnék azon simontornyai

praesidinm fortiíicatiójára ; a mint azért bölcs sentimentu-

mával helyes és szükségesnek látja s találni fogja Kegyel-

med, azont erigáltassa mentl jobban, úgy intézvén minde-

neket, hogy odamenetelével Kegyelmednek teljes conten-

tuma lehessen a praesidium eddigvaló fogyat kozási végett.

Szükséges e mellett, a mint följebb iram, minthogy úgyis

útjában esik Kegyelmednek, a csikvári passnst és _EalatáL.

rendbe venni. Csikvári passuson hasonló jó instructióval

kapitány Sellyei Gergely uramat commendánsnak tévén,

brigadéros Domokos Ferencz uramat penig hovííhaniarébb

személyében hozzám orderezze.

Nem kevés galibás gondnak látom a tett reductió

folyamatjának rövidségére, hogy némely tiszt uraimék sere-

gibi máshová a mely személyeknek transferáltatni kellett

volna, az olyakat e mái napokig is magoknál, a Mlgos
Greuerálisság akaratja ellen tartóztatják ; a minthogy N.

V. Szekeres István colonellus uramnak competálván egy-

nehány veszprémi lakosok, eddig simontornyai hadnagy
Szily György seregében szolgálatot tévén, emiétett Szekeres

uram ezerében az olyaknak adatni szükséges, úgy mind-

azáltal, ha azon katon;ik eleitl fogva veszprémi régi lako-

soknak lenni comperiáltatnak ; másként, hacsak az idnek
mostani injuriájával szakadtának volna Veszprémbe s annak-

eltte pedig N. Tolna, Baranya Vármegyékbe valók volta-
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nak, Szily György seregében megmaradhatnak. Szekeres

uram másként is igen maga akaratján lév ember lévén,

ha mi rendetlenségét experiálhatja Kegyelmed, sopiálni

és emendálni s úgy az ezerét Bottyán uram regementjével

rendbe venni ne sajnálja: kinek is ezgrének minthogy egy

sereg héja, incomplete lévén, adtam parancsolatomat, hogy
a veszprémi hever lakosok közül, azon serege felállétására

az alkalmatossakat Kegyelmed assistentiájával is compel-

lálja ; nemkülömben N. V. Domokos Sámuellel eddig szol-

gálatot tett két sereg hogy Generális Bottyán János uram
ezei-éhez menjen és tovább magán ne szédölíigjön : Kegyel-

med idhallasztás nélkül azon ezerbe incorporálja.

Igen kívántatik azonban Zalavárnak is megtekéntése

;

ha a felé egy kevés diversiót tenni és azon passust inves-

tigálni s engem arrúl informálni méltóztatik Kegyelmed,
kedves dolgot tészen, hogy a szerént informáltathassam, és

annak épületi, vagy mostani statusában való maradása
miben maradjon? Mely végett feljebb irt Balogh Ádám
brigadéros uram ámbár teljes relátiót mondhat Kegyel-

mednek, mivel ö Kegyelme dexteritássában annak revisiója

committáltatott ; de, hogy íinnyival is azon állapotban valami

praecipitantia ne légyen : Kegyelmed egy rándulást a felé

tenni, tudom, nem fog sajnálni. A minthogy ezen Kegyelmed
dexteritássában confidált dolgok recoramendatiójával és hasz-

nos effectusi végbevitelérl kívántató tudóséttásával, maga-
mat szokott atyafisiigába ajánlván, maradok, etc. Dátum ex

Castro Devecser, Die 5. Februarii.

Eadem die. N. Szelestej^ Ferencznek Kszögre, onnéd
Füredre vagy Vázsonba egy passus, cum solito stylo.

Die 6. ejiis-dem. Inclyto Comitatui Simighiensi literae

sub hoc tenoré:

Salutem et ofticiorum comraendationem. Némelyeknek
bizonyos relátiójál)úl értem, hogy a N. Vármegye eddig

oly tiszteket tett és tartott, kiknek semminem jussok

azon N. Vármegyéhez nem lévén, sem abban semmit sem
bírván, ahhoz képest sem a szegénységnek pártját nem
fogni, sem a N. Váiinegye dolgait annak rendi s módja
szerént kormányozni nem tudták s elmulatták ; kire nézve

majd a restauratória gylése közelétvén azon N. Vármegyék-
nek, kérem, hogy oly alk.-ilmatos és passionatus subjectu-

mokat pro ofticialil)us keiesseu és rendeljen, kik magok
más N. Vármegyékben lév jószágaikl)an való continuusko-

dásokra való nézve a N. Vármegye terhét nem érezhetik

s a szerént annak orvoslását is nem munkálhatják : hanem
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kik iji grcmiij sui J;ikv:ui, h N. Vármegye terhét s gondját

egyaránt kormányozhassák. Dátum Sümeg, etc.

Eadem die. Illyés Mihálynak és Beké Bálintnak ada-

tott egy passiis ciim seíjiionti tenoie: Passusom exhibeáló

Illyés Mihály és Beké Bálint N. Zala Vármegyébl mennek
a Muráig és nem által Muraközbe, két szekér, személy

négy ; mindazonáltal, hogy azt béarkán Muraközbe, a helyett

bort, sót és abát fognak kiadni. Kihez képest intimáltatik

Kegyelmes Urunk ö Fíilsége híveinek, kiváltképpen passusok

mellett, úgy a tiszteinek és vitézeinek, az emiétett porté-

kával az egyszer odamenni S' a kiadand()val visszajönni,

szabadon bocsássák át. Dátum Sümeg, etc.

Eadem dia. T. N. Szegedy Pálné asszonyomnak, Kö-
szögre menvén, egy passus more solito.

Eadem die. Intimáltatott N. V. Korvény János f-
mustraraester uramnak : Látván ezen iutimatiómat 6 Ke-
gyelme, vagy volt quártélyában, vagy sem, pro non exi'*-

tentia sui in quartirio semminem pénzt, se executióval.

se másképpen zsidi lakosokon exigálni ne szándékozzék, mivel

az ilyetén praetensiók immediate Kegyelmes Urunk Föl-

sége kiadott Regulamentumával ellenkeznek. Azonban a mi

a portális hajdúknak exactióját illeti, azt is ad tempus,

még a Mlgos Fgenerális uramtul ö Xgátul más determi-

natiót nem vészen erántuk, suspendálja. Dátum Sümeg. etc.

Eadem die. Intimáltatott T. N. V. Balogh Ferencz

sümegi commendáns uramnak, hogy Rendeken lakoz('>

Bors Péter huszonhárom bárányának Kegyelme paran-

csolatjábul lett elhajtása végett adjon informatiót, úgy
bizonyos tizenhat forintjának megtartása végett, s ha casu

quo megsértette az instáns igazságát, contentálja. Dátum
Sümeg, etc.

Eadem die. N. Zala Vármegyében lév Dobroncz uévii

faluban lakozó néhai Czifrus Pál meghagyott özvegye, Tar-

sol Kata, házára adatott egy protectionális.

Eadem die. Tiszt, páter Fiilesy Miklós battyki hely-

ségben lév ingó és ingatlan, küls és bels javainak és

mindennem appertinentiáinak conservati('»jára adatott egy

salvaipiardia.

Die 7. ejusdem. Intimáltatott T. N. V. Balogh Fe-

rencz sümegi commendáns uranuiak, hogy. a mely egy

pár pisztolát Perennyei Jánosnak az Kegyelme comman-
dója alatt lév Komáromi Sámuel elvett vala, meghallgatván

az eránt mind a két részt, és comperta facti veritate, mind-

járt adassa vissza az q^^y pár pisztolt. Dátum Süme.g, etc.
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Ecuhmi flie. A Mlgos Úr Nga Devecserbe Mlgos
Fgenerális uramhoz ö Ngához ment. Qiia])ropter eadem
dic nihil expeditum.

Díe S. ejiindeni. Ugyanonnéd Devecserbl jött vissza

ide Sümegre Nga.
Die 9. episdeni. A Mlgos Úr Nga Nagy-Vázsonba

küldvén poliárnokját együtt a bagázsiával, adatott egy passus.

Dk: U). ejiisíleyn. N. és V. Borsos Ferencznek, T. N.
V. Kisfaludy László colonollus uram quártélymesterének,

a N. Régimen számára való mundért Keszthelyre vitetvén,

egy passus adatott, kiben parancsoltatott a falusi és

városi biráknak, nemkülömben a N. Vármegye tiszteinek :

illend gazdálkodással, forsponttal a mundér alá, és más
szükséges assistentiával is legyenek.

Eadem die. T. N. V. Béri Balogh Ádám brigadé-

ros colonellus uramnak parancsoltatott, hogy ö Kegyelme
magátul (míg a Mlgos Fgenerális uramtul NgVitul nem
fog parancsolatja lenni) semmi offensát az ellenségnek ne
tegyen ; mindazáltal, ha az ellenség okot adna reája, a jó

alkalmatosságot el ne mulassa. Dátum Sümeg, etc.

Die 11. ejn.'idew. Füredre congregált causansoknak
iiterae sub hoc tenoré: Jóllehet véletlen nyavalyába esvén,

mindazáltal voltam oly szándékkal, hogy ezen terminusra
Füredre elmenjek, de mái napon annyira megnehezedtem,
hogy csak meg sem indulhatok. Annakokáért akartam
Kegyelmeteknek tudtára adnom, hogy ezen holnapnak tizen-

harmadik napjárul ad quinta et sexta proxime affuturi

Mensis Mártii Anni modo labentis infrascripti, ugyancsak
oda Füredre, N. Zala Vármegyében lévben differáltam,

mely terminusra praesentibus certihcálom is Kegyelmeteket
mind közönségessen. Dátum Sümeg, etc.

Die l'i. ejusdeiii. Parancsoltatott N. Sopron X'áruie-

gyében lév alsó-rámóczi esküdteknek, biráknak és lako-

soknak közönségessen: Minthogy nyilvános elegend bizon-

ságokkal declaráltatott elttem, hogy 1707-dik esztendben
ugyanott alsiVrámóczi Fejér Gergelynek a fia Fejér Mihály.
Srekker Tamás és Máslér Balázs, ugyanott lakó két polgái-

által a köröslábi németeknek feladatván, melyet mindazon-
által megnevezett Eámóczon nem találván a németek, az

atyját Fejér Gergelyt megfogván és kötözvén, házánál vala-

miét találtiík, mind elvivén, nmgát a megirt köröslábi fog-

ságba vitték, a honnénd is nyolczvan rénes forintokban

megsarczolván, úgy szabadult ki. Kihez képest, látván ezen

parancsolatomat, megnevezett Fejér Gergelyt mindennem
k.'irairúl. sarczjírúl eiíészen contentáltatni el ne mulassátok
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ii hamis delátorok és áiulíik által ; kiilöniben, mivel paran-

csolatom vagyon Kegyelmes Urunktúl ö Fölségétöl, hogy a/,

ilyeténekre vigyázassál legyek: ha talán törvénytl várnak, en-

nek eligazéttására rendeltem terminusul 'djö\ö(f'(j!j.') 17(J8-(lik

esztendben esend Martius havának második és harmadik

napján, Vá/sonban, X. Veszprém Vármegyében levben ; mely

terminusra ha praevie nem contentálják az injuriált felet,

a megirt Srekker Tamást és Máslér Balázst : a megirt helyre

és napra elttem juri statuálják. Dátum Sümeg, etc.

Eadem die. X. Szily Zsigmond X. Soi)ron vármegyei

esküdtnek parancsoltatott hoc modo : Ezen parancsolatomat

Kegyelmed mindjárást, minden dolgait féh-e tévén, vigyt*

X. Sopron Vármegyében lév alsó-rámócziaknak ; elolvas-

ván elttök, minem feleletet tesznek reája, azt Kegyelmed
felirván, maga recognitiója és pecsétje alatt megküldje és

csak Hever Tamás szolgám kezéhez adja ; külömbet se cse-

lekedjék, • minthogy terminus vagyon rám<3cziaknak prae-

figálva, melyben ha a Kegyelmed késedelme miatt a quin-

dena ki nem telnék : ers számadásá])an lenne Kegyelmed-

nek. Sümeg, etc.

Die IS. ejusdem. Peresznyei jobbágyomnak egy passus.

mely mellett mégyen Szombathelyre secretáriusom honvahW

jáért, cum tenoré solito.

E'uUnti. die. Tallér Györgynek feleségestül egy passus,

mely mellett mégyen Tihanba, hogy ott mesterségét zhesse :

tenoré simplici.

Endem die. Hever Tamás szolgámnak egy passus.

mely mellett mégyen Peresznyére s onnéd Kszíigre bizo-

nyos dolgaim végett küldetvén, úgy, hogy gazdálkodás-

sal, szálassal és vontatóval városi és falusi birák tartoz-

zanak.

Die 14. ejusdem. Committáltatott T. X. V. Bogyai

György uramnak, X. Szála Vármegye viceispiínjának. hogy

valami harmincz forint eránt való, Bobáu lakó Horváth
István és Fekete György között praetensiót suis viis et

módis eligazétsa és remedeálja. Dátum Sümeg, etc.

Die h'). ejusdem. Jött Mlgos Commandéroz() Fgene-
ralis uramtúl Xgátúl commissi(>, hogy Egerváry István

uram admoneáltatván arrúl : mindjárt az egész egervári

jószágot X. V. Torony László vicecolonellus uramnak vagy

Kegyelme end)eiének kezéhez instantanee de simplici et

pleno assignálja. Költ Sümegen, etc.

Mely eránt Egerváry István uramnak adatott paran-

csolat hoc tenoré:

Mlgos Commandérozi) Fögenei.ílis uram Xga ma
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iiálom létében méltóztatott nékem parancsolni, hogy Kegyel-

medet az egervári j(3sz<ágnak keze alól instantanee leend
cessií'tjáriil admoneáljam ; azon enilétett Mlgos Fgenerális

uram Nga parancsolatjának hogy Kegyelmed is helyt

adván, engedelmeskedjék, akartam tudtára adnom Kegyel-

mednek : vévén ezen admonitoria levelemet, in instanti az

egész egervári megirt j(')szágot de simplici et pleno N. V.
Torony László vicecolonellus uramnak vagy ö Kegyelme
e végre delegált és küldetett emberének kezéhez bocsássa

és assignálja. Másképpen, ha ebben refractáriuskodik Kegyel-

med, netalántán Fgenerális uram Nga tovább is búsét-

tassék, mely miatt Kegyelmedre harag is következhetik.

Dátum Sümeg, etc.

Eadeni, die. Mlgos Fgenerális uram lííga csobánczi

|)raesidiumban lév tisztek eránt való commissiója érkezett,

mely volt memoriálissokra indorsálva ekképpen :

A mi ezen bell megirt instáiisok dolgát illeti, annak

adjustati()ja Mlgos (jrcnerális Gi róft' Esterhás D;íniel ui-amra

relegáltatván, singulariter recommendáltatik. Dabantur Sü-

meg, die eadem, etc.

Eadfím die. Ugyan a csobánczi praesidiumban lév
hajdúság instántiája eránt való Mlgos Fgenerális uram
Nga commissi()ja érkezvén, következik ekképen

:

Ezen bell megirt instánsoknak adjustáti('»ja eránt

Mlgos Generális Galánthai Gróff Esterhás Dániel uram
méltóztassék teljes dispositiót tenni, Dabantur Sümeg, etc.

Eadem die. Néhai Csery Mih.íly meghagyott özvegyének

Becsey Zsuzsannának sümegi házára adatott egy protectió,

modo subsequenti : Minthogy occurrálható szükséges dolgaim

végbevitelének alkalmatosságával gyakorta ide Sümegre for-

dulnom kelhítik, azon okbül Becsey Zsuzsanna, néhai Gsei-v

Mihály meghagyott özvegyének sümegi h:iz;it magamnak
pro residentia választván, azt speciális protecti()m alá vet-

tem, intimálván egyszersmind Kegyelmes Urunk Fölsége

híveinek, hadi f- és alacson rend tiszteinek, de kivált-

ké])])en ezen ÍST, Zala V;írmegye tiszteinek s ittvah') városi

biráknak, hogy senki niegirt residentiámra szállani, annyi-

valinkább azt háborgatni ne merészelje, vagy bírák tiraimék

ideszállétani ne merészeljenek, etc. Dátum Sümeg, etc,

Eadem die. Török Jancsi nev szolgámnak sünu^gi

házára egy protectió, simplici tenoré.

Die /(>. ejiisdeiii. Megindulván a Mlgos lír Nga
Sümegrl Nagy-Vázson felé, az útban sümegi commendáns
uramhoz, T, N. V. Balogh Ferencz uram házához Tótibaii

<livertált, ott evén ebédet, ott is hált azon étszaka ; másna]>.
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IJu' 17 . cjusdem. Tótibúl jött o Nga Nagy-Vázsonl)a.

És ott

Difí IH. cjusdem ad coromissiones Supremi Commen-
dantis Generális die 15. Febriiarii Sümegini emanatas két

protectió expediáltatott, egyik a csobánczi praesidiumbaii

lév tiszt iiiaimék részére, a másik ugyanott lév hajdú-

ság részére ; a tiszt iiraimék lészére való ekképpen követ-

kezik :

Kegyelmes Urunk Fölsége kegyes indultuma lévén

az, hogy nyomorult hazánk mellett fegyvert visel rendek

méltán külíimbscgbe vétetvén azoktúl, kik magok házoknál

ülvén, fegyverekkel nem szolgálnak, a közcontributi(')ban

érdemes alhiviamentumok legyen ; melyre nézve enüékczctbc

vévén csobánczi praesidiumban lév tiszt uraiméknak széj)

és vitézi cselekedetit s magok viselését, melyet ugyan Cso-

báncz várának Rabiittin által lett megszállásakor és kemény
ostromlásakor (1707. fehniár) vérek kiontásával s halálra is

kész voltokkal dicséretessen contestáltak : Mlgos Commandé-
rozó Fgenerális Fraknai Gróff Esterhás Antal uram Nga
nekem kiadott intimátiójábúl is, Kegyelmeket ad la tus prae-

sentium producálandó N. V. Korvényi János fmustramester
uram Gyula-Keszirl 20. Julii az ezerhétszázhetedik eszten-

dben költ listája szerént kiváltkép])en való protectióm alá

vettem és nemcsak Fölséges Urunk kegyelmes Regulamen-
tuma szerént mindenben egy-egy dicátul, de minthogy hazá-

jok és Fölséges Urunk mellett megtartott hívségekre s az

ellenség ellen való ers oppositiójokra nézve azon ellenségtl

minden küls jószágok semmissé tétetett: azért mindennémii
forspontozások, hadi condescensiók, quártélytartozások s

akármincmü contributióktül egészlen és per absolutuni

immunitáltam ; intimálván emiétett Fölséges Urunk minden
híveinek, hadi f és alacsou rend tiszteinek, vitézeinek,

commissáriussinak, nemkiil(»mben N. Vármegyék akármely

renden lév tiszteinek közönségessen, hog}" senki a megirt

hadi rendek közöl Kegyelmekre szállani, annál is inkább

quártélyt, gazdálkodást praetendálni. excedálni, N. Vár-
megyék tisztei pedig semminem, se pénzbeli, se más akármi
limitatiót, impositát, (piártélyt és contributiót Kegyel-

mekre vetni absolute ne merészeljenek, azt hozván a közön-

séges jó is magával ; külömben ezen protectióm ellen csele-

kedk érdemes animadversiójokat sine dubio fogják tapasz-

talni. Dátum Nagy-Vázson, etc.

Ugyan csobánczi praesidiumban lév hajdúság részére

való protectió adatott hasonlóképpen, mint tiszt uraiméknak.
Eodem die. Vida Gergelynek Veszprémben lovát gyó-
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gyéttatni vivcu, s onnéd azután Rábaközbe az ezerhez men-
vén, egy passus ; Szeretics Istvánnak hasonlóképen, Tóközbe
az ezerhez menvén, mivel T. N. V. Telekesi Török^ István

colonellus uram ezerébül való katonák, a Mlgos Úrnál
Ngánál ordinantián lévén, egv passus more solito.

Eadern die. N. V. Sall Józsep adjutánt uramnak. K-
szögre menvén a maga dolgában, egy passus more solito.

Ludwigh István kéménytisztítónak pedig Devecserbe, Pápára
és Sümegre menvén, mesterségével a mit kereshet, egy pas-

sus simpliciter.

Eadem die. Enyéngi lakosoknak, Bécsbe menvén, egy

passus instantiájokra adatott sub tali tenoré : Passusom
praesentáló Szép Gergely, Varga Mihály és Vida Gergely

enyéngi helységben lakozók, minthogy enyéngi falujo(kon)

liabuttin általmenvén, sokszámu vonyós és más egyéb mar-
háikat ellhajtván, most már, a mint informáltatom. Bécsbi
resolutiíijok jött, hogy azon károk meg fog fizetdni : ahhoz

képest ezen passusom assistentiája mellett mennek fel Bécsbe,

Intimáltatik annakokáért minden renden lév Kegyelmes
Urunk s Fejedelmünk Fölsége híveinek, passusokra fké-
pen és általkelkre vigyázó tiszteinek és vitézeinek,

commandóm alatt lévknek pediglen serio parancsoltatik

:

megirt helységbelieket igaz járatbelieknek ismérvén lenni,

szabadon odamenet, vagy visszajövet bocsássák és bocsát-

tassák békével, minden tartóztatás és háborgatás kívül, úgy
mindazonáltal, hogy onnéd megtérvén, egyenessen vagy Com-
mandérozó Fgenerális uramhoz, vagy hozzám jönni tartoz-

zanak, repraesentálván elttem magokat. Dátum Nagy-
vázsony, etc.

Bie 19. ejusdem. T. íí. V. Acsádi Pál uramnak N".

Veszprém Vármegye viceispánjának, literae subsequentes

:

Sajnálkodva értem ezen N. Veszprém Vármegye alsó

processussának processuális szohy{\,(J>írd,ja) és compossesionatus

urakhirek s végezések ellen Kegyelmed által való újabbi, ezen

Fodor László uram regementjebéli hajdúkkal való aggra-

váltatását és innéd származott panaszolkodó lamentatióját

:

holott a sümegi conventus alkalmatosság;íval ezen processus

N. V. Domokos Ferencz brigadéros uram hajdúi és Sze-

keres István colonellus uram Palotán lév egy compániája

reg^iüTST^^^^'^ó^f'^^'^ff (puírlelyúr]~aca^dál ehliez az én ide való

jövetelem is, és hogy Kegyelmed az én quártéllyomat elfog-

lalta, megrakván mind ezen Vázsony városát, mind e körül

lév helyeket hajdúsággal. Nem tudom, mitl indéttatott ?

ludott azon hajdúságnak egy része Bezerédy Imre briga-

déros uram mellé comniandéroztatván, azzal is azon küls

THALV KÁLMÁN : KSZTEKHÁZY A. TÁBOUI KÜWVE. 57
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két processusük alleviáltattak. Itt pedi^ minden regement-

biil mintlio^y tiz-tiz lovas lészen mellém cominondéroztatva

ordinánsúl, úgy bizonyos hajdúság is guárdiául : kellene ez

eránt respectusnak lenni ezen alsó piocessus(^ra
,
járulván ehhez

sok ])()csilletes uri rendeknek s tiszteknek szüntelen, de

kiváltképen s legnagyobb frequentiával a törvényes causák-

nak terminussának alkalmatosságával ide alá való szép gyü-
lekezete, kik is mind ezen processuson mennek által. Kire

nézve Kegyelmedet praesentibus becsülettel rec^uirálom és

kérem, hogy ezen fejül irt hajdúságot revocálja és magok
elbbeni helyeire reqnartirizálja ; holott nem : fog menni
ordere óbrist-laidinant uramnak, hogy ket revocálván.

elbbi helyeikre dislocálja, és ha szintén Kegyehned maga
falni találtatnának köztük is, annak rendi szerént mag.-i

tisztil)en el fog járni. Dátum Xagy-Yázson, etc,

E idein die. T, N, V, Lossonczy Farkas János uiani-

nak, N. Fejér Vármegye viceispánjának, literae subse-

quentes: Praesentibus akartam tudtára adnom Kegyelmed-
nek, hogy Mlgos Commandérozó Fgenerális uramtúl
Xgátul pro alleviamento Comitatus Albensis azon Vár-
megyéhez rendeltetett ugyan ráczkevi sziget : mindazon-
által, j(')llehet Stér Tamás uramtúl visszaapplicáltatott, azért

míg ez eránt a Mlgos Magyarországi Locumtenens uramtúl

Excellentiájátúl más dispositió fog érkezni, a mint remén-

lem is : Excellentiája se fog ellent tartani Mlgos Fgene-
rális uram szándékában ; hogy azért pro interim is Szekeres

István colonellus uram ezeré valami fogyatkozást ne szen-

vedjen, a dispositiókat úgy alkalmaztassa Kegyelmed, Mit

Írjon 8tér Tamás uram is, praesentibus inclusive megkül-

döttem Kegyelmednek. Dátum Nagy-Vázson, etc,

Die 21). ejufídein. T. N, V. Szekeres István colonellus

uramnak adatott order hoc tenoré: Hogy ezen orderem
assistentiája mellett N, Veszprém Vármegyél)en lév, ugyan
Veszprém városa lakosi közül elsben is azokat, kik ennek-

eltte, ezen fegyverünk folyásának kezdetén, prédának inkább,

hogysem másnak íii-ülvén, Kegyelmes Urunk Fölsége s

Hazánk mellett fegyvert fogván, most már tovább szol-

gálni nem akarván, házoknál letették magokat : akár nemes,

akár nemtelen légyen az, sine discretione personarum fölül-

tesse. Másodszor azokat, kik jóllehet mindeddig is semmi
fegyert nem viselvén, hazájoknak nem szolgiUtak, s most is

szolgálni nem kívánnak, se magok helyett zsoldost nem állé-

tottanak, nem lévén másképpen is a nemesi rend között

;

mind ezeket azért, s mind az els classisban lévket, ha

külömben nem akarnának, executionaliter is fölülni com-
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pellálván, a maga ezeréhez applicálja. Ügy értvén mind-
azonáltal ezen orderemet, hogy azon veszprémi lakosok, kik

csak injuria temporis n^entenek oda és máskép N. Tolna

és Baranya Vármegyébl val(')k, minthogy Szily György
seregéhez tartozand('>k, ne compelláltassanak. Dátum Nagy-
Yázson, etc.

Eculem die. Nagy-vázsonyi György kovácsnak és János
kovácsnak, két kocsival menvén Pinkafeld felé vasért, egy

passus, oly formán, hogy mivel a Mlgos Ür Nga számára
is azon alkalmatossággal fognak hozni vasat, vám és har-

minczad nélkül bocsáttassanak.

Eadeni die. Szily György fhadnagy uramnak T. N.

V. Kis Gergely colonellus uram regementinek való mundért
Kábán feljl vivén, egy passus, kiben parancsoltatott a

N. Vármegyék tiszteinek, úgy a városi és falusi bírák-

nak, hogy gazdálkodással, forsponttal a mundér alá, és más
szükséges assistentiával is lenni el ne mulassák.

Erideyn die. Inclyto (/omitatui Himighiensi litcrac modo
subsequenti

:

Hidvégi és foki passusokon lév hajdúság interten-

tiója eránt akartam Kegyelmeteknek praesentibus tudtára

adnom, hogy valamint eddig a N. Somogy Vármegye inter-

teneálta ket : úgy szintén tovább is úgy alkalmaztassa

dispositióit, hogy valami fogyatkozások az^ eránt ne légyen.

Csak addig is irtam brigadéros Balogh Ádám uramnak is

felle, hogy mivel pro alleviamento N. Tolna és Baranya
Vármegye Kisfaludy László colonellus uram regementjé-

hez rendeltetett, az Kegyelmi; ezeré is bvön ki fog tar-

tatni ; azért reménlem, nem fog Kegyelme ebben contra-

rinskodni. Dátum Nagy-Vázson, etc.

Die 21. ej/isdem. N. V. Németh Fereucz fhadnagy
uram Szent-Györgyvárott lév házára egy protectionális

sub tali tenoré : Kegyelmes Urunk Fölsége kegyes indul-

tuma lévén az, hogy nyomorult hazánk mellett fegyvert

visel rendek méltán külömbségbe vi'tetvén azoktúl, kik

magok házoknál ülvén, fegyverek kelnem szolgálnak : a kíiz-

contributióban érdemes alleviamentumok légyen; kii'e nézve

Mlgos Commandérozó Fgenerális uram Nga annuentiá-

jábúl is N. V. Németh Ferencz fhadnagy uramnak Szent-

Györgyvárott, N. Szála Vármegyében levben vah) házát

kiváltképpen való protectióm alá vettem, és Fölséges Urunk
kegyelmes liegulamentuma szerént mindenben egy-egy dicá-

túl, nemkülönben hadi condescensióktúl és forspont-adá-

soktúl immuniáltam ;
intimálván föntemlétett Fölséges

TTrunk hív(Miiek. hadi f- és alacsou rend tiszteinek
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s vitézL'inek. ágy íi jSÍ. Zala Vármegye akármcUy tiszteinek

közönségessen, hogy senki megirt hadnagy uramat az hadi

rendek kzz ül condescensióval, forspontozással, excessió-

tétellel aggraválni ne merészelje, N. Vármegye tisztei pedig

az egy-egy dicátiíl exiniáíni el ne mulassák. Külümben ezen

protectióm ellen cselekedk érdemes animadversiójokat fog-

ják magokon tapasztalni. Dátum Xagy-Vázson, etc.

Die 2'^. eyuHdem. Nihil expeditum, quod esset notabile.

Die, 2S. cjiíseni. A Mlgos Ur ö Nga parancsolatjábul

N. Veszprém Várraegyének alsó processusárúl, impositái-

rl, azokat melyik ezerhez való administratiójáriil. lígy

holmi más praegravatióirúl való

I n f o r m a t i ó :

A T. Generális Hadi-C9mmissáriátusságtl in anno
1706. die 17. Augusti Érsek-Üjvárban, X. Veszprém Vár-
megyének 96 portájára menstruatim limitáltatott 864 pozsoni

mér gabona, téli holnapokban ugyan annyi mér abrak és

288 mázsa hús ; azon T. N. Vármegye ezen impositákbúl az

alsó processussára (a mely Salomváry János uram szolga-

birósága alatt vagyon) subdividált holnaponként 271^ -

pozsoni mér gabonát, ugyan annyi mér abrakot a téli

holnapokra, hiíst pediglen 92 Vo mázsát.

[
Ezen impositák rendöltettenek brigadéros Domokos

Ferencz uram gondviselése alá adatott palotai és csikvári

hajdúság és ugyan Kegyelme mellé rendöltetett colonel-

lus Szekeres uram egy lovas compániája intertentiójokra.

a kik mindenestl 450 orális és 156 equilis portiókl)l

állanak. Pro menstruali istarum portionum intertentione

pedig kívántatik 450 mér gabona. 390 mér abrak, és 9u

mázsa hús.

Nem lévén elég ezen alsó processus impositái a mili-

tia intertentiójára : kelletett solum pro Februario némely

íiscalis gabonabéli restantiábúl és a cseszneki praesidium-

búl hozzá adnom 172\o mér gabonát, abrakot pediglen

112^3 mért, azt N. Fejér Vármegye adta meg. Az húsbúi

kitelik ugyan az intertentió.

Ohxercandinn. Ezen 172^/o mér gabonával és 112^..

mér abrakkal csak pro Februario succurrálhattam. Pro
Martio et Aprili honnéd lehessen meg ? nem tudom, mert

ha Csesznekbül adatok : a praesidium debilitáltatik élésbül.

Fejér Vármegyét miképpen assignálhassamsegétségül ? holott

ez is a maga contingense fölött tart militiát. Pro Majo
et Junio anticipált impositákbúl ha suppleálom, fogyatkozást

szenved azon holnapokban a mezbe menend militia.
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Ján az is hozzá, hoi'y liidvégi és foki passusokon

két compániábúl álló inilitia is, a kik comprehenclálnak

fó'mustiamester uram kiadott listája szcrént 168 orális és

14 equilis portiókat, a kiket azeltt egy üdtl fogvást

tartottak N. Somogy Vármegyébtíl, de mioltátúl fogvást

brigadéros Balogh Ádám és Kisfaludy uraimék regementje

bement Somogyságra, ezeknek semmi victuálét nem admi-

nistrálván, kétségkívül ezek is a följül nevezett X. Vár-
megye jalsó processussára erumjiáltak, és így ezeket is impo-

sitájokon följül kell tartani.

Praeterea N. Veszprém Vármegyének két processus-

sábl küldött viceispán Acsády Pál uram egy compánia
hajdúságot Fodor László uram regementjébül ezen alsó

processusban, a kik ab 11-ma currentis mind itt vannak,

s úgy onerálva vannak a rendetlen dislocatio miatt azon

faluk, a kik interteneálják, hogy ki három, ki négy, s ki

több holnapokra való impositáit is kénszeréttetik reájok

költeni csak a liegulamentum szerént is. Ezzel már annyi-

valinkább fogyatkozást szenved a palotai és csikvári mili-

tia, mert azon faluk már scmmitsem administrálbatnak oda.

Minden impositáit meghagyja, et ({uid superHue ; azon-

kívül a sok condescensio, transenna rajtok, mert ha Simon-
tornya felé Somogyra, Buda felé, order vagy passus mellett,

akár pediglen magok dolgokban mégyen a militia : ezen

a processuson nagy része általmégyeu, benne teszi éjjeli

hálását ; ezekért semmit nem defalcáltathat a maga impo-

sitáibúl, mert sine d(;fcctu kell Palotára és Csikvárra admi-
nistrálni. EabutTtn is áz elmúlt eszTííndben általjvén

rajta, az egész hadait ebben kenyerezte meg, harmadna])! )

késésén kívül sok ökieit elhajtatta, vermes gabonáját föl-

szedette, némely faluit elégette.

Most már Excellentiád is Vázsonban vévén lakását,

a ki is ugyanezen N. Veszprém Vármegye alsó processus-

sában vagyon, a sok instánsok mindennap, ki elmégyen, ki

idejön : minémü költségekre fog esni ennek és a körülötte

lév faluknak, maga Excellentiád 'bölcs Ítélete rajta. Ehhez
accedál a maga oldala mellett lév hajdúság és ordináns

katonaság ittlétele is és tartása. Exhilntum in Xagy-
V'ázson, etc.

Die 24. eju.^don. Intimáltatott T. X. \. Palkovics

Perencz districtualis commissárius uramnak. Elsben is

lemenvén Simontornyára, a ]Mlgos Generálisságtúl Kegyel-
mének Sümegen kiadott eon)missi()ja szerént az ott lév
dolgokat rendl)e vegye ; azután, a gyri-szent-mártoni Bene-
dictinus barátoknak valaiutamvi dccini.ilis gabonájok és
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abrak jok vagyon a 8omogyon, ;jzt iiiiiid conscribálváu, és

a N. Ország szükségére applicálja ; úgy mindazonáltal, hogy
az ott lév tisztjeiket de et snix-r pcrccptis qiiietálváu és

ugyanattl contiaquietantiát vév(''n, — mindímekrl a N.
Országti refusi()jok lészen. Es lia másképpen nem engednék
dézma-gabonájoknak conserii)tióját és elvitelét : tehát execu-

tione militari iiiedijintc is clvihesse és a megirt szükségre

aj)plicálliassii, minthogy intinuUtatik is commendáns urai-

mékiiak, a kik tudniilJik praesentibus reqniráltatnak : megirt

commissárins uramnak a végre assistentiát adjanak. Azon-
ban investigálván ö Kegyelme azt is, ha a megnevezett

decimál)nl valami, vagy mind már distraháltatott : hová

distraháltatott légyen? Dátum Nagy-Vázson, etc.

Dic :^'). ejusdem. Pörösznyére és Pattyban küldetvén

két ordináns katonák a Mlgos Generális Úr ö Nga dolgá-

ban, adatott egy passus, kiben szállásadás, illend gazdál-

kodás és siet torspontadás fel volt tétetve.

Dle '20. ejdsdcm. Szóládi lakosoknak egy i)rotectioná-

lis, hogy boradással a katonaságnak és forsponttal nem
tartoznak.

Dic 27. ('j/ts-i(eiJi. Sömlyényi lakosoknak egy kereske-

désre való genei'ális passus adatott, a dato praesentium fél-

eszten deig tartozandó.

Eadeni die. Paloznaki, lovasi és alsó-eörsi lakosoknak

közönségessen parancsoltatott modo sequenti : Mivel úgy esett

értésemre, hogy N. Perneszy Anna Juliánná asszonynak,

néhai V. Bab()csay Ferencz meghagyott özvegyének, a meg-
irt helységek határiban lév szleit oly praetextus alatt is,

hogy fegyvert viselnek, szántszándékkal rontják, tapodtat-

ják : arra nézve, akár fegyvervisel, akár otthon lakos légyen

az, semmi úttal a megirt szlkben valami legkissebb k.-írt

tenni ne merészeljenek, máské})pen is az ilyetén szántszán-

dékkal teend károkat országunknak köztörvénye is tilal-

mazván. Külömben, ha ezen ])arancsolatom ellen akárki

valami kárt tenni attentál : szabadság lészen az ott kapandti

marhákat behajtatni, és úgy hozv;ín az alkalmatosság magá-
val, meg is öletni. Dátum Nagy-Vázson, etc.

Eadcw die. Intimáltatott T. N. V. Balogh Ádám
brigadéros uramnak sub tali tenoré: Praesentáltatott elt-

tem T. N. és V. Szekeres István colonellus uram de dato

13. Februarii Alsó-Eörsrül N. V. Torkos István fhad-
nagy uramnak irt ordere, melyben intimálja, hogy az egész

compániával Fokra divertálván egy hétig, ott magok cseléd-

jeit rendben hagyván, a regementhez siessenek, mind a véle

elment. ^ mind pedig az elsz('>l]edett katonasággal együtt.
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E mellett piacscntáltatott Kegyelmcduck is Niigy-ljajonbúi

24. FebiTiaiii Anni currentis Csiba Sebük tizedesnek, ki

is megirott Szekeres uram ezeréhez tartozandó volt még
fikkoráig, irt ordere, melyben intimálja, hogy N. Tolna vár-

megy(ibéli kónyi, értényi és tamási, foki zászló alatt való

katonasággal mindjárást Kegyelmednél compareáljon ; mely

noha úgy vagyon, hogy N. Tolna vármegyebéli katonaság

Kegyelmed regementjéhez applicííltMtott: mindazonáltal nem
ily processussal kellett volna Kegyelmednek hozzá kezdeni,

és azon katonákat nem egy tizedesti repetálni, hanem
colonellussátl. Hogy azért ily dolgokhl több, már elkezdett

rossz consequentiák ne származzanak és a katonaság is

maga rcgementjétl óberstere hire s engedelme nélkül ne

distraháltassék: mind azon tizedest, mind pedig más fiirért,

és több, azon foki compániához való katonaságot mindjárást

magátl visszabocsátván, compániájához fogyatkozás nélkül

visszaküldje, és onnéd annak rendi s m<)dja szerént repe-

táltatván, a ki másképpen is Kegyelmed brigádáJH alatt

vagyon, elbbi óbersterétl vegye kezéhez és maga rege-

mentjéhez applicálja, hogy az ilyen, óbersterek hirek nélkül

való katonák elszélledésével mind a N. Országnak sok kár,

s mind rosszabb consequentiák eltávoztassanak. Dátum Nagy-
Vázson, etc.

Eadewi die. T. N. V. Szekeres István eolonellus uram-
nak order, melyben parancsoltatott ö Kegyelmének, hogy
Torkos István fhadnagyának compániáját 20. lu-aesenti-

bus Nagy-Vázsonban irott order szerént mentlelbb com-

pleálja.

Eadem die. N. V. Torkos István fhadnagy uramnak
is order, melyben parancsoltatott Kegyelmének, hogy az

Kegyelme com])ániájabéli s Fokon otthon hever katonáit

sine mora az ezerhez conipellálja.

Eadem die. N. V. Kéry György foki passuson lév
commendáns gyalog fhadnagy uramnak intimáltatott, hogy
valaki a megirt foki és Torkos István companiájabéli kato-

nák közül az ezerhez menni nem akarna, vagy onnéd házá-

hoz visszajönne : mindjárt megkötöztetvén, sub aresto küldje

.iz ezerhez.

Die 2S. ejusilcni. Nihil expeditum.

Die ^.9. ejiixdem. T. N. V. Béri Balogh Ádám briga-

déros eolonellus uramnak intinniltatott : ^linthogy csepeli

helységbéliek ezeltt is már egyszer panaszolkodtak azon.

hogy Csoknai Farkas fhadnagy uram seregebéli strázsa-

mestere Antal János, valami gabonájoknak elromlásáért

emiétett csepelieket untalan háborgatja, kéuszerétvén azon,
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liogy az helyiitt a megírt t'alubélií^k annyit tartozzanak adni,

holott pedig, a mint ök Ijoszélik, azon dologban ártatlanok :

most újobban panaszokat repraesentálják elttem, hogy mind
a mina])i, Csoknai Farkas uramnak küldött intimatiómat.

melyben parancsoltam ö Kegyelmének: megnevezett strázsa-

raesterót annak exactiójátl cohibeálja, míglen arrúl jó

informátiót veendek, semmire tudván és pro comtemptu
tartván, egyátaljában annak nem obtemperált, hanem most

is brigadéros uram levelének erejével praetensióját, elttem
minekeltte comprobálta volna, végben kívánja vinni ; arr.i

nézve Kegyelme ex superabundanti megparancsolván Antal

János strázsamesternek, hogy a megirt csepeliek háborgatá-

sátl supersedeálván, ha mi igaz praetensiója vagyon ellenek,

pro 10. affuturi Mensis Mártii több causansokkal együtt

ide Vázsíjnba compareáljon elttem, s eomprobálván, igenis,

contentátiója lészen, Külömben, ha ezen második intimátiíim

ellen mindakét rendbéli instánsokat injuriálni fogja : érde-

mes büntetését el nem fogja kerülni, azon okbúl is, hogy

els parancsolatomnak nem engedelmeskedett; st csudál-

kozással értem, hogy azon parancsolatom vétele után is

emiétett brigadéros uram Kegyelme Nagy-Bajombúi d'w

23. Eebruarii Anni praesentis azon lakosoknak levele ált;il

parancsolja azon Antal János strázsamesterének sub poeuM

militaris executionis refusiját, holott az olyak tilalmassak

és praeter viam juris aut instantiae competentis requisi-

tionem meg nem engedtetnek ; és ámbár elsben törvényessen

megláttatott is talántán ezen dolog: mindazáltal per viam

ap])cllationis ezen instánsok folytathatják dolgokat elttem,

innét pediglen pro relatione mégyen Mlgos íJommandéroz('»

Fgenerális uramhoz Ngához. Azért brigadéros uram
Kegyelme mind ezen s mind hasonló más dolgoknak foly-

tattatását, a melyek tudniillik inter milites et comitatenses

controvertáltatnak, azoknak folytatását elttem lenni ismerje.

Külöml)et sem cselekedvén. Nagy-Vázsonban.

Mensis M a r t i u s.

Dic /'"" Martrí. Kilitieknek commemuriálisukra adott

válasz, hogy a Mlgos Gencrálisság továbbvaló dispositió-

jáig nem Nagy-Bajomban, hanem az hidvégi és foki pas-

susokon lev hajdúság intertentiójára fogják a victualékat

administrálni ; s egyszersmind az odaküldetett katonáknak
parancsoltatott, hogy Nagy-Bajomban onnéd vinni a provi-

siót ne merészeljék.

Eadcm die. Ságváriaknak hasonh'i icsolutif*.
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Eaden/, <iie. Csepelen lakozíj Elek Miklós dolgában
adatott T. N. V. Bogyay György uramnak N. Zala Vár-
megye vice-ispánjának egy commissió, hogy exmisso proces-

suali judlium, suis viis et niodis, comperta rei veritate iga-

zétsa el dolgát.

I)ie 2. e.jusdein. N. V. Véglielius András fstrázsa-
mester s Kenesey Péter fhadnagy uraiméknak, a Mlgos
Fgenerális uramhoz Ngához menvén magok dolgaiban,

egy passus adatott more solito.

Eadem die. Exllmi Domini Generális, Domini Comitis
Antonii Eszteiházy venerunt literae; item Perilhistris ac
Generosi Domini 8igismundi Horváth, Supremi Belli-Com-
missarii ; item Perillustiis ac Generosi Domini Pauli Acsády :

ad quas ultimas

Eadem die. adatott választ, hogy mivel a N. Vesz-
prém Vármegye máskép pro 1-ma praesentis Mensis Mártii
praefigált teiminussa a generális-gylésre Mlgos Comman-
dérozó Fgenerális pavancsolatjábiíl ad 10-ma ejusdem diffe-

ráltatott, és ugyanakkor Mlgos Generális Gróff Esterhás
Dániel uram Nga eltt itt Vázsonban leend causák ter-

minussá incidálván, — némely személyeket, signanter Puky
Mihály és Csernél János uraimékat, s másokat is, a kiket
emiétett viceispán uram di'nominálni fog, resolválta a Mlgos
Úr azon vázsoni terminusrúl megirt N. Vármegye dolgaira
nézve leend elmaradásokat.

Die S. ejasdeui. Mlgos Fgenerális tegnap jött leve-

lére, úgy Horváth Zsigmond uraméra is expediáltatott staf-

fetaliter válasza.

Eadem die. Inclyto Comitatui Zaladiensi literae rcqui-

sitionales expeditae, modo subsequenti

:

Salutem, servitiorumque meorum paratissimam com-
mendationem. Csobánczi commendáns uram levelébül pa-
naszképen értettem, hogy két hajdúját kiküldvén Vizkeleti
Józseph fszolgabíró uram limitatiója szerént némely hely-
ségekre, vágóknak és rendelt szekereknek exactiójára : azon-
ban Diskay Ferencz viceszolgabiró uram, részeg lévén, riíttíl

öszvemocskolta szidalommal ket, félre akarván az haran-
got is veretni, felakasztásra ingerlette az helységbélieket.

Kegyelmeteket erre nézve akartam böcsülettel requirálnom :

megirt viceszolgabiró uramnak helytelen cselekedeti eránt.
több történhet conseíjuentiáknak eltávoztatására nézve is.

commendáns uramnak tétessen érdemes satisfactiíít. Dátum
Nagy-Vázson, etc.

Eadem, die. Intimáltatott T. N. V. Balogh Ferencz
sümegi commendáns urauaiak : Mivel a mecrirt instáns
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Csák Mihály .1 mint memoriálissában elttem exponálja,

ártatlanul megfogattatván, most is ad instantiam Domini
Josephi Vizkelcty, Judlium Coraitatus Zaladiensis, sümegi
várban fogságban tartatik, és másképpen is az elbbi Gene-
rális Bottyán János uram ö Kegyelme commendója itt ees-

sálván, általment (t. i. a Dunán): annakokáért ö Kegyelme
megnevezett Csák Mihályt azon fogságbiíl kibocsáttassa ; ha

mi keresetek egymás ellen vagyon, törvényessen kereshessék.

Dátum Nagy-Vázson, ctc.

Eadam (He. Kvágó-eörsi Bertalan Péternek Bfirány

András strázsamester, Joós György zászhJtartó T. N. V.
Szekeres István ezerebéli tisztektl tétetett violentia eránt

instantiája relegál tátott emiétett óberster uramhoz, tanquam
ad primam instantiam.

Eddem flie. Gyula-keszi portíirknek Tormásy Fereucz-

nek és Görögh Jánosnak, haza menvén,
^ egy passus cum

declaratione forspont és gazdálkodással.

EruJeni 'lie. Tégla Mihály cseszneki pattantyúsnak,

két tung port ugyan Csesznekbül vivén Gyula-Keszire töretni,

egy passus, cum declaratione forspont és gazdálkodással.

Eadeiii. die. N. Y. Domokos Sámuel uramnak literai'

sequentes : Vass Péter díii ögdi postamestertl, ki is jóllehet

ennekeltte Kegyelmed katonája lévén, most már jujsta-

mesterségi hivatalja szerént az országnak szolgál, úgy infor-

máltatom, liogy, ha fel nem ülvén. Kegyelmed mellé vissza

nem mégyen, jószága felprédáltatván s maga megfogattat-

ván, úgy vitetdik el. Annakokáért akartam Kegyelmednek
praesentibus tudtára adnom s egyszersmind intinuíluom is,

hogy emiétett Vass Pétert, mivel az ország parancsolatjára

inkább, mintsem a Kegyelmed intimatiójára köteleztetik,

sem személyében, sem egyébnémü jószágában háborgatni

ne szándékozzék. Máskéjipen. külömben cselekedvén Kegyel-
med, nagy animadversiót fog magán tapasztalni. E mellett

a mely Gulyás Mátyás névü katona itt lakoz() György
Kovács helyett vagyon a Kegyelmed seregében, azt is, mi-

vel megirt György Koviícs ittvaló póstanu'sterré tétetett,

bocsássa el seregébül Kegyelmed. Dátum Nagy-Vázson, etc.

Die 4. ejiifídem. Mlgos Uram ö Nga tihanyi apátui

és az ott lakosok dolgának eligazéttásának okáért mcMit

Tihanba; az honnénd
Die "). cjiitídeiii virailtára megént visszajött Nga

ide Vázsonba, a Mlgos Fgenerálisné Asszonyom ö Nga
udvarlására.

Eadein die. Literae Dominó Joanni Lengyel de Tóthi
sul) hoc tenoré: Értettem olyast, hogy T. N. V. Lengy(>l
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Miklós és szigligíiti kapitány uram, ugyan ö Kegyelme
kapitányságához tartozandó proventust és szigligeti vá-
rosnak egy darálóját usiifiuctuálni kívánja Kegyelmed

;

minthogy pedig az közigazság is azt hozza' magával, hogy
a ki a terhet és privilégiumot viseli, — az vegye a proven-
tust: azért akartam Kegyelmednek praesentibus tudtára
adnom, hogy az ^Kegyelme jussába ne ártván magát,
azzal, a mit eddig Kegyelmed részére és nem a kapitány-
sághoz tartozandót birt, contentus légyen. In contrarium
ha mi praetensiója vagyon Kegyelmednek megirt kapitány
uram ellen, az eránt Kegyelmed informatióját elv;írom.
-üatum Nagy-Vázson, etc.

Eadem die. Ment el Vörös János Vázsonbúl, mind-
azonáltal die 2-da Mártii szabadult föl az árestombúl
Nagy-Vázsonban, a maga parolájára; a hol is midn com-
pániájának, melyben vicehadnagy volt, eloszlásárúi kérdez-
tetett volna, ezen alább köveíkezendképi)en fateált:

A hidvégi coinpánia egészlen Palotán lévén strázsán

,

fhadnagy Vásonyi János Veszprímbül Palotára'^erE^zvelT,
tehát akkor jön Szekeres István colonellus uram ordere,
Vörös János vicehadnngynak szóló, hogy mindjárt Palotá-
rúl menjen az egyik sereggel együtt Beríiidjára ; melv orde-
i-inek obtemperálván, oda el is ment, fhadnagya pedig
Palotílrúl Szekeres István uramhoz ment Táczra a N. Fe-
jér Vármegye gylésire, a honnénd míglen meg nem tért,
mindaddig megnevezett hadnagya mind az egész sereggel
együtt Berhidán maradott; a hová a megirt gyülésrürí-
liadnagy uram megérkezvén, kéredzett Kegyelmétíil a
vicéje: hadd mehessen Hidvégre házához, mivel leányát
férnek adván, hadd hagyhassa jó rendben, s lakodalmát is

tarhassa ki, ne talám, passuson lévén, másképi)en is lak(')]ielyin
változás történvén, azután szándéka' megg;Uoltassék. Melyre
fhadmigy uram azt felelte : Mit tördöm rajta, ha elmegy
IS Kegyelmed! Azon szóra egy katonáját, ki ugyan azeltt
IS szolgája volt, egy volentér is lévén az seregnél, azzal
együtt elvitte magával, hazafelé, és nem brigadéí-os Balogh
Ádám uramhoz indulván harmad magával, s már útban
is lévén : úgy mentenek négy vagy öt ádándi, annyi híd-
végi és egy juti(?) katona utánna, de hire és akaratja kívül;
kiknek is elégte mondotta: hogy mer hir nélkül eljönni? de
ugyan csak vissza n(>m tértek. Ahhozképest Vason >• J;ínos
fhadnagy uram vicpiuek utánnanu'iivén, egy katonáját
utánna futtatta, hogy megállana, a minthogy meg is

állott, de fhadnagy uram nem menvén, hanem Kajárra
betért; azután ugyan csak házához ment. a hová utánna-
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menvén másnap überster iirani, úgy bozta árestomban ; zász-

lótartója p<'dig ós a több fölzöndólt katonaság, minthogy
egészk'n Bcihidánál badta ökct, miképeu s hogy mentk?

nem tudja, nem lévén se hire, se tanácsa benne.

Die 6'-'" ejusdem. Inclyto Comitatiii SümegieuM cxpc-

ditae sünt litterae sub hoc tenoré: Illustrissimi, lieveren-

dissimi, Spectabiles ac Magnitici, adiuodiuii Jievercndi, Peril-

lustres item ac Generosi Dumini, mibi ubservandissimi, hono-

randissimi. Salutem servitiorumque mcorum paratissimam
commendationem. Minthogy T. X. V. Lengyel Miklós uram-
nak Kegyelmetek N. Vármegyéje viceispánjáujdí bizonyos

considerati()kra nézve in gremio Comitatus residentiája nem
lehet ; mind erre, s mind pedig arra nézve is, hogy némely-

kor történhet, megirt N. Vármegye dolgaiban küldend
leveleket ide s tova hamarébb expediálhassa és a X. Vár-
megye dolgaiban is ex ofíicio teljességgel fárodozhasson ö

Kegyelme : igen szükségesnek láttatik lenni, hogy a N. Vár-
megye valamely katonáját, vagyis két hajdúját állítván, ad
latus praefati Domini Vicecomitis tartsa, kiket a megirt

végre, a mikor kívántatik, adhibeálhasson. Melynek mentül-

hamarébb leend tölállétását hogy a N. Vármegye admatu-
rálja, praesentibus akartam requirálnom. Nagy-Vázsony, etc.

EadevL die. T. N. és V. Districtualis Commissárius
üjváry Ferencz uramnak Kegyelmének praestMitibus noti-

íicáltatott: Jóllehet Mlgos Commandáns Fgenerális Gróff

Esterhás Antal uram Ngátúl légyen Kegyelmének oly

parancsolatja, hogy a szent-gáli gabonát pro sublevationt;

Comitatus Albensis maga kezibül kiadja azon N. Várme-
gyének instantiájára és informatiojára nézve ; mindazáltal

történhet: h'rén)í\. Mlgos Gcnerálisságnak erre való foi dúlása :

hogy azért azon gabonábiíl valamily jó lisztet készétsen

Kegyelme, és minden haladék nélkül meg is legyen, leg-

alább egy veremre valót, negyven avagy ötven köbölbül

álló gabonát reserváljon. Dátum Nagy-Vázson, etc.

Eadem die. A Mlgos Fgenerális uramhoz Ngához
Devecserben ment a Mlgos Úr Nga, az holott

Die 7. eJKS'dein megmaradott.
Die 'S'. ro'O cjusdem onnénd eljvén Nga, jött vissza

Nagy-Viízsonban.

Die ff. ejusdem. Litterae Comitatui Veszprimiensi sub
hoc tenoré: Sajnossan értem a N. Vármegyének ellenem

való panaszolkodását, hogy tudniillik az én konyhámra való

nagy bv költségét már a N. Viírmc^gyc el nem gyzi ; kire

nézve, minthogy az én emberimnek szorossan meg vagyon
paiancsolva, hogy minden állapotokat szorgalmatossan anno-
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táljának : mi bejövetemtl fogva minémö gratificatióval lett

légyen a N. Vármegye? speciíicatióját transmittálom ; mely-

bül megértheti, ha méltó oka lehet akárkinek is az ellenem

való panaszolkodásra ? Dátum Nagy-Vázsony.

Eadem die. Intimáltatott N. V. Domonkos Sámuel

föistrásamester uramnak: Minthogy Generális Bottyán Já-

nos uram ö Nga parancsolatja is azt tartotta, hogy a mi-

háldi marliákat kiki visszaadja annak, a kié volt ; annak-

okáért a miném marhát Hardy Péterti ezen instáns

megvett, arra a megirt helységbélick reáösmérvén, vissza

kölíött íidni. Azért azon marhának az árát Hardy Péter

Kegyelmed katonája, hogy mindjárt ezen instánsnak vissza-

fizesse, megparancsolja Kegyelmed, és meg se tartsa továbbá

magánál. Dátum Nagy-Vázsony.

Eadem die. Intimáltatott T. és Ngos Bakács Lukács

keszthelyi kapitány uramnak: A miném panasza vagyon

ezen instánsnak ö Kegyelme directiója alatt lév Pénteky

Márton kesztheli katona ellen, azt mind a két részrül meg-

vizsgálván, az injuriiilt félnek sanyaruságáért s ártatlan

szenvedéséért satisfactiót tegyen. Dátum ISTagy-Vázsony.

Eadem die. Pap Dömötör törökországi kereskednek

egy generális kereskedésre való passus, sub hoc tenoré : Pas-

susom praesentáló Pap Dömötör törökországi keresked két

szolgájával együtt mégyen mind Dunán innend s mind

pedig túl lév. Kegyelmes Urunk s Fejedelmünk Fölsége

jurisdictiója alatt lév városokra és helységekben, kereske-

désnek okáért, llequiráltatnak annakokáért minden renden

lév, föntnevezett Kegyelmes Urunk Fölsége hívei, passu-

sokra és általkelkre vigyázó tisztjei s commendánsi, com-

mendóm alatt levknek pediglen intimáltatik és serio paran-

csoltatik : megirt török árost szolgáival együtt, úgy vélek

lév portékájokkal, igaz járatbelinek ösmérvén lenni, szaba-

don és minden háborgatás nélkül bocsássák és bocsáttas-

sák békével. Praoscntibus perlectis. exhil)enti restitutis. Dá-

tum Vázsony.
Eadem die. Dely Dömötörnek adatott egy generális

passus sub eodem tenoré.

Die 10. ejiisdem. Soós Mihálynak, T. JS. \. Szekeres

István colonellus uramnak ezerebéli katonájának, nuísod

magával az ezerhez menvén, adatott egy ])assus more solito.

Eadem die. Sünt inceptae levatae causarum ad Nagy-

Vázson terminatarum, sub praeside Perillustri ac Generoso

Dominó Francisco Balogh, praesidii Simighiensis Commen-
dante, uniusque Hegiminis Pedestris Ürdinis Colonello.
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Eiidtiii (he. Ijitcr incíjJas Tilianit'uscs ct ltuvürc'iitli>-

simuiii Abbatcin Amandum in Tilian vigentes dissentiones

et controvcrsiaf siint scíiucnti uuh\o c<)iiii)lanatae : Junior
Dániel Esztciliás de Galántlia. Sci-cnissiiiii Francisci Jl.

üei í^ratia Sacri Komjini Inipcrii ct Transsylvaniáé Prin-

cipis Rákóczi de Föls- N'adász, i>io libertate Confoederati

Regni Hungáriáé Statuum et ürdinuin etc. etc. Ducis ex

priiiiariis Senator ac Supremi Geiieifilis Campi-Mareschalli
Ijocniutenentis, unius (j[Uoqne Regiminis Eijuestris (Jrdinis

actualis (Jolonellus, necnon Partium Cisdanubianarum Vice-

Generalis. Notum tacio, tenoré praesentium significans, qui-

bus expedit universis, quod cum ego ex commissione Excel-

lentissimi ac Tllustrissimi Domini Comitis, Doniini Antonii
Estcrliiisi de Galántlia, perpetui in Frakn(3, Partium Cis-

danubianarum Supremi Commendantis Generális Campi-
Marcschalli, etc. die et Anno locoque datorum praesentium.

intuitu multifariorum inter Reverendum Dominum Aman-
dum Abbatcm Tibaniensem ab una, et ipsos incolas Tib.i-

nienses partibus ab altéra, liact(ínus pernitiose vigentium

quaestionum et discordiarum, odiosorumque litium per mc
die ct Anno locoque, praemissis legitimo nimirum i)raeat-

tactis partibus superinde certificatis juaefixo termino iudicii

aliter discutiendarum et simul praescindendarum pro tribu-

nali cum ad id convocatis jurisperitis viris considere inten-

dissem, ante consessum meum judiciorium erga dictas partes

(ne videlicet se invicem mutuis odiis et discordiis, sumptuo-
sisque fatigiis et processibus lacesserent atqne mortiíica-

rent, quin potius amicam et debitam modernoque statui

Inclyti Regni proficuam et exemplariter snlutarem amplecti

velint concordiam et unionem) praevia admonitione ac

sedula iutcr])0sita, etiam cooperatione praemissis ad talcm.

quac scquercnt, partes eadem condescenderc transactioncm ;

FrÍDio. J('»llebet ugyan Legtisztelendbb tihanyi Aman-
dus apátur uram bizván és semmi kétsége sem lévén az

ország világos törvénye szerint maga actualis tihanyi apátur-

ságának mindenném igazságának t's hasznavétclinck az mos-
tani törvényes ])rocessusnak alkalmatosságával az eddig

improprie s illegitime magoknak vendicaló possessorok kezi-

bl vah) kivitelivel recaptivatiójában ; mindazonáltal tekint-

vén leginkább az mostani T. Ország szí)lgálatil)an, occuiuilt

némely tihanyi lakosoknak személyeit, hogy ezek nctalánt;íii

akárhol is azért, hogy k Grszágnak szolgálván mégis tri-

butarius vagyis censualis jobbágyok legyenek, s consequen-

ter netalán tán valami magok szolgálatjókban elmulatott

tartoz('» kíitelességeket az által menteni merészelnék és okot
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a.diiúuak incj^iicvczett apátr uramra o Kegyelmére, luintlia

a T. N. Hazának jót kívánó tagja nem volna ; azért az

Kegyelmit, mint actualis j)()ssessort és Tiliannak ürökíis

urát illet teljességes igazságátúl elmenvén, azon apáturságot

illet mindenném proventusokat és hasznavételek(4 az alábi)

megirt terminusig restringált ekképen :

Sí'cuikIo. Azok, ugyan a tihanyi lakosok közöl in

genere vagyis közönségessen, a kik actualit<')- és personaliter

az Ország szabadságának megnyerése mellet fegyvert kötöt-

tek és viselnek : mindaddig, valamíglen sub hac obligation*-

(!t actuali exercitacione ímindaz(máltal in Regiminis for-

malibus) lenni fognak, az tíirvénycs, mindenekbíil járan(l<i

dézmáuak hasonfelét, azok pedig, az kik regenu^ntekbcn

vannak az Haza szolgalatjában és : <^/í?í') continuo nem szolgál-

nak, vagy pedig azok is, kik éppen semmit sem szolgálnak,

— a törvényes déznuít ])lenarie administiálni és megadni
tartoznak.

Tcrtiü. Ezen praemittált punctumban sj)ecificált tábo-

rozí) személyek, a kik Tilianban. nempe iji fundo haeredi-

tario Abbatiae házokat birnak, vagy ezután, ba házok nincs,

házokat építeni fognak : siugillatim egy báztúl egy forintot,

azok is, a kik modo praemisso, személy (x.'jer'int! vagy con-

tinuo nem szolgálnak, vagy éppen semmit sem szolgálnak,

a melyek vagy jó, vagy közép szerrel magokat birják : ugyan
egy forintot, az igen szegények is hasonlóképj)en egy forin-

tot, felit mindazonáltal mindezen hái'om rendbeli. Szent-

György-napra ])raestálni tartoznak esztendnként.

Qímrfo. Hasonlókéi)})en a megirt mód szerint országunk

mellett nem vitézked, hanem házánál maradi) minden tiha-

nyi lakos tartozik gyalogul nyolcz napot akárminéni paran-

csolt munkára szolgálni, vagy pedig minden napi szolgalat-

jáért négy-négy garast, azaz busz pénzt adni.

Quinto. Ebben is a])átur uram Kegyelme már
kivan complaceálni tihani lakosoknak, hogy k Szent-^NIihály

naptúl fogva új esztend nai)ig (exclusive) a boikoresmát

szabadon magok sz;ímára folytathassák, azután manebit

salvum jus Domini l\everendi Abbatis jure erchsjali onmi

frnendi.

Se.i'fo. A uu''száros szék peniglci; juatriNu b»g maradni

apátur uram Kegyelme számáia ; Kegyelme kész fad-

gyubúl mind az két religiíMi h'-v mestereknek ex sua discre-

tione, sed non obligamine, bizonyos font fadgyut, úgymint

nro. hatot praestálni.

Scpf'tiix). A balatoni halászotl)úl tizedrész adassék

mindenkor apjítur uramnak Kegyelmt'nek. E mellett tar-
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toznak mindenkor ;i halászok, vagy a kik számára halász-

tatni fog, azok is a meg- és kifogott halat Kegyelmének
intimálni, és Kegyelmének prae omnibus aliis justo et

competenti pretio peremptiója légyen és lehessen.

Octavo. Az szántódi és szigeti két tókbúl légyen pedig

harmad rész mindenkor az kifogott halakbúi Kegyelméé,

mindazonáltal hirt tartozván adni Kegyelmének, akár-

mikor odamenendnek az halastóra, hasonlóképpen praeter ter-

tiam partém praescriptam kötelessek levén az intimatióra,

(hogy) ö Kegyelme a niegirt praeemptióval élhessen.

Nono. A trajectust magának tartja Kegyelme, és

mihelyen ahhoz alkalmatos hajókat szerezve szerezhet ö Ke-
gyelme, a tihanyi lakosok personaliter ettl supersedeálni

tartozzanak, és ha Kegyelme azon szükséges requisitu-

mokat elkészíti : akkor is tihani lakosok az magok portékáját

(kivévén az kereskedést) az magok hajójokon ki- és bévihessék.

Addig penigien míg ö Kegyelme hajói el nem készölnek,

tihanyi iiraimék is az magok hajóin minden i)énz nélkül

apátur uramat Kegyelmét, embereit, cselédjét és minden-

ném portékáit ki- és behozni és vinni tartoznak.

Decimo. Kegyelmének annuatim karácsonyra okve-

tetlen egy zet, húsvétra hat kappant és hét bárányt

praestálni tartozzannak, az kappanyok helyett kész lévén

Kegyelme tizenkét tyukfiat is elvenni ; vagy mindezek

helyett minden háztiil egy-egy tyukfiat húsvétra adni tar-

tozzanak.

Undecimo. Az ki lakóul bé akar menni Tihanba,

vagy onnan kimenni, tartozik megjelenteni az uraságnak,

és mindennémö ingó jószágit ki- és bé, el is vihesse szaba-

don, az ingatlan jószágot pedig, a ki akar onnénd kiköl-

tözni, szabadon eladhassa akárkinek (salvo tamen jure

Domini terrestris) : mindazonáltal, ha mi praetensiója lenne

a Dominus terestrisnek, tehát tartozik az olyan elmen
lakos praevie contentálni Kegyelmit.

Diiodecimo. Az ki pediglen jószágot vészen Tihanban.

tartozik az uraságnak intimálni.

Decimo terfio. Es ha ámbár valaki az tihanyi lakosok

közül kimenne is Tihanbl máshová lakni : mindazonáltal

valami ingatlan jószágot bírna apátur uram Kegyelme
jurisdictiójában, tartozik azoktul szintén úgy a praemittált

onusokat praestálni, a rabattot kivévén, mivel a ki a ház-

ban bemégyen, azt praestálni fogja, üressen maradván pedig,

az uraság ingyen hozzá juthat.

Decimo quarto. Az hegyvámot nemine cxci-pto min-

dennémö tihanyi lakosok, és a kik máshová mennek is prae-

misso modo lakni, tartozik az uraságnak praestálni.
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Decinio (juinto. A megírt abbatiához elbb szolgáló

jobbágyok, a kik medio tempore magokat recipiálták Tihan-
ban, ad repetendum locum priorem szabadon compelláltat-

hatnak Kegyeimétül akármi móddal is, hacsak actii hadi
regementbeli kötelességben nincsenek.

Ultinio et postremo. Ezen contractus pedig tartani

fog mindkét, úgymint apátur uram Kegyelme és tiha-

nyiak részérl csak addig, míglen Isten szent Fölsége

ezen mostani motusnak örvendetes és békességes compositió-

ját nem engedi ; azután szabad lészen említett apátu^ 'iram-

nak Kegyelmének, vagy successorinak, jure suo incumbenti
circa jura et privilegia debita sua prospiciálni és élni, nem-
külömben az tihanyi lakosoknak is, ha mi igazságok lészen.

keresni.

Ezen transactiónak megállására az praemittált felek

mutuo sub vinculo H. 40., id est quadraginta íiorenorum, in

argentea tamen moneta rhenensiensium seorsive et singilatim.

azaz mind megírt apátur Kegyelme, mind penig megírt
tihanyiak magán-magán obligálták és kötelezték magokat,
oly formán, hogy toties (pioties vei in parte, vei in totó

ezen contractust violáinak : a megírt vinculum az olyatén

meg nem álló személy ellen akármely bíró által is szabadon,

minden perpatvar nélkül, csak praesentium per virtutem,

sine etiam aliqua exmissione Comitatus, akárminém ingó

vagy ingatlan javaibúi ad placitum exequáltathassék, kinek
is két része az megálló félé, az egy része pediglen az execu-

tor bíráé leszen. Casu ver, quo az olyatén violáló félnek

annyi ér jószága nem találtathatnék : az megálló fél a
megírt mód szerint ugyan arra kiviend bíró által, vag}

penig brachio etiam Comitatus, avagy maga ereivel is az

olyatén meg nem álló félnek személyéhez nyúlhasson, és

mindaddig fogva tartván, véle munkáltathasson, valamíglen

a törvénynek módja szerint eleget nem tíszen az incurrált

vinculumnak. Ezen contractus mindazonáltal csak ugyan
tovább is usque ad tempus praescriptum in suo esse meg-
maradván. Actum in Nagy-Vázson. Anno Domini 1708. die

10. mensis Mártii.

Super quibus praemissis modo praevio partes inter

praescriptas actis et conclusis, praesentes meas jurium
earundem partium futuram ad cautelam necessarias suo
modo communitas extradedi litteras testimoniales. Actum
Die et Anno locoque quibus supra.

Die 11. ejnsdem. Palics Mihálynak a Mlgos Ür ö Nga
pörösznyei jobbágyának, Pörösznyére menvén házához, ada-
tott egy passus simplici tenoré.

THALY Kálmán: eszteruázy a. tábori kükyvk. 5S
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Eadem die. Committáltatott T. N. és V. Balogli Fe-

rencz coloncllus és sümegi commendáns uramnak : A
luemoii.'ílisban speciíicált helysógbolieknek dolgát investigál-

ván. arníl engemet tudósítani el ne mulasson; niindazon-

j'iltal. ha úgy lenni comperiáltatik. a mint a memijiiálisban

experiálva vagyon, satisfactio is az injuriált félnek adassék.

Dátum Xagy-Vázsony. És ugyan
Eadem dte intimáltatott T. X. és V. Béri Balogh

Ádám brigadéros uramnak : Minthogy constál Kegyelmé-
nek is az, hogy azon memoriálisban megírt dolog a Mlgos
Generálisságtúl meg vagyon parancsolva, az Kegyelme
vagy tisztje praesentiájában újobban inquisitióra menjen

:

arra nézve Kegyelme mindjárt belíil megnevezett Bak(')

Farkassal ezen falubélieknek elhajtott '!?> ökreit és 12 forint

nyargalót visszaadassa
; e mellett, mivel a megírt Bakó Far-

kas ellen számos már a panasz : Kegyelmét pro reddenda

su])er iisdem ratione sub aresto ide Nagy-Vázsomba küldeni

kemény animadversió alatt el ne mulassa; melyben külöm-

bet se cselekedvén. Dátum Xagy-Vázsony.
Die 12. ejusdem. Mlgos Fgenerális Fraknai Gróft

Esterhás Antal uram Nga estve érkezett Nagy-Vázsomban.
Eadem die. Indorsatio subsecpiens fit expedita in

arcé Nagy-Vázsony, Comitatui Veszprimiensi : Praesentibus

exhibitis et revisis. Minthogy nyilván constál, hogy néhai

Mlgos Gróff Battyáni Ádám uram ö Xga árva ürliacskái-

nak minden jószági az Fölséges Fcjedelemtül protectióban

vétettek, — aminthogy ez eránt az protectionális-levél is

kiadatott ezen uríiak jószágára, s erre nézve az liscalitástúl

is azon minden jók eximáltattanak és így azon árvák min-
denném jószágokban és azon jószágoknak hasznavételiben

stabiliáltattanak ;
— a mint pedig informáltattatom ezen

supplicatio által . belül megírt Pacsay György uram és

szent-gróti sereg, nem tudatik mitül viseltetvén, magát törvény-

telenül és hatalmasul mind az uríiak vámja hasznavételiben,

úgy az korcsmának igazságában beavatni és elfoglalni meré-

szelték. Azért parancsolta tik praesentibus Kegyelmének :

azontúl supersedeáljon mind az megírt vámnak s mind az

korcsmának usussátúl, holott nem, bizonyossak lehetnek abban,

hogy mind Fölséges Urunk kegyelmes protectiójn, s mind
a T. Ország i'dictumi ellen hatalmaskodviín és cselekedvén,

érdemes büntetíseket el nem fogják kerülni ; melyet is okve-

tetlen nem effugiálnak, hacsak ezen parancsolatom vétele

után a megírt törvénytelenségtül nem supersedeálnak. Kiben
külömböt se merjenek cselekedni. Praesentibus perlectis

exhibenti restitutis.



KÜGCELÉK. 015

Eadcm die. Intimáltatott tisztelend páter Posgai
László tápi plébánus és ugyanott Tápon lev evangeliciis
status tisztelend praedicátorának Újváry János uraimék-
nak Kegyelmeknek sub hoc tenoré : Mlgos Commandérozó
Fgenerális Fraknai Gróff Esterliáz Antal uram Xga
nékem adatott commissiója és intimátiója szerint ezen
controvertált dolog revisiója reám delegáltatván, —

Elsben is, az tápi, föntemlített helységben lev torony
és abban tartatott harang pleno jure et usu megneve-
zett Posgai Lászl(') plébánus uram hatalma és directiója

alatt maradjanak, ea nihilominus cum declaratione, hogy
a midn megírt evangelicus statuson lev résznek halottja
történik (lenni/, annak eltakarására, erga tamen praeviam
honestam dicti Domini Joannis Újváry fiendam reíiuisitiu-

nem, tartozzék Posgai uram harangoztatni, attiíl járandc)
pénz és egyéb accidentia. valamint és valamennyi az r(unai

catholica statuson lévktíil, úgy és annyi az evangelicus
statusti is megfizettetvén, azé legyen, a kit ezen provcntus
concernál és eddig is concernált.

Másodszor, az evangelicus statuson lévk reg véli isteni

szolgálatjokra ha mikor szokások szerint mennek : annak
itlejére külíimb nem fognak harangozni, hanem ez eránt a
midn ni(>gírt romano-catholiciis statusbelieknek jelt adnak
és harangoznak, a más rész is vigyázzon, s úgy a magok
devotiójokat folytassák: ehhez értvén mindazonáltal azt,

a mint feljebb is írtam, — hogy az haranghoz és torony-
lioz az evangelicus statuson levk semmi közöket ne
íírtvjín, külömb liarangozót magok részérül nem lészen
szabad tartani, hanem csak az más részen levknek.

Harmadszor, a mi a délyesti harangozást illeti : abban
az evangelicus statusnak absolute nem complaceálhatni.
ezen okbúl is, hogy ez által az egymás közt töi'ténhet
confusióra nem egyéb, hanem alkalmatosság adatik; mely-
lyeknek eltávoztatására nézve szabadon, a mikor és mint
kívántatik, usuálhassák, és csak ad interim is, még az én
commissiómbúl Szekeres István colonellus uram meg fogja
az harangot szerezni, a délyesti devoti(')jokra nem leiu't

hogy harangozzanak; külömbet ezen intimátió elleií sem
cselekedvén. Dátum in arcé Nagy-Vázsony, etc.

Dk 13. ejusdem. Az Mlgos Fgenerális uram Xga
egész nap Vázsomban volt ; ugyanazon nap az pécsi exjie-

ditió is resolváltatott.

Eadem die. Tiszteleiul vaszari plébánus uramnak
indorsáltatott egy parancsolat sub hoc tenoré: Minthogy
fViljül megírt tisztelend ])áter vaszari plébánus uram a
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mostani terminuson jm'o ubcriori casii in suprascript;i

(landa informatione, comparentihus nihilominus aliis parti-

bus, nem compareált : ex ea i-atione contumaciae a belül

megírt harangot az elbbeni helyre csináltatni engedje,

mind a romano-catholiciis. s mind pedig az evangelicus

statusok egyeránt való usussára ; külömben sem cselekedvén.

Dntum Xagy-Vázsony.
Die 14. ejnsdeni. Az Mlgos Fgenerális ,Ur Nga

Vázsombúi elment.

Eadem die. T. N. V. Lossonczy uramnak, N. Fehér

Viírmegye viceispánjának praesentibus intimáltatott, hogy

peremartoni János kovács instantiájára ugyanott lakoz()

Lölkös Ist\'án ellen a miném judiciarius processust pera-

gáit Kegyelmed penes commissionem Spectabilis ac Magni-

lici Domini Joannis Bottyán, ugyan az ö Kegyelme akkori

hadi bírája jelenlétiben, több convocatus emberséges embe-

rekkel együtt, az elmúlt 1707-dik esztendben Szent-Már-

tony nap tájban, és ugyan linalis deliberatiót is tett Ke-
gyelmed, — penes nóvum akarván újonnan resuscitálni és

judicialiter procedálni azon nevezett instáns. akkori succum-

bens fél elmulatván azon alkalmatossággal azon ratiókat

s documentumokat, melyek igazságos maga mentségire lehet-

tek volna ; azért Kegyelmed ismét via növi mindkét félt

certiíicálván egy competens terminusra, auditisque iterum

utriusque partis propositionibus novis et documentis, a tév
légyen, a mit az istenes törvény és közönséges igazság

hozand magával. Actum Nagy-Vázsony.
Eadem die. Minthogy a N. Veszprémi Káptolan pro

praeíixo termino, diei nimirum 10-mae praesentis Mártii

et subsequentibus Nagy-Vázsomban se magok személyek. ;í

kiknek incumbált volna, se legitimus procatori által nem
compareált : azért kapitány Zana György uram Kegyelme
a bevádolt ]ianaszok satisfactiójátúl fölszabadíttatik. Dátum
Vázson.

Die l'o. ejusdew. Mlgos Fgenerális Fraknai Gróö'

Esterhás Antal uram Nga orderit vettem sub hoc tenoré

:

Mlgos Generális Locumtenens Galánthai Groft' Esterhás

Dániel uramnak Kegyelmének, mostani Vázsomban létem-

nek alkalmatosságával, hazánknak contestálandó igaz magyar-

ságátúl viseltetvén, szép resolutiója szerint inchoálandó hadi

expeditiójának hogy annyival is inkább líltalam tett dispo-

sitióirúl inforniáltassék : szükségesnek Ítélem lenni pro sui

directione, hogy irás szerint is magamat declaráljam. ]\[inek-

okáért kívántam legelsben Kegyelmének azon expeditióra

rendelend hadaknak emanáltatott ordereimnek valóságos
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párjait nie^küldön<)iii: kibl is kitetszik: mennyiszárau had
és miném requisitimiok^ rendeltettek ö Kegyelme oldala

mellé, kivévén Balogh Ádám és Kisfaludy uraimék lovas

ezeréit és az foki és hidvégi gyalogságot, (kiknek vagy csak

azon okbúl is magam ordereimet nem küldöttem, hogy
vázsonyi végezésünk szerint említett Generális Locumtenens
uram magára vállalta a praetendált ezeres-kapitány uraimék-

nak sonáló ordereinek elküldésit.) A midn azért Isten által

maga föltett czélját s intentióját Generális uram inchoálni

kívánná : méltó lészen mindenekfelett a maga marschát

cgyenessen Pécs felé venni s annak rendi s módja szerint

azonnal, odaérkezvén, obsideálni is szükséges
; mely obsidió-

nak alkalmatosságával hahogy Isten segedelme által annyira

szorongattatnék, hogy mediante capitulatione azon Pécs

vára és várossá kénteleníttetnék magát föladni, observálni

kelletik sokszor megnevezett Generális uramnak : miném
hostilitással ágált légyen Kegyelme ellen a benne lév
ellenség ? Ahhoz képest fogja tudhatni Kegyelme occasione

accordae magát strictius, aut mitius conformálni, observata

tamen hac conditione, hogy in omni intervcnicnte occasione

Sándor László és Zana György uraimék ideiben (1704.) történt

casusok per absolutum távoztassanak ; kiket, csak elhittem,

Írásomon kívül is sokszor praetitulált Mlgos Generális uram
minden igyekezetivei hasonlót elkövetni nem kívánt volna.

A mellett, a midn Isten kegyelme által azon pécsi opera-

tión szerencsésen általesik annyiszor megnevezett Generális

uram : nem árt Kegyelmének a maga mellett lév hadakkal

Siklós felé egy kis diversiót tenni és hasonlóképpen ott is

valamely szerencsés próbát attentálni. jóllehet ugyan igen

csekély reménségünk vagyon annak megvételiben, hacsak

valami stratagéma által accordára nem lépnek, mindazon-
által, cum litis et belli eventus dubius sit : jó lesz megpróbálni.

A honnénd is hogy in casu contrarii ne térjen vissza re infecta

Mlgos Generális Locumtenens uram : igen helyessen fog esni.

ha Szigetvárának menvén, azt (f.i. a rárusáf) azomban porrá

tétetheti, vagy csak azon okbúl is, hogy mégis lehessen valami

kevés nyeresége a militiának. Mindezeknek szerencsés végben-

vitele után visszatérésivel titulált Generális uramnak Simon-

tornyát is (szill-f<éiief<) meglátogatni és ottan a magazinumot
investigálván, azt jó rendben vétetni és annak fortiíicatió-

járúl kívántató disposítiókat tenni. Ezek mind meglévén,

az üd alatt méltóztassék Generális uram Kegyelme
Bottyán János uram ezerit maga praesentiájában még meg-
mustráltatván, jó rendben liozni. mivel infornní Itatom, hogy

a tisztek dissensiói miatt nasv defectusok suboriáltanak
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légyen azon ezerben: kit ad seivandaiii bunam disciplinaui

et continuandum desideratum ordinem, qui est anima reruni.

taníttassa Generális uram ; s nem ártana, — subdividál-

ván azon regementet, — elöbbeni statió jókban rendelni,

úgymint egy részit Fehérvár eleire, másikát Komárom
eleire, ne terheltessék. Ezen praespeciíicált actusokon dicsíie-

tessen általesvén, kérem sokszor megirt Generális uramat

:

a mennyire lehet, a gyalogságot siettesse visszatérni. Az
hadak subsistentiája eránt nem lészen semminémö defeetus.

mivel azon hadak mellé N. V. Palkovics Ferencz Distrie-

tuális Commissárius uram levén rendeltetve, mindenekriii

tészen igaz hazafiúi kötelessége szerint elégséges provisi(')t.

Siinonytornyára csak most recenter vitettem harmincz
ksót, kit is pro sui directione kívántam Mlgos Generális

uramnak értésire adnom. Caeterum, valamit pro emolumento
patriae et publici boni commodo elkövethet csak most

praenotált Generális uram : az mind az Kegyelme tapasz-

talt dexteritássának recommendáltatik. Xem kétlem, —
papiroson kívül is — mindezeket. Hazájához való igaz

kötelességti viseltetvén, szándékozik végbenvinni ; de, hogy
protocolumban is megmaradjon és jövendben is számot

adliassunk mindkét részríil Fölséges Principálisunk eltt

:

kívántam annyiszor megnevezett Generális uramnak ezen

Írásomat transmittálnom, ezt hozván^ magával az hadi

regülamentum és observatió. Balogh Ádám és Kisfaludy

Lászh) uraimék ezerit és igen javallanám, ha Generális

uram bölcs dispositiója által pro conservatione Inclyti

(Jomitatus Simighiensis nem 8omogy vármegyében, hanem
Tolna és Boronya vármegyékben inquartirizálhatná, vagy

csak azon oklnll is, hogy egy kevés alleviátiója lehessen

N. Somogy v;ímiegyében lev lakosoknak, s a sümegi

gylésnek alkalmatosságával reá rejjartiált obtingenst kíiny-

nyebben kiszedhetné említett Palkovics uram Tolna és

Boronya vármegyékbül, — melyet, hacsak azon regementek
ezen vármegyékben ne dislocáltatnának : nehezen szed-

hetné ki Districtuális Commissárius uram azon impositákat

a militáris assistentia nélkül. De reliquo, mindezeket tehet-

sége szerint elvégezvén Generális uram, valamikor Kegyel-

mének fog tetszeni, mindenkor visszatérhet : Bottyán uram
ezerit mindvégig maga oldala niellt>tt tartóztatván, minden-
nap az hadi exercitati('>ban instruáltatni és oktatni ne

difficultátja ]\[lgos Generális Locumtenens uram Kegyelme,

úgy mindazonáltal, hogy Vázsomba térésinek alkalmatos-

ságával (írencM-ális uram azon regementet az elbbeni pos-

térungokba collocáltatni ne sajnálja. Azomban informáltatom.



FÜGGELÉK. 919

hogy Szekeres István és B;ilogh Ádám uraimék közíitt igen

nagy dissensio légyen, s kiváltképpen azon f)anaszolkodik em-
lített Szekeres uram, hogy foki és hidvégi compániája elosz-

lásának megirt Balogh Ádám uram lett volna oka ; azért

kérem Generális uramat, ebben is mutassa szép dexteritássát

:

méltóztasson oly médiumot találni, mely által ezen dissen-

siók tolláltassanak, az említett compániák pro consolatione

Szekeres uramnak megadatódván. Nemcsak ezen ö Kegyelmek
közt vigeáló dissensiókat, hanem más hadi tiszt uraimék
között levket is hathatóssan compescálni ne terheltessék.

Noha ugyan a vázsonyi végezésünk jól constál Mlgos Gene-
rális uramnál : midazonáltal a marschrutát és egyéb acces-

soriumoknak seriesseit íme inclusive annectálom Kegyel-
mének. Egy szóval, valamit Írásomban föl nem tehettem

:

azt is mind említett Generális uram szives dexteritássában

ajánlom. A mellett, mindenném dolgoknak kimenetelirl

való reportumát elvárván Kegyelmétííl, kívánom : Isten ö

szent Fölsége mindenekre segélje és hozza vissza örvendetes

hirek hallásával, mindnyájunknak örömére ! Dátum Devecser.

die 14. mensis Mártii 1708.

Eadcni die. Intimáltatott T. N. V. Szekeres István

colonellus uramnak, hogy Jádi Mihált a katon;iságtl

absolválja és elbocsássa, adván néki obsitot vagyis absolu-

tionálist, minthogy a fiával együtt mind eleitíií fogva T.

Hazánknak szolgált, és most is mindketten fegyverben

vannak. Dátum Nagy-Vázsony.
Eadem die. Kiliti lakosok dolga végett intimátió sub

hoc tenoré : Minthogy ennekeltte meg volt parancsolva

kilitieknek, hogy csak Fokhoz administráljanak provisi<')t.

s e mellett memoriálissokra kiadtam intimatiómat. hogy
Kilitirc menend cxecuti*') ha máshová valamit kívánna,

látván azon intimatiómat, attól supersedeáljon ; de mivel

ezen belül megirt három katona azon intimatiómmai nem
gondolván, ugyan csak bizonyos provisiót exequálni kívánnak:
ahhoz képest Grubassovics Miklós commissárius uram
végire menvén: ha anticipato, vagy az els holnapokra, a

midn Fokra kilitiek nem administráltak. restantiát szed-

nek? és ha külömben comperiáltatik, mind a három katonát
megfogatván, ezen ordinans katonáimmal hozzák ide Nagy-
Vázsomba. Dátum Nagy-Vázsony.

Eadem die. A Mlgos Ür Veszprímbe ment. az nap
haza is jött Nga.

Eadem die. Mámai (?) lakosok instantiájára simontoruyai
fhadnagy Keszy János ellen (hogy valamely köztíik gráz-

(btlkodott katonát meo'vertek) való indoixntio. ^nb hoc
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tenoré : Minthogy senki maga magának bírája nem lehet,

azért belül irt hadnagy uram, se zászlója alatt való akár-

mely katona, ezen instáns mámai lakosokat háborgatni ne

merészelje ; hanem, ha kinek mi praetensiója lészen ellenek

:

annak rendi s módja szerint via juris jjrocedáljon ellenek.

Dátum Nagy-Vázsony.
Die 16. ejusdem. Anyós Rozáliának adjudicatoriae

extra-sententionales et testimoniales extradatae, hoc tenoré :

Junior Daniid Eszterhas de Galántha, Serenissimi Francisci

II. Dei gratia Komani Im})erii et Transsylvaniáé Principis Ká-

kóczy de relsö-Vadász, pro Libertate Confoederatorum liegni

Hungáriáé Statuum et Ordinum etc. etc. Ducis ex Primariis

Senator ac Su])remi Generális Camj)i-Marschalli Locum-
tcnens, unius(iuo(|ue Regiminis equestris ordinis aetualis

Colonellus, necnon Partium Cisdanubianarum Vicegeneralis,

notum facio tenoré praesentium signiíicans, quibus expedit

universis. Quomodo nimirum die 10-ma praesentis Mensis

Mártii Anni nunc currentis Miilesimi Septingentesimi Octavi,

in arcé Nagy-Vázsony, Comitatu Veszprimiensi existente

habita,. termino nimirum et loco ex commissione Excellentis-

simi ac Illustrissimi Domini Comitis Domini Antonii

Esterházy de Galántha, pcrpetui in Fraknó, ac Partium

Cisdanubianarum Suprenii Commendantis Generális Campi
Marschalli, etc. celebrationis ipsis causantibus multipli-

corum judiciorum praefixo, inter eosdem ibidem causantes

Egregius Georgius Lada, legitinius Generosae Dominae
Rosaliae Anyós, Egregii Samuelis Hajnal, provisoris Szent-

Grótiensis conthoralis procurator, cum litteris proeuratoriis

nostris sedis nostrae judiciariae veniens in conspectum, pro

eidem principálissá sua velut actrice, contra Generosum
Dominum Joannem Farkas de Lossoncz velut in causam

utrarum, servatis nihilominus de solenni situ juris servari

solitis semel pro semper j)rocuratoriis suis facultatibus

actionem et aquisitionem proposuit eo modo : Qualiter in

Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septimo proxime

])raeterito. circa diem praeterlapsi ^Nfensis Januarii, Egregius

Dominus .hiannnes Farkas de Losoncz. Inclyti (Vtmitatus

Albensis Vicecomes, nescitur qua ratione ad id inductus, in

etadpraedium praefatae Dominae exponentisCsillér vocatum.

intra possesionem Ladány et Kiskeszi praescito Comitatu

Alhensi existente habitum se violenter venisset, idenKiue

praedium, praefatae Dominae Rosaliae Anyós de jure

spectans, sinml cum cunctis utilitatibus et appraehendisset

et occupasset, ap])rehensum et occupatum etiam de praesenti

teneret et possideret potentia mediante, damno et praejudicio
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praementionatae Dominae (^xponentis valde gravibus et

manifestis
;
quod quidem damnum unacum fructibus et emolu-

nientis medio tempore per dictum Dominum Vicecomitem
et acquisitis et perceptis conscientiosae limitationi meae submi-
sisset aestimandum. Volens proinde eundem Dominum Licat-
tum virtute etiam legnm patriariim snper hujiismodi violentis

bonoruni occupationibus expraessaruin ratione ex praevia
etiam nie in causam convenire atque praespeciíicandum ab
ipsa Domina Anyós illegitime manibus potentiariis occupatiim
et avulsum praedium (salva tamen actus potentiarii poenam
suo loco et tempore competente lege regni vindicandi faci-
tate) cum universis etiam medio tempore perceptio fructuosi-
tatibiis damnoque exinde emergenti conscienciosa, uti

praetensum esset, limitatione mea mediante sibi reddi, res-
titui et readjudiciari, legibus regni adversiim talem vio-
lentem ])onoriim occupatorem hoc ipsum dictantibus, —
praevia nihilominus erga partém I. prae foribus Domus
Judiciariae solita juris proclamatione, quibus sui praebabitis
et judiciaria etiam erga eundem I. proclamatione peracta

;

quia idem Dominus I. nec per se, sed neque per ligitimum
procuratorem suum, quamvis per me suo raodo certificatus,

comparuisset
: idem die dicta Dominae Ányos procurator

dictum Dominum I. in onere totalium principalissae suae
actionis et poena etiam contumatiae (salva, uti prae-
fertur, actus potentiarii poena, suo loco et tempore
prosequenda) convinci et aggravari cupivisset. De quibus
praemissis maturo superinde praehabito consilio ad dicta
procuratoris A. petita et allegata, contra saepedictum
Dominum I. in eadem sede me.i judiciaria taliter deliberandum
extitisset

: Quandoquidem Dominus I. habita erga se legitima
certiíicatione, licet ultra tempus etiam solitum, habito sui
respirio sufficienti, tum prima, tum et secunda juris die ad
comparendum suaeque defensationi satisfaciendum facta
etiam judiciaria proclamatione exspectatum fuisset, quia tamen
comparere intermisisset : ne amplius parti Actrici ad dietim
emergerent expensae et fatigia juxta petitionem ejusdem
I)rocuratoris A., tam in onere actionis, quam ver neglectae
comparitionis quoque convinci et aggravari. praediumque
actionale violenter occupatum reoccupandum et nuniibus
A. restituendum cum pendentibus etiam fructibus, pro
medio tempore etiam perceptis itidem fructibus (salva, ut
in actione Dominae A. expositum esset, suo opportuno
tempore actus potentiarii poenae aquisitione pei'uianente)
ita et poena birságiali Horenorum duodccim alia bona partis
I. praeviomodo explicata juxta leges regni in debitam
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cxccutioiieui suiiiiiieiida ot cui incumbit assijíiiaiida. ad

lioiumque omniiim eífectuationem iprovinciani DomiiKi

piocí'ssuali Jndliuni, vd si idein nollet aut negliííeret,

Doiiiiiio secrctaiio Excdleiitissimi Domini Coraitis. ejusdem

Domini Greneralis Danielis Esterhás de Galántha etc.

decerni.

Qua audita deliberatione idem procurator Dominae
A. contra eundem I. sententiain eandem debito effectui

executione etiam reali iiiediante cum denominatione Judicis

executoris mancipari efllagitasset
;

qiio percepto, visa legali

et justa procuratoris Dominae A. instantia, eadem delibera-

tione qiioque in eadem sede admissam, provinciamque

executionis juxta dcliberationis praeattactao sensum i)roces-

suali Dominó Judlium, — ubi niminim bonum actionale

situatum esset, vei eo nolente, aut negligente, secretari(»

nostro delegatum fuisse in dicta sede judiciaria adimentum
esset. Cum itaque frustra fierent judicia. judiciariae deli-

berationes. nisi (^uae in iisdem decreta et adinventa

liaberentur, finali quoque executioni manciparentur, similesque

execiitiones per competentes judices processuales effectui

solercnt, deberentque, iisdem ver aliquomodo neglectis vei

nolentiljus : ne partes triumfantes justo suo jure et satis-

factione destituerentur, aliunde etiam iisdem. de sedt^

minirum exmittente nótárius provisa esset.

Qua de causa ommittae praeattactae Judlium proces-

suali praesentibus aquirendo. ipso ver nolente aut negli-

gente. exmittendo secretario meo, ut latam sententiam iii

prioribus fuse declaratam, mox et eo facto executionis

adaeíjuatac demandare bonum actionale per Dominum I.

accei)tum reoccupare. manil)us parti triumfanti cum pen-

dentibus fructibus resignare. pro fructibus autem medio

tempore perceptis alia bona ipsius Domini I. mobilia facile

in ])ecuniam convertabilia, non secus et propter incursum

])()onae contumacie ti. 12. in duabus. judice executore in una.

í)artibus actriei eedente, bona pariter nu)bilia exequi et

])arti triumfanti. (pia sibi ineumbente post cedenda

assignare, seriem ver totális executionis manibus meis

mox et illico transmittere velit. deberetque et teneatur.

Dátum Nagy-Vázsony, etc.

Dic 17. pjiisdem. Mlgos Fögenerális uramnak ö Xgá-
nak levelire adatott választ, boc tenoré: Mlgos Fögenerális.

nékem nagy jó uram ! Tegnapi najuju Devecserbl Íratott

Ngod mlgos levelit mai najKm délután két óra tájban

vettem alázatossan. s egyszersmind nagy örömmel, hogy
tovilbb is a föltett expeditiót parancsolja ; kire nézve is.
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míglen a gyalogság e tájíkára érkezik, én is Isten kegyel-
mibül megindulok. Ertem azon Ngod mlgos levelibi, hogy
a mozsarak a kapuvári obsidióban vannak, mindazonáltal
már j(3 reménség levén a vár eránt, utánnam fogja Xgod
siettetni, a kik is igen szükségessek

; csak sümegi commendáns
uram elre azon mozsarakhoz való apparátusokat elhozza
magával, hogy azután könnyebben és hamarébb hozhassák
utánnam ; azok nélkül nehéz is lenne formális operatiókhoz
kezdenem, mert hogyha valamiként a városi nép és ellenség

a várban szorul : a taraczkokkal nem sokat teszünk ellenek

és csak netalántán prostituáljuk magunkat, s mind költsé-

günk, mind fáradságunk haszontalan leszen történhet a

várossal is, — fképpen ha valamely succursussa érkezett, vagy
az ideig is érkezik.

Hogy peniglen az Ngod mlgos parancsolatját meg-
küldött orderem szerint minden tehetségemmel effectuálhas-

sam, (kiben Isten kegyelmibül teljes bizodalmom vagyon),
szükséges tudnom még egy parancsolatját, kihez magamat
alkalmaztathassam: tudniillik, mert Palkovics uramtúl oly
szót értek mai napon, hogy az armistitium alkalmatosságával
bent levén Kegyelme Pécsen, azt mondották volna neki
az ottvaló lakosok, hogy k submittálják magokat Fölséges
Urunknak, csak ert lássanak s az parola bizonyossá n meg-
tartassék és dik/ az ellenség ellen tovább is megtartassanak.
De ezen utolsót legnehezebbnek látom lenni : mert Fölséges
Urunk hadait más operátiokra nézve is talán minuálni és

distrahálni nem lehet, annyival is inkább megszaggatni,
másképpen is, nem lévén formális defensióra vah) hely, melyet
ha úgy hagyunk : azonnal vagy az ellenséggel immoíáltatjuk.
s avagy azzal együtt újabb ellenségünk lesznek; ha penig
az els conditióra köt nem assecuriílhatjuk, s k is reá nem
állanak, s vérrel megveszik : netalántán az ehö (1 704-iJ> i / casnst
renoválván, az egész orszjígnak ismét nagy kárt szerezünk.
Azért talám j(') volna, ha de medio procedendi Ngod mlgos
parancsolatját ezaránt is vehetnem; mindazonáltal valamit
Ngod tovább is énnékem parancsol : mind azt véghez vinnem
el nem mulatom, valamire az Isten és az kegyelme által erm
és teljes tehetségem engedik. Ezzel a Ngod mlgos grati;ijában
ajánlván magamat, maradok, etc. P. S. Palkovics Ferencz
és Bezerédj János uraimék egyszersmind nálam lévén, éppen
nem biztatnak az éléssel. Arra kérem Ngodat alázatossan.
méltóztassék Ngod Horváth Zsigmond uramnak megparan-
csolni : küldjön még több [)énzt az élésre, bizza oly ember
kézire, a kiben bizik Kegyelme ; mert ob defectum provi-
sionis sufficientis fél(>k. hogy az hadakkal semmi oper.itiót ne
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tehes!>('k; de ha uia^^a ö Kc'ííyi'lm(* hozzáui rándulna sietve, még
jobb volna : hadd beszélhetnék u dispositiók eránt 6 Kegyel-

mével. Azom])an követem Ngodat ahízatossan, hogy magam
nem irtam, — mert elkezdtem ugyan, de a kezem fájdalma

miatt nem végezhettem el.

Eatlum flic Magyar i'erencznek egy passus, mor<* snlitn

et simplici tenoré.

Eadem dir. Szecsei rab Kata asszonynak adatott ii:\

|)assus kereskedképpen, hoc tenoré : Passusom praesentáló

szecsei lal) Kata asszony, minthogy nenirégen a jjogán trük
rabságábúl kiszabadulván, annyival is inkább, hogy ez mos-

tani idben, semmié nem lévén, kínszeríttetik ezen passusom

;issistentiája mellett szegény gyermekeit nafutnkínt kereske-

désképpen táplálni; annakokáért mégyen mind Dunán innen.

s mind peniglen Dunán túl Fölséges Urunk ditiója alatt

lév városokra és helységekbe ; melyhez képest re([uirál tat-

nak ])raetitulált Urunk Fölsége lovas és gyalog renden

lev tisztjei, vámosok, harminczadosok, passusokia és ;íltal-

kelkre vigyázó commendánssi, hogy semmi pénzbéli censuí-t

tüle ne vegyenek, hanem mindenütt szabadon és minden
tartóztatás nélkül bocsássák és bocsáttassák ; az köz vitézl

icndnek, kiváltképj)en command(')m alatt lévknek !pedvi) seriu

parancsoltatik, hogy személyében megh;íborgatni, vagy jószág;i-

l)an és egyébféle portékájiíban megkárosítani ne merészeljék,

külmben Kegyelmes Urunk Fölsége edictuma szerint való

súlyos büntetését el nem kerülik. Dátum Nagy-Vázsony, die etc.

IJie IS. eJKsdem. Bezerédy J:ínos. Somogy várnu'gye

viceisp;ínja currír volt Sümegre Mlgos Fgenerális uram-

hoz Ngához.
Eadem die. Frankaiaknak, szakonyiaknak és czenkiek-

nek adatott egy passus cum hoc tenoré: Minthogy az olyat ín

helységekben, melyek tudniillik Fölséges Urunk és Fejt-

delmünk fegyvere által vagy megszállva vagy plti(|uad;ilva

nincsenek, a kereskedésnek és gabonának bevitele nem tilal-

maztatik : azért ezen passusom praesentáló feljülirt falu-

belieknek megengedtetett, hogy vélek lev gabonájokat, szeke-

reiket, a feljííl megírt mód szerint (SopronliK f' / bévihessék s

eladhassák. Azért intimáltatik minden renden lév, föntemlí-

tett Kegyelmes Urunk Fölsége híveinek, commandóm alatt

levknek pediglen serio parancsolta tik : megnevezett helység-

Itelieket igaz j;íratl)elieknek íisnjí'rvén lenni, vélek lev
gabonájokat, szekerekkel. marh;ijokkal és több más. bevitelre

megengedtetett nálok lév jószággal együtt szabadiul és

minden háborgatás kívül bocsássák, és bocsáttassák, i'tc.

Dátum Nagy-V^ázsony, etc.
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Eadem die. Adatott egy passus, melj mellett szürke
barátoknak Sümegre halat vittenek.

Die 19. ejnsdem. Adatott egy passus Szabó Ferencz.
Mlgos Bottyán János uram Kegyelme ezerebeli katonájá-
nak Czirákra, minthogy országunk szolgalatja mellett sebben
esvén, hogy megnevezett faluban gyógyéttassa magát, cum
declarationc forspont- és gazdálkodással; cziráki bírónak
peniglen intimáltatott, hogy míglen megirt katona ottan
fogja gyógyéttatni magát: adjon mind ennyi s mind innya
nékije, melyet fölirván, az reájok vetett (|uantumokban és

imj)ositákban fog imputáltatni. Sub dato iSTagy-Yázsony.
Eadem die. 12.Mensis Februarii Szily Zsigmond, Soprony

vármegye esküdtjének adatott egy parancsolat hoc modo

:

Ezen parancsolatomat Kegyelmed mindjárást (minden
dolgait félre téve) vigye N. Soprony Vármegyében lev alsó-
rámócziaknak, elolvasván elttök : miném feleletet tesznek
reája, azt Kegyelmed fölirván, maga recognitiója és pöcsétje
alatt megküldje és csak Hever Tamás szolgám kézihez adja,
külömben se cselekedjék, minthogy terminus vagyon rámó-
cziaknak praefigálva, melyben ha a Kegyelmed késedelme
miatt a ([uindena ki nem telnék, ers számadásában leszen
Kegyelmednek. (Ez jam protocolatum die 12. Februarii.)

Eadem die. T. K V. Telekessi Török István colo-
nellus uramnak praesentibus intimáltatik, hogy ezen kárvalott
instánsoknak, úgy öski lakosoknak (maga eleiben hivatván
Vég János hadnagyot és azon katonát is, melynél azon
marha megtalálkozott) teljes satisfactiót tétessen; és mint-
hogy ez azon compániánál találkozott meg, a többit is

investigálván, visszadassa és kártételit refundáltassa ; holott
nem: azon katonát mindaddig árestomban tartassa több
társaival együtt, niíg teljes satisfactiót nem ad azon elloi)ott

marhájok eránt. Sub dato Nagy-Vázsony.
Eadeiu die. T. N. V. Balogh Ferencz sümegi commen-

dáns uramnak
: Fodor László uram egy batalionját commen-

dírozván Füredre, hogy rostogoljon, de úgy, hogy pincze-
és házfölveréstül sub poena capitis ket inhibeálja, paran-
csoltatott, és hogy másnap, úgymint 20. ejusdem idejöjjön
Nagy-Vázsombau, intimáltatott. Sub dato Xagy-Vázsony.

Eadem die. Horváth Zsigmond uramnak sub hoc tenoré
litterae expeditae 21. praesentis : Kegyelmed nekem küldött
levelit Sümegnél vettem, de Bezerédy uram által küldött
jK'nzt se nem vettem, sem pedig nem is hittam : azért kérem
Kegyelmedet: igen kevés költségem lévén, annyira, hogy
meg sem merem irnom, kivel ezen mostani utómra kelletik
indulnom, — mentülelöbb Simontornyára ut.-innam expressus
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embere által siettesse, c inellctt pro |)iovision(* militiae több

l)(''nzt is, mert a mint n j(jl)ban ir j;i Palkovics uram : éppen semmi,

va.uyis igen kevés provisió vagyon ott alatt
;
melynek, hacsak

pénzt nem fog Kegyelmed küldeni elégségest, deí'ectussa

miatt, jól elgondolhatja Kegyelmed, minémö gyalázat lészen.

ha az had;ik, formális operatióhan levén, nem subsist;tliiatnak,

hanem vissza kell térniek. Ezekre nézve kérem tovább is

:

mind erre való pénzt, s mind az enyimet éjjel-nappal

Simontornyára siettetni expressus embere által el ne mulassa.

Nagy-Vázsony.
Eíuhin die. Committáltatott N. V. Badicz Péter uram-

nak, N. Veszprém Vármegye egyik szolgabirájának : X. V.

Mészáros István N. Fehér Vármegye föszolgabirájával ad

instantiam introscriptorum supplicantium, communicálván
mindazonáltal ezen sujjplex libellust véle in paribus, az

originálist pedig az instánsoknak })ro sui directione vissza-

adván, pro et subsequentibus juridicis diebus affuturi mensis

16. Április Anni(iue modo labentis infrascripti ide Nagy-
Vázsomba a törvény elvételére élmben certiíicálja. mely certi-

íicatiórúl Kegyelmed maga testimonialissát most nevezett

instánsoknak megküldje. És akár compareáljon ö Kegyelme
maga, vagy procátora által: én a tev leszek, a mit a

közönséges igazság fog hozni magával. Nagy-Vázsony.
Eadem die. Committáltatik N. V. Vizkeieti Józsej)!!

uramnak, N. Szála Vármegye Föszolgabirájának : Ennekeltte
négy esztendvel Hardi Péternek két ökrit Tihanban lakó

Dukay Péter 80 tallérban alku szerint megvette, 10 tallér-

j:ít megadta ugyan, mindazonáltal a buszát megadni nem
akarja, réz})énzzel kínálván ; és mivel a sümegi nemességi

congressusban elvégeztetett, hogy afféle adósságok ezüst-

pénzzel fizettessenek : arra nézve Kegyelme mind a két

lészrül megvizsgálván a dolgot, az injuriált félnek adasson

satisfactiót. Dátum Nagy-A'ázsony.

Eadem die. Commendanti praesidii Albensis nomine
tali : G. P. Grögkell de Weinbruch, litterae sub hoc tenoré

:

Magnifice Domine, in licitis mihi observande ! úenerosus

Dominus Franciscus Dimionkos Brigailerus i'olonellus, unum
ELaidonem suum, ]Miehaelem Surány nomine. ustpie in hodi-

ernum apud praetitulatam Dominationem Vc^stram in

captivitate teneri apud me retulit; (jueni ut ad meam
l)arolam, praesentes littei'as meas ])ro ])arola et testimonia-

libus conservando, liberum dimitteret. praesentibus eandem
Dominationem Vestram humaniter requirendam esse volui

:

([uodsi etiam plures praeter hunc unum ibidem in captivitate

haberentur : ad eandem praescriptam parolám, nullum faciat
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quaeso diiiiissionis difficilitatem
;
quod orniiim nominibus

et serié traiismissa in sortem dimittendoinm sive de prae-

senti, sive etiam in futurum alios ex suis eliberandos

postulaverit, super eo eandem Dominationem Vestram
virtute barum assecuro. Non sine mptu animi ratione

captivorum nostrorum illud intelligere debui, quod nimirum
nullo habito respectu, neque propter famem, strictique car-

ceris molestias plus justo conserventur, ubi tamen cummunis
Cbristianis nobiscuni religio longe aliter exigeret

;
quod si

(tmnino verum esse nesciam, ad normám eorum etiam Domi-
nationem Vestram captivos exerceri faciam, licet bactenus
sufíicienti pane et carne, dietimque duobus sextarii vini inter-

tenti fuere. (Hae litterae expeditae sünt in arcé Nagy-Vázson,
ea tamen ex ratione » Dátum Veszprimii* est in illis appositum :

ne advertat, ubi Excellentissimus Dominus Generális maneat.)

D'ie 20. 'praesentií^. Adatott egy passus more solito :

alias nulla speciális expeditio.

Die ver 21. praesentw. Litterae Excellentissimo

Dominó Generáli, Dominó Comiti Antonio Esterbásy de
Galántha boc tenoré : Ngod mlgos levelit és parancsolatit

t_egnapelött, tegnap, és mai napon is alázatossan vészem.

En azon expeditióra, Ngod parancsolatjának is kívánván
minden fogyatkozás kívül ex ofticio engedelmeskednem,
liolnapi napon Isten jóvoltábul okvetlen meg fogok indul-

nom : csakbogy az badakat semmi móddal nem lebet lefelé

siettetnem, azon okbtíl is, bogy semmi provisió a táján

nincsen, és ba sürííen fogom az badakat rosztogoltatnom,

talám addig valamicskét öszveszerezbet Palkovics Ferencz
eonimissárius uram ; a provisiónak éppen nemiétit az

Kegyelme levelibíil meg fogja látni Ngod, kire nézve irtam

director Horvátb Zsigmond uramnak, bogy azon [>énzbez,

melyet én adtam volt, küldött volna még többet : de semmi
nem lett belüle. Kérem azért az Istenért is alázatossan Ngodat

:

méltóztassék ez eránt parancsolni director uramnak, mert
tartok attiíl, a mint elbbi levelemben is megirtam Ngod-
nak, bogy kiváltképpen a kenyér és lis defectussa miatt
nem lebet folytatnom az operátiókat. Azomban. mintbogy
Isten már kéziben adja Ngodnak Kai)uvárt : a mozsárokat,

alázatossan kérem, siettesse. Mint méltóztatik a szalavári

bidrúl nékem parancsolni Ngod, megértettem : de mintbogy
Balogb Ferencz uramnak bo! légyen ezeré, liol sem ? nem
tudom. Palotán és C'sikvárott lev Domonkos uram ezere-

béli bajEuk: pedig.távolabb lévén, igen késre érne oda : mind-
azáltal megparancsoltam Kegyelmének, bogy pro inteiim

Sümegriil küldjön vagy busz bajdut. míglen, közelebb lévén
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Nííodhoz kapuvííii ()|)(ír;itj('ibaii lév hajdúság, Ngodttíl

mások fofíiiak helyekben rendeltetni. Ezen sz.davári hidrái

nem is tudtam olyast gondolnom, Balogh Ádám uram nékem
Írott levelire nézve, melyet is in originalibus megküldöttem
]\^godnak. Sub dato Nagy-A'ázsony.

Eadcm die. Jjittorae certiíicatoriae expeditae sünt hoe

tenoré : Jjévén Kegyelmednek bi/onyos aquisitiíjja X. \. Los-
sonczy Farkas János uram. X. Fehér Vármegyének viceispánja

ellen, bizonyos Csillér nev s a megirt vármegyében lev
l)usztának Kegyelnie által lett elfoglalása végett; a mint-
hogy említett viceispány uram per non venit, ctjnvictus is

lévén : azon processust via növi judicii akarja resuscitálni

:

mivel pedig justa i)etenti non esset denegandus assensus

:

Kegyelme instantiáj;íra azon maga causájának defensiójára.

documentuminak s ahhoz tartozandó rati()inak productiójára

i-endeltem terminusul ide Xagy-Vázsomban. N. Veszprém
Vármegyében lévben, ezen alább megirt 1708, esztendben
proxime következend Április havának 16. napját, több

utánna következend elégséges törvényes napokkal együtt

:

mely terminusra és helyre hogy Kegyelmed vagy maga,
vagy legitimus procátora által compareáljon elttem a

megirt mód szerint Kegyelmed, akár ne : én mindazonáltal

a tév leszek, a mit a közönséges igazság fog hozni magával.

Dátum ISÍagy-Vázsony.

Die :i2. cjusdem, Balogh Ferencz uramnak egy levelet

sub hoc tenoré : Kegyelmed tegnapi napon Berencséríil

Írott levelit szintén ma délután, Föls-Orsön létemben
vészem. Merre kölletik utunkat vennünk ? nem tudhatom
magam is, mivel a mostani marschunknak alkalmatossabb
voltárúi ki egy, ki másképpen tészen informátiót ; hanem
holnapi napon Isten engedelmibl Enyingre fogok mennem,
a hol is Palkovics uram jelen lévén s Kegyelmed is ugyan
holnapi napon odajvén, ottan el fogjuk választani : utunkat
mely felé kellessék alkalmatossabbnak lenni : mindazonáltal a

batalion csak marscholjon jobbkézre, Fok felé. Ezen
Palkovics uramnak szóló levelet azonnal küldje Kegyelmed
Enyingre. Dátum Föls-( )rs.

Eadem die. J^alkovics Ferencz uramnak egy levelet :

Knyingrl 20. praesentis irott levelit vévén, a sokféle infor-

mátiók miatt magam sem tudhatom : merre lenne a mostani

marschunk alkalmatossabb? Melynek elválasztására holnapi

napon Enyingre menvén, szükség, hogy Kegyelmed meg-
várjon. Sub dato F()ls-Ois.

Eadem die. Committáltatott N. V. Vizkeleti Józseph

uramnak, N. Szála Vármegye egyik fszolgabirájának. hogy
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peiiespraesentem, siib poena decretali, ad instantiam Gregorii

tSzallay senioris inqiiisitiót peragáltatván, minden nemes,

mind nemtelen személyeket megesküdtesse. Dátum Fölsö-Eörs.

Eüdem die. Domokos Sámuel uramnak. Kegyelmed
Somrl datált tegnapi levelit vettem. Holnapi napon Isten

kegyelmibül Enyingre fogok mennem ; azért Kegyelmed is

úgy alkalmaztassa útját, elbb jó rendben hagyván a katona-

ságot, hogy holnap ott jelen légyen, — pro uberiori dispositione

servanda ott fogja venni parancsolatomat. Fistrázsamester

Hgyészy uram maradjon a compániáknál, míglen Kegyelmed
orderemet meg fogja vinni. Sub dato Föls-Eörs.

Eadeni die. T. N. V. Domonkos Ferencz brigadérus

colonellus és sümegi commendáns uramnak, az Kegyelme
jelen nemiétiben a benne lev tisztnek, hogy a belül meg-
nevezett Tót Istók nev. Generális Bottyán János uram
ezerebéli. s most sümegi fogságban lév gyilkos katonát,

onnén sem kezességen, sem másképpen ki ne bocsássa, mint-

hogy több causákal együtt Nagy-Vázsomban ez jelen lev
esztendben következend Ai)rilisnek 16. napján, több utánna
való elégséges törvényes napokkal együtt, ezen dolgot is

revideálni fogom : mely terminuson és helyen, hogy azon

gonosztév személye szerint elálljon, arrúl certificáljon. Sub
dato Fölsö-Eörs.

Es ugyan eadeni die indultunk meg Nagy-Vázsombúi,
mentünk Fels-Eíirsre ; a honnénd

Die :^.'J. ej)i!<dem megindulván, mentüuk Enyingre. hol

N. V. Toldy Mihály és Kéry György fhadnagy uraiméknak
intim áltátott: Vévén ezen orderemet, azonnal (induljon) alatta

lév gyalogsággal együtt, úgy mindazonáltal, hogy a pas-

suson 15-öt hagyván, T. N. V. Balogh Ferencz colonellus

uramhoz adjungálván magát, mindenekben Kegyeimétül
dependeáljon ; minthogy peniglen Mártiusra egészlen a haj-

dúságnak kiadatott a portiója : úgy induljon s készüljön a

marsra, hogy kiki magátúl egy hétre való élést el nem
hagyván, magával hozzon. Sub dato Enying.

Die 24. ejiisdeni. Mlgos Fgonerális uramnak Xgának
litterae subsequentes : Ngod mlgos parancsolatját. 22. prae-

sentis Sümegrül circa horam octavam vespertinam expe-

diáltatottat ma éjfél után egy órával, szokott alázatossággal

vettem, s azonnal az hadakat mindenfelül contraojTlere-

zem, visszamarcholtatom ; írtam brigadéros Balogh Ádám
uramnak is, hogy némely compániákat Pécs tájíkán, vagy

a hol szükségesnek itéli lenni, hagyván, maga brigádájávai

éjjel-nappal siessen ; magam is, valami tehetségemtül kitelhet,

a Ngod mlgos parancsolatjának engedelmeskednem el nem
TIIALY KÁLMÁN : ESZTEKHÁZY A. TÁBOllI KÖNYVE. 59
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iiiulatom, — csakhogy lábaiiiiiiak fájdalma luiatt a lovas

haddal való szapora strapáczát neui tehetem, azt mindazon-

által elrebocsátván, a gyalogsággal utánnok nyomulok,

hogy tudhassam: hol lehessen megegyezésem? Hanem Ngod
méltóztassék Töiíik István és Kisfaludy György uraiméknak

mcgpaiancsolni : vigyázzanak reá. ]Sem reménlem az ellenség-

nek oly hertelen való általjövetelit, ha csakhamar általcsa-

l)ása után mindjárt vissza nem szándékozik. Dátum Enying.

Eadrm die. ITgyan a Mlgos Fgenerális uramnak ö

Xgának litterae modo suhsequenti : Ngod mlgos leveleit, a

ketteit az étszaka, az utolsót pedig niost, délután négy éua

tájban alázatossan vévén, Ngod parancsolatja szerint Balogh

Eerencz eolonellus uramat, holnapot adván Isten érnem,

vissza fogom küldönöm, magam penig elküldvén Szekeres

István uramat sietve elre, hogy a maga ezerivei. hagyvjín

mindazonáltal fehérvári blo(|uádájában vagy két eompáni;ít.

nyomuljon a pusztára, ott minémö hirit s motussát fogja

hallani az ellenségnek, arrl engemet sren tudósítson ; az

alatt, méglen Kegyelme a pusztára érkezik, én is holnap

meg fogok indulnom. Sub dato Enying.

Eadciii d'ic. N. V. Torony László vicecolouellus uram-

nak Kegyelmének praesentibus intimáltatik : Adandón circi-

ter kétszáz kilán felül kész gabona vagyon comportálva.

T. N. V. Balogh Ádám brigadérus és Kisfaludy Lászh'i

eolonellus uraimék Kegyelmek ezeréinek falukrúl falukra

hurczolják a szegénységnek marháit, s itt, a mint informál-

tatom T. N. Somogy Vármegye commissáriussa által, hogy

kétszáz szekérbi áll azon két ezernek bagázsiája, a ki is

Ilegulamentum ellen vagyon, ha úgy vagyon. Nem lévén

szüksége azon két ezernek praecitált gabonábúl. abrakbúi

álló élésre, mely a szegénységiül exigáltatott, lévén T, N.

Commissariátusságnak nagy szüksége abrakra és gabonára.

nemkül(")nil)en, ha mi vágó-marha is volna, a mint nem is

kétlem, hogy ottan ne leniu' : Kegyelmed mindjárást simon-

tornyai magazinumban elküldeni el ne mulassa félj ül meg-

írt állapotokat. A hol vagyon azon két ezer, ott is kiveszi

élését, másutt is hogy kivegye, mint ez kivéve vagyon,

meg nem engedtetik absolute. Eblx'u Kegyehued másképpen

se cselekedjék, ha animadversiót incurrálni nem akar; úgy
az Regulamentum ellen való hajtott sok szekereket is bocsát-

tassa vissza. Sub dato Enying.

Die 2^). cjtií^do))!. Enyingröl megindulván. nuMitünk

Villonyára; azalatt semmi expeditio speciális nem volt.

D'tc 'Mi eJKh'deni. A bagázsia megindulván Yilinuv.inil.

az elbbeni quártélyára ment.
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Eadem die. Balogh Ádám uramnak Hclatott ordere,

hogy N. Tolna és Boronya Vármegyékben visszamenjen, és

jól vigyázzon a passusokra Pécs táíkán. Dátum Villonya.

Die 27. eJHs-dem. Ordere ment Hgyészy Ádám uram-
nak, hogy mellette lév Bottyán uram compániájival jöjjön

Fehérvár eleire és mindenekben Szekeres István uramtl
dependeáljon. Dátum Villonya.

Eadem die. Ujobban ment ordere Balogh Ádám briga-

déros uramnak, hogy a miképpen árthat az ellenségnek,

ártson. Dátum Villonya.

Die 2H. ejasdem. Fodor László uram ezeribül lev egy

compánia itten maradott a strázsán, száz a munitiót B,átót-

rúl Sümegre kísérte, a több három compánia onnénd ki-ki

quártélyában ment. Az id alatt venerunt diversae litterae

ab Excellentissimo Dominó Supremo Generáli, ab aliisque

Ofíicialibus militaribus, hogy a nyúlási német, ki Kapu-
várt akarta megsegéteni, 300 szekeret öszvegyjtött, eloszlott,

az elbbeni helyire ment.

Eadem die. Adatott egy passus simplici tenoré. Dá-
tum Villonya.

Die 29. ejnsdem. Litterae Francisco Horváth, com-
mendanti Simontornyiensi, hoc tenoré : Panaszképpen és

méltán is írja elhallgatatlan injuriáját Tössénfáy János
uram, hogy Kegyelmed megszidalmazván rútul, a maga
fegyverivel ok nélkül és törvénytelenül megmocskolta, és

feljl reá árestomban is tartja mind e mai napig ; azért

mihelyen veszi levelemet Kegyelmed, mindjárást a megneve-
zett hadnagyot mindenném fegyverivel és elvett portéká-

jával együtt az árestombúl kibocsássa, imposterum minden
legkissebbtül oltalmazván magát ; és minthogy a minapi
levelemben írtam volt Kegyelmednek : mihelyen legkissebb

panasz jön Kegyelmedre, exemplaris büntetésemet el nem
fogja kerülni,— most már tovább nem szenvedhetem ; bizonyos

lehet Kegyelmed benne : az ünnepek után törvényessen fogom
megláttatni a Kegyelmed dolgát, a mely úgy hozván ma-
gával, tisztjébl is ki fogom vetnem Kegyelmedet. Semmit
abban ne bizzék Kegyelmed, hogy (parancsnoki tisH^nje'

Fölséges Urunktúl conferáltatott Kegyelmednek : mert az

olyanoknak conferál tátik, kik abban szorgalmatossan és

híven eljárnak. Dátum Villonya.

Eadem die. N. V. Kéry György és Toldy Mihál foki

és hidvégi passusokon lév hadnagy uraiméknak praesentibus

intimáltattatott, hogy a midn N. V. Besznyák Sándor
hidvégi és Deli István foki harminczados uraimék által ;i

N. Országot illet dolgok végett requiráltatni fognak

09=^
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•

Kegyelmek : elégséges assistentiávíil o Kegyelmeknek legye-

nek. Kéry György urain penig vévén ezen intiniátiómat.

mivel tiszti s hivatalja azt hozza magával, hogy a sáncz-

ban lakjék, az harminczad-házbúl kimenvén, s/^rt^^úgy is nem
ö Kegyeln)ét illetvén, a sánczban vegye lakását s ott hiva-

talja szerint j('»l vigyázzon. ])atum Villonya.

Eadetn die. Litterae e.\i)editae hoc tenoré : Dominó Bene-
dicto Luka. Mit írtam légyen Meggyessy Istvánnak, azt sub
volanti hagyván. Kegyelmed is megolvashatja, s a (Veszprém)
városi urainiékkal is eommunicálhatja, azután bepecsételvén,

consignálja Jvegyelnied néki, és ha ugyancsak ezen paran-

csolatomnak sem obtemperál: bizvast mint afféle refractáriust

megfogassa Kegyelmed s érdeme szerint meg is büntesse.

Interim azon fogva tartott halász-embereket, Meggyessy
Istvántúl fíilvett halnak jtrával együtt, mindjárt véle elb(»-

csáttassa. Sub dato \'ill<tnya.

Die SO. ejnsdem. X. V. Horváth Ferencz simontornyai

comniendáns uramnak praesentibus intimáltatik : A minémö
gránáthiínyó mozsárt hármot, gránátokat és jtumákat kül-

döttem volt puskaporral együtt Simontornyára az ö Ke-
gyelme kézihez : mindazokat a poron kívül minden halasztás

nélkül jó vigyázás alatt küldje Sümegre, a puskaport pedig

megtartván magánál a simontornyai végháznak szükségére.

különil)et se cselekedvén. Dátum \'illonya.

Eadeni die. Brigadéros Balogh Ádám uramnak lu»e

modo : Kegyelmed de dato 26. praesentis Beledrül írott

levelit N. V. Selmeczy János vicehadnagy uram által mai
napon dél tájban vettem. Xem kevés csudálkozással kelletett

mind az Kegyelmed levelibül. mind peniglen említett had-

nagy uramtül érteni, hogy négy izben is küldött ordereimet

s levelimet mindeddig sem vette Kegyelmed : melyeket hogy
in superabundanti hosszú Írással (ne) recipitáljak : az elst 24.

praesentis éjfél után egy (Ma tájlian Enyingrl Simontornya
felé oly tenorral expediáltam : minthogy az föls ellenség

a Dunán által a föls pusztára kicsapni szándékozik, ma-
gamnak is a Mlgos Fgenerális uram Nga parancsolat-

jábúl vissza kíJll térnem a mellettem lev hadakkal együtt :

Kegyelnu'd is a maga brig;íd;íj;íval éjjel-nai)j)al siessen után-

nam Koni:írom eleire. Másikát 25. dél tájban hasonló cou-

tinentiával, Keszy János Kegyelmed hadnagya kézihez pro

transmissione consignáltam. Harmadikát 26. már itt Villo-

nyán létemben nu'gértvén az ellenségnek megtérésemre nézve

visszanienctelit s h;iroiiisziíz szekerinek eloszlását : irtam

contraordert Kegyelmednek, hogy azon okbúl is a maga
brigádájával az elbbi. N. Tolna és Boronya Vármegyében
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rendeltetett quártélly.-iban visszatérjen, úgy mindazonáltal,
hogy mindenfelül a passusokra jó vigyázó portákat rendel-
jen, az ottvaló dolgokrúl engemet siirüen tudósítson; s ezt
pedig mellette lev Parrag Gergöly uram compániájabeli két
ordináns katonája által expediáltam. Negyedikét és utolsíit

ugyanazon értelemmel mint a harmadikát, itt árestomban
lev Kegyelmed két katonája által megküldöttem; de ha
ugyancsak mindezek közül egyet sem vett Kegyelmed. —
annak okát s defectussát Kegyelmednek magának tulajdo-
nítani maga is Ítélheti Kegyelmed, annyibl, hogy megpa-
rancsoltam Kegyelmednek Vázsombi elmenetelekor: mihelen
lemenetelemet hallani fogja Kegyelmed, hozzám egy bizo-
nyos tisztet ordináns katonákkal, kik mind jó "lovasok
legyenek s mind pedig a tájon az utakat jól tudják, a végre
küldje, hogy a communicatióra való levelek abutrinque
;iunál szaporábban és szorgalmatossabban járhassanak; melyet
lia elmulasztott Kegyelmed, elmúlván, a megirt defectus
subsequált. Kegyelmednek de bono ordine imputáltatik, meg-
vetvén följtíl ez eránt kiadott i)arancsolatomat. Es ha casu
(iuo ide f(il az ellenség i)róbálván, s Kegyelmed sucursussa
carentiájában valami történt volna: nem tudom, miképpen
adott volna számot Kegyelmed ! Ezután azért a communi-
catiónak folytatására oly dispositiókat tegyen Kegyelmed,
hogy több hasonló fogyatkozások ne történjenek és' követ-
kezzenek, mindezekben elsben is az Mlgos Generális uram
Nga, azután az én parancsolatomat is observálván. Azomban,

az mint az elbbeni levelemben is iráni, ugvan csak a T. n!
Commissáriatusságtúl rendeltetett (quártclíjában) N. Tolna
és Boronya Vármegyékben az maga brigádájával maradván,
mindenfelül jó vigyázassál lévén, s az" ott' lev dolgokrúl
IS mind a Mlgos Fgenerális uramat Ngát. mind enge-
met is sürüen tudósítván, jó módjával ha az ellenséiínek^az
miben árthat, csak ártson. Dátum \'illonya.

Die SÍ. eJHsdem. Nulla speciális expeditio.

Április.

Dk 1-ma ejimlem. N. V. Kabody Gergöly palotai
g^ajogfhadnagy uramnak intímáltatott és serio ^-paraiF-
csoltaftíniogy az ott lev TíajÜrrSTípilr változva minden
étszakára felit-felit a salitrumfz házhoz strázsára. (minthogy
az ellenségnek történhet oda való érkezésivel a vasfazokak-
nak elvitele miatt a N. Országnak nem kicsin kára követ-
kezhetnék.) kiküldvén, minden helyes instructióval meghagyja
nékiek. hogy jól vigyázzanak, máskínt. vigyázatlansága miatt
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ha valami szfi-íüicsétlenség találiiii következni : kemény szám-
adásában Kegyelmének lészen. Ez csak ennyihány napig

fog lenni, minthogy azon salitromfözház eránt rövidnap

más dispositio lészen. Dátum Villonya, die ut supra.

Eadem (he. Committálíatott N. Veszprím Vármegyének
processualis föszolgabii-ájának ö Kegyelmének, hogy a

miném admonitióra requiráltatni fog penes praesentes N.
V. Kárl()czy Imre uramtúl ö Kegyeiméti : ad eandem
judicialiter peragendum Kegyelme menjen ki, et in casn

contrario admoneálandó fél ad instantiam i)raementionati

Domini Kárlóczy pro 12. et subsequentibus judiciariis diebus

praesentis Mensis Április Annicjue infrascripti Nagy-Yázsom-
ban a törvénynek elvételére, N. Veszprím Vármegyében
lévben, certificáltassék élmben. Dátum Villonya.

Dk' 2. ejasdeni. Balogh Ádám uramnak litterae modo
subsequenti : Colonellus Kisfaludy Lászhj uram irja nékem
Írott leveliben, instálván azon, hogy regementjiben lev
katonák, olyanok tudniaillik, kiknek szlejek vagyon ugyan,

mindazonáltal annak munkája végbenvitelire otthon se

atyjok, se atyjaíiok, se semminém cselédjek nincsen, két

hétig hazabocsáttassanak ; resolváltam ezen instantiájokat.

úgy mindazonáltal, hogy minekeltte elbocsáttassanak, Kegyel-
med az egész ezerét in suo completo numero fölállítsa, oly

modalitással, hogy elsben is lustra szerint hány személybííl

álljon ex integro az regement? ha valamely compániának
defectussa volna, menjen Kegyelmed végire : hány és hová
vagyon commandírozva ? Quo facto, ugyan listájok szerint

számozza föl : hányan vannak amoda föl circumscribált mód
szerint a szls katonák? Azomban csak ezeket, s másokat,
kiknek vagy cselédjek, atyjok s atyjatíok volna otthon, vagy
sub hoc praetextu csak kóborlani kívánnának : semmi úttal

el ne bocsássa ; a kik elbocsáttatnak is, úgy menjenek, hogy
sub incursione non solum gravioris animadversionis, sed

etiam poenae capitalis, a die huiusmodi íiendae lustra

e

okvetetlen megjöjjenek. E mellett az ottvaló dolgokrúl

sren tudósítását küldeni el ne mulassa Kegyelmed. Datuui
Villonya. P. S. A mint említett (')brester uramtúl iufor-

máltatom, nem lévén most semmi hire az ellenségnek: talám
addig, még az operatióknak ideje elérkezik. Kegyelmed is

el lehet azon hazabocsátandó katonák nélkül, s addig
Kegyelmed is csendesen nyugodhatik.

Endcm die. Litterae Dominó Kabotly. Snpreuio Ductori

Haidonum Palotáé existentium, modo sul)se(|uenti : ]Miném
három vég szrit inotai szrszabó Tamásnak ad manus
sequestres Kegyelmednél a minapiban betétetett légyen, s e
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mai napig is ott tartóztatván, ki nem akarja adni ; azért
vévén ezen levelemet Kegyelmed, s egyszersmind paran-
csolatomat is : mindjárást nem másnak, hanem ezen leve-

lem megadó ugyan följebb nevezett szrszabó Tamásnak
visszaadja; másként, meg nem adván Kegyelmed azon
szüreket neki, tovább is kénszeríttetik búsítani eránta

:

Kegyelmednek nemcsak böcsületi ellen, de érdemes bünte-
tésére is fog következni azon Kegyelmed vissza nem adó
szándéka. Dátum Villonya.

Eadem. Adatott egy commissió Badicz Péter uramnak
N. yeszi)rím Vármegye fszolgabírájának sub hoc tenoré:
Committáltatott N. V. Badicz Péter ÍN. Veszprím Vármegye
egyik szolgabirájának, bogy ad instantiam Reverendi Dounni
Gregorii Fekete, azon materiárúi, melyet Kegyelmének
fog jelenteni, peragáljon egy inquisitiót sub poena decretali
nemes és nemtelen személyek ellen, úgy, hogy pro 17. prae-
sentis Mensis Anni infrascripti ís^agy-Vázsomban, említett IS^.

Vármegyében lévben készen légyen, mely terminusra, s

helyre ugyanazon Kegyelme instantiájára N. V., Pere-
martonban lakozó István deák uramat annak módja szerint
élmben certificálja. dando super eo testimoniales littei'as.

Dátum Villonya.

Dm H. ejusdeni. Commendanti (Bndensi) expeditae
litterae sub hoc tenoré: Illustrissime Domine Generális et
Baro, mihi observande! 8alutem, servitiorumque meorum in
licitis paratissimam commendationem. Quaerulose, neque
indigne expositum est a nobilibus incolis pagorum Ácsa et
Alcsút, quatenus praetitulata Dominatio Vestra, ex facta
Domini Emerici Ujváry, uti refertur, requisitione, quosdam
praescitorum pagorum incolas, exmissis liascianis suis
capi et usque in hodiernum Budae captos detineri fecerit,
ea sohim de causa, quod quantumvis a divis condam Hungá-
riáé regibus nobilitari praerogativa praementionata lóca conde-
corata fuissent, nilominus praementionatus Dominus Ujváry
(luosdam census per eosdem incolas sibi praestari praetendisset

;

quibus de jure etiam denegatis, ita postmodum praetitulata
Dominatio Vestra dictos incolas incaptivari demandasset.
Qiia ratione eandem Dominationem Vcstram praesentibus
officiose requirendam esse volui, ut incolas eosdem absque
ulla taxatione huius et similium exactionum praetensione
liberos dimittere velit, quia si ulterius quoque detenti fuerint

:

nos quoque inhabitaturos praesidiorum Suae Caesareae Maies-
tatis, si quos forte ad manus devenire contigerit. tamdiu
arestatos servare necessitabimur, (juamdiu illí omnia. quae
a nostris soluta et exigita fuerint, ab istis quoque admi-
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iiistrata foie non videbimus, qiiae tameii et his similia

licet hactenus in frequentiori occasione attentare potuissemus:

illó tamcn ex respectu, quod ab adverso eoriim facta licet,

nos (juoque intermittere voluimus. Quouiam ver in majoriljus

etiam licitis ejusdem Douiinationis Vestrae erga requisitio-

nem meam voluntatem ofíiciosani compertam esse recognosco,

nullus dubito, quin in evitatione etiam huinsmodi captiva-

tionis ex i)arte nostra íiendae, dictorum nobiliuni et inco-

larum quaniprimiiiu íiendae diniissioni sine iilla omnino
exactione consentiat. liberosque dimittat

;
quem liac in

parte praetitulatae Dominationis A^estrae exhibendnm aö'ec-

timi ego quoque in licitis reddendum assecurans, nianeo

Ejusdem Illustrissimae Dominationis Vestrae in licitis servus

])aratissimus. Dátum Yeszprim.

Eadem die. Biró Jánosnak, Rábán följl menvén,

adatott egy passus more solito. Dátum Villonja.

Die 4. ejusdem. Brigadero Dominó Adamo Balogh
litterae expeditae sub hoc tenoré: Xem kevés szivem fíil-

háborodásával kelletik értenem, hogy mind Mlgos Fgene-
rális uram Nga sokszori parancsolatját s mind az én

intimátióimat. melyek sokszor izben szóval is meg voltának

mondva Kegyelmednek , (Szekeres uramat illet katonái

eránt) megvetvén, mind ekkoráig is nem eiíectuálta, hanem
most is magánál tartja, a Mlgos Generálisságnak conteni})-

tussával. Vévén azért Kegyelmed ezen levelemet : minden
további tergiversátióját félre tévén, ezen lista szerint, úgy
a többit is, a kik nem Tolna vagy Baranya vármegyebeliek,

maga expressus tiszti által küldje és szám szerint adassa

kézihez, és ne küldjen másokat, hogy ismét elszéled kóbor-

lásra ne oszoljanak. Ebben Kegyelmed külömböt ne csele-

kedjék, hacsak a Mlgos Generálisságnak méltó animad-

versióját magán tapasztalni nem kívánja. Dátum Villonya.

Eadem die. Litterae absolutionales modo subsequenti

:

Iffiabbik Galánthai Esterhás Dániel, erdélyi országló s magyar
haza szabadságáért confoederált íí. Statusok vezérl Feje-

delme, Föls-Vadászi második B,ákóczy Ferencz Kegyelmes

Urunk Fölsége egyik bels tanácsa, etc. Adom tudtára

mindeneknek, a kiknek illik. Jóllehet ennekeltte elmúlt

1706. esztendben Fölséges Urunk és egész confoederált

magyarországi statusok végezésibl Dunáninnen való föld-

nek megparancsolva lévén, hogy eladandó jószágért minden

áros emÍDer az árát rézpénzi fölvenni tartozzék : mindazon-

által akkor Veszprémben s most Víirös-Berényben N.

Veszprém Vármegyében lévben lakozó Kánya János és

Szabó Lrincz, Inotán N. Fehér Vármegyében lakos szr-
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szabó Tamásnak eladott Ijizonyosszám akó boroknak
áráért in rhenensibiis octiiaginta, id est fi. 80. ezüstpénzül, oly
okkal, hogy némely részét rézpénzül tartozzanak fölvenni,

megalkiidtanak, mely summa pénznek defalcátiójában . 50.
in instanti tle föl is vettek; minthogy pedig az hátra-
maradott harmincz forintokban T. N. V. Domonkos Fe-
rencz brigadéros colonellus uram Kegyelme eltt,
mint akkorbeli, mind a két rész között törvénytev birája
eltt felit, úgymint H. 15. rézpénzül erga praeviam factam
conventionem, a más felit pedig ezüstpénzzel kész volt

megfüzetni, praevie ugyanakkor az áros feleket meg is

kínálván: azok absolute semmi rézpénzt el nem akartának
venni. Azért említett brigadéros uram, a mint errl való
testimontális-levelibül kitetszik, ab ulteriori íienda impeti-
tione eorum absolválta föntnevezett inotai szabó Tamást.
Melyre nézve most jobban ezen dolog pro adjustatione
Mlgos Fgenerális Fraknai Gróff Esterhás Antal uramtül

Ngátúl nékem committáltatván : megnevezett Domokos
uram törvénye szerint is mind azon restált harmincz forin-

toknak megfüzetésitl, mind pedig azon áros feleknek
továbbvaló impetitiójátúl, ob contemptum et vilipendium
benigni mandati Suae Serenitatis Principális totiusque
Confoederationis Nobilitatum, praesentium per vigorem föl-

szabadíttatik, adatván néki pro futura sui cautela ezen
absolutionalis-levél. Dátum Villonya.

Díe . ejnsdem. Litterae Dominó Joanni Lossonczy
hoc modo : Miném causájában certilicálta Kegyelmed N.
Anyós Eozália asszonyt pro 16. et subsequentibus prae-
sentis Mensis Április Nagy-Yázsomban, N. Veszprím Vár-
megyében levben, tudva vagyon Kegyelmednél : mely termi-
nust minthogy nem reménlett nyavalyám miatt más, alkalma-
tossabbra kellett differálnom, annak dilatióját akartam
Kegyelmednek tudtára adnom, és a midn más, alkalmatossabb
ennek helyében fog praeíigáltatni : Kegyelmednek in tem-
pore tudtára fog lenni. Dátum Villonya.

Eadem die. N. V. Kabódi Gergi f gyalog hadnagy
uramnak praesentibus intimáltátik, hogy a Ijelül megírt vil-

lonyai Takács Ferenczet semmi nttar házátúl az "hajdúk
közé elvinni, vagy vitetni ne merészelje, vagy akármely
taxátiókkal és fizetéssel erltetni, külömben érdemlett bün-
tetésit fogja tapasztalni: hanem, ha igaz kereseti vagyon
ellene, elttem megmutatván, hogy ugyan iratos hajdú volt

valamikor, vagy pedig mundírt és füzetest vett volna föl

:

tehát akkor kézihez fog adatni. Dátum Villonya.
Bie 6. ejusdem. Villonyán lakozó Bottá Mihálynak
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adatott egy kereskedó-i)assus hoc tenoré : Passusom prae-

sentáló, Villonján lakozó Bottá Mihály másod magával
mégyen mind innen s mind ])enig túl a Dunán lev, Ke-
gyelmes Urunk s Fejedelmünk ö Fölsége jurisdictiója alatt

lév városokra és helységekben, kereskedésnek okáért. Eequi-
ráltatnak arra nézve minden renden lév, föntnevezett Ke-
gyelmes Urunk Fölsége hívei, passiisokra s általkelkre

vigyázt'i tisztjei, commandóm alatt lévknek peniglen inti-

máltatik és serio parancsoltatik : megnevezett Bota Mihályt
hozzátartozandóival igaz járásbelinek ismérvén lenni, sza-

badon és minden háborgatás kívül, vélek lév portékajókkal,

marhájokkal együtt bocsássák és ])0csáttassák. Presentibus

perlectis, etc. Dátum Villonya.

Eadem die. Villonyárúl jöttünk Vámosra dél táj-

ban, a hol

Die 7. ejusdem hidvégi sánczbeli két hajdú. Kese
Ferencz és Harmat János, minthogy ugyanazon sánczbeli

egy hajdú az elmúlt napokban Tihanban, elromlott puská-
joknak megcsináltatásoknak okáért menvén, két csavargó

katona igaz útjokban rútul megvagdalták és meg is ltték,

azoknak megfogásokra küldetvén, mennek Kegyelmes Urunk
s Fejedelmünk Fölsége hatalma s ditiója alatt körül-

belül és a tájakon lév helységekben, általam adatott pas-

sussal. Dátum Vámos.
D/e 8. ejíisdem. Mlgos, mind Dunáninnen s mind i)enig

Dunántúl lév (föld) Fgenerálissának, Gróff Bercsény Miklós
uramnak Excellentiájának expeditae sünt litterae modo
subsequenti : Kegyelmes Uram ! Ajánlom Ngodnak engedel-

mességgel való szolgálatomat.

Eddigvaló, nemkülömben mindenném következend
promotiómnak és jó szerencsémnek fimdamentomáúl s au to-

rául tartván mindenkor Xgodat, a midn Xgod Méltósága
kegyes parancsolatjábúl ezen földre általjvén a Dunán,
Losonczon utolszor létemben alázatossan elváltam volna

Ngodtúl : nem lévén túl lév kevés cselédimet távollétemben

kinek protectiója és szárnya alá ajánlanom, hanem Ngod
kegyelmes gratiájában recommendáltam. Most Ngod kegyel-

mes executorio-praecei)torium mandatumja mellett Szirmay
András uram a T. Korponai Törvényes Táblának Praesesse,

Bory Gábor uram instantiájára pro 16. praesentis Mensis a

megírt T. Táblára (citál ;) mely certificatoriát Ngod említett

kegyelmes parancsolatjának transummált copiájávai együtt

Kegyelme énnékem megküldvén, csak mai napon, itt Vá-
moson, X. Veszprém Vármegyében vettem ; de minthogy a

hagyott terminusnak ideje igen közel lévén, távul létemhez
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képpest : a Dunán lév passiison nem mindenlcor szabados

általköltözés miatt arra nem compareálhatok, és ámbár
legitimé de nem competenti és sufficienti termino certiíica-

tiis legyek is, mindazonáltal, nullo etiam alio termino posito,

Ngod kegyelmes akaratja és szabadsága ellen általmenetelre

csak szándékoznom is semmi úttal nem merészelnék. írja

ugyan feleségem, hogy aljsentiámra nézve Ngodhoz aláza-

tosban recurrálván, általmenetelemig hogy azon terminus

dilátióban vétessék, Ngod kegyelmes dilatoriumja által a

T. Táblának méltóztatott megparancsolni : az kinek is ha
talám a megírt Tábla engedelmeskedni nem akarna, in

casu contrario valóban megejtene ; mert ha sokszor írt

Ngod méltósága kegyelmes parancsolatja szerint cum fructi-

bus medio tempore perceptis ab Anno 1670., per non venien-

tiam Bory Gábor uramnak adjudicáltatnék : netalám

fructussát annyira extendálná ; másképpen is galsai possessió

caput bonorum lévén, hogy túl lév cselédimnek pro sus-

tentatione valamennyire való jószágocskám nem maradna.
Mire nézve kívántam Ngodat alázatos engedelmességgel

kérnem, mutatván atyai kegyelmes jóvoltát s gratiáját

:

méltóztassék általfordulásomra annyi idt engedni, s egy-

szersmind ez eránt leend kegyelmes resolutióját, hogy^oda-

jutásomnak annak rendi szerint prosperálhassak. Úgyis

Fölséges Urunk s az Ország s Ngod ilyenekben elvégezett

akaratjok az, hogy valakik tempore tyrannici gubernii

Austriaci az epergyesi persecutiónak alkalmatosságával

akkori fiscusa által jószágoktúl megfosztattak, és ámbár
mostani országunk fiscussa azon jószágokat apprehendálta

s Fölséges Urunk maga híveinek kegyeimessen conferálta : de

ha azoktúl, vagy azoknak successoritúl legitimé, suflicien-

terque magokénak lenni remonstráltatnak, visszaadassanak

;

remélvén azon kívül is, ha ez által csorbulni történnék

jószágom, mind Fölséges Urunk s mind penig Ngod kegyel-

mes gratiái által más hasonló -ra/y leend redintegratióját. És
jóllehet tempore ejusdem tyrannici gubernii Koháry uram
által impetráltatott : mindazonáltal akkori persecutiónak

alkalmatosságával elfoglalt jószágok prioribus possessoribus

aut legitimis successoribus hogy restituáltassanak, — de úgy
hallom, említett Koháry uram akkorbeli possessoroknak

valami pénzt is adott volna, melyet ugyan bizonyossan nem
tudok. Lévén e mellett Ngod kegyelmes gratiájában bizo-

dalmam, a midn ezekrül Ngod kegyelmes resolutióját s

válaszát alázatossan elvárom, — maradok Ngodnak, mint ke-

gyelmes uramnak, engedelmes, alázatos, legkissebbik szolgája,

etc. Dátum Vámos, anno et die ut supra.
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Dia !). cjiisdcm. Committáltatott X. \'. Kovács Pál

uráliinak, N. Somogy Vármegye fszolgabirájának, hogy a

N. Vesz])ríiiii Kiiptalan iiistaiitiájára, dum et (luando j)rae-

sentilnis icíiiiiriíltatik, ad latus vévóii két vármegyelndi esküd-

tet, a maga processusábaii ])eragáljon annak módja s rendi

szerint in(|iiisitiót suli poena decretali nemes és nemtelen

személyek ellen. Sub dato Vámos.
I)ie 10. ejusflem. Semmi speciális expeditió nem volt.

Die ver ÍJ. ejnsdem. Csepeli helységl)eliek certiticál-

tattak közönségessen, hogy ezen mostani folyó holnapnak

huszonötödik napján Nagy-Vázsomban, N. Veszprém Várme-
gyében levben, négyet vagy ötöt közülök küldjenek hoz-

zám, hogy Antal János, Csoknyay Farkas uram strázs.i-

mestere és csepeli lielységbéliek között, valami gabonájának

elveszése eránt való villongásnak vége szakadjon, és ha vét-

keseknek találtatnak, említett strázsamester kárát refundál-

ják ; külömben, ha élmben nem compareálnak : megírt

strázsamesternek mindenném kára reájok háromlik. Dátum
Vámos.

Die l'J. Nulla erat speciális expeditió.

Die 13. ejusdeju. Litterae quientatiales hoc tenoré

:

Én Galánthai ifíiabbik Esterhás Dániel, recognoscálom ezen

levelemben, hogy a miném kétszázíitvenkét, id est 252
rhénes forintokat N. V. Salamonfai Eátky Dániel uram az

ezerhétszáz-els esztendben elmúlt Szent-Mihály havának

iiyolczadik napján Íratott maga obligatoriájárn, száznyolc/

forintot interest néhai X. Y. Hevenyessy János uramtúl

fölvett, és ezen feljl is más izbeli kétszázötvenkét, id est

25 2rhénes forintokat; melyeket jóllehet ezerhatszázkilenczven-

kilenczedik esztendben elmúlt Boldogasszony havának husza-

dik iiapjíín költ charta biiincára ugyan nyolcz pe)- i'eiitum

interesre megnevezett Hevenyessy János uramtúl én magam
vettem föl : mindazonáltal azon charta biancám kezemhez

adatván, azokrúl is említett Hátky Dániel uram Kegyelme
följebb megírt ezerhétszáz-els esztendben elmúlt Szent-

Mihály havának nyolczadik napján, ugyan néhai N. X. He-
venyessy János uramnak magát obligálta ; azon mindkét
rendbéli adóssága egy summában íitszáznégy, id est 504
rhénes forintokat, a megírt egész interessivel együtt meg-
említett Hevenyessy uramnak minden fogyatkozás nélkül

megnevezett sógor- és meiiyemasszony ö Kegyelmek ;ílt;il

fizettem meg : de minthogy Hátky Dániel uramnak eránta

való obligationális levele bent maradt, melyet Hevenyessy
János uram T. és Ngos Dienesfjdvai Cziráky László sógor

uramnak és az Kegyelme házost;lrsának T. és Ngos
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Ujfalussy Erzsébet menyemasszonynak Kegyelmének kézihez

adott és transferált, s ezután mostan titulált Ujfalussy

Orzsébet menyemasszony az én atyjifiúságos kérésemre

kiadott ; arra nézve én is, a minémö capitalis pénzem emlí-

tett sógor uram és menyemasszony Kegyelmek kezénél

volt, ha az elbbi computusnak alkalmatosságával azon

summa nem imputáltatott, legels úttal leend computusban
fogom inputálni. Melyrfll praesentibus megnevezett sógor

uramat és menyemasszont Kegyelmeket quietálván, adtam
ezen recognitionális-levelemet. Dátum Vámos, die et anno
ut supra.

Die 14. ejitsdem. Intimáltatott praesentibus N. Y. Ba-
logh András uramnak : Mivelhogy ezen belül megírt instán-

sok, úgymint gellyeiek, a régi szokás szerint, mint az elöl)bi

földesuroknak harmincz forintbúi álló adójokat egészlen

megadták Kegyelmének, melyen kívííl másféle adót elbbi
földesuroknak nem adtak : azért Kegyelmének is nem lehet

rajtok többet praetendálni, vagyis kétszerte exigálni. Dátum
Vámos.

Eadem die. Litterae expeditae Högyészy Ádám uram-
nak, hoc tenoré : Csudálkozással kölletik értenem, hogy
fehérvári bloquadában csak közel lévén Kegyelmetek Sze-

keres István colonellus urammal, s mégis két parolát tart.

s competálni is merészeli Kegyelmed : holott az hadi rend

szerint nemcsak colonellustúl, de vicecolonellustúl is, st
fistrásamestertl is olyantúl, a ki Kegyelmednél öregebb,

tartozik Kegyelmed függni és szót fogadni : mely regulát ha

eddig nem tudta Kegyelmed : ennekutánna tanulja meg, és

ámbár mostani úttal Mlgos Fgenerális uram Nga ordere

szerint (melyet eddig vett Kegyelmed, nem kétlem), el köll

Kegyelmeteknek a gyri pusztára menni : mindazáltal vissza-

jvén, ha külön parolát tartand Kegyelmed, kiváltképpen

ha azalatt az ellenség valamely kárt tenne, — ezen compe-
tentia nem kevés számodásában fog lenni Kegyelmednek,
Mely kár hogy ne következzék : sub poena arcsti intimálom
is Kegyelmednek, hogy külön parolát ne tartson, st min-
denekben említett colonellus uram túl dependeáljon, s a_

palotai _strázsát is minden fogyatkoz:ís kívül legabíljb luiUaja

lovassal megersítse, ne "várván mindozekrül több orderem-
tuT Kegyelmed, Dátum Vámos,

Dia ]o. ejusdem. Endrédieknek adatott egy protectio-

nális-levél sub hoc tenoré : Minthogy Kegyelmes Urunk
Fölsége kiadott kegyes Hadi Regulamentuma, nemkülömben
Edictumi is súlyos, elkerülhetetlen büntetésnek inversiója

alatt ersen tilalmazzák, hogv Mlgos Commandírozó Gene-
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ralisok passusa nélkül, ámbár akármely más ftiszt uraiinék

passusával járjon is a vitézl rend, semminém gazdál-

kodással, forsponttal, de kiváltképi)en borral, részegségek

s abbúl szármozható grázdák és excessusok eltávoztatá-

sáért a helységeket föl s alá jíirásokban aggraválni, vagy

excessust elkövetni azokon ne merészeljen ; akarván azért

említett Fölséges Urunk Kegulamentuma szerint ]\t]gos F-
generális Fraknai Gróff' Esterhás Antal nram Nga annii-

entiájából is N. Somogy Vármegyében lév endrédi lako-

sokat speciális protectióm alá vennem, s egyszersmind f
és alacson renden lév hadi tiszt uraiméknak intimálnom.

nem külmben közvitézeknek is serio parancsolnom, hogy

a megírt gazdálkodás, forspont és bornak exactiójátúl abso-

liite supersedeáljanak, külömben, ha tapasztaltatnak : emlí-

tett B,egulamentiimban s Edictumokban determinált bünte-

téseket el nem kerülik. Dátum Vámos.
Eadem clie. Néminem veszprémi lakosnak instantiája

indorsáltatott hoc modo : Ezen belül megírt instánsnak

dolga eránt T. N. V. Szekeres István colonellus uram
adjon teljes informátiót : ha, a mint exponáltatik, az szerint

vagyon-é, avagy sem ? és az Kegyelme által leend infor-

mátió nélkül vagy eltt táborra menni ne kénszeiítse.

Dátum Vámos.
Eadem die. Bizonyos instánsnak dolga, úgymint

bátorkeszi Kis Istvánnak, T. íí. V. Balogh Ferencz gyalog

tocolonellus uramra Kegyelmire, tanquam ad primam
instantiam, tum pro investigatione, tum etiam pro adjustatione

relegáltatván, az injuriált félnek annak rendi s módja szerint

elégséges satisfactiót tétessen Kegyelme. Dátum Vámos.
Eadem die. Domonkos Sámuel uramnak litterae hoc

modo: Szilly JNÍárton által exponáltatott elttem, hogy
Kegyelmed szidalmazván, böcsületiben kissebbíti ; minthogy
penig nyilván constál elttem Kegyelmed maga recommen-
dátiójábúl hadnagyságra lett promotiója : magának tulaj-

donítsa galibííját, — de ugyan ennekutánna Kegyelmét
kissebbíteni ne merészelje, máskép] )en is, az ilyet ín állapotok

hadi tiszteknek illetlenek. E mellett az abáknak száma-

dása is (a mint a commissárius contraquietantiájának és

Mlgos Fgenerális Esterhás Antal uram Xga commis-

siójának párjábúl kitetszik ('S megpröbáltatiki Kegyelmét
illetvén, az eránt való ({uietnntiákat tle exigálni, nem-
külömben a Kegyelmed compániájára kiadott bizonyosszámu
vég abákrúl való quietanti;íját nem praetendálhatja, st a

miném öt takaró abát fogott Kegyelmed magánál : mivel

azok fáradságáért nekie adattanak az euri commissáriustúl.
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visszaadni tartozik s el se mulassa Kegyelmed, hogy többé
ne búsíttassam eránta. Dátum Vámos.

Eadem die. Pacsay György uramnak litterae modo sub-
sequenti: N. V. Peczovicz Ferencz és Oroszy Pál (ves^jjrémi)
viceispán uraimék jobbágyi az elmúlt napokban bizonyos elve-
szett négy ökreinek fölkeresésére menvén, exponálták elttem,
liogy ugyanakkor 8zent-Gróton Ropoli Miklós ])inczéinéí
ugyan Ropoli, kinek szent-gróti szlhegyen lakozó Koncz
Mihály hasonló, vagy talám szintén azon jobbágyoknak
elveszett ökreit árulta, de bizonyosson még eddig nem tud-
hatták meg

;
ahhoz képpest akartam Kegyelmednek intimál-

nom s parancsolnom is, hogy a följebbemlített Eopoli
Miklóst és Koncz Mihályt s Lakos Istvánt feleségével
együtt eleibe hivatván, ez eránt tudniillik : micsoda és hon-
nénd hajtott ökrök voltának azok? megesküdtesse, és ha
valamely bizonyos vagy gravis praesumptio jönnö megirt
Koncz Mihály ellen, fogassa meg és usque ad ulteriorem
dispositionem tartsa fogságban. Dátum Vámos.

Die 16. ejusdenu Litterae intimatoriae Perillustri
Dominó Georgio Kisfaludy, iis etiam, quos concernunt,
sub hoc tenoré: T. N. V. Kisfaludy György brigadéros
colonellus uramnak és azoknak kiket az alább megirt
dolog akármiképpen illetne vagy illethetne, praesentibus inti-
máltatik: Minthogy N. V. Sény Zsigmond uramtl ^y
mformáltattam, hogy jóllehet ennekeltte való esztendben
Dunáninnen való lételemnek alkalmatosságával mellettem
táborozván, igaz hazaíiúságát érdemessen contestálta, azután
énnékem a táborral együtt által kelletvén mennem, N. V.
Bácsmegyey György, említett brigadéros uram ezerebeli
fhadnagy uramhoz adjungálván magát, hogy ott nem
úgy mint zsoldos, vagy fizetésen lév katona, hanem mint
Igaz hazafia N. Országunk mellett maga szabad jóakarat-
jábúl fegyverivel szolgálna, nem tekintvén azt, hogy nemesi
rendben számláltatván, külömben ott is zsoldosok közt
fizetésével szemlélye szerint leend táborozástúl ment légyen

;

most már, házánál lév kevés javai ellenségti praedára
hányatván, kénteleníttetett maga személyiben otthon maradni.
Mindazonáltal az említett fhadnagy uram megtudviín a
mustrának alkalmatosságával, öt vagy hat lovas katonát
hatalmasul Sény uram házára küldvén oly véggel, hogy
Kegyelmét megkötözvén elhozzák: de minthogy magát nem
találták, házánál lev egy szolgáját fölkötöztetvén, a mustrán
is általvitette, a hol nem a szolgájának, hanem matrának
említett Sény uramnak a nevit tétette föl. nem tartván semmit
IS attúl, hogy ezen praetextussal a X. Országot defraudálja.
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magának inkább, hogysem másnak keresse hasznát. Kihez

képpest, ezek úgy lévén, föntemlített brigadéros uramnak,

úgy szintén azoknak is, kiket amoda följebb megnevezek,

aiithoritate etiam qua fungor locumtenentiali, serio intimálom

s parancsolom is, hogy megnevezett 8ény Zsi^moníl uramat

brigadéros uram ö Kegyelme maga ezerebeliektl hábor-

gatni ne engedje és a több megirtak háborgatni vagy

compániákban fölültetni ne merészeljék, külíimben se csele-

kedvén. Praesentibus ])erlectis, etc. Dátum Vámos.

Eadcni die. N. Veszprém várossának expeditae litterae

hoc tenoré : Nobiles ac Generosi, Prudentes item et Domini
amici mihi observandissimi ! Salutem et servitiorum meorum
commendationem. Országunk eleitül fogva bevett szokása

és törvénye azt hozván magával, hogy Szent-György naj)

után akármely helységekben lév rétek tilalom és büntetés

alatt legyenek, úgy, hogy valaki a megirt nap után az

olyatén rétekre akárminém marháját hajtja, szabadon

azon réteknek ura behajthassa és az kárért taxáihassa is.

Hasonlóképpen T. N. Veszprémi Káptalan az maga rétjeit

in securitate kívánván oltalmazni. Kegyelmeteket annak

usussátúl absolute inhibeálja. qua stante inhibitione senki

Kegyelmetek közül, vagy közönségesen, vagy csak külíin

is lovait, ökreit, generaliter akárminém marháit azokon

pascuálni ne merészelje ; külömben, ha ezen inhibitióm és

tilalmazásom ellen simul vei etiam divisim cselekszik és jutási,

mindszenti, bérei és kapberki, N. Veszprém Vármegyében
lév (ugyan N. Veszprémi Káptalanhoz tartozandó! réteken

marháját rzi vagy pascuálja: nemcsak marháit onnénd

behajtatni, hanem annak rendi s módja szerint taxálni is

a megírt Káptalannak adatik hatalom és szabadság.

Dátum Vámos.
Die 17. ejusdem. Nulla ad i)rotocolanduni erat expe-

<litio speciális.

Die 18. ejusdem pariter.

Die 19. ejusdem. Adatott egy protectió alább megírt

katonáknak modo subseciuenti : Adom tudtára mindeneknek,

az kiknek illik, hogy jóllehet említett Kegyelmes Urunk
Fölsége kiadatott kegyes liegulamentuma szerint Dunán-
innen lév Mlgos Generálisságtúl colonellus uraiméknak

sokszor ízben megparancsoltatott, hogy a mely N. Váruie-

gyéknek határában és districtusiban kinek-kinek az ezért'

exurgál és compleáltatik. azoknak tisztjei és commissá-

riusi mellé minden colonellus uram bizonyosszámú kato-

nákat a N. Vármegyékben meghagyjon s parancsoljon és

rendeljen, a végre, hogy ki-ki mind a maga vármegyéinek
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és provinciájának obveniált abrak, gabona és pénzbeli quan-
tumát könnyebben és hamarébb beszedhesse, mind pedig a

postáknak gyöngesége miatt cum sublevatione eorum orszá-

gos és más egyébb szükséges nagy dolgokban járó leveleket

az olyatén elrendelt katonák munkájával frissebben s jobb

módon is éjjel-nappal promoveálhassa ; mindazonáltal mivel

N. Veszprém Vármegyéijen hadi tiszt uraimék hasonló

katonát constituálni és ezerekbül visszal)Ocsátani mind-
eddig is elmulatták, annakokáért : hogy azon N. Vármegyén
olyas katonáknak nemlétele miatt maga dolgaiban, disposi-

tióiban s a megírt leveleknek folytatásiban tovább is fogyat-

kozást és hátramaradást ne szenvedjen : ezen katonákat,

nevezet szerint Gerjeny Pétert, Nyék Ferenczet, Pette

Istvánt, Pet Miklóst, Bobics Miklóst, Egresy Istvánt,

Varsány Istvánt, Béres Istvánt, Molnár Istvánt és Vajda
Jankót, megnevezett Mlgos Generálisság továbbvaló dispo-

sitiójáig a tábori és continuuskodc) rendek közül kívántam
eximálni s a megírt ISÍ. Vármegye és Commissáriátusság

szolgálatiban házoknál meghadni. Intimálván virtute prae-

sentibus említett Kegyelmes Urunk ö Fölsége híveinek, f s

alacson rend tisztjeinek, commandóm alatt levknek penig-

len serio paiancsolván, hogy senki vagy házoknál, vagy

litjokban háborgatni, regementekhez fölülni, vagy katonát

magok helyett fogadni ne kénszerítsék ; külömben valakik ez.

intimatiómat vagy parancsolatomat megsértenék : érdemes
büntetéseket fogják tapasztalni. Praesentibus perlectis, etc.

Dátum Vámos.
Die 20. ejusdem. Semmi olyas expeditió nem volt.

Die 21. ejii.s'(/er)i. Balogh Ádám uramnak egy levél

hoc tenoré: N. V. Domonkos Sámuel uram compániájabéli

vicehadnagy Csák Mihály uram panaszképpen jelentette

elttem, hogy Csenterics István és Harssán Gergely több

társaival együtt, kiket tudniaillik Kegyelmed eltt említett

vicehadnagy meg fog nevezni. Kegyelmed ezei-ebéli katonák,

a, miném korpádi helységbeli ökröket hajtottanak el. s

azok közül 12-t megnevezett vicehadnagy uram, bátyjával

egy társaságban lévén, megvett ; minthogy, a mint infornuíl-

tatom, nem ellenségti nyert, hanem országunkbéli, megírt

korpádi lakosoktül másforuián elvitt marhának mondják
lenni, Kegyelme penig mint ellenségét azoknak informa-

tiójokra vette meg. Annakokáért azokat ad priores domi-
nos vissza kölletvén bocsátani : említett hadnagy uramnak
nem lehet megkárosodni ; hanem vévén Kegyelmed ezen

levelemet s intimatiómat, a megírt katonák által az inju-

riált félnek satisfactiót adatni el ne mulassa. Dátum Vámos.

TIIALY KÁLMÁN ". KSZTERHÁZT A. TÁBORI KÖNYVE. 60
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íJie :i2. i'jnt<(l('ni. T. N. V. Kisfaludy László colonel-

liis uramnak o Kefíjelmónek, nemkülömben Kegyelmi'

tisztjeinek intiniáltatik praesentibus, hogy a belül megneve-

zett füredi Somogy Andrást semmi úttal usque ad ulte-

riorem dispositionem háborgatni s háborgattatni ne meré-

szeljék, hanem menjen Generális Bottyán János uram
ezeriben, a hol elbbi idkben volt. Dátum Vámos.

Die 2H. eJHsdem. Adatott egy passus Dala Ferencz

vámosi embernek hoc modo : Passusom exhibeáló Dala Fe-

rencz, vámosi ember, vévén az elmúlt héten két lovat, de

minthogy, a mint informáltatom, lopott lovak lévén, a lova-

kat, kikhez tartoztak, visszavették tle ; annakokáért mégyen
azon katonáknak, kiktül vette, fölkeresésére, a hol tudni-

illik s akármely ezerben Kegyelmes Urunk s Fejedelmünk

ö Fölsége jurisdictiója alatt megtalálhatja, úgy, hogy azok-

túl pénzit visszaveliesse. Requiráltatnak azért említett

Kegyelmes Urunk hívei s tisztjei, commandóm alatt lévk-

nek pedig serio parancsolta tik, hogy nemcsak mindenütt

szabadon jönni s menni bocsássák és bocsáttassák : de a

mely ezerben a katonákat megtalálja, azon ezernek tisztjei,

másképpen kézihez nem vehetvén lovaknak az árát, megírt

katonákkal ad requisitionem ejusdem elégséges satisfacti('»t

adassanak neki. Praesentibus perlectis, etc. Dátum Vámos.
Eadem die. Committáltatott praesentibus X. V. Külley

István vörös-berényi tiszttartó uramnak, hogy ezen belül

megírt instantia másképpen elsben Kegyelme törvényes

revisióját illetvén, Kszögi István s több condivisionális

atyjatiai instantiájára annak rendi s módja szerint legaliter

revideálja, és ha casu quo a más fél nem compareálna

:

pai'tis comparentis ad instantiam a megírt szlt elfog-

lalván, a megnevezett Kszögi Istvánnak és több condivi-

sionális atyjafiainak, kiket ezen kereset illetni fog, cuni

fructibus medio tempore percei)tis, ha a törvény úgy találja,

kézihez adja, foglalja és adjudicálja, külömben sem csele-

kedvén. Dátum Vámos.
Die 'J4. ejusdem. Mlgos Fgenerális uramnak Ng;t-

nak litterae modo subse(|uenti : Ennekelötte való eszten-

dkben, Mlgos Generális Károli uram legels általjövetelinek

alkalmatosságával (1704. jau.) Dunáninnen lév földnek als('>

részin Generális Commendáns levén akkor idben, s ellenségünk

ellen való jó szerencsénk szaj)orodván : mind húsbúi, mind

kenyérbi az által bvessek voltunk, egyedül a sónak fogyat-

kozása miatt kellett patientálódnunk; de szintén szerencsén'

Ráczkeviben lakozó Gellért Mátyás és Szallay Ádám bizo-

nyosszámú kü- és mázsa-sót hozván kereskedésre, látván a
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N. Országnak ez által leend alleviamentimiát, committál-
tam Racló Pál uramnak Kegyelmének, mint Kegyelmes
Urunk Fölsége akkorbéli Dunáninnen lév íiscusának,

hogy az ide alatt lév Fölséges Urunk hadai szükségére a

megírt sót vegye meg; a minthogy az én commissiómra
nézve azon emberekkel meg is alkudván, úgy committálta
osztán Görözdös Mihály mostani inspector uramnak, de
akkor mint fehérvári harminczad administratorának s pro-
visorának, hogy a dietim szaporodó proventusbúl a megírt
sónak az árát füzessé meg ; kinek defalcatiójában egy részét

megfizetvén Kegyelme, maradott még, nem pro sui pri-

vato, hanem az Ország részérl 115 forintokkal ad()S,

melyeket meg is fizetett volna : de csakhanjar változtatván
Isten szerencsénket, mind a sók ott maradtak Fehérvárban,
melyríil való quietantiája exstál, mind pedig a kruczságot
általnyomván az ellenség a Dunán, maga Fehérvár is

kéziben jutott. Most már azon sós emberek cum sinistra

sorté delatione Ngod eleiben menvén, azoknak instantiá-

jokra méltóztatott két rendbeli parancsolatját is ki ; lí,

melyek által elsben is die 2. Februarii Anni praesentis
Keszthelyriil jmrancsolja Ngod, hogy, ha meg nem fogja

Kegyelme fizetni s másodszor fog Ngod búsíttatni eránta,

személyihez is fog nyúlni. Másodszor 17. praesentis. Annique
infrascripti Tápi-Szent-Miklósrúl committálja Ngod X. V.
Badicz Péter uramnak, N. Veszprém Vármegye fszolga-
bírájának, hogy említett Gerezdes uram javaibúi sine ulte-

riori termini extensione exequálja. Mely Ngod méltóságos
parancsolatjának az elst in origine, másikának párját
elttem repraesentálván, instált azon, hogy Xgoduak aláza-
tossan dolgát recommendáljam ; melyre nézve, látván igazsá-

gát, kívántam Ngodnak egészlen dolg;ínak seriessit per
modum informationis ellszámlálnom, annak azon módon
lett mivoltát genuine accognoscálnom s egyszersmind recom-
mendálnom is : minthogy a sót nem maga, hanem az Ország
számára vette az én parancsolatombúi, — ne károsíttassék
említett inspector uram. Kinek küllessék megfizetni a
restantiát? Ngod bölcs elméire s Ítéletire méltó, hogy cngiHl-

jem. Ezzel, etc. Dátum Vámos.
Eaem die. Zana György uramnak egy parancsolat

hoc modo : N. V. Zana György aggregatus kapitány
uramnak praesentibus serio parancsoltatik : Minthogy Mlgos
Fgenerális Fraknai Gróft Esterhás Antal uram Xga
méltóságos parancsolatját hátratévén, tovább is belül megirt
veszprémi Szcs Mártont lövdözéssel. pincze-fölgyújtásával

s több más fenyegetésekkel persequálni merészelte : azért

60*
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ex superal)uii(luuti parancsoltatik, liogy mind a meííírt

fenyegetésektül s hatalniaskodástúl supersedeáljon, külömbeii

ha cselekszik ö Kegyelme, érdemlett büiitetésil)en s animad-

versiójában esik, mint afféle refractáiius, bizonyos lehet.

Ha mi kereseti vagyon Kegyelmének : azt nem via facti,

hanem annak helyén, veszprémi város székén törvényesseu.

annak rendi s módja szerint keresse. Dátum Vámos.
Die :éi'). ejusdem. Nulla pro protocolando speciális

expedítio.

Die 26. ejusdem. Csepelieknek és Antal Jánosnak
adatott egy testimoniális levél uno eodemque tenoré, modo
sul)sequenti : Adom tudtára mindeneknek, a kiknek illik,

hogy emiekelötte elmúlt 1706. esztendben lett armistitium

alkalmatosságával N. V. Csoknay Farkas, brigadéros

Balogh Ádám uram ezerebeli föhadnagysága alatt lev egész

igali sereget Igáiban, magok házokhoz lebocsátottam. adván

egyszersmind olyan parancsolatot nekiek, melynek ereivel

ott Igal körl-bell lev helységek lakosival igali mezben
termett gabonájokat résziben learattassák és be is taka-

ríthassák; azon seregben lev Antal János strázsamesternek

csepeli helység esett, kiket az én parancsolatomnak contineii-

tiája' szerint annak ideiben említett strázsamester, hogy

gabonájának betakarítására elmenjenek, requirálta is: de

akkor, a mint magok csepeliek is megvallottak, magok szó-

fogadatlanságok és negligentiájok miatt el nem menvén,

hanem az armistitiumnak utolsó három napjára hagyván

munkájokat, azon kevés id alatt Antal János strázsamester

gabonáját bé nem takaríthatták, másképpen is az armisti-

tiumnak az ideje kitelvén, az ellenséges véghelyeknek közel

volta és az ellenségnek a tájon gyakor járása s megforduLísa

miatt azután senki munkáját végben vinni vagy ott lenni

nem merészelt. Annakokáért Antal János strázsamester

gabonája, alig valami fordulván bellö kézihez, a megirt

csepeliek szófogadatlanságok és negligentiájok miatt kinn

veszett. Mely dologban megnevezett strázsamester hogy

továbbá is ne károsodjék : az els instantiájára megirt

csepelieket pro 25. praesentis ide Vámosra élmben certiíi-

cálván, a mely napon és helyen Antal János strázsamester

személye szerint, csepeli lakosok közül pedig nevezet szerint

Toót György, Tüds János és Toót Miklós a falu nevivel

küldetvén, compareáltak, és a midn m.ír az én commis-

siómbúl N. V. Luka Benedek veszprémi kapitány, Salom-

váry János és ifíiabbik Szke Mihály, Mlgos Fgenerális

Fraknai Gróíf Esterluís Antal uram Nga fsecretáriussa

uraimék által törvénvessen. houv tudniaillik kitl lett légven
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azon kárnak fundamentoma és oka ? megvizsgáltatott volna,

annyibúi, liogy a megirt csepeli lakosok, magok vallások

szerint is, megnevezett strázsamester reqiiisitiójára sz<5foga-

datlanságokbúl és negligentiájokbúl el nem mentenek, oly

idre hagyván miinkájokat, a mikor végben nem vihették,

vétkeseknek találtattak. És ámbár magok mentségekre azt

felelték, hogy k azon utolsó három nap is megnevezett

strázsamester gabonáját egészlen betakarták volna : de ugyan-
azon compániabéli Kovács Péter név katonának a sógora

Túrós Istók, gabonájoknak aratására, valamenyien voltának,

szám szerint húszan, egy napra mind elhajtotta köt er-
vel, és gabonahordó egy szekereket is a strázsamesternek az

öcscse Antal Péter félnapra Foky András név igali

embernek gabonahordásra odaengedte, mely két okbúl
következett, hogy Antal János gabonáját bé nem takarhatták

;

mindazonáltal, minthogy az els kérésre teljes röstségekbl
el nem mentenek, tudván máskínt is azt, hogy az armistitium

elmúlása után az ellenség miatt senki ott nem munkálód-
hatott és késhetett : annyibúi törvényessen is vétkeseknek

találtattak, nemkülömben megnevezett Kovács Péter sógora

Túrós Istók, Jiatalmassan lett csepeliek elhajtásáért vétkesnek

találtatott. Es midn már a törvényes megkérdés és vizs-

gálás után csak véginek kölletett volna lenni a dolognak

:

némely emberséges emberek interposítiójokra s kérésekre

megírt csepeliek Antal Jánossal negyvenöt, helységekbéli

kila valami jó és nem gaz gabonában oly condítióval meg-
alkudtanak, hogy valamely részit, a mennyinek szerit

tehetik, most, a többit pedig a jövend aratást szerencséssen

betakarván, csepeli lakosok közönségessen Antal Jánosnak
vagy a végre odaküldend embereinek megadni tartozzanak.

Mely egymás közt ltt alkurúl adtam mindkét résznek ezen

testimoniális levelemet. Dátum Vámos, die et anno ut supra.

Eadoni die. Intimáltatott T. K V. Béri Balogh Ádám
brigadéros uramnak, hogy, ha még meg nem indult is

Kegyelme : vévén ezen orderemet, azonnal a simontornyai
compániát Szily György fhadnagy urammal együtt N. V.
Grainer Antal tábori fstrázsamester uramnak melléje pro as-

sisstentia visszaküldje, s (az) mindaddig Simontornyán légyen,

valamég mást ordert nem fog venni Kegyelme ; kinek is

hivataljában lészen, a mit említett Grainer uram a megirt
végház reparatiójára és az ország javára fog parancsolni,

azt végbenvinni ; külömbet se cselekedvén. Dátum Vámos.
Die '^7. ejufideui. Nulla speciális expeditio erat.

Die ver 28. ejusdem. Kolontány G ergöl. Antal György.
Hegvi Mihály. Nemes Ferencz. Szentes ^Slártonv és Antal



!t50 FÜÍÍÍJELÉK.

Gyiira instaiitiájokra indorsatio facta est hoc modo : Mint-
hofíy ezen belül iiiejíirott instáiisokiiak katonái Generális

Bottyán János uram ö Ke;^yelme regenientjében Domonkos
Sámuel uram Kej^yelme zászlója alatt eleitül fogvást tiszt

uraimék Kegyelmek relatiójábtíl is lenni comperiáltatnak,

kikkel ugyanazon instánsok magok helyett eleget tettének: arra

nézvemás zsoldos katonáknak felállétásokban contribuálni nem
tartoznak ; kihez kéj)pest a N. Vármegye tisztjeitl. avagy
az helységbeliektl ne háboi'gattassanak. Dabantur Vámos.

Eadem die. Intimáltatott N. V. Szily György és

Keszy János simontornyai fhadnagy uraiméknak, hogy a

minémö dologban N. V. Grainer Antal tábori föstrázsa-

mester uram által reqniráltatni fognak, mindenkor elég-

séges assistentiát adni tartozzanak, st ha a praesidinmnak
szükséges következhetend más állapotok eránt is megirt
strázsamester uram Kegyelmeknek intimálna vagy jjaran-

csolna : ahhoz alkalmaztatván magokat, obtemperálni tar-

tozzanak. Sub dato Vámos.
Die 29. Nulla expeditio, et

Die SO. Oregbik Kovács István tapolczai vajda

uramnak egy protectió, modo subsequenti : Adom tudtára

mindeneknek, az kiknek illik, Kegyelmes Urunk s Fejedel-

münk ö Fölsége kegyes indul tuma lévén az, hogy nyomo-
rult hazánk mellett fegyvert visel rendek méltán külömb-
ségben vétetvén azoktl, kik magok házoknál ülvén, fegy-

verekkel országunk szolgalatjában nem foglalatoskodnak : a

közcontributióban érdemes alleviamentumok légyen ; melyre

nézve, Mlgos Commandírozó Fgenerális Fraknai GróffEster-

hás Antal ui-am Nga annuentiájábúl is, X. V. öregbik Ko-
vács István tapolczai vajda uramnak ugyanazon helységben

N. Szála Vármegyében levben való házát és mindennémö
jószágát kiváltké])pen való protectióm alá vettem, és Fíil-

séges Urunk kegyelmes Eegulamentuma szerint mindenekben
egy-egy dicátill, nemkülömben az hadi condesceusióktúl.

(luártélytartástl és forspontozásoktl és contributitUúl

eximáltam. Intimálván föntnevezett Kegyelmes Urunk ö

Fölsége híveinek, hadi f és alacson renden lev tisztei-

nek s vitézeinek, hogy senki megírt vajda uramat az hadi

rendek közül condescensií'ival, (juártélytartással. forsponto-

zással és gazdálkodással aggráválni s contributióra kén-

szeríteni ne merészelje, vagy házára szállván, excessust

semmiképpen elkövetni ne szándékozzék. Másként, ezen

protectióm ellen cselekedk, kiadott Edictumok szerint méltó

s elkerülhetetlen büntetéseket fogják magokon tapasztalni.

Sub dato Vámos.
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Eadem die. Bakay János a Mlgos Úr ö Nga ezere-
béli tizedesnek, másod magával a Dunán általmenvén az
ezerhez, adatott egy passns more solito. Dátum Vámos.

Eadem die. Komáromi Miklós, Magyarországi Locum-
tenens uram ö Excellentiája karabélyos-ezerebeli strázsa-
mesternek, másod magával által a Dunán menvén, egy
hasonló passus. Sub dato Vámos.

Májú s.

Die 1. eJHsdem. Csobáncziaknak praesentibus adatik
tudtokra. hogy jóllehet Mlgos Commandérozó Fgeneráiis
Fraknai Gróff Esterhás Antal uramtúl Ngátúl, a még
az id kinyilik, elpusztult házaiknak fölépítésekre, otthon
való megmaradásokra respirium engedtetett ; mindazonáltal,
mivel mind említett Mlgos Fgeneráiis uramnál Xgánál
s mind elttem is jól constál, hogy az idtl fogvást azon
elromlott házaikat nemhogy igyekeztek volna fölépíteni : de
ki szleinél, s ki máshol maga privátumát keresvén, az
iidt, héjában lézengvén elmulatták s töltötték. Arra nézve,
minthogy már az id kinyiiván, a mezre táborban ki kelle-

tik szállani : vévén ezen intimatiómat s egyszersmind kemény
parancsolatomat is, azonnal N. V. Domonkos Mártony had-
nagy uram zászlója alá fölülvén, siessenek öszvejönni ; holott
pedig fölülni nem akarván, zászlójok alá nem sietnek : úgy
is, az id eljvén, kemény és elkerülhetetlen bün-
tetéseket méltán magokra várhatják. A táborral is azután,
ha annyira a szolgálat nem kívántatik még, azon elpusz-
tult házaikat felépíthetik, el fognak bocsáttatni, — de most
szükségképpen kölletik a zászlójok alá öszvecso])(»rtozni; mely-
ben külömbet se merészeljenek cselekedni. Dátum Vámos.

Eadem die. Domokos Márton fhadnagy uramnak
adatott order hoc modo : Hogy jóllehet Mlgos Commandírozó
Fgeneráiis Fraknai (Iróff Esterhás Antal uram Ng:ítúl
az ö Kegyelme zászlója alatt lév csobánczi katonaságnak,
míg az id kinyilik, otthon való megmarad;ísokat elpus'ztult

házaiknak megépítésére nekiek megengedte; mindazonáltal,
minthogy említett Fgeneráiis uramnál, úgy magam eltt
is jól constál : az idtúl fogvást nemhogy házaikat építették
volna, de ki szleinél, ki máshol héjában lézengve az idt
töltették

; annakokáért, vévén ezen orderemet, mindjárást,
minden halladék nélkül említett hadnagy uram a maga
zászlója alá compellálván, öszvecsoportoztatni, (mivel az id
nuír jelen lévén, a mezre ki kelletik szállaniok a hadaknak,)
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el ne mulassa, hanem mciitölelöbl) alattavalóit elkészítse,

külömböt se cselekedvén. Dátum Vámos.
Eadem dic. X, Y. Badicz Péter, N. Veszprím Vái-

megye szolgal)írája, avagy az ö Kegyelme ahsentiáj;íi)aii

vicéje, ezen belül megnevezett katonának adjanak minden

lialladék nélkül plenaria satisfactiót ö Kegyelmek ;
más-

képpen az obligátiónak tenoiához (képest) az assistentia

niilitaris a praetendens félnek adatik. Dátum Vámos.
Eadem <iie. T. N. V. Török István senátor és colo-

nellus uramnak ö Kegyelmének ezen instántia, ö Kegyelme
lévén a prima instántia, recommendáltatik, hogy ezen jobbá-

gyomnak teljes satisfactiót adatni ne sajnáljon : in casu

contrario ne kéuszeríttessék dolgát följebbvaló instantiára

vinni s ottan satisfactióját kérni. Dátum Vámos.
Die 2. ejusdem. Quaerebantur Vámosienses modo sub-

sequenti : Mlgos Generális s Marschalli Locumtenens Ga-
lánthai Gróff Esterhás Dániel uram ö Xga súlyos betegsége

miatt itt Vámoson majd egy holnapig pauzálván, az id
alatt ezen vámosi lakosok adtak bort lu-nas nro. 7-et, pin-

tas nro.. 13., pintjit 8 pénzen számlálván; abrakot kilát nro.

18, malaczot nro. tizenegyet, hat tyúkot, két báránt, két

pint vajat, sót 35 fontot, gyertyát három forint árát s

harminczöt pénz árát, azon kívül ordinantián lév négy

katonát egy hétig étellel, kenyéren kívül tartottak. Melyet

praesentibus recognoscálván, azokrúl a megírt helységbélieket

(j[uietálom. Dátum Vámos.
Eadem die. lidem \^ámosienses recommendabantur

Comitatui Veszprémiensi, hoc tenoré : Súlyos nyavalyámra

nézve itt Vámoson, X. Veszprém Vármegyében köllett majd

egy holnapig fckünnöm ; megírt vámosi lakosok voltak följebb

megírt gazdálkodással, melyet X. Veszprém Vármegyének
kívántam recommendálnom, kérvén azon, hogy azt vagy

más helységbéliekkel proportionaliter refundáltatni. vagy a

jövendbeli obtingensiben imputálui ne s.-ijnálja. Dátum
Vámos. És ugyan

Eadem die Vámosrúl megindulv;iii. gyöttünk Xagy-
Vázsomban; az honnénd

Dic -V. ejusdeni. Mlgos Generális uram Xga ment
Mlgos Fgenerális uramhoz Xgához Deveeserben.

Die raro 4. ejuxdou. Ugyan megírt Fgenerális uram-

nál Xgánál maradott. A honnénd
Die C). ejusdem Devecserbül megindulván, gyött vissza

Xga Xagy-Vázsomba ebéd után kilencz óra tájban.

Die (). cjasde))!. Tjitterae Dominó Ant<uiio Grainei-

modo subseqm'uti : Kegyelmed... praesentis Simuntornyárúl
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Írott levelit vettem, Mlgos Fgenerális uramnak ö Ngának
szólót pedig azonnal, kötelességem szerint, transmittáltam.

Azomban a praesidiumnak reparátiója eránt minémö reso-

lutiü lett légyen, kívántam Kegyelmednek praevie értésére

adnom. A gyalog munkásokkal és szekerekkel pro repara-

tione praesidii nemcsak nemes Tolna és Somogy, hanem
N. Veszprém és Fehér vármegyék is concurrálni fognak

;

szükség azért azon szekerek és munkások eránt a megírt

négy N. Vármegyékre liogy Kegyelmed praevie levelit

mentölelbb exmittálja, hogy valami rövidsége a praesi-

diumnak ne következhessek. E mellett a praesidiumbeli

magazinumban IST. Somogy Vármegyétííl mentülhamarébl)

leend gabonabéli quantum béhordására a pracsidiumhoz

rendeltetett lovas két compániákbl Kegyelmed a N. Vár-
megye tisztjei mellé annyi katonát pro assistentia et execu-

tione rendeljen, hogy a praesidiumnak interveniálható szük-

ségére is elegend maradjon. Azom1)an, a mint értem, említett

Mlgos Fgenerális uram Nga parancsolatjábl ])ro íienda

relatione Kegyelmednek föl kell jönni. Dátum Nagy-Vázsony.
Eadem die. jSÍ. V. Miklósi Ferencz, N. Zala Vármegye

esküdtjének praesentil)us committáltatik : Minthogy Vizkeleti

Józseph processualis szolgabíró uram tanquam prima instantia

requiráltatván, mégis a belül megirt Hardy Péternek teljes

satisfactiót nem adatott : arra nézve, Tihanban lakozó

Bukay Pétert pro 11. praesentis ide Nagy-Vázsomban certi-

íicálja, maga is esküdt uram azon terminuson és helyen

pro relatione comj)areáljou. Dátum Nagy-Vázsony.
Die 7. eJHsdem. Adatott egy passus Török Jancsi

név csatlósomnak Sümegre cum declaratione forspont és

gazdálkodás. Dátum Nagy-Vázsony.
Eadem die. Fölséges Urunkhoz egy instantia. tali

tenoré : Fölséges Vezérl Fejedelem, nékem nagy jó Kegyel-

mes uram ! Akarván Dunáninnen lev cseszneki jószágra

T. Török István senátor és colonellus uram Fölséged

kegyelmes collátióját megnyerni, kezdte ugyan Fölséged

kegyelmességénéi ez eránt alázatos instanti;íját. a mint

értettem, mozdítani : mindazonáltal Fölséged kegyelmes reso-

lutióját a végre talám még nem obtineálta ; de minthogy
másképpen a megnevezett jószág most Gyrben lev (labanc.:/

Grófi' Esterház Ferencz öcsémuramat illette. — kinek is az

atyja, néhai Gróff Esterhás János gyri Generális. Istenben

kimúlt atyániurammal egy testvér volt s a jósz;íg is via divi-

sionis jutott Kegyelmének, -;- akartam Fölségedet felle

nagy alázatossan informáliKmi. Es jóllehet vérséges inmediata

sucessióm légyen benne : mindazon;íltal pro collatione ejusdem
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nem kívántam Fölsé}íednek alkalmatlan lennem
; hanem látván

Üunáninnen lev földnek pénz nélkül való najíy szükségit:

ugyan innen lév Oeconomicalis Administrátiótúl csak
árendában, úgy, mint más idegen vette volna, kezem alá

kértem.

Erre sem lett volna. Fölséges Uram, semmi szándékom
is, de mivel megírt jószágot nem másképpen, hanem az ö

Kegyelme feleséginek, cselédjinek csak jjro securiori recep-

taculo Dunáninnen commandírozó Mlgos Fögenerális Fraknai
(jrróff Esterhás Antal uram ö Nga ad tempus engedte volt

:

mindazonáltal azzal nem gondolván említett Török István
uram, minden proventussával együtt Fölséged kegyelmes
collátiója és a föntnevezett T. Administratio exarendátiója
nélkííl egy esztend eltelésivel is usuálta ; a szegény jobbágy-
ságnak számos panaszit nem hallgathatván : kéntelen voltam
mint immediatus sucessor exarendátióját kívánnom, s egy-
szersmind Fölséged atyai kegyelmességit méltatlan instan-

tiámmal nagy alázatossan kérnem, hogy, ha említett Török
István uram Fölséged eltt instantiáját tovább is szándé-
koznék folytatni : ezen alázatos informátiómat méltó refle-

xióban venni s a megírt jószágot modo praevio árendában
kegyeimessen megengedni méltóztassék. Accedálván hozzá
az is, hogy Kegyelme nemcsak a maga jószágát intacte.

de az egész Rábaközit is árendában birja : az én jószágim
és residentiáim i)edig X. Soprony és Mosón Vármegyékben
rész szerint az ellenség kéziben, rész szerint szintén a lineán

lévén, ket éppen nem birhatom, sem pedig nem láthatom.
Mely Fölséged kegyelmes mutatandó gratiájáért igaz hsé-
gemet véremmel is contestálni kívánván, maradok. Dátum
Nagy-Vázsony.

Eadem die. Kéry Ádám uramnak egy levél hoc tenoré:

Esett értésemre, hogy a Dunáninnen lév cseszneki jószágra

T. Török István seuátor és colonellus uram Kegyelme
Fölséges Urunknál collátiót akarván megnyerni, kezdte
ugyan Fölségénél inst;intiáj;ít folytatni : mindazonáltal, a

mint hallom, említett Kegyelmes Urunknak semmi resolu-

tióját a végre még nem obtineálta : de minthogy másképj^en
a megnevezett j()szág most Gyrben lev Gr('»ff Esterhás
Ferencz uramat illeti, kinek is az atyja, néhai Gróff Ester-
hás János akkori gyri Generális, Istenben kimúlt atyám-
urammal egy testvér volt, — a cseszneki jószág is via divi-

sionis jutott Kegyelmének. Ha talám tovább is említett

Török István uram instantiáját akarná folytatni : minek-
eltte Fölséges írunk kegyelmes resolutióját kiadná, vagy
ha már kiadta volna is. Fölségét akképpen informálni ne
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terheltessék, Kegyelmedet szeretettel kérem. Accedálváu azt

is hozzá, hogy Kegyelme nemcsak a maga jószágit

intacte, de az egész Rábaközit is árendában birja : az én

jószágim és residentiám pedig N. Soprony és Mosón Vár-
megyékben rész szerint az ellenség kéziben, rész szerint

szintén a lineán lévén, ket éppen nem birhatom, sem penig

nem lakhatom ; mind erre, s mind arra nézve is, hogy a

megírt jószágot nem másképpen, hanem az Kegyelme fele-

ségének s cselédjének csak pro securiori receptaculo Dnnán-
innen commandírozó Mlgos Fgenerális Fraknai Gróft"

Esterhás Antal uram Nga ad tempus engedte volt : mind-
azonáltal azzal nem gondolván említett Török István uram,
minden protentussával együtt Fölséges Ikrünk kegyelmes

collátiója és a föntnevezett T. Administratio exarendatiója

nélkül egy esztend eltelésivel is usuálta ; a szegény jobbágy-

ságnak számos panaszit nem hallgathatván, kéntelen voltam

mint immediatus sucessor, exarendátióját kívánnom, a mint
ez eránt Fölséges Urunknak írott alázatos instnntiámban

bvebben megírtam ; melyet is akartam Kegyelmednek prae-

sentibus inclusive megküldönöm a végre, s egyszersmind

Kegyelmedet szeretettel kérnem is, hogy ezen memoriáliso-

mat megírt Kegyelmes Urunk Fölsége eleiben nyújtani

s alázatos instantiámat promoveálni méltóztassék. Mely
ebbéli Kegyelmed atyafiságos szép jóakaratját kötelességgel

vévén, megszolgálnom el nem mulatom. Maradok, etc.

Die S. ejnsdem. Kassay Józseph nev udvari ková-

csomnak adatott egy passus more solito. Dátum Nagy-
vázsony.

Eadem die. Indorsáltatott egy instantia sub hoc te-

noré : Minthogy Fölséges Urunk kiadott Regulamentuma
és az közigazság azt hozza magával, hogy nemcsak azok.

a kik fegyverrel nem szolgálnak, de még azok is, a kik

magok helyett táborban katonát tartanak, vagy atyjok és

fiók continuo hadakban légyenek is, az közönséges terh és

contributio, úgy quantumban egyarányos segítséggel, quár-

télytartás és forspontozás kívül légyenek : azért kajári hely-

ségbéli hxkosoknak is közönségessen serio parancsoltatik.

hogy mind azok, a kik nem táboroznak, mind ])enig a kik

magok helyett katonát, vagy akármely atyjokfiokat vagy
atyjokat táborban tartják is, közönséges terhet, képest és

pi'oportionate, megirt mód szerint viseljék. Dátum Xagy-
Vázsony.

Die .V. ejiisdetn. Gyöngyössy Ferencz nev szolgámnak
adatott egy passus cum declaratione forspont és gazdálko-

dás. Dátum Nagy-Vázsony.
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Eadeiii (lic. U^yan Gvöngyösíjy Ft'rencz nevö szolimám-

nak egy protectió, modo subsequenti : Minthogy Kegyelmes
Urunk s Fejedelmünk Fölsége az olyanokhoz, kik az

ellenségnek liatáiihoz közel lévén, N. Hazánk régi szabad-

ságáért fölfegyverkezésünk ideiben javaikti az ellenség által

megfosztatván s majd azután csaknem utolsó nyomorúsá-
gokra jutván, kegyelmes reflexióval lévén, akarja most is

mind az olyatínokat méltó respectusban s külömbségben
vétetni ; kik közzé, sok kárvallására nézve, Gyöngyössy Fereiicz

szolgám is méltán szándáltathatik. Melyet mind arra, mind
pedig hadi szolgálatokban mellettem eddigvaló lételére

nézve is, Szalavárott, N. Szála Vármegyében, szegény agg
özvegy anyja kezénél lév házát s kevés jószágocskáját

Mlgos Fgenerális Fraknai Gróff Esterhás Antal uram
Nga annuentiájábúl is speciális protectióm alá vévén, fönt-

említett Fölséges Urunk kegyelmes Regulamentuma szerint

a personalis quártélytartástiil, forspontozástúl, condescensiók-

tl, s minden általjál)an egy-egy dicátul immuniííltatom,

s egyszersmind intimálván Fölséges Urunk híveinek, hadi

f és alacson renden lev tisztjinek s vitézinek, hogy
senki niegirt szolgámnak házánál lev szegény özvegy anyját

condescensióval, personalis quártélytartással és gazdálko-

dással vagy forsponttal aggraválni, kiváltkép megirt helység-

beli biráknak és lakosoknak, annyivalinkább excedálni

Edictummal is érdemlett incursiója és animadversio alatt

(ne merészeljenek.) Dátum Nagy-Yázsony.
Az N. Somogy vármegyének instantiái, melyeket

punctatim az Mlgos Fcommandírozó Marschallus Generális

urunk Excellentiájának mostani deputatus követi által

kívánja alázatossan elterjeszteni

:

1-mo. Minthogy T. Kisfaludy László colonellus uram
Kegyelme ezerinek N. Tolna és Baranya Vármegyék

intertentiójára applicáltattak, ugyan mégis ezen Somogy
vármegyében egészlen ekkoráig magokat tartották, egy

€zikkel subsidium sem ezen, sem más vármegyékbül nem lévén,

a hadaknak egyedl ezen nyomorult Somogy vármegye mind
az T. Kegementeket, aggregatus tisztjeivel együtt, úgy volen-

térivel kelletvén tartani : méltóztassék Excellentiád más
vármegyében, tudniillik Tolna vagy Baranya vármegyében
megírt két (Kisfaluul/. Baloi/Ji A.) T. Eegementeket orde-

rezni és azon vármegyékbi köt interteneáltatni. mert

annyira lévén a N. V:írmegye azon regementeknek excessive

való quártélozatiójok és más rendbeli impositáknak reájok

limitátiója miatt onerálva, hogy, ha Excellentiád kegyel-

mességgel nem accedál : pusztulása és elrondása nélkül sem
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az megirt regementek, sem foki, liiclvégi és simontornyai mili-

tiákat (kik gabona és vágóbeli portiókat executióval veszik és

szedik) továbbá nem tarthatja, és ezen mostani sümegi
elmúlt generális congressusi alkalmatosságával reájok limi-

táltatott pénz és gabonabéli quantumot nem ]iraestálhatja.

Minthogy Mlgos Generális Locumtenens Galánthai

Gróff Esterhás Dániel uram Kegyelme az mostani segít-

sége által leend operatiójának alkalmatosságával visszatér-

vén, azon két N. Regementek per omnia média T. N. Tolna
és Baranya Vármegyékben való inquartílozálások commitál-

tatott : hogy tovább is azon N. Somogy Vármegye hazánk
occurrálható szükségére conserváltathassék,recommendáltatik.

2-do. Mivel a hadak Regulamentum tenora szerint

abrakot minden egy equilis portióra minden héten egy

köböllel, némelyek eregetve is, húst följebb vették, bort a

szegénségtl extorqueáltak, executió alkalmatosságával exe-

cutió-pénzt vonnak: mind ezekrl és mind más conscribálandó

ltt excessusirúl militiának a szegénséget méltóztassék

Excellentiád in consolationem miserae plebis conten-

táltatni.

Ugyan praetitulált Mlgos Generális Locumtenens
uramnak Kegyelmének in 2-do puncto exponált grava-

menek is recommendáltatnak ; méltóztassék jó reflexióval

remedeálni.

3-tio. Az N. Vármegye tiszteit Excellentiád méltóz-

tassék az hadi tisztekkel, úgy közrenddel is condescenden-

sekkel tiszteltetni és böcsültetni, hogy semminémö vexákkal,

sem szóval, sem cselekedettel ne mortificálják és ne is

disgustálják, úgy szintén a N. Vármegye dolgaiban (a kik

az hadi rendet nem illetik) ne avassák magokat.

Hadi tiszt uraimék s köz vitézl rend is, ki-ki

tudván maga hivatalos obligatióját : nemo in messem aliam

falcem suam immittere potest ; azért azt is Mlgos Generális

Ijocumtenens uram remediálni ne sajnálja.

4-to. Vágóknak breit, fadgyút a N. Vármegye i)rae-

judiciumára és kárára hogy se tiszt, se közrend az vitézl

rend közül ervel és hatalommal ne merészelje elvinni, az

eddig elvettekrl penig contentálják a N. Vármegyét : mél-

tóztassék Excellcntiád parancsot adni titulált brigadéros

< Baloiih, Ádám) uramnak.
Minthogy a N. Vármegyébül exurgált militiának is

apr(') mundérja a vágók bribl kelletik kitelni : azért tiszt

uraimék az levágandó jnarháknak breit s fadgyát resti-

tuálni, az eddig distraháltat is bonihciílni parancsolja (inríj)

Locumtenens uram.
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5-to. Jóllehet a Keiíulamentumnak rendi szerint minden
holnapban a N. Vármegye tiszteinek vitézl renddel com-
putust ineálni indigeáltatik. de mivel ezen X. Vármegyében
a szegénységen rajta lévén a militia, attiíl való félelemben

a szegénység militiának rajta tett excessusit és extorsióját ne

merészelje expressálni, a mint világos példákbúi ez kitet-

szik ; arra nézve a computus is debito modo pro hic et

nunc nem lehet meg. Mely, hogy condigne véghezvitessék

a szegénységnek consolatiójával : az szegénységet (militiának

róluk elmenetele után) egy helyre certiíicálván, conscribálni

fogjuk az excessusokat. és habita conscriptione fogunk com-
putust a militiával ineálni ; mely computnsra hogy az mi-

litia compareáljon, méltóztassék Excellentiád brigadéros

Balogh Ádám uramnak végette parancsolni.

Hogy penig a T. N. Vármegye invalendo (?) szükséges

computussát annyival is jobb módjával vihesse véghez, mely-

nek effectussában való menetele recommendáltatik is a N.
Vármegyének : Mlgos Generális Locumtenens uram maga
expressus emberit méltóztassék közénkben expediálni.

6-to. Az Országnak végezése szerint T. Fdirector
HorráfJi Zs.) uram a N. Vármegyénkre (mivel az ellenségnek

hódoltsága miatt személy szerint nem állíthatja a portális haj-

dúkat), mindenik hajdúnak erectiójáért fi. 18. kívánván a N.
Vármegyétl: lévén a N. Vármegyének 118 portája, obveniál

azokra 354 hajdú és így azon hajdúknak erectiója mégyen
in universum 6322 forintokra. Ezen summa limitáltatott a

X. Vármegyére; mely hogyha valóban terhelné a X. Vár-
megyét, — az ellenség is hasonlót kívánván : legalább annyit,

ha nem többet a szegénységtül extorqueálta ; melyért ennyi-

hány Ízben fdirector uram eltt instantiát tettünk. Con-
siderálván Kegyelme azért kétfelé való szegénységnek

adózását : az megírt 6322 forintoknak felivel mind az 354
hajdúknak erectiójáért megelégedett Kegyelme, úgymint
3161 forintokkal, kiket már rész szerint Excellentiád dra-

gonyossinak, rész szerint magának director uramnak és

Balogh Ferencz sümegi commendant uramnak megadtuk

;

annakokáért Excellentiád is méltóztassék director uram
Kegyelme akaratját coníirmálni és azon 3161 forintokat

kegyelmessen aquiescálni és ezen X. Vármegyét az portális

hajdúknak erectiójátúl immuniáltatni és egészlen a 354
hajdúk eránt quietálni méltóztassék.

Az proxime elmúlt sümegi concursus alkalmatosságá-

val a militia fölállításában T. X. V. Szentgyörgyi Horváth
Zsigmond Oeconomicalis Administrationis Vice-Praeses és

Hadi Commissariatus Director uram a mennyire a X. Vár-
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megyét limitálta : én is in omnibus punctis manuteneálnoni
kívánom, mindazonáltal praetitulált director uram 1)veblj

informatiójátiü várok.

7-mo. Nem kicsin rövidségire és kárára vagyon a

szegénységnek és földes iiraiméknak, hogy f hadi tiszt

iiraimék minden requisitió nélkül az korcsmáitatást hata-
lommal folytatják és az szegénységti csak a mint tetszik

Kegyelmeknek, lígy veszik el akóját a bornak, st kemény
büntetés alatt a szegénységet tilalmazzák másoknak eladá-

sátúl, kik félvén a büntetésti: nagy károkkal kéntelenít-

tetnek Kegyelmeknek adni, csak azon áron, az mint
Kegyelmek akarják venni. Mely helytelen és törvényetlen álla-

pot hogy megorvosoltassék, Excellentiádat alázatossan kérjük.

Demum dexteritássára és bölcs elméire deputatus köve-
tünknek bizott alázatos instantiáinkat is Vármegyénknek
dolgai és nyomorusági eránt, recommendáljuk Excellentiád-
nak alázatossan. Dátum ex congregatione nostra generáli

die 28. Februarii in possessione Keszthely Anno 1708.
celebrata.

Lecta et extradata per me Franciscum Pethy Jura-
tum Notarium Comitatus.

Obrester uraimékat az korcsmálástúl nem inhibeál-

hatjuk ; mindazonáltal az helységbeli lakos szegénységnek
az korcsmáitatás iránt való útját nem praecludálhatják.
hanem (m is) szabadossan folytathatja. Devecser. die 16. Mártii
Anno 1708. Generális-Mezei-Marschall : Gr. Esterhás Antal
m. p. L. S.

Die 10., 11., 12.. 18.. 14. et 15. ejusdem. Nullae spe-

ciales erant expeditiones.

Die 16. ejusdem. Nagy-Vázsonbúl megindulván Nga
regvei, ment a füredi savanyóvízhez.

Die 17. ejusdem. Ottan maradott Nga. A hol Ba-
logh András uram certiíicáltatott modo subsequenti : Mirl
panaszolkodjanak elttem Lengyel-tóti Szcs Márton és

Badacson-tomai Szabó Márton, ezen memoriálisnak mássá-
búi meg fogja érteni Kegyelmed. A törvénynek elvételire

25. praesentis Nagy-Vázsomban, N. Veszprém Vármegyében
lévben, vagy ha ott nem találnék lenni : ide Füredre, N.
Szála Vármegyében lévl)en. mind a több cointeressatus
társaival együtt elttem suo modo compareálni el ne mu-
lassa, külömben, ha absentálni fogja Kegyelmed magát : ad
partis comparentis instantiam a tév leszek, a mit az igaz-

ság fog hozni magával. Kirl Kegyelmedet, úgy a több coin-
teressált társait is, — nevezet szerint jól tudja, — praesenti-
bus certiíicálom. Füredi savanyóvíznél.'
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Eadetn <lie. Szke Mátyásnak litterae certiíicatoriae

eodem tenoré.

Die 18. ej/isdem. Füredi savanyóvíztl mejíindulváu,

napnyugotra érkezett Xagy-Vázsomba a Mlgos uram o Xga.
Die 10. ejufídem. Ezen dolognak revisiója és adjustá-

tiója, mivel Virág Ferencz commissárius uram az Ke-
gyelme provinciája alatt vagyon, tanquam primae instan-

tiae T. N. V. Palkovics Ferencz provinciális commissárius

uramnak Kegyelmének committáltatik. Oasu ver conten-

tatiót megírt Virág Ferencz uram által Hajnal Péternek

nem adatna : élmben hivatván, magam fogok tétetni igaz-

ságot közöttük. Dátum Nagy-Vázsony.
Eadeni die. Sikátori, tamási, szombathelyi, szentkirályi,

csetényi, és szentlászlói lakosoknak adattak protectiók, uno
eodemque tenoré, ut supra in mensis Április die 15. adatott

endrdieknek. Sub dato Nagy-Vázsony. És ugyan
Eadem die Sió vize mellett lév molnároknak adatott

egy protectió, modo subsequenti : Adom tudtára, etc. Mint-
hogy Kegyelmes Urunk kegyes Kegulamentuma, nemkülíim-

ben Edictumi is súlyos, elkerülhetetlen büntetésnek incur-

siója alatt erssen tilalmazzák, hogy Mlgos Commandírozó
Generálisok passusa nélkül, ámbár akármely más ftiszt

uraimék passusával járjon is a vitézl rend, semminem
gazdálkodással, forsponttal, fképpen borral, részegségnek s

abbúl származható grázdák s excessusok eltávoz tatásáért a

helységeket, de legkiváltképpen záros helyeket, kik közé

Reguláméntum szerint a malmok is számláltatnak, azokat

terhelni, annyival is inkább széna, abrak keresése, vagy
akármi ok és praetextus alatt azokat, edictumbéli kemény
büntetés alatt föl s alá való járásokban aggraválni, inva-

dálni, vagy legkissebb excessust is rajtok elkövetni senki ne

merészeljen ; N. Vármegyék és akármely helységek tisztjei

Ivedig az impositák és egyéb contributiók fölvetése alkalma-

tosságával a megírt záros helyeket in suprascriptis oneri-

bus respectálván, mivel másképpen is a molnárság Országunk
szükségére s javára néz dolgokban csak fejszékkel s bár-

dokkal tartoznak mindenkor szolgálni : ónodi, N. Országnak
determinátiója szerint oly módot observáljanak, hogy con-

descensiójoknak ideiben katonát vagy hajdút reájok szállé-

tani, a contributiókban és impositákban substantiájok följül

taxálni, megírt büntetés alatt ne attentálják. Akarván azért

sokszor említett Fölséges Urunk Regulamentuma szerint

Mlgos Fögenerális Fraknai Gróff Esterhiís Antal uram ö

Xga annuentiájábl is, Sió vize mentilien lév molnár-czéhet

és molnárokat egyeh-egyen, azoknak malomházait, küls.
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és bels javait speciális protectióm alá vennem, s egyszer-

smind f s alacson renden lév hadi s megnevezett N. Vár-
megye s abban lév, — melyeknek tudniaillik határokban
följebb írt molnárok commorálnak, — helységbéli tiszteknek

intimálom, nemkülöml)en közvitézeknek serio parancsolom,

hogy a megírt gazdálkodás, forspont, bor és helytelen exac-

tióktúl, reájok szállástúl absohite suporsedeáljanak ; külöm-
ben, ha tapasztaltatnak : említett Regulamentum és Edictu-
mokban determinált büntetéseket fogják tapasztalni. Dátum
Nagy-Vázsony.

Eadem clie. Committitur Incliti Comitatus Veszpri-

miensis, praesentibus requirendo processuali J udlium, quateuus
ad instautiam et reqnisitionem Venerabilis Capitiili Eccle-

siae Veszprimiensis assumptis ad latus duobus Jiirassoiibiis

in matéria coram denominanda, legem et solitam quam a
nobilibus, tam et ignobilibus personis sub poena decretali

in(|iiisitionem peragere non intermittatur. Dabantur Vázsony.
Die 20. p/jiisdem. Litterae Dominó Stephano Lossonczy

modo subsequenti : Kegyelmed de dato 1. Maji Lossonczrl
nekem irott levelit vévén s annak continentiájábl megértlén,

hogy ezeltt nekem irott levelire lett válaszimat nem vette,

nem kevéssé kezdtem csudálkoznom, — holott a midn a
certificatoriával együtt kezemhez jött volna Kegyelmed levele

is : azonnal Vámosrül, N. Veszprém Vármegyél)en. minde-
nekre bvségessen replicálván, egyenessen Ebeczky Sámuel
secretárius uramnak Kegyelmének dirigáltam; sajnálnám
szintén, ha nem percipiálta volna Kegyelmed leveleimet,

minthogy másoknak szólló levelim is voltának. Ebben irja

Kegyelmed, hogy Mlgos Fögencrális és Locumtenens uram-
túl Excellentiájátúl, azon okbúl, hogy most Dunáninnen
Haza szolgalatjában fáradozván, pro termino nem compa-
reálhatok, obtineált dilatoriumot a T. Törvényes Tál)la ad
fórum contradictorium rejiciálvan : ott mindazonáltal pro
edoctione expositionis említett Mlgos Fgenerális uram
Excellentiája három secretáriussától s registratorátül extra-

hált testimoniálisokat a megírt T. Tábla, tamquam collaterales

elégteleneknek lenni Ítélvén, a melll elvetette Kegyelmedet.
Noha én úgy gondolom : pro re publica, regni negotia, in

quibus versantur, személyekben nem compareálhatván, testi-

moniálisokat pro authenticis köllött volna tartani ; továbbá a
íiscusra provocálván Kegyelmed magát, pro evocando eo más
terminust kívánt; mivel penig in remonstratione evictionis

semminém documentumi kezénél nem lévén, ettl is elesett

Kegyelmed.Való dolog, hogy se Kegyelmednél, sem penig kezem
között semmi olyas nincsen, s Fölséges Urunk is azon for-

THALY Kálmán: eszterházy a. tábori könyve. (51
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jiiáii senkinek jószágot kegyeimessen conferálni nem niélt(')Z-

tatott. Utoljára, hogy netalán kiváltképpen in frnctibiis

medio tempore perceptis convincáltassam : micsoda imi)er-

turlíato nsn és igaz jussal birták Bori uram elei Galsjít.

és miképpen foglaltatott el tülök ? kívánta edoceáltatni Kegyel-

med ; melyre némely productumokat hozván ell, de talám

nem bizván azokhoz, procura torját revocálta s a leveleit is

visszavette : hanem a maga próbájára csak három tanukat

statuált, melyeket elégséges documentumnak Ítélvén lenni a

Tábla, a falut is cum pertinentiis adjudicálta néki, de a

fructusok kívánságátl elvetette ; s talám helyessebnek javal-

lottam volna lenni, ha per non defendit szállott volna con-

victióban, mivel a mely fundamentomok, lígymint Hazánk
szolgalatjában lev foglalatosságimnak edoctiójában deficiált

Kegyelmed: annak documentomára, csak a convictió tudtcmira

esett volna, magam orderemit is transmittálnom kívántam,

melylyel sufhcienti modo comprobáltatván, virtute dilatorii

reexequáltatott s a terminus is általmenetelemig differál-

tatott volna. Hogy pedig az appellata intra domínium nem
admittáltatott, semmi nttal nem capiálhatom : mert ez a

ratio, hogy articularis causa, Ítéletem szerint nem suftra-

gálhat : mivel ha az ónodi tizenegyedik s abban citált

hetedik articulust jól considerálom, mindazoknak continen-

tiájában is egyebet nem találók, hanem hogy az ilyet ín

causák intra dominium in foro appellatorio revideáltassanak,

^Mindazonáltal, így esvén a dolog, a processusnak seriessit, vala-

miben tellik is a taxája, szükségképpen kivévén : minden fárad-

sággal s tehetséggel, nem kémélvén annyira a költséget, azon

munkálkodjék Kegyelmed, hogy a mostani egri conventus

alkalmatosságával a Fölséges Senatus által revideáltassék, ahitl

is. tudom, Mlgos Fgenerális és Magyarországi Locumtenens
uram Excellentiája kétségkívül X. Országunk szolga-

latjában való létemet recognoscálni fogja ; ajánlása szerint is

általjövetelemkor fogadta Xga : akármiben impetáltassam

is a jószág eránt, általmenetelemig is imjiediálni fogja. De
minekeltte revideáltassék, azt observálja Kegyelmed : mivel

in fundamento non comprobatae publicae occu]iationis meae
succumbáltunk, — annak világos megmutatására magam
ordcremet általkiildöm Kegyelmednek ; hogy azért probato

fundamento, totus processus ad primordiam redeat : egy

reexecutoriumot cum ea declaratione köll extrahálni, hogy a

dilatoriumban exi)ressált közjóban való munkám jól constálna.

melyet akkor a T. Ivorponai Tábla coram jure nem látván.

s azon okbúl a parancsolatnak helyt nem adván, a terminust

nem dift'eriílta : most múv nem lehetvén k('tséixe lieune. mind
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a jószágot az actorea fél által eddig pfici|)i;ílt hasznával
együtt reexequálja, mind penig a dilatoriumnak értelme
szerint általmenetelemig a, terminust differálja. Ezen paran-
csolatot a T. Ország Cancelláriussa Sennyey uram ö J-Cegyelnie

cancelláriáján kérje expediáltatni Kegyelmed. A mit írtam
légyen a Mlgos Cancelláriusnak, Kegyelmednek transmittál-
tam. Hogyha történet szerint az reexecutoriumot nem
obtineálhatná Kegyelmed, vagy ha obtineálná is, in foro
contradictorio megdisputáltatván, semmi effectussa nem lenne :

a Fölséges Senatuson elsben akkor revideáltassa a proces-
sust, és ha ott is succumbálna, in eum casum a fiscusra, s

egyszersmind nóvumot is extrahálván, a íiscust certiíicáltassa,

s consequenter az egész dolgot ab ovo f(jlytatni, kérem, ne
sajnálja Kegyelmed. Mindezekrül említett Cancellárius
Sennyey István, Jánoky Zsigmond és Kajaly Pál Senátor,
Bulovszky Dániel és Prileszky Ferencz (Pál) uraimékkal
Kegyelmekkel praevie conferálván a dolgot s Kegyel-
meknek is opinióját vévén, és ha ezeken kívül is helyesseb-
bet s jobbat tanácsolnának: bizván mindeneket a Kegyel-
med dexteritássára, az szerint bízvást járhasson. A X. Vár-
megye székén expediált plenipotentia és procuratoria, a
mint írja Kegyelmed, mivel extra provinciám Comitatus
nem stál : igenis, a plenipotentiát a N. Kái)taloml)an expe-
diáltattam, melynek ereivel procuratoria constitutiót tehet

Kegyelmed; a procuratoriát is expediáltattam volna: de
megírtam a minap is, hogy a túl lev procurátoroknak
neveit nem tudhatom; azomban kérje Kegyelmed említett
Prileszki uramat nevemmel szeretettel : ajánlása szerint az
én részemrül ezen galibás dolgomban assistálni ne nehez-
teljen, nem hagyván irremunerate az Kegyelme fárad-
ságát. Mikor lehessen általfordulásom ? bizonyossan nem
tudhatom

;
mivel már az mezei operátiókat mindenfelül az

ellenséggel serio inchoáltuk, abban kölletik most denuo
fáradoznom. Eddig, Istennek hála, jól folytak dolgaink, semmi
olyas communicatióra valók még nem töi-téntek, hanem
mihelyen lesznek. Kegyelmeddel is közlenem el nem mnla-
tom. Dátum Nagy-Vázsony.

Endem die. Cancellárius Sennyey István, Kajali,
Jánoky, Prileszky, Bulovszky uraiméknak egy levél uno
eodemque tenoré, modo subsequenti: Miképpen convincáltat-
tam légyen a T. Korponai Törvényes Táblán galsai jószágom
eránt : N. V. Lossonczy István deák uram bvebben fogja
infornullni Kegyelmedet ; és mivel a Fölséges Senatus eleiben
appelláltatván, annak revisiója e mostani egri conventus
alkalmatosságával revideáltatván, kívántam Kegyelmedet

61*
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kötelesseii kóniem : említett Lossonc/y uramnak az eránt val('»

bölcs opinióját adni, egyszersmind atyafiságos jóakarattal

(lenni) méltóztassék. Dátum Naíjy-Vázsony.

Eaf/oii (He. Adatott egy srdvaguardia cum instructione

kenesseieknek, modo subsequenti : Salvaguardia N. Veszprém
Vármegyében lév kenessei lakosokra, azoknak mindennem
küls és bels, ingó és ingatlan javaikra és házaikra s a körül

lev malmokra kiadatott, mely mellett az odarendeltetett

lovas vagy gyalog salvagiiardiának, nekie megiratott in-

structiója szerint hivataljában eljárni parancsoltatik. Sub
dato Nagy-Vázsony.

Instructió, N. Veszprém Vármegyében lev kenessei

lielységbeliekre kiadatott lovas vagy gyalog salvaguar-

diáknak

:

Elsben is. Minthogy Kegyelmes Urunk Fölsége

kiadott kegyes Regulamentumában s Edictumiban azt paran-

csolja, hogy a vitézl rend, akár tiszt, akár közönséges

lovas vagy gyalog légyen az, Mlgos Commandírozó Generá-

lisok passussa kívül akármely ftiszt i)assussával járjon is.

semminém forspont, bort, ételt és gazdálkodást a megírt

lakosokti kérni vagy exigálni ne engedjék.

Másodszor. Ámbár Mlgos Generálisság passussával

járjon is : de hacsak kiváltképi)eu a forspont és bor, lígy

szintén a gazdálkodás abban föl nem lészen téve, azokkal

sem tartoznak.

Harmadszor. Ha passus nélkül járó és kóborló, fkép])eii

huzó-vonyó katonákat és hajdúkat találni fognak: azokat

az helységbeliek assistentiájával is megfogván, a legközelebb

való Mlgos Commandírozó Generálishoz küldjék ; ha penig

történet szerint magokat megfogni nem engednék : a neveket

és ki ezeribl legyenek ? följegyezvén, hasonlóképpen a megírt

Mlgos Generálisokhoz küldjék. Dátum Nagy-Vázsony.
Die 21. ejiisdem. Adatott egy passus N. Horváth

Borbála asszonynak, N. V. Munkovics Dániel uram házas-

társának Gyrré való bemenetelre, biztm^'os vásárlásra nézv(\

Sub dato Nagy-Vázsony.
Die 2:L Ejusdem. Görg Mitri, Görg Jankó és Görg

Jurka törökországi kereskedknek adatott egy passus hoc

tenoré : Passusom praesentáló Görg Mitri, Görg Jankó és

Görg Jurka nev törökországi kereskedk mennek mind
Dunáninnen s mind Dunántúl Kegyelmes Urunk s Feje-

delmünk Fölsége jurisdictiója alatt lev városokra és

helységekben, kereskedésnek okáért. Requiráltatnak azért

minden renden lev. föntnevezett Kegyelmes Urunk Föl-

sége hívei, passusokra és általkelkre vigyází) tisztei s
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coinmendánsi, commandóm alatt lévknek penig intimáltatik
és serio parancsoltatik: megírt kereskedket igaz járatbe-
lieknek ösmérvén lenni, vélek lev portékájokkal és szeke-
reikkel együtt sza])adon és minden liá])orgatás, tartóztatás s

károsítás nélkül bocsássák és bocsáttassák. Praesentibus per-
lectis, etc. Dátum Nagy-Vázsony.

Eadem die. Adott egy testimoniális levelet a Mlgos
Ur Salamon Zsigmond uramnak lioc modo : Ennekcltte
való esztendkben, a midn tudniillik Fölséges Urunk gyze-
delmes fegyvérinek els általjövetele alkalmatosságával az
ilyeténekre magátúl is Fölséges Urunktúl teljes "hatalom
adatott volna : akkor Nyilas István a loboncz részre Hor-
vátországba általmenvén, kinek is qua íiscalitas bárom
asz tagja és N. V. Salamon Zsigmond uramnak Ke-
gyelminek kezénél ötven forintja maradott ; mind a három
asztagot, mind penig ezen ötven forintokat authoritate
praescripta említett Salamon Zsigmond uramnak conferál-
tam. Hogy azért Kegyelmének ez eránt vagy most, vagy
jövendben valamely galibás állapotja ne történjék: akkor-
béli authoritásomra revocálván magamat, ejusdem most is

azont conhrmálom, adván ezen testimoniális levelemet
Kegyelmének futura jurium eiusdem pro cautela. NaaT-
Vazsony,

Die ;<^3. ejtisdam. Adatott egy passus Tisztelend
Kecskeméti Mihály N. Veszprémi Káptolon Prépost uram-
nak, vagyis Kegyelme által deputált expressus emberinek,
mely mellett megengedtetett, hogy Gyrbe bémehessen a
N. Káptolon bizonyos dolgai végett. Dátum Nagy-Vázsony.

Eadem die. Vázsombi megindulván a Mlgos Úr, jött
napnyugotra a füredi savanyóvízhez.

Die :M. ejusdem. Adatott egy passus Retkes Ferencz
uramnak a Rábán fölül való menetelre, atyjafiai látogatá-
sára. Dátum füredi savanyóvíz.

Eadem die. Litterae Grregorio Séllyey commendanti
Csikváriensi hoc modo: Tegnapeltti, Kegyelmednek szóló
levelemben írtam volt, hogy a tácziakat, midn bemennek
Fehérvárba elhajtott marhájoknak váltságáért, szabadon
bébocsássa köt; akartam azért újonnan tudtára adnom
Kegyelmednek, hogy a midn nemcsak magok, hanem
azon marhájoknak váltságáért gabonát is szándékoznának
bevinni

:
szabadon és minden tartóztatás nélkül bocsássa bé,

mindazonáltal bemenet, úgy visszajövc^t j(')l obscrválja K(>-
gyelmed. Füredi savanyóvíznél.

Eadem die. Érkez(>tt Szekeres István colonellus uram
23. datált levele, melyben declarálja Buda alatt lév sze-
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rencsés portáját, hogy tudniuillik Salinis Fejedelem rege-

mentjébl commandírozva voltának a fhordó kocsik mellé

egy furier egy káplárral és három furiersicz huszonkilencz

muskatérossal együtt, — egy régi sánczban recipiálván mago-
kat, végtére Isten engedelmibül mind rabbá estének, ko-

csisti, lovastul mind elhozta szerencséssen, e mellett több

városi embereket szolga-gyerkczékkel együtt azon régi

sánczon belül széljel alkalmasint levagdaltattanak ; a mennyit

megnevezett regementbi liozott németeket : annyi városi

purger azon szolga-gyerkczékkel együtt rabbá estének.

Azon elfogott raboknak speciticatiója így következik

:

Joannes Batal, báró Rosonbak furírja.

Hons Gerg, Rantspergel Haupman Belmán furírja.

Gerg Strekker 1 Báron Bosonbak
Hans Czirps / furírsiczei.

Nicolaiis Verlain, Iparon Bek furírsicze.

Dávid Frank
Tobias Klimp
Jákob Knop
Hans Michel Fispol

Hans Gyerg Báz
Martin Urbán
Joannes Lonczj)ax

Jacob Svatos

Joan Gibas
Benedik Tomas
Ignatius Kren
Andreas Pirlich

Zacháriás Rosulok
Georgius Santurczik

Faitil Pravecz

Georg Pintér

Andreas Kinig
Joseph Viloklave

Mathias Baichart

Venczel Zoveszky

Dániel Liczlinger

Jacob Macrath
Joan Prochaszka
Joan Zelman
Hanrich Prantli

Tjaib-compánia-

beliek.

Groff Herbs
Obrestvachtmaister

compániabeliek.

Báron Rosonbak
compániájábl.

Haui)man Pelmán
comi)ániájábl.

Mathias Jur, Nicolaus Verlain uév furírsicznek mar-

kotányostársa volt báron Bek compániájiibl : Lorincz Pokta,



FÜGGELKK. 967

Haupman Pelmán lovásza; Jacob Pár, Fendrich Joannes
Knop lovásza. Ezen két lovászt Excellentiád engedelmibl
Fehérvárott lev két lovászgyermekért beküldm.

Ezen rabok die 12. Maji Buda alatt fogattattanak el.

Eadem die. Litterae reexecutoriae Sigismiindo Horváth
Directori, hoc tenoré: Panaszképpen jelentette Sall Józsep
adjiitántom, hogy az elbbeni feleségével együtt nyolcz forin-
tig való adósságot Söptén, N. Vas Vármegyében levben
lakos Jánossi Péterti és Orczil György uraiméktl contra-
hálván, mely pénznek contentátiójára, azoknak instantiájára
e jelen való esztendl)en Martius havában Balogh István,
megirt X. Vármegye viceszolgabírája eleiben certiíicáltatott

ugyan
: mindazonáltal azon terminusra, — azon okbúl is legin-

káhh/hoggj a N. Haza szolgalatjában obligatiója szerint mellet-
tem kellett continuuskodni,— nem compareálván, melyre nézve
per non comparitionem convincáltatott és megirt 8 forin-
tokért negyven vagyis több forintig való jószága executione
mediante elfoglaltatott ; holott a lett volna rendi : Fölséges
Urunk Eegulamentuma szerint én lévén a prima instantia.
más eleiben kívülem nem lehetett volna certiíicálni. Akar-
tam azért Kegyelmedet szeretettel kérnem s egyszersmind
generálisi authoritásommal intimálnom, hogy azon executoi-
bíró által megirt jószág esmét reexequáltassék, cum fructibus
medio tempore perceptis ; ha mi praetensiója vagyon az
injuriált félnek, engem az eránt megtalálván, lészen con-
tentátiója

;
másképpen is csak sufficienter liquidáltassék elttö

azon adósság: kész említett adjutántom cum bonis compla-
nálni. Füredi savanyóvíznél.

Die 25. fíjusdem. Litterae Capitaneo (nres Jielg/hoc modo:
Tegnapi napon datált Kegyelmed levelit a fehérvári com-
mendáns levelivel és ugyan Fehérvárott lév rabjaink speci-
iicatiójával együtt vettem. Elsben is, a mint azon specifi-

cátióbúl értem, Prebék Jánost in serié captivorum föl-

tévén, nem a kémért, hanem Simonytornyárl kiszabadulandó
rabokért láttatik computálni : holott az egyedl csak a megirt
kémért extra seriem fog kibocsáttatni. Prebék Jánoson
kívül teszen föl még hat személyt, de minthogy ezeknek is

ketteje nem fegyveres katona, hanem csak szolgák: azért
érettek két fegyveres embert nem lehet kiadni, hanem
kettért egyet, a minthogy úgy is szokták usuálni ; vagy
pedig innend is két szolgát köll kibocsátani. így observálja
azért Kegyelmed: azon hat személy között három katona
és egy hajdú levén, négy portiót tészen ; ezen négy portióban
imputáltassék a borbély két portióban, és két gregárius
német, úgymint Tincs András és Ehelgics Zachariás:^ így
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fog tígészlen a négy portio kitelni. A fraitereket, melyeket

föltesz projectiimában, minthogy nem akarja följebb egy

])oitiónáí elvenni, ki nem bocs;ítora. A megírt két szolgáért

pedig ha egy fegyveresset elvészen, tehát Szekeres uram ral)jai

közül egyet elvévén, bocsássa bé ; ha pedig nem akarná

:

vannak azon Szekeres uram rabjai közt szolgák is, hasonló-

képpen azok közül két szolgát bocsásson el, külömben nem
lehet. Prebék János a parte a kémért bocsáttassék ki.

Füredi savanyóvíznél.

(A protocollum itt félben szakad; a még következ 12 levél

beíratlan.)
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Árúkicserélés, 280. 282.

Árúpiaczok, 282, 1. Vásárok a.

Árva (vmegye). 289, 397, 450.

466. 494. 502. 503. 506, 507.

511. 523. 529.

Árva Kata. 432.

Árvíz okozta károk. 344.

Ashótli Gergely. 814.

Aspremont (Aprman) fejedelem-

asszony (Rákóc-zi Juliánná). 470.

Assakürt, 551.

»Assertinnes Apologiacae* ez. rílp-

irat. 518. 1. Aniraadversiones a.

Ászár, 651.

Aszód. 565. 566.

Átpártolás tilalma. 282.

Attrak. 1. Alsó-. Felsi^Attrak a.

Ausztria. VI.. X., 93. 137. 188.

227, 228. 298—301. 307. 328.

384. 409. 419. 511. 521. 873.

823. 828. 836 : — lakóihoz pá-

tens. 298—300.
Ausztria elleni hadmí veletek. 226.

227. 251, 252. 300—302. 419.

422. 425. 426. 430. 431. 433.

505, 506. 517. 519. 520. 649.

659. 745. 750. 790. 802—805.
Ausztriai ház. 40. 329. 330. 358.

359. — álnoksága és hitszegése.

157. 359 ; — gylöltsége. 153.

154 ; — trónvesztet tsége. 540.

541 ; — zsarnok politikája. 43.

126. 292. 293.
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Baáni híd, 385.

Bahócsay Ferencz brigadéros. 64.

65, 238, 245, 278, 422, 433, 437,
444, 445, 457, 463, 466, 480,
483, 494, 495, 501, 504, 507,

509, .-)11, 512, 515, 519, 525,
527, 529, 531, 532, 534—537,
544, 545, 546, 548, 554, 561,

573, 583, 609, 625, 628. 670,
678, 679, 687, 700, 723, 760.

775, 797, 811, 866.

Bahócsay Ferencz özvegye (Pcr-
neszy Anna Juliánná), 902.

Bahócsay Fái, 198.

Bahócsay Flne (Mkvfiy Juliánná),
GOl. 842.

Bííholna, 436.

Bacskafalva, 559.

Bácskai ráczok, 407.
Bácskasáy, 407.

Bácsmeyyey Gábor, .217.

Bávsmeyycy fí-yöryy önkéntes f-
hadnagy. 804. 943.

Bácsmcgyey János, 874.

Bácsmeyyey Mátyás, 58S. 777,

784, 788Í 794.

Bácsmeyyey Simon hopmester. 461.
Bácsy István, 872.

Badacsony- Tomaj, 649, 959.
Baden (Podony), 227, 228, 419.
Badicz Imre veszpr. szolgabin'j,

674.

Badicz Fe'ter veszpr. fszolgabíró,
219. 709. 926, 935, 952, 947.

Bay (falu), 565.

Bayossy Fái brigadéros, IV., 65.

66, 545, 554. 560. 563, 564, 566,
569, 580. 581, 618.

Bágyon. 427.

Bajcsy György alezredes, 24. 397.
468.

Bajcsy László zászlótartó. 397.
Bajdosi András rab, 200.

Bajmócz (Bajnócz, vár), 459—463.
465. 467. 468. 502, 539, 557,
558. 574, 576. 587.

Bajna (falu), 397, 869.
Bajor i)énzek értéke. 342.
Bajorok (Bavari), 222.
Bajorország (Bavaria). 428.
Bajótli. 397. 411.

Bak nev tiszt, 173.

Bakabánya. 9.

Baka Miklós tiszttartó, 431, 519.
749.

Bakács Juliánná (szeutgyürgy-
völgyi), 654.

Bakács Lukács br. ezredes, keszt-
helyi fkapitány, 442. 622, 702.
715. 754. 789— 791, 843. 848.
909.

Bakay János tizedes, 951.

Bakó Dániel, 412.

Bakó Farkas, 381. 914.

Bakó Márton, G46.

Bakonyi György ezredes, 730.

Bakonyi János, 872.

Baky György, 742.

Baky János, 198.

Balassa-Gyarmat, 567, 1. Gyar-
mat a.

Balassa János, 739.

Balassa Mihály, 649, 693.

Balatincz (Bellatiucz) uradalom.
197, 198, 255, 646, 669, 771.

787, 791, 798, 802, 815. 836.

837, 860, 879.

Balaton, XV.. XVII., 641. 685.

761. 765. 767. 856. 883.

Balaton-Füred. 1. Füred.
Balatoni hajózás. 912; — halá-

szat, 911: — végházak. 437.
Balázsi Zsigmond, 423.

Balf (Bolf). 227. 229. 749.

Balia Miklós, 433.

Balika György hadnagy. 125.

»Bá.lint úrfi*. 1. Eszterházy Bálint
gróf a.

Ballá (falu). 307. 314, 828.

Balogh (uradalom). 99, 408. 440,

442, 449, 4r,0, 469, 530, 570,

579, 582, 592, 600, 616, 633,

687. 700.

Balogh Ádám (béri), brigadéros,

38, 97, 110, 128, 129, 142. 145.

146, 149. 156. 160. 169! 174.

202, 208, 209, 227, 235, 236.

238. 242. 244. 267, 268! 307.

366, 370, 371. 374. 375. 403.
406. 409—411, 416, 434— 436,

439. 441. 457, 478. 483, 484.
489. 494, 496, 498, 500. 502.
521. 550, 598, 599, 601. 603.

604. 607, 611, 612. 014. 616.

617. 620, 621, 625. 027. 630.

632, 635. 636. 640. 645. 655.
661—663, 665, 666, 668, 672,
675. 677, 678, 680. 682, 685.

686, 690, 691, 702. 710. 719,

62"
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723. 725. 7,31. 739. 741— 743.

749. 751—756, 759. 761 — 763.

766. 768. 770. 772—774. 777—
779, 781. 787. 799. 806— 808.

813! 815. 817. 823. 825—828.

834. 838, 843. 846. 849, 851.

852, 861—866. 874. 878. 890.

891, 893, 899. 901—903, 907.

914, 917—919. 928— 932. 934.

936. 941. 945. 948. 949. 956—
958.

Balogh András fhadnagy. 600.

616. 871, 959.

Balogh Ferencz ezredes. süme<r-
vári kapitány. 38. 39. 89. 160.

203. 205, 235, 242. 269, 347,

495, 496, 526. 602, 608, 612,

623. 625—628. 630, 63l! 634
645. 647. 655. 670, 687. 689,

692. 696. 697. 698. 701, 702^

712. 714. 719. 720. 724^ 728!

740. 741. 743, 759. 76o! 762,

763. 772. 773, 778, 815. 816,

818, 830, 833. 834, 8.38! 840,
841. 846, 847. 85l! 857, 858.

860, 878. 880. 892. 895, 905.

909. 914. 925! 927—930. 942.

958.

Balogh Gergely. 523.

Balogh István (galánthai) briga-
déros. 62. 63. 67, 68. 419. 430.

431, 447. 454. 458. 459. 462—
464. 468. 471. 474, 476. 479.
484. 489, 491. 492, 494, 497.

501. 503, 506, 508, 511. 514.
520—522, 526! 528. 529. 531.

534, 536, 537. 539—541. 544—
546. 551— 558. 560—562. 570.

598. 742, 781. 782.

Balogh István ímkéntes. 362.

Balogh István hadnagy. 670. 700.

714.

Balogh István vasm. szolgabiró.

967.

Balogh János, 360. 424.
Balogh János özvegye. 781.

Balogh Kata. 704.

Bán (fahi). 66, 596.

Bana (falu), 435.

Ba)ia Jrt»o.s?ie (Fnyi Mária). 693.
Banay György, 361.

Bandics Ferencz, 432.

Bánfa. 794.

Bánfalva (Bandorf). 827.

Bangortncr, 1. Baumgartner a.

Bánk. 682.

Banka (fürd). 63. 68, 72, 385.
445—447. 461. 529, 539, 545,
574.

Bányák. 425 : üveg — , 884.

Bányászat. 46—48. 281. 514. 794.

Bányászok. 48, 50, 581 ; üveg, —
794.

Bányavárosok, 39. 40. 47. 48, 57.

60, 61, 281, 282, 385. 523. 544.

547. 557. 563, 572, 574. 813.

Bányay András, 612.

Baptista János ó-budai serfz.
40U.

Bár, 594.

Bárány András, 906.

Bárány István, 871,

Báníny-dézsma. 517,

Baranya (vmegye), 4. 84. 85, 129.

135. 136. 146, 156, 187, 217,

218, 252, 269, 347, 364, 404,

435, 607. 611, 626, 629! 635,

636, 649, 663, 665, 666! 668.

679. 682, 685, 689, 690, 730,

752, 762, '793, 805. 841, 849.

872. 887, 890, 899. 918, 931—
933. 936, 956, 957.

Baranyay Ferencz ezredes. 411.
Baranyay Gáspár, 478,

Baranyay György gyri nemes.
430.

Baranyay Kristóf hadnagy.
Baráti, 434. 436,

Barátok. 493. 547, 559, 663
716. 731. 925.

Barbárok. 301.

Barcza Zsigmond, 429.

Barics Mátyás, 361,

De Baries svéd ezredes. 249.

Bárkák, 627.

Barkóczy Ferencz gr. id.. tábor-

nagy, senator. III,, 396, 432.

477, 491, 515, 573, 5»9, 600.

618. 66l! 700, 743! 746, 747!

752. 779. 783. 786. 787. 811.

854. 866.

Barlók István udv. titkár. 58.

Barna György, 360.

Baromfi. 320. 879. 952.

Báron, német rab kapitány. 524.

679. 680. 714,

Bars (vmegye), 45, 281, 289, 443.

449, 450, 452. 463, 467, 473,

475, 480, 489, 493. 499, 524.

525. 529, 537, 542, 549, 551,

558. 56l! 567, 572, 577, 582,.

583, 587, 589. 590.

620.

68Í
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I3ars (küzséíj), 52ö.

Bartács, 719 — 721.

Bártfa, 475.

Bartha István alezredes, 599.

Bartha Tamás (kéméndi), 490.

Bartholos Sarter tüzér, 435.

Bástij Ádám., 871.

Bástyák védelme, 30. 35, 3G.

Bát, 502.

Batal János rab, 9G6.

Báti János (bátoi'keszi), 581.

Bátor-Keszi, 9, 465, 467, 487,

488, 501, 513, 542, 560, 581,

593, 595—597, 869.

Bátor (Nyír-), 9.

Batthyányak . V., 142, 664.

Batthyány Ádám gróf árvái és

özveg-ye, 148. 619. 622, 678. 794,

914.

Batthyány Ferencz gróf, 419. 424,

649. 673. 745.

Batthyány-javak, 142, 425.

Battij'k, 892.

Baunigarttter (Bongortner) csász.

hadbiztos, 832.

Baur orosz tábornok, 247, 249.

Bayreuth (Parait) ezred, 350, 836.

Bazin, 458, 506.

Beck Lipót br. cs. táboruok, 906.

Beczkó, 68, 461, 556, 577, 581.

Bécs, V., VI., X., 65, 66, 93, 113,

135, 147, 201, 219, 221, 228,

259, 260, 276, 307, 395—397,
399, 406, 408, 409. 419, 427.

443, 455, 456, 464. 494, 605,

646, 655, 656, 602, 668, 707.

725, 729, 739, 748, 751, 802,

815, 821, 832, 855, 897.

Becsey Bálint fhadnagy, 733.

Becsey János, 360.

Becsey Zsuzsanna (üzv. Csery
MiháljTié), 895.

Becsfa (Besfa), 741.

Be'csi apostoli nuntius és külf.

követek, 328, 329.

Be'csi udvar, 222.

Be'csi udvari tanács. 328. 1. Belli-

cum a.

Be'cs-Ujhely, 1. Német-Ujhely a.

Begányi László hadnagy. 411.

413. 415.

Behódolások ellen. 5S. 59. 187.

188.

Bék János fhadnagy, 632. 767.

Be'ka-kereskcdc's, 637. 083.

Beké Bálint, 892.

Be'keküte'st javasló körülmények.
296—298.

Be'ke-reme'nyek. 149. 289. 290. 302.
Bél (Bély),'l. Magyar-, Német-B.

alatt.

Belatincz, 1. Balatincz a.

Beled, 209, 210, 230. 722, 824,
862. 932, 1. Alsó-, Fels-, Kis-,
Nagy-B. a.

Beleznay András, 491. 557.

Beleznay János ezredes, 540. 541.

543, 549. 592.

Belga rendek. 37, 257.

Bella pálosrendi vicarius. 855.

Bellicum consilium, 186.

Belman (Pehnan) német kapitáiiv.

966. 967.

Benczések, 178, 179, 181. 223.411.
415, 420, 431, 620, 621. 633.

681, 683, 695, 710. 748. 755.

878. 901, 906, 910.

Bene András hadbiztos. 403.

Bene Ferencz, 624.

Bene Jánosné, 491, 540.

Bene Pál hadbiztos, 401. 4u3.

451. 508.

Bének, 505.

Beniczky Márton ruházó-fbiztos.

17, 52, 203, 205, 451. 535. 553.

554. 565. 597. 703, 733.

Beniczky Mátyás hadi pénztárnok,
49, 50, 459. 467. 477. 488. 548.

568.

Beniczky Sándor dragonyos fhad-
nagy, szállásmester. 229. 231.
232,' 599, 753, 794.

Benkö Ferencz ezredes. 89. 154.

160. 177, 203, 268, 335, 337.
603. 605, 642, 644. 650. 654.

667. 686, 689, 691. 696. 707.

709, 714. 718. 736, 740, 745,

740. 764. 766, 772. 808. 816.

822, 824. 825. 827—829. 831.

838. 842. 843. 850. 862.

Beiik Cryürgy. 872.

Benkö Lá'^zló hadnagy. 702.

Bercsényi László gróf. 306.

Bercsényi Miklós (Berchény. Ber-
chínyi) gróf. fejedelmi helytartó
és fvezér, els senator. III.,

VIII—X.. XV.. XVI.. 3, 5.

11— 13, 17, 20, 23. 81. 86. 87.

91. 94. 102, 136. 141. 185. 215.

217. 226. 232, 253. 257, 278.

294. 306. 318, 339. 365. 377,

396. 399. 400. 406. 408. 410—
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413, 419, 422, 428, 450, 4G0,

462, 463, 409, 470, 474, 475,

481, 482, 487—489, 491, 495,

501, 504, 506, 507, 509, 510,

514, 516, 517, 519—522, 530,

532, 536, 541, 545, 558, 565.

578, 579, 581—583, 588, 617,

627, 669, 704. 723, 729, 746.

765, 781, 938; — Lengyel-
országi útja, 58, 80.

Bercsényi Miklós grófné (Csáky
Krisztina grófn), VII.

Bére (puszta), 944.

Berevzky György, 572.

Bercy (vmegye) 443.

Berek (Beregszász ?), 9.

Berencs, 54, 65, 455.

Berencse, 928.

Bereny, 828.

Berényi István önkéntes, 361.

Bere'nyi iirfiak, 553.

Béres Istvcin, 945.

Berhida (Berhidja), 907, 908.

Bér Imre, 888.

Bemard Nagy Ferencz, 623.

Bertalan Péter, 906.

BertJiótj Ferencz kassai altábor-

nok, IV. 511, 580.

Bertliótu Isván érsekújvári altá-

bornok, IV., 4, 278, 420, 426,

429, 489, 525, 529, 531, 533,

534, 535. 540, 544, 550, 557,

563, 568, 571, 587, 595, 596,

608, 614, 617, 624, 628, 632,

638, 647, 652, 700, 712, 719,

730, 731, 738, 783, 785, 787,

811, 818, 854.

Berthótij Zsigmond ezredes, 68,

72. 414. 441, 466. 503, 505, 508,

509, 539, 586—588, 593—596.
Bertát, 9.

Bertóti Ádám, 460.

Béry György kapitány, 401.

Berzseny, 501.

Berzsenyi János, 637.

Beseny, 582. 589. 873.

Bessenyey Istrán 360.

Bessenyey László zalai alispán,

alezredes, 196, 217, 235, 242,

635, 657, 697, 718, 733, 744,

751, 752, 755, 757, 772, 779,

7S3, 789—791, 806, 830, 836,

854, 858, 860, 864, 865. 885,

887.

Bessenyei Zsigmond ezredes. 381.

573. 578. 629.

Beszállásolds, 197, 482. 1. Szállás-

mesterek a.

Besznyák Sándor hamainczados,
931.

Beszterczehánya (Besztercze, Xeo-
zolium), 9, 13, 281, 465, 469.

474. 475, 481, 501. 502, 505.

508, 514. 516, 517. 519, 520,

529, 536.

Beszterczebányai országgylés.
469.

Betegápolás. 434. 1. Sebesültek

ápolása a.

Beteg-kocsik, 425.

Bethlen Gábor fejedelem, 328

;

— felkelésének leverésére való

bécsi terv, 328—330 ; — fel-

kelésének oka, 329 ; — török-

szövetsége és az udvar, 329.

Beze (Gyr vm.), 423.

Bezegh Lnre ezredes. Bercsényi

fvezér udv. kapitánya, 470 —
472, 479, 513, 519, 564.

Bezerédy Imre brigadéros. 90.

119, 146, 159, 168, 174, 177,

188—191, 201, 220. 222, 226,

227, 237, 242—245, 254, 290,

359, 407, 411, 414—420, 422.

424—427^ 429, 431. 433—437.
440, 457, 458, 475—477, 486.

512, 515, 524, 538, 545, 546.

555, 562, 569, 573. 585—588.
595, 604—606^ 609. 611—613.
615, 617, 618, 620—623, 626—
628, 630—632, 638, 639. 641—
644, 646, 648—650, 652, 656—
662, 669, 674, 677, 679, 682,

686Í 687, 689, 690, 691, 695,

696, 703, 707, 712, 714, 715,

717, 719, 721— 724, 726—728.
733_743, 745, 746, 750 — 755.

757—759, 762, 764. 766—777.
779—782, 785. 786, 788. 792.

794, 797, 803, 805, 871, 888,

897 ;
— árvái, 784.

ifj. Bezerédy Imre (Kis Bezerédy
Imre). 857.

Bezerédy Imréné (Bottka Mária).

183. 185—187, 191, 201, 207,

476, 704— 707Í 776, 778, 784.

Bezerédy János alispán és ezre-

des, 217, 218, 417, 418, 422,

427. 428, 431. 433, 434. 608,

626. 629. 635, 636, 663, 689,

793. 803, 841, 849, 879. 887,

923. 924. 925.
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Bezerédy Klára (özv. Márft'y Sán-
dorné), 748, 822.

Biblia, 1. Szentírás a.

Bicske, 398, 441, 607.

Bicskei nev katona, 439.

Bikák, 401.

Billó Jakab, 551.

Bírák, 1. Hadbírák a.

Bíró Imre, 715.

Bíró István hadnagy, 361, 547,

549.

Bíró János, 936.

Birodalmi aranyak és értékük,

341 ;
— tallérok, 299, 300, 341.

Birtokösszeirások, 356.

Bitófa, 1. Akasztófa a.

Bittó hadna<íy, 869.

Bimli/ok, 443, 581.

Biztosok, császári — , 315.

Blaskovics Imre pap, 418.

Blaskovics István, 517.

Blaskovics János, 557.

Boba (falu). 894.

Bobics Miklós, 945.

Bobor Istrán kapitány, 487.

Bócsay, 450.

Bocskó Müiály mosonyi szolgaljiró,

857.

Bocskorok, 500.

Bodok, 402, 713, 869.

Bodoski János, 401.

Bodrog hídja, X.
Bogács Ferencz, 584.

Bogády Ádám, 550.

Bogyay György gazd. tanácsos.

zalai alispán. 172. 427, 618,

619, 627. 631, 632. 682, 874.

879, 883. 887, 894, 905.

Bogyay Miklós hadnagy, 416.

Bogyó Erzsébet (Matykóné), 692.

Bókod, 592, 681.

Bokros Pál ezredes, 454—456, 468.

471, 503. 505, 506, 517, 520,

529. 557, 560.

Boldogköy István rnagy, 398, 458,

465, 812. 849. 854, 863.

Bolf, 1. Balf a.

Bolfort, 1. Wolfart a.

Bolla pápai pálos-perjel. 671.

BoUad (falu). 552.

Bombák (bumbák), 137, 235. 236,

311, 379, 436, 454, 666, 699,

730. 737, 882, 932.

Bonibahátiyó mozsarak, 311.

Bombardérosok, 311.

Bonafous (Bonefúz, Bonafus) fran-

czia ezredes, esztergomi várjja-

rancsnok, 402, 409. 413. 414,

421, 423, 430, 456. 457, 465,

466, 482, 487, 494, 498, 505,

507, 649.

Bor, 117. 197, 209, 299. 300, 357,

365, 402, 422, 448, 451, 462, 467,

494, 504, 506, 529, 540, 577,

580, 611, 633, 692, 693, 722,

794, 821, 840, 855, 883 ;
— ára,

840, 952 ;
— árulás ellenrzése.

165 ;
— pénz, 355 ;

— tized, 883.

Borbély Ferencz, 459.

Borbély Gáspár alezredes, végül
ezredes, 771, 785, 786, 788. 791,

792, 794, 795, 799, 814, 824,

825, 827, 831, 861, 862, 866.

Borbély János, 865.

Borbélyok (sebészek), 216, 413,

472, 533, 558, 673, 749. 967.

Boriszthenes (Dnyeper), 246.

Borod, 436.

Boros (Pest vm.), 397.

Boros András, 616.

Boros Ferencz, 430.

Boros-Jen, 622.

Bors György, alias Hegeds, 588.

Bors Péter, 892.

Borsod (vmegye). 22, 284, 567.

577.

Borsos Ferencz szállásmester. 893,

Borsos-Györ, 417.

Borsos István, 618.

Borsy István (tihanyi), 815.

Bory Gábor, 938, 939, 962.

Bossányi Gábor hadbiztos. 614.

Bottá Mihály, 937. 938.

Bottka Ádám alezredes, 227, 243,

244, 613, 631, 639, 750, 769,

770, 780.

Bottka Ádáinné, 776. 778. 782.

Bottka János, 827. 830.

Bottka Mária, 1. Bezerédy Imréné
alatt.

Bottyán János tábornok, IV. VIII.
XVI. 11, 58, 90, 94—98, 100.

120, 129, 141, 144, 146, 149,

161. 171, 195, 202. 204. 255—
257, 262. 278, 317, 328, 395,

400, 403, 406, 411. 415—417.
425, 434, 435. 439. 445—448.
450, 453, 455—458. 460. 461.

463—468, 473, 477. 478. 484—
486, 489, 495—499, 500, 504,

510. 512. 515. 517. 518. 521,
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524, 536. 545—547. 552. 553.

558, 562, 565, 566, 569. 573.

578, 581, 582. 584, 585, 590.

592. 594, 598, 599. 603, 604,

609—612. 615, 61G. 621. 639.

644. 649. 656! 658, 661. 666.

607. 671—675. 681, 682. 690.

691. 697, 700. 705. 706. 711.

713. 716. 719, 728. 730. 740.

760, 817. 835. 874. 891. 906.

909, 916—918. 925. 929. 931.

946. 950 ; — elleni panaszok,
97. 98. 100—102 ; — elleni vizs-

íjálíit. 400. 406.

Bottyán Jánosnc (gr. Forgách
Julianna). 557.

Bozaj, 856.

Bozó Kereszteli/ kai)itány. 425.

426. 4:?7. 442.' 443.

Bozsok. 640. 771.

Bö (Büj. B. Büj. Sopron vmben).
135. 152, 159.

Bödy János, 518.

Bö'göz, 814.

Böjtrl szóló s.-pataki végzés. 288.

BÖrgöl (falu). 124.

Böröh, 387, 397, 429, 431. 474,

500, 601, 622, 629. 632, 679.

717, 768, 957, 1. Kordován a.

Börzsöny, 401. 468, 476. 485.

Brandenburgi pénzek értéke. 342.

Brensier Jónás cseszneki pattan-
tyús, 386.

Brenner (Prajner) Kristóf gróf,

csász. tábornok. 186. 226. 231.

366. 655, 668. 724, 733, 738—
741. 743. 777. 797. 861.

Breradarics János, 847.

Briyaderosok, III ;
— a i^olgári

renilbr.l. IV.
Brissen-Hosen svéd ezredes. 249.

Britannia. 37.

Bród, 440.

Brnck (Pruk. Lajta ni.). 147. 298.

509, 691, 827.

Brnekenthal (Prukental, Pryclien-

taller) br. gyri cs. parancsnok,
291. 358. 823.

Bruncz András, 737.

Bucsín (jószág). 419.

Bíicsú (falu) 487. 641, 490, 492,

533, 588. 589. 593. 594. 869.

870.

Buda, 96. 187. 200, 212—214.
236. 238. 351. 395. 397. 399—
402, 406. 408—410. 442. 479.

482. 486. 595. 607. 609. 610.

650, 659. 672. 677. 699. 703.

712. 723, 727. 732. 734. 736.

739. 755. 760. 781. 805. 901.

935. 965. 967 ;
— ostroma (1686.;

XIV.
Budai cs. parancsnok. 213. 407.

730. 1. Pfeffershoven a.

Budai kamara-administratio. 406.

Budai pisztolykereskedük. 397.

Budai szüret. 58.

Buday István tábornok. 19. 24.

25. 492—495. 499. 501—506.
509. 511. 513—516. 538.

Buday Márton katona. 212. 214.

Biuli Mihály. 435.

Bugnics Mátyás jirépost. 433.

Bujdosó hadak. 324. 572. 1. Kó-
borlók. Sziíkevények a.

Bujdosó István. 432.

Bujdosó Márton, 361.

Bujdosó Mátyás, 361.

Bujdosó Mihály. 360.

Bukay Pe'ter. 953.

Bulyovszky Dániel, 963.

Bunicz János. 641. 741.

Burivz János. 639.

Burrilovics Judit. 431.

Bursy István kapitány. 538.

Busa (falu) 398. 725.'

Búza, 364. 395. 598 : — ára. 457,

1. Gabona a.

Búzás Mihály szolgabíró. 676.

Bü (Büj). 1. Bö a.

Büdöskö (kén), 439.

Bükk. 1. Alsó-Bükk a.

Büntetések. 32. 56. 445. 585. 1.

Hadi fegyelem. Kézelvágás.

Csonkítások a.

C.

Calenius kapitány. 644.

de Calvo Fcrencz cs. hadnagy. 301.

Cauihel orosz ezredes. 247.

Canijiion György esztergomi ke-

resked, 402.

Capitidatio, 1. Várfeladás a.

Cartela, 1. Babok szabadítása a.

Cartcla-hiztosok. 268. 315. 440.

651, 695. 707. 848.

Cartela-szerzödes megsértése. 273.

274. 358. 359.

Chassant (Sassáu) franczia briga-

déros. 442. 443. 450. 452. 459.

496.
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Chernél (Csernél) Gfíhor decretális

alezredes, 132, mint követ, 526.

Chernél János. 431. 905.

Chrenóczy Mihály, 471. 548.

Cisternák, 881, 884.

Clarissa-apáczák , 49 1

.

Claves, 1. Titkos írás a.

De Cohaudi Freanges svéd ezre-

des, 249.

Corviny, 1. Korvínyi a.

Crácz, Craics, 1. Kreuz a.

Credentionális levelek, 16. 18.

Cnr iákra szállás tilalma, 119.

Cmiandia, 246, 249.

Ciisani (Cuzani, CTUzan5% Kuzani)
Jakal) ürgTÓf, cs. lov. táljornok,

300—305, 308, 309, 312—314,
777, 784, 797. 828. 829. 832.

839, 857.

Czabaj, 54, 549.

Czeglédy János fliadnaíjy, 572.

Cze'hek, 206, 431.

Czeldcr Orbán (Czellcr) brigadé-

ros, IV. 24, 55, 56, 397, 442,

446, 455, 459, 461, 503, 509.

513, 516, 517, 519. 520, 523.

527—530, 535, 536, 540, 542.

543, 548, 549, 557. 560, 576,

579, 581—583, 586.

Czell, 22'i, 748.

Czenk, 227, 744, 924.

Czétény (Csejten) 465.

Czifrns Pál özvegye (Tarsol Kata).

892.

Czigány-kovácsok, 866.

»Czikiniani anrei«. (czikin-ara-

nyok) és értékük. 194, 341.

CziUiny (falu). 822.

Czirák, 750, 925.

Cziráky György seniptei kapitány.
493.'

Cziráky György özvegye. 645.

Cziráky Katalin bárón (Ester-

házy Dániel grófné). XVI.
Cziráky László br.. ezredes. XVI.

89, 154, 396. 400. 403. 405,

412, 417, 422, 425, 433. 439,

466, 489, 497, 517, 616, 940.

Cziráky Lászlónc br. (Újfalussy

Erzsébet), 622. 623. 627. 661,

741. 762, 780, 781, 815. 821.

Cziráky 11. Mózes br. XVI.
Czirps János rab. 966.

Czolner János mészáros, 642,

Czompó István, 572.

CzölÖpÖk és czövekek, 489. 499. 501.

Cs.

Csaba (Czaljaj). 549.

Csabay hadnagy. 523.

Csács, 381, 382\

Csajághy Ferencz rnagy. 526.

530.

Csajághy János brigadéros. 404.

405, 433, 441. 472, 487, 493.

566. 575. 576. 579, 855. 866.

Csák Mihály hadnagy. 906. 945.

Csákány (falu). 740.

Csákányi Mihály, 196. 419. 631.

648. 786.

Csáktornya. 837.

Csák vár, 396, 598.

Csáky István gróf, geuerális-f-

hadbiztos, 4, 5, 51, 58, 287.

395, 403, 409, 410, 412. 414.

438, 444, 446—448! 454, 471,

495, 508, 518, 538, 556, 563.

567—569, 571, 572. 575. 577—
579. 583Í 584, 586—589. 649.

715. 725, 746. 760. 811. 854.

866.

Csáky Krisztina gnjfm") (Erddy
Sándor grófné, majd Bercsénvi
Mikl.is grófné), VII,

Csáky László gróf, 624.

Csáky Mihály gróf. altábornagy.

Ili., IV. 57.' 61, 63. 67. 68. 71.

413, 537—539. 543—546. 557,

560, 564, 566—570, 574. 590.

Csala János, 178.

Családok (falvak). 605.

Családos gazdák hadi szolgálata,

323.

Csali (falu) 397.

Csallóköz, 69. 72. 340. 407. 432.

434, 436, 447, 453. 458. 459.

462, 463, 468^ 472. 478. 479.

505, 506, 508. 509. 518. 519.

528! 533. 550, 552. 555. 560.

561. 656. 675. 677. 778. 837.

Csalony István. 213.

ifj. Csalony György. 213.

Csánipay György fVihaduagy. 125.

Csánipay István fhadnagy. 620.

Csán, 605.

Csanak (Csarnak). 611.

Csánig. 606. 637, 638.

Csányi Ferencz alezredes, 696.

737. 740.

Csapó János. 92. 658. 672.

Csapó Jakab. 664, 844,

Csapó-ezéli , 431.
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Csupor, 54.

CsapjJon Fcrencz, 518.

Császár, német-római, 158, 296.

297. 308, 313.

Császár (falu), 433, 681. 719, 852.

Császári biztosok, 315; — hadi

költségek, 296, 297 ;
— táborno-

kok pátensére ellenpátens. 10,

11 ;
— tallérok, 341.

Csatár, 796—798.
Csatay Jeromos benczés. 179.

Csavarijá hatónak, 445, 1. Kóborlók
alatt.

Csécsény, 695.

Cseh-hídja (KehidaV), 786. 787.

Csehi (falu), 808, 809.

Cseh István, 198.

Cseh János százados. 403.

Cseh Márton tiszttartó, 784.

Csehország, 330, 399.

Csejtén (Czétény?), 465.

Csejthe (vár), 68, 69, 398, 461, 463.

Csekle'sz, VI. 505.

Csengelliezy János hadbiztos, 532.

Cse'nyc, 861.

Csenterics István, 945.

Csepel, 660, 903—905, 940, 948,

949.

Csepeli István lovász, 395.

Csepreg, 125, 226, 417, 586, 745.

Cseres Mihály, 417.

Cseri (falu), 739.

Csernél, 1. Chernél a.

Csernye, 557.

Cserpesz (jószág), 420.

Csery Imre hadsegéd, 445, 446.

Csery Mihály ezredes özvegye
(Becsey Zsuzsanna), 895.

Csesznek vára, XVI. 203. 242,

337, 338, 385, 386, 429, 483,

609J 610, 623, 624, 628. 630,

632, 633, 646, 650, 651, 659,

660, 672. 674^ 691. 692, 697,

698, 702, 711, 718—720, 732,

734, 739, 753, 704, 768—770,
777, 778, 780, 785, 812, 816,

819, 830, 837, 838, 840—845,
848, 858, 859, 886, 900, 906,

953, 954.

Csetehy, 960.

Csetneki József, 547.

Csiba Ádám, 460, 527, 542.

Csiba Ferencz hadbiztos. 210. 402.

460, 527.

Csiba János, 460.

Csiba Mihály, 527.

Csiba Sebk tizedes, 903.

Csicsery András, 578. 580.

Csiesó, 434, 436.

Csifó rácz rab. 212. 1. Sczifó a.

Csikor Gábor fhadnagy, 125.

Csikvánd, 430.

Csíkvár, 3, 5, 128, 129, 203, 339.

340, 347, 351, 352, 399, 400,

402—404, 406, 411, 414. 483,

578, 672, 675, 677, 691. 699,

706! 708, 768, 786, 78S, 789,

795J 808, 809, 812, 813, 819,

837, 838Í 840, 845, 846, 848,

849—851, 857, 889, 890. 900.

901. 927, 965.

Csille'r (puszta), 920, 928.

Csíz (helység), 443.

Csizmák, 420. 431. 454. 455, 524,

542, 593. 783.

Csizmazia János árvái. 844.

Csobánez vára. 164. 165. 203. 387.

502. 507, 585, 630. 641, 656,

660, 662, 697, 698, 703. 722,

753, 769, 770, 773, 780, 804,

831, 837J 842, 843, 850, 851,

854, 872, 884, 885, 895. 896.

905, 951.

Csókak, vár, 592. 677.

Csoknyay Farkas fhadnagy, 436.

903, 904. 940. 948.

Csoknyay Farkasne', 439.

Csokor András hadnagy, 401.

Csolnakok, 455. 593.

Csorna (falu;. 426.

Csorna György, 646. 648.

Csonka Ferencz árvái, 124.

Csonkítások (fül-, kéz-, orr-levá-

gás), 585.

Csorna, 415, ,422, 661, 665, 688.

751. 765. 832, 833.

Cst. 418. 781.

Csotó, 442.

Csóy Miklós fhadnagy, 125.

Csnge, 751, 768.

Csövek, 387.

Csukás István, 361.

Csáz (falu). 443, 478. 483, 519.

524.

Csiizy Fába'. 608. 734, 845. 859.

Dad. 87. 90. 597, 598. 681. 687.

688. 719. 720.

Dada, 88.

Dala Ferencz. 946.
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Jhdlos Imre (simontornyai inspec-

tor) és árvái, 365, 708,

Danciscanus (danczkai) selyem-
keresked, 47.

Dániel Ferencz alezredes, 337,

736, 825. 843.

Dániel István, 482.

»Dániel íír«, 1. Eszterházy Dániel
gróf a.

Dániel Zsiy))i07i(l alezredes, 780,

792, 798, 799, 835.

Dán imperialisok és értékük. 194,

341.

Dámisok, 187.

Darabos Mária, nádasdi, (Eszter-

házy Dániel gróf anyja), XIV.
Darmstadti herczeg orosz hadve-

zér, 247, 249.

Darnay István gonosztev katona,

609, 886.

Daróczy István tatai kapitány,

400, 424, 428, 433, 457.

Daróczy Istvánné, 426.

Darvas Ferencz fhadbiztos, nóg-
rádi alispán, 98, 564. 582, 584,

589. 592. 624, 628. 647.

Darvas János zászh'itartó, 406.

Darvas Mihály hadbiztos, 498.

Daun (Taon) tábornok, 376.

Dávid László alezredes, 548.

Dávid Márton, 360.

Deák Ferencz ezredes, 62, 67, 68,

72, 557, 563, 570, 577, 581—
583.

Deák István, 598.

Deák Mihály rab, 213.

Deák Pálne' (Mihályi Pál Deák
ezredes neje). 506.

Deáki (falu), 519.

Deákok, 650.

Debreczen, 9, 650.

Dékán György, 523.

Deli Dömötör török keresked,
909.

Deli István harminczados, 931.

Delil (DeV IsleJ Domokos testr-
kapitány, franczia, 530, 584,

599. 642, 645, 686, 694.

Delphinatus (Dauphiué), 376.

Denchise svéd ezredes, 249.

»De nobis sine nobis^. 131. 134.

135, 367.

Derenvcstrees svéd ezredes, 249.

Deres István, 871.

Dés János. 637.

De's Mihály, 637.

Detrekö vára, 43. 44, 65, 455, 468,

496, 511, 521, 542, 551, 553!

554. 557, 558, 566.

Devalvatiója az érczpénznek, 193.

De'vay Ádám lcsei postamester,
626.

Devecser, V. VII. 90. 102, 103,

124, 126, 130, 141, 145, 147,

149, 166, 170, 173, 181, 182,

198, 199, 236, 334, 336, 339,

396, 398, 409, 410, 419. 431,

443, 453, 457, 490, 496. 519,

592, 598, 599. 600. 602—605,
607, 612, 613, 616, 628, 629,

631, 632, 634, 635, 637, 638,

644, 646—651, 655. 656, 66b.

667, 969, 671, 672, 677, 679,

680, 688—690, 693—696, 698,

699, 700, 702—705. 707. 708,

714, 717, 722, 723, 726, 732,

734, 735, 751—754! 756—758,
760, 761, 764, 767, 768, 784,

800—804, 808, 811, 813, 837,

839, 840, 848, 850, 857, 87o!

887, 888, 891. 893, 897, 908,

919, 922, 952, 959.

Devecsery Ádám, 409.

De Vént cs. ezredes, 439, 440.

De'zsmák, 223. 356, 410, 433. 1.

Somogyi tized és Tizedek a.

Dezs Ádám, 815.

Dezs István hadnagy, 554.

Dezs Márton, 417.

Dezsné asszony (Istvánné V), 562.

Dezs Zsigmond, 830.

Diabolkó Mihály zászlótartó, 398.

Dienes hadnagy, 642.

Dietrichstein morva cardinális,

328.

Dingemontarum cohortes (orosz

csapatok). 247.

Diósy, 523.

Diószeg, 458, 511. 512. 515. 540.

581. 587. 588.

Diószegi Ferencz, 617.

Diskay Ferencz (Dicskay) rului-

bizt'os. 177, 199, 204. 205, 679.

695. 696, 699—703. 715, 716.

722, 725, 726. 728. 731. 733,

746. 757. 758. 760. 763. 765,

782. 784. 905.

Dítár (Dejtár falu). 479.

Dfvcny. 505. 509. 511. 700.

Dobay György fhadnagy, 398.

406. 568. 571.

Dobcsinálók. 623.
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Dubnk, 141. 107. 242. 244. 338,

344, 382, 453. 477. 770. 783^

784, 791.

Dobosok, 183, 535.

Dohra (vár). 793, 794.

Dohrókai tábor, 235. 236, 415.

416, 686—691. 698, 701, 702.

705, 710, 712, 720—722, 756,

757, 760, 762, 763.

Dohroncz. 644, 808, 809. 892.

Dobronak, 834.

Dohrony vár, 490.

Dobroviczky Fcrencz ruhabiztos.

695, 703.

Doctor Zsuzsanna (Szokolay

Gryörgyné), 607.

Dóczy Péter csobánczi tiszttartó.

850, 872.

Dóka György, 546.

Dóka Istrán, 546.

Dolnuítiyok, 198, 206.

Dombóvár, 617, 758.

Dominicannsok, 642, 822.

Dómján István hadnagy, 220, 222.

747, 777, 833.

Domokos (Domonkos) Fcrencz
brigadéros, sümegi várparancs-

nok, 89, 90, 129, 149, 160. 161,

163, 176, 202, 204, 268, 291.

295. 336, 411, 414, 417. 434.

441. 46G. 476, 482, 578. 608,

609. 610, 634. 640. 647. 652,

678Í 680, 691. 697. 701, 704.

712—714, 717. 722. 724. 727,

728, 736, 737, 746, 747. 753.

754, 757, 763, 7G5. 768, 771.

776. 782, 784. 789, 795. 804.

818, 837. 843. 871. 872. 890,

897, 900. 926. 937.

Domokos Márton fhadnagy. 789.

798, 804. 951.

Domokos Sámuel alezredes. 129,

240, 250, 336, 449. 464, 603—
605, 610, 621, 652. 679, 685.

688, 689, 697. 699, 703. 706.

708, 735, 736, 748, 752, 754,

755, 767, 777, 789, 796, 798,

800, 834, 836, 839, 891. 906.

909, 927, 929. 942. 945. 950.

Dormánd, 741.

Dorog, 604. 625. 645.

Dübröcz, 025.

D'mök, 370. 372. 751. 752.

Dörnye, 860. 864.

Dörögd, 906.

Dragonyok, 712.

Dragonyosok. 160. 175. 183. 220.

238. 247. 268, 307. 308. 310.

318, 324. 368. 404. 405. 407.

410. 411. 412. 415. 428. 444.

449, 450. 452. 456. 457. 462
465. 467, 476. 477. 481. 484.

485. 489. 505. 510—512. 523—
525. 594. 606, 627, 639. 646, 713.

715.717.719.722. 733.739.748.
754. 755. 761. 767. 768. 806. 808.

814. 837, 1- Karaljólyosok a.

Dragosics György hadnagy. 71.'>.

Dragosier György. 430.

Dragorits Pál fhadnagy, 125.

Draskóczy Sámuel Ijalogi tiszt-

tartó. 442. 450. 530, 582.

DraskoL'ics János gróf csász. tábor-

nok. 611, 612, 668, 773.

Draskocicsok, V.
Dráva. 187. 297. 333, 482. 603.

625. 719. 770. 834.

Drégely. 479. 480. 482. 484. 578.

Drnyer Dániel zászlntartú. 455.

Dithravkzky Ferencz ruhabiztos,

202. 696.'

Dudvág folyi'i, IX. 62.

Dnkay Péter, 926.

Dnklcn Jakab. 597.

Duna, VII—IX. XV. 7. 66. 88.

94. 97. 98, 122. 130. 144. 171.

185. 187, 188, 202. 213. 238.

241—243, 297, 310. 317. 319.

333, 353, 375, 379. 395. 412.

427. 438, 440, 444. 445. 447—
450. 452, 453. 456-45s. 460.

461. 464^ 465. 467. 468, 472—
478. 483. 485, 487—491, 494.

495, 498, 500—502. 505. 510.

511, b\b, 517—519. 523—526.
531, 538, 540, 544—547. 549.

552, 553, 557, 559, 567. 570.

572—574, 578, 580. 581. 585—
587, 590—599, 604. 608—610.
612, 614—620. 625. 628. 629.

632, 633, 645. 650

658. 659. 661

676, 678, 681

691. 694. 695

710. 71-2— 716. 718—721, 723.

725. 731. 732, 736. 742. 745.

747— 749, 756, 761— 764. 773.

774, 780—786, 788. 791. 792.

796, 799, 809, 812, 816. 819.

831, 832. 834. 835. 849. 854.

869. 870. 888. 906. 932. 938.

939. 947. 951. 1. Kis-Duna a.

052. 056.

664. 069. 670.

683—685. 687.

701. 703. 709.
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Duna-Melléke, 328, 368, 371, 376.

Dunáninnen, 6, 86, 91, 94, 96

—

100, 102, 104, 108, 116, 121.

122, 124, 133, 143, 144, 152,
157, 158, 159—161, 164, 170,
172. 174, 180, 181, 185, 186,
203. 205, 222, 223J 226, 228,
233—235, 241, 250, 263, 267.

269, 272, 278, 281, 294, 299,
305. 311, 316, 318, 325, 327,
342, 345, 363, 365, 369^ 373,
378. 383, 395, 396, 403, 407,
412, 413, 440, 498, 512, 647—
<)49, 664, 670, 673, 682, 694,
700, 703. 704, 706, 718, 735,
739. 744, 758, 760, 765, 772,
773. 777, 780, 786, 787, 790,
796. 798, 809, 811, 817, 831,
839. 840, 852. 869, 875, 878,
909. 910, 920, 924, 936, 938,
943, 946, 947. 953, 954, 961,
964.

Ditnániimeni p(jstavonalak 8—9
;— vármegyék, 121, 140. 166,

218. 233—235.
Dunántúl, VIII—X. XIII. XV.
XVI. 3—5, 11, 16, 17. 38, 44,

57, 58, 60, 67, 74, 75, 84^ 86,
90—92, 98, 99, 102, 132, 141,
144, 186, 205, 206, 207, 215,
216. 232, 251, 253, 263—267,
268, 269, 276, 278. 279. 282,

289, 300, 302—304, 306, 310,
312, 315, 327, 334, 340, 355,
365, 373, 374—377, 379^ 407,
435, 438, 444, 446, 447, 449

—

451, 453, 454, 456, 461, 464,
466, 471, 472, 475, 477, 482,
488—491, 495—497, 499. 501,

504, 511— 515, 517—521, 526

—

528, 532, 536, 544, 546, 558,

568, 577, 578, 580, 590— 592.

596, 615, 620, 625, 627, 639.

700, 703, 706, 711, 723, 244,
755, 771, 783, 786, 788, 792,

798, 805, 817, 839, 847, 865.
866. 884. 924. 938, 964; — álla-

pota, 241— 245, 276. 281. 289.
290.

Dunántúli fiscalitások. 20(i. 222.

278, 582; — furak. V. VI.;
— posták, 272

;
— vármegyék.

4 ;
— meghívása az ónodi gy-

lési'e, 22. 23 ; — panaszai. 214

—

217 ;
— sérelmei 85— 87. 91. 95.

Duna-szigetek, 595.

Duna-Tisza-közi hadak az <')noi;li

gylésen, 24—26.

Duplenis (Duppeuni) kapitány.
402.

E.

Ebeczky Ádám alezredes. 503, 542.
543.

Ebeczky Imre ezredes, érsekújvári
parancsnok, 27 j., 449, 456,
457, 468, 472, 478, 484, 486,
490, 491, 503, 512, 516.

Ebeczky Istrán Ijrigadéros, végül
tábornok, IV. 63, 64, 67, 68,
72, 422, 465, 467—469, 481^
483—486, 489, 492, 505, 510,
511. 515, 521, 528. 529, 531—
534, 537, 539—543, 545, 546,
549. 559. 579. 582, 583. 590.
591.

Ebeczky Sámuel, Bercsényi ftit-
kára, 615, 633, 649, 700, 730,
798, 854. 961.

Ebeczky Tamás nyitrai parancs-
nok. 455. 457, 458. 478. 492.
49;;.

Ebed, 572, 574.

Ebenfurth, vár. 298. 299.

Eberge'nyi László cs. altábornagy.
95. 107. 495, 558, 656, 745, 785.

Ebergényiné, 833.

Ebergöcz, 125.

Eckstein János ezredes, veszprémi
várparancsnok, 296, 347. 367,

626, 630, 632, 642, 644, 653,

685, 696, 698, 702, 761. 767,
808, 809, 826, 842, 854. 855,

858, 860, 862, 863.
Edvy Í^ere«-C2r soproni esküdt. 624,

696.

Edry Mihály, 696.

Eger. 9. 181. 191. 192. 200. 214,

237, 239, 282, 474, 523, 555,
565. 579. 847, 942.

Egerszeg (Nyitra-). 463. 543. 551 ;

(Zala-). 710. 878.

Egervár, 894. 895.

Egercáry István, 381. 400. 482.
643. 894.

Egercáry Tamás registrátor. 495.

,578. 669, 711. 729.

Égetések, 425. 426, 428. 431. 436,
437. 555. 558. 560. 568. 571.
643. 647. 649. 759. 796. 797.
849.
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Egres, 3'M, 613.

Egrendy Zsófia (Szápáry Pál öz-

vegye), 835.

Egresy István, 945.

Egri gylés, 181, 191— 194, 284,

962, 963.

Egri püspök, 254.

Egry László hadbiztos. 484. 525,

592, 648, 652, 731, 815.

Egyptomi fogság, 126.

Ehelgics Zakariás rab, 967.

Ehnever Mihály, 399.

Ekecsy Márton, 514.

Ekker Mátyás alezredes. 401, 414,

486, 487,' 509, 514, 522. 532.

Elefánt (község), 418, 468, 493.

574.

Elek András, 362.

Elek Miklós, 905.

Élehnezés, 4, 7, 28. 117, 118. 164,

169, 214—216, 267—269, 285,

287, 288, 309, 312, 495, 497—
,499, 505, 508, 565, 588, 767.

Élelmez mestei^ek, 1. Prófunt-

, mesterek a.

Élelmezésrl sárospataki végzés,

287, 288 ; — szabályrendelet,

,319, 320.

Élelmi raktárak, 1. Raktárak a.

Élelmi szerek, 209, 299, 300,441,
508, 519. 522, 596, 597, 672,

879, 881, 884, 900, 927, 952,

1. Abrak, Bor, Gabona, Hús,
Liszt, stb. a.

Elemi csapások, 379, 1, Ái'viz a,

Elesk vára, 455, 521.

Ellenséggel való közlekedés bünte-
,tése, 7.

Elles András hadbiztos, 213.

Elszállásolás, \l&— 120, 254, 263—
267. 506, 599, 800, 816, 1. Szál-

lásmesterck a.

Elszéledt hadak, 1. Kóborlók a.

Emke (Nyitra-), 9, 14, 41, 63.

65, 467, 468, 469, 473, 475,

481—483, 490, 500, 513—515,
524—526, 545, 547, 548, 563,

599.

11. Endre (király), 354.

Endréd, 223, 225, 941, 942.

Endrd, 746, 748, 749.

Enessey István, 832.

Engelmayer Jakab lcsei parancs-

nok, 448, 473. 492, 580, 624,

626.

Enyedy András vasm. alispán,

alezredes, 396, 426, 640—642.
650, 657, 661, 675, 717, 718,

737, 739, 744, 748, 752, 753,

764. 768. 770, 809, 872.

Enying, 606, 665, 730, 847. 897.

928—930. 932.

E'csrdy alisjián. 409.

Eölhey hadbiztos. 800.

Er, 641. 1. rség.
Eörs, 1. Als(')-. Felsö-Órs, Mez-
rs és rs a.

Ery István, 736.

Eöry Mihály gazdasági tanácsos.

122.

Ery Mihályné, 707.

Etövény, 1. Ettevény a.

Eötvös Mártonné, 618.

Eperjes, 9. 288, 404, 578, 582.

Eperjesi ítéltábla. 77, 284; —
összejövetel, 5!)2

;
— >theatrum«

,
(vérengzés), 144, 153, 939,

Épnletfa, 432,

Érczpénz, 192, 193; — érték-

csökkentése, 193, 1. Devalvatio.
Rézpénz, Fehérpénz a.

Erdély, 13. 76, 77, 226, 252, 278,

280—282, 329, 404, 427, 431,

457, 479, 480^ 498, 519, 530,

537, 558, 575, 700, 725, 791.

805.

Erdélyi aranyak, 194, 341 ;
—

fejedelem. 135, 328, 910. 920;
— fejedelemsége II. Rákóczi
Ferencznek, 148 ;

— imperiáli-

sok értéke, 194, 341 ;
— német

hadak elnyomulása, 479. 480,

482 ; — i)óstavonalak, 9 :
—

Thököly-javak. 582, 593.

Erdélylyel való összeköttetés biz-

tosítása, 282,

Erddy Juliánná grófn, VII.
Erddy Sándor gróf kamaraelnök.
YIL

Erdödyek. Y.
Erdkbe menekülii földnép. 342.

343.

Ernest Fái dragonyos tiszt, 474.

730,

Ers István fizetmester, 446, 493,

530, 566.

Ers /sívfl'íi postamester. 641. 656.

,660, 748, 767, 847,

Ersek-ljvár (ersség), IV. X.
XIII. XVI, 5, 9, 15, 26, 28.

33, 34, 45, 50, 54, 58, 62, 67,
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69, 70, 73—75, 77. 82. 83, 85,

102, 106, 185, 199, 254—257,
259—262, 274, 278, 279, 282,

293, 300, 316, 340, 397—399,
401—403, 406, 409, 412. 413,

421, 431, 435, 438, 439, 442—
444, 446—456, 464—467, 469,
471, 473—476, 478—480, 484—
494, 496—499, 502—504. 506,
508. 512, 516—519, 523—527,
529—531, 533—535, 540, 541,
543—548, 551— 553, 555—561,
563, 564, 566—568, 570, 571,
573, 575—578, 581, 583, 584,
586—588, 590—593, 595, 597,
600, 603, 608, 614, 615, 617,
624, 628, 629, 633, 638, 650,
652, 661, 670, 673, 684, 687,
700, 703, 704, 715, 719, 730,
731. 738, 753, 757, 783, 785,
787. 790, 791, 793, 795, 796,
802, 831, 835,888,900; —mint

,árúpiacz, 282.

Érsekújvári másodparancsuok es-

küje, 26, 27 ;
— parancsnoknak

^utasítás, 27—33.

Ertvény, 903.

Eskü és eskminták. 26— 28. 197,
273.

Estorás, V.
Eszék, 96, 142. 187. 236. 238, 252,
482—484, 646. 654.

Esze Tamás brigadéros, IV.
Esztergom, VI. 37, 58. 253, 289,

302, 303, 396, 397, 399. 402,
406,408,411,412,413.422, 425.
427, 438—444, 450, 455, 476.
486, 487, 505, 513, 516, 517.
520, 544, 568, 595, 596, 612^
685, 801, 802, 805. 828, 869.

Esztergom (vármegye). 4. 45, 84,
85, 161, 187, 217—219, 269. 272,
342, 395, 397, 398, 402. 403,
412, 416, 442. 489. 545, 547,
556, 673, 678, 735, 835, 853.

Esztergomi érseki javak, 262 ;
—

káptalan. 498, 572.
Esztcrházy Antal . gróf tábornagy,

senator (y^Antal úr^J, III—V.
XV-XVII. 3, 5, 6, 10, 13, 15,
16, 20, 23, 26, 27, 42, 43. 44,
46, 49, 53, 57, 59, 61, 62, 73.
47, 77, 82, 83, 85, 87, 99, lOo!
102. 104, 120, 123, 124. 126,
138—151, 152. 154, 157^ 158. 1

160, 163, 165—171, 173. 175, I

177, 178, 181—183, 185, 188,
196, 198, 199, 204, 205. 208,
210, 214, 222, 223, 231, 236,
238, 239, 245, 251, 252, 255,
276, 279, 281, 296, 298, 300.
304, 306, 310, 313, 339^ 346,
349, 352, 354, 363, 368. 381.
383, 395, 433, 436—438^ 452.

468, 470, 533, 607, 745. 870.
875, 878, 879, 886. 888. 896.
905, 908, 910, 915, 916. 920.

927, 937, 942, 947—951, 954—
956, 959. 960 ; — ellene való
vádaskodások, 70, 78, 79 ;

Eszterházy Dánielrl. 106. 107 ;

helyzete a trencsényi csata után.
241—245

;
— jellemzése. IX. X.

79, 80 ;
— nyári hadjáratai, 62

—

71 ;
— pályája és élete. VI—XI:

— Rákóczihoz családi javai iránt.

76. 77 ; — Tábori könyvének
jellemzése. XII—XIV.

Eszterházy Bálint gníf (»Báliiit
urfi«, j>Antal úr«: fia), VIII.
442. 459. 462. 464. 633.

Eszterházy-család, V. ;
— külííu-

féle ágai, V. VIII. XIV. XV.
Eszterházy Dániel gróf ifj.. al-

tábornagy, senator. (>Dániolur«.
Eszterház, Esterhás). III. IV.
XIV. 3. 19. 61, 68, 84, 87. 105.
106. 108, 127, 138, 142, 145.

149, 155, 161, 202, 204, 290.
310, 395—400, 403. 405—411,
413, 444, 448, 451, 454, 456.
463, 465, 468, 469, 509. 527.
530," 531, 565, 576. 577. 579.
582, 583, 594, 595, 598. 599.
608, 610, 615, 624, 626, 631.
633, 634, 639, 641, 643^ 644.
646, 649, 652, 658. 661. 663.
665, 667. 669, 672. 674. 675, 677.
678, 680. 682. 685. 686, 689—
692, 694, 696, 703—708, 710,
713, 716, 719, 723, 727. 728.
732, 743, 744, 746, 749. 797.
798, 815, 835. 855. 866. 874.
875. 878. 895. 905. 910. 916.
920. 922. 936, 940. 952. 957;— jellemzése és elmozdítása.
105— 107; — leánya. 815; —
pályája és élete. XIV—XVII.

Eszterházy Dánielne' (Czirákv
Katalin brnö), XVI.

Eszterházy Ferenez gróf (]Nrikl<')s

nádor fia), V. VI.
"
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JEszterhdzy Fercncz fi\<^i id.. Fe-
hér m. fispán, XVI. 409, 412.

429. 95.3, 9.Í4.

Eszterházy Francziska Antónia
gróinö. apáczaasszony. 728. 81.5.

Eszterházy Gdspárné (Révay Ju-
dit). 556. 558. 5G1. 577.

Eszterházy István trn'jf (zólyomi)

generális (?). III. 561.

Eszterházy Istvánné, 402.

Eszterházy János gróf gyri tá-

bornok, 953, 954.

Eszterházy Jánosné, 402.

Eszterházy-Javak, V. 76. 77, 262.

Eszterliázy József gróf. cs. ezre-

des (»József r«). 412. 555, 556,

558, 576.

Eszterházy Juliánná grófn (Szu-

nyogli Lászlóné). 559.

Eszterházy László gróf. kapitány.

XV. 490, 649, 791, 835.

Eszterházy László gróf. kamarás,
erdélyi udv. tanácsos. XVIII.

Eszterházy Lászlóné', 836.

Eszterházy-leveltárak. XV. XVI.
Eszterházy Mihálij br.. ezredes.

XIV.
Eszterházy Miklós gn'if nádor,

V. XIV.
»Eszter]tázy^ név írásnK'idjai. V.
Eszterházy Pál hg.. nádor. V.

VI. 111, 113. 143, 731.

Eszterházy úrfiak, 550.

Ette (Ethe) falu. 433. 721. 844.

Etteve'ny (Eötövény), 423.

Ettevény-Sziget, 423.

Engen, savoyai hg.. 229. 307. 376.

836.

Európa, 10. 221. 772.

Ev, katonai — kezdete, 26.

Evangelicusok, 660, 873, 874, 915,

916.

Evezk. 485. 4'.)4. 1. Hajók a.

Eysenstat. 189. 1. Kis-Í\Iarton a.

Ezredlajstromok, 335.

Ezred le'tszáina^ (Benkö-ezredé).

338.

Ezüst, 641.

Ezfistinívek, 773.

Ezüst-paszománt, 581.

Ezüstpénz, 19, 46—50. 55. 56.

193. 194. 205. 341. 342, 403,

492, 538. 913, 926. 937 ;
— érté-

kének szabályozása. 284. 341.

1. Feliérpénz. Imperiálisok a.

Ezüst-poltúrák, 342.

Fa. 332. 409. 41U. 421. 485. 673.

1. Épületfa. Tüzelfa a.

I Faggyá. 413.

j

Fa Jankó. 372.

i Fajlandis posztó, 716. 1. Posztó a.

]

Fájsz (puszta). 678.

Falkanne-fjk és Falkonettek, 385.

Faltörö-ágyú k. 311.

Falu helyett katonáskodó szolga-

legények, 324.

Falusy Ferenez árva leánya, 785.

Faluzó katonák. 423, 429. 1. Kó-
borlók a.

Fa moha. 410.

Faragó György, 360.

Farahó, 43.

Farkas András, 361. 443.

Farkasd. 493, 507, 525, 535, 536.

Farkas Ferenez, 576.

Farkas Gábor. 427.

Farkashida. 507.

Farkasies. 197, 198.

Farkas István, 474.

Farkas István alezredes. 814.

Farkas István hadnagy. 553.

Farkas István titkár.
"^

195. 196.

842—844.
Farkas István szolga, 377.

Farkas János, 198, 408, 435.

Farkas János (losonczi) hadbiztos.

Fehérvm. alispán, 885, 898. 920.

928.

Farkas János sümegi tiszttarti').

634.

Farkas László. 361.

Farkas Mihály hadbiró, alezredes.

572. 579. 604. 628, 855, 856.

859.

Farkas Mihály devecseri lakos.

417. 723.

Farkas Sándor ezredes, lévai pa-

rancsnok. 447. 492, 530.

Farnád. 547.

Fasinák. 569. 1. Sánczeszküzök a.

Faszállítás. 473.

Favágók. 596.

Favásárlás. 407.

Fáy István id.. murányi várpa-

rancsnok. 628.

Fáy István ifj.. rnagy. 41 s. 420.

557. 578.

Fazekas Ferenez. 617.

Fegyelem. 1. Büntetések. Hadi
fegyelem a.
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Fegyverhiány, 368.

Fegyverlajstromok, .i24.

Fegyver összegyjtése, 324.

Fegyverszünet, 5, 276— 282, 295,
300—302, 340, 367, 398, 399,
401, 405, 407, 410, 412, 923,

948, 949 ;
— pontjai, 280— 282,

294, 313 ; — tárgyalásai, 290,

303, 304, 305, 308, 309. 312—
316, 318, 325, 828, 829, 831,
832, 833, 836, 837.

Fegyvertárak, 1. Hadszertárak a.

Fegyverviselés tilalma, 225.

Fehér Gergely, 893.

Fehér György, 693.

Fehér Mihály szállásmester, 871,
893.

Fehér vármegye (Székes-), 84, 85,

109, 144, 153, 154, 161, 187^
217, 219, 269, 272, 395, 398,
406, 440, 441, 598, 599, 623,
630, 640, 646, 652, 663, 666,
672, 673, 675, 697, 705, 755,
789, 800, 812, 818, 819, 847,
853, 855, 871, 873, 876, 887,
898, 900, 907, 908, 916, 926,
928, 953.

Fehéregyház, 749.

Fehérhegyek (Kis-Kárpátok), 63,
66, 72, 454, 458, 460, 467, 468,
470, 471, 479, 508, 521, 529,
533, 537, 539, 541—544, 557.
560.

Fehérnem, 196, 197, 542, 601,
709, 834, 1, Vászon a.

Fehérpataky János alezredes, 459,

466, 473, 479, 486, 498, 499J
509, 523, 545, 549.

Fehérpénz, 17, 46, 48—50, 193,
194, 207, 342, 409, 416, 469,
514, 541. 556, 567, 571, 585,
883 ;

— hiányának oka, 13, 1.

Ezüstpénz a.

Fehértó, 420—422.
Fehérvár, 1. Székes-F. a.

Fehérváry György fhadnagy, 411,
562,609,613,618,621, 788,789.

Fehérváry János, 360.

Fehérváry Sándor, 596.
Fejedelem (II. Rákóczi Ferencz),

3—5, 7, 8, 10—13. 16, 18, 2o!

22, 23, 33. 37-40, 46, 50, l^
1. Rákóczi a.

Fejedelemasszony (Rákócziné, Hes-
seni Sarolta hgnö), 399, 412.
471. 502.

Fejszék, 407. 1. Szerszámok a.

Fekete András, 659.

Feketeerd, 222.

Fekete Gergely pap, 935.
Fekete György hadbiztos, 398, 405,

406, 613, 654, 663, 666, 673,
675, 680, 682, 719, 729. 732.

798, 842, 858, 894.

Fekete István vezényl ezi-edes,

110, 183, 295, 496, 602, 603,

604, 608, 612, 617, 618, 621,

637, 638, 658, 681, 688, 692,
701, 704, 710—712, 714, 717,
719, 722, 725, 728, 737, 819, 878.

Fekete László fhadnagy, 412.
Feketeváros, 227, 431, 749, 750.

827.

Felehbezési eljárás szabályozása.
287.

Felföld, 448.

Félix Mátyás hadnagy, 497, 521.

Felkelés, személyes — , 8, 283, 344,
403, 408. 755, 758, 1. Nemesség,
Vármegyék a. ; —• kényszer-
sége. 898, 899.

Felkelö-hadak tabelláris összeírá-

sai, 325. 326.

Felpécz (Fpécz). 429. 430.

Felsö-Attrak, 445, 446.

Fels-Beled, 696.

Fels-Bükk, 410, 833.

Fels-Lendva, 780, 781, 796.

Fels-rs, 429, 598, 678, 928, 929.
Fels-Pulya, 125, 644, 784.

Fels-Szeli, 546. 589.

Ferenczy György és János tisztek,

453.

Fert, 227, 228. 750, 763 ;
— Szt-

Miklós, 1. Szent-Miklós a.

Festetich Fálné (Fitter Erzsébet),

490, 603. 640. 704 ; — kezes-
levele Bezerédy Imrénéért, 207.

208, 1. Fitter a.

Ficzke Miklós fhadnagy, 548.

Filingost svéd tiszt. 249.

Fillyér Gergely jobbágy. 887.
Finórdi Péter, 598.

Finta Pál önkéntes. 627.

Firenzei követ. 328.

Fiscális jövedelmek, 312, 506, 885.
Fiscalitások, 195, 206. 218. 222,

223, 278, 345, 346, 400. 412.
419. 425, 438. 440, 455, 476,
495, 711. 1. Uradalmak a.

Fischament (Füsemén), 227, 228.
Fischer János, 719.
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Fispel JánoH Miháh/ ralj. OÖii.

Fisscrdorffer, ;597.

Fitter Erzsébet (Festoticli Pálné).

207. 640. 1. Festetich a.

Fizetés, 1. Hildák fizetése a.

Fizetömesterek, 287. 4:J1. 44u. 4;j(;.

Flammi János, 361.

Flandriai liadmíveletek. 222.

Flinta-h'), 207, 1. Tzk a.

Florenz, 1. Fizenze a.

Flórián Péter hadiiacíy. 65o. 780.

795.

Fhick cs. alezredes. 241, 242. :io:i,

304, 412—315, 829.

Fiuk orosz tábornok. 247—249.
Fodor István i^örög keresked, 734.

Fodor László brigadéros és con-

siliárius, 58, 88—90, 95, 98,

105, 144, 149, 161, 173, 202,

205, 206, 238, 244, 268J 290,

296, 303, 305, 308. 315, 337,
'

338, 347. 363^ 455, 468^ 469,

494—496, 501, 504^

523, 536, 538, 544,

571, 573, 586, 589,

474. 487.

505, 508,

550Í 553,

590, 597, 615, 616, 626, 630,

642, 644, 653, 654 658, 662,

667, 671, 677, 678, 680. 681,

683--686, 696--698, 702, 705,

707. 709, 713, 714 717. 722.

724, 725, 738, 740 746. 747.

757, 761, 703, 765 766, 767.

772. 775. 779, 790 792. 79;i,

7í).5. 797. 801, 803 807, 815,

817, 822, 826, 827 832, 833,

834, 842, 846, 852 860. 863,

864, 873, 874, 888 897. 901.

925, 931.

Fof/lj/ok, 1. Rabok a.

Fok'X^i-). XVIII. 145, 146. 161.

337, 338, 437, 645, 682, 683.

708, 751, 754, 755, 757, 782.

808, 812, 813, 816^ 819, 823.

826, 830, 836. 840. 841, 854.

899, 901—904. 917. 919. 928.

931, 957.

Fonkíri önkéntes, 4G4.

Fónyi Mária (Bana Jánosné). (193.

ForíjácJi Fnrkasné grófné, (bári')

Révay Elcon(Sra), 557,

Forgách Simo7i gvóí tábornagy.
senator, III. YIII. IX. 4, 395.

399, 407, 425, 430, 431. 442.

444—448, 450, 452, 4(;i. 481.

483, 512, 531, 533^ 538. 543.

559, 585, 588, 589, (824?).

Forgáfii Zsigmond gróf, 824.

Forliéncz Andor. 888.

Forintos, szolgabíró. 197. 198.

Forspont, 1. Fuvarozás, ill. Szeke-

rek a.

Födémes, 532. 1. Xagy-Födémes a.

Földesúri hatóság alól szabaduli'p

parasztkatonaság, 286.

Földnépi- fölkelése, 235. 242. 751.

752 754. 755, 759, 762. 789—
791. 853. 860. 863; — sanyar-

gatása. 259. 877.

Földvár (Duna-), 4. 395. 405. 408.

413. 414. 440. 441. 453. 792.

Földváry László nógrádvári kapi-

tány 440. 760.

Földváry Mihály jezsuita. 399.

454.

Fölöstöm, 690. 737. 822. 838, 839.

852.

FÖrdös Mihály alezredes, 404. 41 1

.

651, 655, 663. 676, 759. 783.

786. 813. 844. 851. 856.

Fördös Mihály gyimóti lakos. 874.

Frendek személy- és vagyonbizto-
sítása. 7.

Fövenyessy Xsfraw fhadnagy. 561.

Fraknó, V, 13. 640. 924.

Franciscannsok. 139. 413. ()79.

Francziák, 428.

Franczia király, 222 ; — követ.

690; — német békesség. 122.

Francziaország (Grallia). 296. 376.

546, 547.

Franczia j^émek. 194. 341 ;
— éi--

téke, 341.

Franczia posztó, 535.

Franczia segély, 298.

Franczia tisztek. 817. 831. 845.

847.

Francz József, 413.

Francz, organista, 529.

Francsics Juliánná (özv. Xiczky
Sándorné). 640.

Frank Dávid rab. 960.

Freanges de Cohandi svéd ezre-

des. 249.

Fnler hadnagy. 409.

Fúrók. 407. 1. Szerszámok a.

Fntor Bertalan káplár. 406.

Fuvar, kényszer—tilalma. 118 ;
—

mentesség. 119.

Fuvarozás, 169. 193, 194. 197.

209, 211. 264. 265, 426, 433.

1. Szekerek a.

Fülek, 888.



NKV- ES TÁRGYMUTATÓ. 987

FüleHy Miklós páter. 198. 892.

Fülöp Antal markotányos, 443.

Fülöp Gergely fhadnagy, 434,

435.

Für (helység), 478.

Fürdk, 68, 425, 449, 512, 524,

529. 537, 538, 552, 591, 714,

1. Hévvizek a.

Füred (Balaton-), XVII, 754,

756, 871—874, 886, 887, 891,

893, 925, 959, 960. 965, 967,

968.

Fmemén, 1. Fischament.

Füs (falu), 540.

Fszerek, 545.

Füzerlö, 356.

Füzes-Gyarmat, 489, 500, 577.

G.

Gabona, 223, 320, 357, 364, 402,

437—439, 441, 442, 444, 457,

465, 504, 532, 550. 900. 930:
— felperzselése, 187, 416, 1.

Búza a.

Gabonanie'rte'kek, 364. 1. Mérté-

kek a.

Gahonaraktúrak, 1. K aktárak a.

Gabonavám, 883.

Gábor György zalai alispán. 196.

631, 639, 713, 791, 836. 854.

Gáes vár. 523, 589.

Galambos Ferenez tiszántúli vice-

generális, senator, lY.
Gál András szabad-hajdi'i hadnagy,

743, 756, 781. 789. 832. 847.

Gál András tüzérhadnagy. 438.

Galántha, 13, 69. 80, 255, 262,

581, 587, 588.

Galenius (Calenius, Kalenius), al-

ezredes, kapuvári majd veszp-

rémi parancsnok, 337, 338,

640, 656, 707, 761, 842, 852,

853. 858, 859, 864.

Galgócz, 63, 65, 67, 402, 445, 446,

475, 478, 480. 527, 528, 531,

532. 534—537. 539, 540, 548,

550, 557—559. 575. 576. 579,

582. .592.

Galgóczy Ferenez (galánthai). 561.

Galiczin hg. orosz miniszter, tá-

bornok. 247.

Gál István komáromvmogyei biz-

tos. 483.

Gál István katona. 730.

Gál Márton szabad-hajdú had-

nagy. 212, 595, 727, 730. 733.

734, 737, 742, 820, 839.

Galócz, 433.

Galsa, 939, 962, 963.

Garam folyó. 281. 582.

Garam-Mikoln, 443.

Garam-Szt-Benedek. 1. Szt-Bene-

dek a.

Garasok, 193. 194. 341 : — értéke,

342.

Garday József pattantyús. 490.

Gáta, XVI.
Gazdag Jánosné. 413.

Gazdasági administratio, 121,

170— 172, 222, 255, 275.

Gazdasági tanács (Oeconomicum
Consilium), 287.

Gázlók, 528, 534, 536, 642 : 1. Kel
alatt.

Gében Mihály dragonyos. 469.

Géczy Gábor ezredes. 68. 72, 401.

404, 407. 451. 472—474. 476.

479, 480, 482, 485, 492, 503.

506^ 522, 524, 525. 535, 538.

539J 543. 548. 563. 564. 570,

581, 582. 586. 587. 591.

Géczy Juliánná (Korponay Já-

nosné). XVI. XVII.
Géczy Zsigmond ezredes. 488.491,

494, 497. 502—505.. 513, 533.

Gegey János, 552.

Gellén Mihály fhadnagy. 396.

804.

Gellért Imre alezredes, 467, 552,

586, 587, 588, 594, 595. 597.

Gellért Mátyás, 946.

Gellért Mihály, 754. 757.

Gellyc, 941.

Gencs, 250, 251, 800, 1. Német-
Gencs a.

Gerencsér (falu), 256, 568.

Gerencsér hadnagy, 619.

Gerézdes (Görözdes, Görözdös)
Mihály fiscális pi'aefectus. 441.

442. 673, 675, 732, 947.

Gerézdes nev fiscális jószág,

(Keresztes?), 630.

Gerjény Péter katona. 945.

Gesztenyesütö kofák. 844.

Gesztes, V.
Geszthel. 1. Keszthely a.

Gibns János rab. 966.

Gilányi ((ihillányi). 220. 623. 630,

735.

63=^
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Güányi (Ghilanyi, Gylány) János

br. úrfi. kapitány, 477, 510,

524. 627.

Güldnyi báró. 201.

Gímes ((jrymes), 465, 553.

Girács, tiszt, 538, 540.

Girosi jószág, 419.

Gludovácz Mátyás (Gludovacsi)

alsó-lenclvai tiszttartó, 601, 602.

612. 736, 788, 797, 850.

Goda István ezredes, 452, 461,

540. 589. 604, 605. 610—612.

621, 625, 658, 690, 778, 780.

Gógánfa, 808, 809.

Golf Mátyás dragonyos. 641.

Goltz báró. orosz tábornok, 246.

Golyóhányó mozsarak. 789, 790,

1. Gránátliányó a.

Golyók, 229, 387, 435, 436, 443,

481. 520, 533, 549, 654, 655,

693, 698, 705, 713, 739. 754.

789. 884. 1. Ágyúgolyó, Óngolyó.

Üveggolyó a.

Gombás István fhadnagy. 789,

798.

Gombköt János, 622.

Gombktök, 527.

Gombok, 198, 206.

Gondéi Ferencz biztos, 533.

Gór (falu), 829.

Góré Gábor alezredes, 792. 795,

810.

Goruj) Ferencz kajjitány. 403.

Góta András hadnagy. 491.

Göcze Gábor hadbiztos, 438. 442.

445. 490.

Gödöll. 565.

Gdy Péter jezsuita, 454.

Göykell (Gugkel) G. P. de Wein-
bruch sz.-fehérvári cs. parancs-

nok, 351. 926.

Gömör vmegye, 411, 537. 567.

Göncz, 284.

Göncz Coelestinus apát. 734.

Gönczy István alezredes. 411. 478,

484, 486. 487. 491.

Göny, 746.

Gönyüi András hadnagy, 406.

Görb (Nagy-dörbö), 808.

Göry Jankó, Jurka és Mitri tö-

rökországi kereskedk. 964.

GÖrögh János lportör. 906.

Görög kereskedk, 734. 836.

Görözdös, 1. Gerézdes a.

Graff (Graffe) János kapitány,

481.

Graicz. Graics, 1, Kreutz a.

Grajner (Grayner) Antal alezre-

des, simontornyai biztos, sümegi
várparancsnok, 155, 178, 180,

235, 331, 333—335, 337—339,
382, 497, 508, 509, 513, 518,

519, 523, 528, 549, 556—559,
587, 592, 643, 663, 664, 666,

672, 678, 679, 682—684, 693,

694. 701, 708, 716, 717, 724,

725, 729, 732, 733, 735, 746,

752, 753, 754, 758, 760—762.
768, 770, 772, 774, 775, 781,

782^ 785, 788, 789, 792, 793.

795^ 800, 803, 808. 809. 812.

813, 816, 819, 842, 843, 846.

850, 860, 861, 864, 949, 950.

952.

Gramaricz Mátyás, 624.

Gránáthányó mozsarak, 838, 846.

932. 1. Mozsarak a.

Gránátok, 207. 311. 386. 387, 711,

846, 932; kézi — . 229, 547,

632. 884, 1. Üveggránátok a.

Gránátosok, 248, 308, 314, 315.

338, 406, 468, 481, 584, 626.

658, 739.

Grassalkovics János (Krassalko-

vics) érsek-újvári hadbiró és

postamester. 487, 502, 507,615.

670.

Grécz, 745.

Gréczi tallérok (Graecenses), 194.

341.

Grim Ferencz árvái. 793. 794.

Grober Gáspár, 402.

Groczky András alezredes, 455.

Groczky István alezredes, 459.

460.

Grósz kapitány. 184.

Grubassovics Miklós hadbiztos.

919.

Grubázarics Ferencz tiszttartó.

431.

Gruzinszky, tábornok. III.

Gubacsok. 614.

Gubán Péter hadnagy, 517.

Giigkel. 1. Gögkell a.

»Guld}ner«:-e\í értéke, 341.

Gulyás Mátyás. 906.

Gundelfingcr (Gondelfingel) János
ezredes. 72. 538. 539, 544. 552.

554. 555.

Gundelfinger Dániel ezredes, 572,

573.
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Gurabi Mátyás zebegényi apátúr,

433.

Gusmáti Dániel páter, provinci-

ális, 591.

Guta, 525, 545. 553, 566.

Gvadányi úrfi kapitány, 559.

Gyák, 784, 799.

Gyákfalva, 413.

Gyalla, 37.

Gyalóka, 125.

Gyárak, 588.

Gyarmat (Balassa-), 502, — (Gryr
vmben), 432, 566.

Gyarniathy Ádám alezredes, 635,

636, 638, 639.

Gyarmathy Gergely. 510.

Gyarmathy Istvánne', 635.

Gyarmat-Köhúl, 1. Köhíd-íxyar-

mat a.

Gyermekek élelmezésének kiro-

vása, 320.

Gyimót, 432, 436, 874.

Gyirmót, 434.

Gyógyszerek, 1. Orvosság a.

Gyógyszertárak, 280. 444, 454.

Gyógyszertárosok, 402. 634. 714,

755, 757. 836.

Gyömörey György, 198.

Gyöngyös, 9, 506.

Gyöngyössy Ferencz, Eszterházy
Dániel szolgája, 955, 956.

Gyöngyössy György praedicator,

675.

Györ (Nagy-Gryr, Jaurinum),
7, 149, 170, 179, 182, 187,221.
222, 230, 238, 255, 289, 291,

302, 350, 352, 358, 368, 380,

396, 400—402, 406, 411—416,
421, 424, 425. 429, 430, 432—
434, 437, 439, 546, 550, 551,

585, 592, 598, 600—606, 611,

612, 617, 618, 620. 621, 623,

629, 630, 636—638, 651, 652,

655, 658, 660—662, 667, 668,

Q71, 673, 676, 677, 680, 681,

685, 688. 690—696. 700, 706,

708, 710, 712, 714. 717, 719—
721, 723, 724, 727, 734. 735.

738. 740, 742, 751, 756. 759.

761—763, 773, 795, 805. 809—
811. 814^ 818, 823, 826, 828,

833, 844. 845, 856, 859, 865.

877. 953. 954, 964. 965.

Györ (vármegye), 4. 84. 109. 161.

217—219, 269, 272, 342. 395.

403, 409, 412, 416, 421. 423—
427, 429, 430, 432, 605, 638,

651, 652, 659, 671, 673, 675.

676, 678, 704. 721, 729, 730.

735, 742. 756, 835, 853. 855.

876, 887.

Györfy Boldizsár (balogfalvai).

421.

Györfy Miklós, 603. 695.

Györfy Miklósné (Horváth Éva).
423.'

Györgyfy László hadbiztos. 839.

Gyri káptalan, 433, 734 ;
— la-

banczok, 869 ;
—

• mér. 402
;— mezíjgazdaság, 58, 170. 171 ;

— nemesek, 430.

Gyri jniszta, 665. 669, 681. 706.

747. 758. 759, 801, 803. 810.

813. 825, 838. 941.

Gyri püspökség, 795.

Györk, 565. 678.

Györky ((lyerky). 1. Gryürky a.

Györöki (györöghi) csász. tábor.

380.

Györ-Szentmárton, 1. Szent-Már-

ton a.

Gyr-Sziget. 170.

Gyr-szigeti veszedelem. 546.

Gyr(i)-'Vjráros, 170, 416. 618.

Gyrvár (falu), 822.

Györy István. 361.

Gyry János, 607.

Györy Mihály hadnagy. 404. 412.

Gyzelmi ünnepek. 457.

Gyulaffy Mária grófn (Thököly
István gr(')fné), \

.

Gyula-Keszi, 896, 906.

Gyulay István gróf. ezredes, 158.

Gyulay Zsigmond hadnagy. 396.

Gyürky (Györky) Pál tábornok,

senator. ÍY. 21S. 310. 438. 458—
462. 470. 507, 515, 526. 527.

529—531. 533, 538. 544. 550.

570. 585. 680.

H.

Hacsérosok (arciere-k). 307.

Hada (puszta). 459.

Hadak elégedetlensége. 327 ;
—

élelmezése. 1. Élelmezés a ;
—

ellátása dolgában. 16— 18. 88—
90. 196, 218. 263^272, 287,

288, 298—300, 321, 333, 1. Élei-
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mezes. Ruházás stb. a. ;
— el-

szállásolása. 1. Beszállásolás, El
szállásolás a. ;

— elszórtak, 1

K(')borlók a. ; — elvadultsága

74, 75; — fizetése (zsoldja), 5

11—13, 21, .50—53, 206, 216

499, 883 ;
— fizetetlensége, 187

813; — folyamodása a fejede-

lemhez és az ónodi gyléshez,
18—22 ;

— garázdálkodása. 120;
— Ínsége, 19, 21. 58, 138, 813;
— kényszerállítása, 51, 54; —
képviseltetése az ónodi gylé-
sen, 20, 24— 26 ;

— labanczko-

dása, 444 ;
— leszállítása, 132

;— létszáma, 5, 25, 26 ;
— ma-

gánérdekei ellen, 118, 140; —
oszlása aratáskor, 374, 375, 378,

405 ;
— összeszedése a trencséni

csata után, 237 ;
— összeírása,

198 ;
— remundirozása, 214

—

218. 1. Hadkiegészítés a. :
—

ruházása. 1. Ruháztatás a. ;
—

szaporítása, 105, 109. 876, 1.

Hadfogadás. Hadkivetós a. ;
—

telelése, 116—120, 254, 263—
272, 1. Hadak ellátása a. ;

—
törzslajstromaí, 323 ;

— újoncz-

hadak, 312, 1. Hadkiegészítés
alatt.

Hadállítás, 154, 320, 321, 323,

325, 475, 717, 718; — compu-
tus szerint, 320. 322. 1. Had-
kivf'tés, Portális hajdúk a.

Hadln'rák, 279, 490. 579, 1. Szarka
István a.

Haáhiztosságok, 159—161, 169.

263. 264, 269, 270.

Hadfolszerelés, 254, 1. Löszerek a.

Hadfoijadás, 80, 81. 442. 443. 538.

647. 674, 876, 1. Hadállítás, Had-
kivetés a.

Hadi adó, 219. 283, 1. Impositák
alatt; — fegyelem, 31, 32, 35,

56. 75, 1. Büntetések a. ;
— fog-

lyok. 1. Rabok a. ;
— jelek, 33,

34, 36. 56, 336, 442, 827 ;
—

jog és embertelen hadviselés.

42—-44 ;
— költségek (császá-

riak). 296, 297 ;
— közlekedés.

1. Hírszolgálat, Levelezés, Posta

alatt; —
• jjénztárak, 5, 173,

426. 1. Fizetömesterek a. ;

—

Regulamentum, 83— 87, 90— 95,

102. 106. 107, 108, 109, 110.

IIC. 117. Ilii. 120. 127. 133.

159, 169, 206, 209, 214, 217,

223, 265. 273. 585, 588, 605.

876, 877, 941, 942; — szemlék,

81, 852, 1. Szemlemesterek a.

;

— tanács. 50 ; — törvény al-

kalmazása, 29—32.

Hadkiegészítés. 26. 50—53, 80,

81, 88—90, 117, 214, 285, 286,

590.

Hadkivetés, 272, 320—325.
Hadköteles kor, 323 ;

— ek össze-

írása, 197.

Hadszertárak, 94, 334. 385. 683.

716, 880.

Hadszertárnokok, 55, 162, 163,

334, 439, 459, 481, 516, 679,

683, 691, 704, 715, 837.

Hadviselés embertelen volta. 42

—

44.

Hagymáskér, 438.

Haiitihurg (Hainburg). 298, 299.

Hajdi Juliánná, 696.

Hajdingi páter, 408.

Hajdúk, 1. Portális hajdúk. Sza-

bad hajdúk a.

Hajdúvárosok, 284, 286. 325.

Hajnal István, 361.

Hajnal Péter, 960.

Hajnal Sámuel tiszttart('). 920.

Hajnal Sániuebié (Anyós Rozália).

871, 873.

Haj)) ok János özvegye (Tavasz
Éva), 708.

Hajók, 334, 385, 397, 408, 410.

448, 451, 471, 479, 485, 487,

492, 494, 516, 519, 531, 580,

585, 595, 608, 614, 624, 632,

648. 652. 654, 659. 675, 677.

681, 718, 719, 75 2. 762, 768.

774, 796, 806, 849. 854. 869.

912. 1.Vashajók. Csolnakok. Kom-
pok. Evezk, Sajkák a.

Hajós János, 742.

Hajósmesterek, 397.

Hajósok, 1. Sajkások a.

Hajózás. 238. 453. 455. (balatoni).

912, 1. Hajók a.

Halálbüntetés, 56. 1. Büntetések a.

Halas, 426.

Halassji János, 360.

Halastavak, 572. 912.

Halászat, 356. 498, 502, 507, 517,

519. 581. 621, 627. 637. 638.

640. 659. 911. 912. 1. Bárkák a.

Halászok. 356. 412. 517. 755. 932.

Halkrreskedés, 683.
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Haller János alezredes. 864, 865.

Hamel-Bruyninx J. I. hollandi

követ, 260.

Hatíttner (Hamar, Hommer) Meny-
hárt, dragonyos testr-kapitány,

410, 449. 450, 470, 484, 485,

497, 503—506, 512, 573, 581.

ifámoro2'o inspector, 514, 1. Bányá-
szat a.

Hamri (falu), 232.

Hangosi Imre alezredes, 4G1, 512.

Hankóczy Ferencz, 402.

Hanner Félix zászlótartó, 401.

Hannover-ezred, 183, 221, 704.

Hanság (Hantság, Hancz, Hant).

303, 307, 309, 827, 828.

Haráes, 817.

Haramiavilág Zalában és Somogy-
ban, 195, 711.

Harangviszályok lutheránusok és

katholikusok közt. 473, 915, 916.

Haraszti) Mihály kapitány, 173,

578.

Haraszty Miklós, 784.

Hardy Péter, 909, 926, 953.

Harmat János, 938.

Harminczadosok, 401, 402, 485,

487, 669, 946.

Harrach gróf, cs. minister, 328.

Harsányi István fhadnagy, 577.

Hárshágy, 381.

Harssán Gergely, 945.

Hártyán, 565.

Hassán József János, 494.

Határrendezés a fegyverszünet

alatt, 276, 277, 281.'

Hatház, 9.

Hatondorf, 613.

Hattyúk, 593.

Hatvan, 9, 481, 564, 565.

Haubiczok, 1. Taraczkok a.

Hannáit (Haynold ?) Zsigmond r-
nagy elfogatása, 425.

Havrán Péter clericus, 455.

Hazáczius János vasmegyei szolga-

bíró, 780, 786.

Hazácziusné, 738.

Hazaárulók ellen, 10, 11, 1. Vér-
árulás a.

Házi állatok, 197. 356. 952. 1.

Baromfi, Bikák, Bivalyok, Haty-
tyúk. Igás marha, Juhok, Ló.

Öszvérek. Sertés, Szarvasmarha.
Tehenek stb. a.

Hcchlen svéd ezredes, 249.

Hédervár, 426. 747, 749.

Heflány, 787, 1. Kis-, Xagy-H. a.

Hegeds Gyurka, 400, 486.

Hegeds Mátyás, 433. 514.

Hegeds, alias Bors György, 588.

Hegeds, alias Palocsay András,
796.

Hegyaljai borok, 700 ;
— szöll.

447, 593 ;
— városok (Pozsony-

ban), 503, 516, 548.

Hegyfalu, 744, 745, 861.

HcgyJuít (vidék Vasvmben). 3S1.

744, 765.

Hegyhát-Hodász, 826.

Hegyi Erzsébet (császári), 719.

Hegyi György, 171, 173. 361.

Hegyi MiJiály, 949.

Hegyk (falu), 640.

Hegyvámok, 795.

Heimel János budai keresked.
406.

Heister Hannibál gr(')f. cs. altá-

bornagy, 158, 212, 257, 353,

378, 420, 424, 452—457, 668,

669, 747, 849, 856.

Heister Siegbert gróf, cs. tábor-

nagy, IX. 149, 183, 185—188,
190, 201, 207, 228, 230, 233,

237, 241—243, 245, 255—257,
273, 291, 298, 301, 303, 304.

315, 318, 354, 367, 368, 370—
372, 374, 380, 385, 579, 602,

687, 688, 704, 721. 723, 733,

734, 742, 745, 756, 757. 761.

762, 763, 765, 767. 769, 771—
774, 776, 807, 809, 833. 837.

849, 856 ;
— brutalitásai, 255

—

257. 273, 274, 291.

iíí'/.-.sf(;íí(Hoechstatt) liarez (1704).

221.

Hellcmbach János Godofréd br..

bányagróf, 46—50, 57, 60, 61.

287, 414, 451, 454, 479, 490,

494Í 509, 547, 549, 571, 572.

581. 633, 700, 735 ;
— áldozat-

készsége a nemzeti ügyért. 47.

49, 50 ; — htlen jövedelem-

kezelése, 60, 61 ;
— levelei Esz-

terházy Antalhoz. 46—48.

Hellenbaji (Hclemba) halastavak.

572.

Hellepront János fhadbiztos, ezre-

des, 362. 37 2. 373, 402, 446,

448, 454, 484, 504, 531, 532,

537, 542! 567, 588. 614. 648,

730, 837, 839. 842, 845, 849,

853, 855, 857. 859. 860, 862.
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Héraháza, 806. 807.

Heránt András, 885.

Herhan svéd ezredes, 249.

Herberstein Zsigmond gróf, a cs.

udv. haditanács elnöke, XVII.
Herbevüle örgr(')f, cs. tábornagy.

259.

Herbs gróf, cs. rnagy, 966.

Hercules, 262.

He'reg, 402.

Here'ny, 401.

Herits György, 641.

Herynáuy (Vasvmben), 792, 795.

Hertelendy Gáspár, 636, 780.

Hertelendy László, vasmegyei
szolgabíró, 737, 825.

Hertelendy Menyhárt, 607.

Hertelendy Sándor, 448, 493.

Heszlöczy Zsuzsanna, 398.

Hethey Gergely tiszt, 707.

Hetye, 736, 7.3*7.

Hetyey András rnagy, 707.

Hetyey István rnagy, 696.

» Héttoronyé: Sztambulban, VII.
Heveyiyessy István fhadsegéd,

275, 858.

Hevenyessy János, 275, 427, 940.

Hevenyessy János özvegye (Török
Juliánná), 275, 673^ 707, 739.

Hever Tamás szolga, 894. 925.

Heves (vármegye), 407. 567.

Hévvizek, 1. Trencséuy, Fürdk a.

Hévviz-Györk, 565.

Hidak, 60. 62, 67, 110, 344, 382,

385. 407, 410, 438—440. 468,

504, 505, 507—509, 511, 512,

522, 525, 528, 533, 540. 569,

570, 571, 592, 605, 606, 616,

623. 627, 630, 631, 638, 639,

645, 655, 665, 670, 671, 732,

739, 743, 744, 748— 750. 758,

762, 796, 801, 802. 806. 823.

858, 877, 927, 928.

Hidas (Vasmegyében), 650.

Hideg János, 685.

Hidegség falu (Sopronban), 750.

Hídépítés, 253, 407, 438, 522
;— kellékei, 866.

Hídmesterek, 438.

Hídvég (Sió-), 145, 146, 161, 338.

434. 437, 484, 578, 610. 614.

620, 621, 655, 670, 678. 682,

683, 701, 708, 808, 812. 813^

816, 819, 830, 836, 854, 899,

901, 904. 907, 917, 919, 931,

938, 957.

Hintók. 463, 523, 740.

Hirlapok, 219, 221.

Hirovány, bhl.

Hirschel Izsák zsidó, 406, 429.

598, 638, 723, 765.

Hirschel Jakab zsidó, 655, 662.

Hírszolgálat, 56, 282, 333, 1. Le-
velezés, Kémszolgálat a.

Hitelbe kapott ellátás megtérítése.
285.

Hoberlingh budai cs. kapitány. 397.

Hódi (helység), 509.

Hódolásra csábítás, 369, 370, 1.

Behódolás a.

Hoffmann Miklós. 538.

Hóhérok, 75. 670, 686, 687, 743.

783, 795, 843.

Hollandi követek, 259, 260. 491.

494; — pénzek, 194. 341.

Hollód. 744.

Hollós (falu). 630, 631, 650, 858.

Hommer, 1. Hammer a.

Hont (helység), 484, 564.

Hmt (vármegye), 45. 289, 450.

467, 468, "476, 477. 484. 489.

494, 500, 524, 537. 567, 573,

583. 587, 1. Nagy-Hont a.

Hordók, 439.

Horócz (falu), 573.

Horváth András fhadnagy. 125.

Horváth Borbála (Munkovics Dá-
nielné). 964.

Horváth Éva (Gryörfy Miklsné),
423.

Horváth Ferencz tiszt, 198, 482.

485. 515.

Horváth Ferencz felesége. 484.

515.

Horváth Ferencz simontornyai
várparancsnok. 128, 156, 331.

382, 425, 437, 611, 617, 624,

625. 629. 635, 663, 664, 716.

717, 724. 725. 728, 732, 733,

754. 770. 840. 859, 860. 890,

931, 932.

Horváth Ferencz (házi). 542.

Horváth György alezredes, 603.

826. 842. 845.

Horváth György (vadasfai) fhad-
nagy, 125, 682, 683, 785—787,

790, 792.

Horváth György ffizetmester,
17. 51, 52. 431. 498. 499, 524.

540, 553. 554.

Horvátit György szemlemester.

404.
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Horváth György önkéntes, 360,

361.

Horváth György kéthclyi keres-

ked, 641.

Horváth István (pászt('ii), alezre-

des, 245, 706, 769— 771, 773—
775, 780—782, 786, 788. 792,

802.

Horváth István önkéntes, 361.

Horváth István szentiváni keres-

ked, 637.

Horváth János hadnagy, 401.

Horváth János (jobbaházi). 417.

616.

Horváth József (szentgyörgyi) vas-

megyei alispán, gazd. tanácsos,

122, 172, 303, 308, 396, 420,

424, 639, 644, 654, 661, 667,

682, 711, 717, 718, 736, 744,

752. 753, 762, 770. 809, 832.

Horváth Márton gyri lakos, 681.

Horváth Mihály hadnagy, 407.

Horváth Mihály önkéntes, 360.

361.

Horváth Mihály (pusztai) szolga-

biró, 606.

Horváth Miska, 200.

Horváth Fcdkó, 888.

Horváth Péter hadnagy, 604, 728.

Horváth Péter önkéntes. 360.

Horváth Péter (mankóbükki), 421.

Horváth Tamás ezredes, 397. 403,

405, 444.

Horváth Tamás önkéntes, 360.

Horváth Zsigmond (szentgyörgyi)

fhadbiztos, consiliárius, 100,

105, 106, 133, 148, 155, 161,

169, 172, 179, 198, 206. 290,

364, 375, 402, 403, 407, 414,

419, 423, 432, 438, 495, 519,

547, 574, 584, 585, 592, 601—
603, 607, 626, 637, 640, 641.

645, 646, 648, 662, 668, 670,

672—674, 677, 679, 680, 681,

683—685, 687, 688, 692, 694,

704, 714, 715, 719, 721—723,
725—727, 732, 733. 739, 741,

742, 744, 745, 748, 749, 756,

762, 763, 767, 772, 779, 780,

782, 784, 787, 793, 795, 796,

798, 799, 802. 830, 835, 837,

841, 843, 848, 850J 857, 858,

881, 884. 887, 905, 923. 925.

927, 958, 967.

Horváth Zsuzsanna asszony (jász-

berényi), 524.

Horvát-NádáUás. 792.

Horvátok. 186, 233, 241. 310, 312,

368, 428, 571, 752, 771, 773;
— és ráczok harcza, 428.

Horvátország, 244, 292, 293. 297.

310, 311, 333, 366, 368. 374.

408, 414:, 732, 744, 782, 788.

800, 805, 834, 847, 864. 865,

965 ;
—

• magyar tartomány, 293.

Horvát vice-hán fia, 1. Jellasics

Crábor a.

Horvát-Zsidány, 792.

Hosszúfalu, 59. 67—70, 568. 569.

Hoys, 328.

Hozadinus József, 421.

Hogyész, 765.

Högyészy Ádám rnagy. 619. 621.

635, 637, 638, 639," 650. 652.

664, 675, 676, 679, 681. 701.

705, 706, 817, 929, 931. 941.

Högyészy András, 407.

Hrahérius János, hadbiztos, 584.

Hrahovszky János gazd. tanácsos.

549.

Hubert János Kristóf kapitány.

465.

Hunner hadnagy, 404.

Hnvyad, 11.

Hnnyady András (Antal) barsi

alispán, 463, 529. 590.

Hnnyady László, udv. tanácsos. 93.

Hús. 169, 211, 299, 300. 320. 367.

423, 441, 471, 485, 499, 505.

510, 521, 528. 530, 544. 565,

588. 667. 719, 881. 882. 884.

900: — ára, 194. 471. 1. ^Marha,

Mészárszékek a.

Huszár István, 476.

Huszár József, 573.

Huszárok. Rákóczi-. 200.

Huszár Pál tiszttartó. 528.

Husszay özvegye (Szántóházy Má-
ria) 704.

Huszt. 9.

Ihrányi nyitrai hadnagy. 47 i.

Idegenek és a hadállítás. 324.

Idézetek a Szentírásból. 12.

Igadies András káplán. 433.

ígal, 404. 425. 437. 948.

igali vereség (1706. febr.). 437.

Igás marhák ellátása. 319.

Igazságszolgáltatás. 275. 276. 287.

1. Fclebbezés. ítéltáblák a.
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Igmánd. 410. 429. 852.

IMrdy János, 646.

Ikervár, 237, 240, 724, 76.3—768.

770, 811, 846.

Ikrcny (Tklóny) puszta, 410. 418,

735, 740, 764.

Illava, 575, 582.

Illcshúzy Miklós gr<')f, udv. cancel-

lár, 93.

Illés István alezredes, 523, 548.

552.

Illcs Fái, 554.

llh/cs Ferciicz, 421.

Ilíi/és Mihály, 892.

IlloHvay (ryörgy, 19.

Illosvay Imre ezredes, 313, 832.

Imperiálisok (birodalmi tallérok).

299, 300, 341.

Impositák, (adók), 104, 109, 144,

146,156; — behajtása, 119, 132,

133, 166, 167, 169, 192, 210,

211, 271 ;
— tilalma, 118.

Imre Pál kéméndi parancsnok,
495.

Imrcs Márton, 872.

Incselle'rek (inzsellérek), 1. Mérnö-
kök a.

btgyenmunkák, 156, 1. Robot a.

Inöta (helység), 610. 934, 936.

Ipar, 311, 396, 467, 620, 815, 858.

Iparosok, 1. Mesteremberek a.

Ipoly folyó, 281.

Ipoly-Ság, 563. 1. Ság a.

Ipoly-torok, 498.

L-ás, titkos — , 336, 376, 563. 685
;— kulcsai, 388—391.

iskolára szállás tilalma, 119.

Isjjánky István fhadnagy, 656.

Ispotály, 139.

Istenhegy, 489.

István deák Pereniartonb(')l, 935.

Iszák puszta, 451.

ítéltáblák. 284. 578. 938. 961.

962. 063.

Iván (Sopronvmben), 745, 785,

833.

Ivánka helység, 54. 445. 4G3. 464,
".26. 576, 579, 580.

Iványony Miklós (pápai), 409.

ízen (írem. Üröm'?). 622.

Izsa (falu), 571.

Izsák zsidó, 834. 1. Hirschel a.

Izsa -Szög, 565.

J.

Jahloncza, 521.

Jády Mihály, 919.

Jagodies (Jagodicz) Ferencz, E-z-

t(!rházy Dániel titkára, XVII.
204. 599, 869.

Jagodies János, 814.

Jakasics, 471.

Janihrikovics Zsigmond, 223.
» Jan ko vieh-gyüjtem ény « , XII.
Jánoky Zsigmond alcancellár, se-

nator. 963.

Jánosháza, 657. 658, 662. 667.

693, 723, 736, 800. 811. 836.

Jánossy Mátyás tiszt. 792.

Jánossy Féter, 967.

Járványok, 1. Pestis a.

Jászhalom, 524.

Jász-kunok és a hadkiegészítés,

286, 325.

Játó (Jatóság) vidék s puszták
É.- Újvár fölött, 421. 450. 476,

492, 526, 537, 588. 700. 753.

Játóház, 517.

Jávorka. Adáni fhadnagy, 536.

Jelek, tábori — , 33, 34, 1. Jeles

(titkos) írás a.

Jelenik András zászlótartó). 423.

Jeles (titkos) írás. 336, 376. 563.

685, 1. írás a.

Jellasies Gábor cs. alezredes, az

al-bán fia. 244.

Jelszavak, tábori — , 36.

Jelj lamás, 427.

Jend (a Hanyság átkelje), 368.

374. 748. 753. 758, 824.

Jerliár János, 524.

Jeszenszky Mihály, 488. 505. 523.

524. 532, 550.

Jezsuiták, 399, 454. 549. 845.

Jó János', 65u.

Jóba (falu). 69.

Jobbágy-szolgálattól mentes kato-

naság. 322.

Jókö vára, 65. 455. 559, 560.

Jókat, 456.

Jóna János alezredes. 397. 401.

408. 422. 453. 477.

Joós György zászlótartó. 906.

/. József király-császár, 92. 93.

134.

Jörger (Tollet) Miksa gróf cs.

ezredes, gyri ])aran('snok. YI.
Jövevények. 1. Idegenek a.

Juhász Istvánné, 398.
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Juhász János, 360, 406. 524.

Juhász Pál, 781.

Juhok, 170, 319, 320, 460.

Jnr Mátyás rab. 966.

Jut (falu). 907.

Jutás (puszta), 944.

z.

Kahód (falu), 823, 856.

Kahódy Geyijeli/ fhadnagy, 933,
934,' 937.

Kaczérius János, fhadsegéd, 382,

383, 718, 761, 764, 766, 767,

775, 776, 793, 823, 860.

Kaczérius Sámuel, 463, 471.

Kaczérius Zsigmond, 398, 399.

Kajahj Pál fhadi biró. seiiator,

963.

Kajár, 907, 955.

Kajd, 737.

Kajdacsy András, 546.

Kajdacsy Sándor fhadnagy, 125.

Kajdy Mihály alezredes, 597, 851,

853.

Kajdy Péter alezredes, 347, 732.

Kakik Fcrenczné, 552.

Kalasa Márton, 576.

Káld, 728, 762, 763, 1. Alsú-Káld
alatt.

Káldy Fcrenczné, 620.

Káldy János kapitány, 201.

Káldy Kata (Akayné), 814.

Káldy Klára. 1. Als('i-Káldy a.

Kalenius kapitány, kapuvári pa-

rancsnok, 1. Galenius a.

Kalló (Nagy-). 9, 325, — (falu).

566.

Kálmáncsay István senator. 287.

Káinok, 426.

Kálócz, 738.

Kalocsa, 254.

Kálvinisták. 649.

Kám (helység), 772, 855.

Kámánfalva, 551.

Kamara, budai — , 406 ; selme-

czi — , 547 ; udvari — , 354.

Kamocsa, 534, 536.

Kanizsa (Nagy-), 408. 452, 690,

774, 834.

Kfinócz ágyúhoz. 386, 387.

Kantárok. 285. 492.

Kántor (rcrycly. 701.

Kántor János, 361.

Kánya, (falu), 402.

Kánya János szrszabó. 936.

Kapák, 415, 531.

Kapherek (puszta). 944.

Kapi (Cxyrvm.), 424.

Kaink János hadbiztos. 490. 506,

593, 594.

Kapós (helység Somogyban ?). 420,

614. 625^

Kaproncza, 366.

Káptalanfa, Ibi, 852.

Káptalanok, 433, 498. 572. 734.

740, 803. 839, 916, 940. 944.

961, 965.

Káptalan-sze mélyek, 433.

Kapu (puszta), 632.

Kapuvár, XVI. 137. 142. 148,

368, 400, 408, 415. 422. 425.

431, 432, 437, 438, 440, 620,

638, 644, 651, 652, 654—660,
665, 667—671, 695, 715, 719.

744, 747, 749, 750, 753, 784,

923, 927, 928, 931.

Kapyné, 620.

Karabélyok. 694, 712.

Karabélyosok, 90, 502, 507, 514,

521. 523, 526, 534, 544. 558,^

560, 593, 597, 598, 605, 629,

634, 643, 1. Dragonyosok a.

Karádföldy György, 872.

Karalió-Szörcsök (Karakó). 618.

636. 637.

Karasi János, 493.

Kardok. 419. 473. 699, 703; —
ára 324, 1. Szablya a.

Kardos Benedek, 622.

Kardos István, 406.

Karkócz, 507.

Karlócza, 366.

Karlnczai béke. VII.
Kárlóczy Imre hadbiztos, 364.

365, 483, 485, 487. 498. 499.

500, 502, 513, 517, 525. 532,

542, 554, 629. 685^ 759. 762,

934.

Kárlóczy János. 361.

Kárlóczy Mihály. 872.

Ká(r)lóczy Magócs, 426.

Karmazsin. 17, 524, 622. 641.

XÍI. Károly (svéd kii-ály), 516.

Károly (Nagy-, város), 9 (?), 151,

1. Nagy-Károly a.

Károlyi Fercncz fhadnagy, 125.

Károlyi Sándor br. tábornagy, se-

natór. III. IV. Vlll. 50. 66,

137. 316. 317. 328. 340. 400,

404. 422, 477, 481—484. 502,

510. 538. 541. 564—567. 573.
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575, 589, 600, 615, 647, 700.

738, 746, 752, 835, 836. 854,

946.

Káromkodás elleni sái'ospataki

végzés, 288.

Karóra húzatás. 32, 1. Bünteté-
sek a.

Karos Benedek, 872.

Kársa, 555.

Kartácsok, 70, 387, 882, 1. Ágyú-
golyók a.

Kartácsos ágyú, 882.

Kartela, 1. Kabok szabadítása és

Cartela a.

Karva (rév- és sáucz), 3. 4. 9,

241, 397, 410, 438. 442, 447—
449, 452, 454, 456, 461. 467 —
469, 472, 476, 478. 483—492.
494, 497. 498, 501, 508, 509,

516, 517, 520, 523, 525, 526,

531, 537— 539, 542—546, 550^

552, 554, 574, 583, 588, 595—
597, 614, 625, 651, 685. 720,

730, 735.

Kassa, IV. VII. XVI. 9, 61, 80,

81, 339, 365, 396. 412. 418.

442, 449, 459, 462, 463, 469,

537, 540, 555, 556, .091—593,
597, 614, 633, 705, 740.

Kassa Ferencz, 496.

Kassai gylés, 192— 194, 618; —
mér (köböl), 194.

Kassay János fhadnagy, 443.

Kassai/ József, Eszterházy Dániel
udv. kovácsa, 955.

Kaszap Ferencz cs. ispán. 406,

496, 519.

Kaszap Mihály, 200.

Kaszások, 364, 551.

Katafa (falu). 692.

Katona György, 404.

Katonai év kezdete, 26.

Katonák állítása, 1. Hadállítás,

Hadkiegészítés a.

Katonák fölmentése a jobbágyszol-

gálat alól, 322 ; — jutalmazása,

55, 56 ;
— kiszolgált — meg-

telepítése. 322 ;
—

• prédálása és

csatangolása ellen, 225. 1. Kó-
borlók a. ; — tehermentessége.

676 ; — toborzása. 1. Hadállí-
tás a. ; — törzslajstromai. 323.

Katonalovak, 252, 312, stb., 1. Pót-
lovak. Lovak a. ; — ellátása

télen, 264, 267—270.
Kaunitz-\^\ak feldulása, 262.

Kazamaták (chazármaták). 880.

883.

Kazy János barsi alispán. 525,

585.

Keczer Sándor, 510.

Kecskemét, 572, 617, 711, 839.

Kecskeméti pestis, 377.

Kecskeméty István, 488,

Kecskeméti) János hadnagy. 636.

Kecskeméty Mihály veszprémi
kápt. prépost, 217, 965.

Kegyclemlevél Magyarossy Julin-

kának, 139. 140.

Kegyesrendiek, 1. Piaristák a.

Kegyetlenkedések, 706. 1. Csonkí-

tások a.

Kehida (Cseh-hídja), 786, 787.

Kékk, 577.

Kelcz Féterné, 641.

Kelkó István honti szolgabíró, 524.

Kell Lörincz, 629.

Kelner dragonyos. 230.

Kelk, 252. 254. 665. 748. stb. 1.

Passusok, Révek a.

Kémek, 455, 471 : — büntetése.

455.

Kémenezék (pék-). 332.

Kemencze Mihály, 398.

Kemenczey Péter fehérm. alispán,

fhadbiztos, 217. 701.

Kéménd, 402, 477. 478, 487. 489.

490. 493, 495. 505, 544.

Kemcnyes (Vasban), 605. 772.

Kemenyesalja, 142. 410, 413, 862.

Keményít, 467.

Kém énytisztítók, 897.

Kémle (falu), 423.

Kémszolgálat. 28. 34. 37. 436.

442 ; 1. Hírszolgálat a.

Kén (Büdösk), 387, 439.

Kender, 858.

Kenesse, 964.

Kenessey István, Eszterházy An-
tal ftitkára. XII. 149. 399.

414. 434. 516, 546, 547. 568.

578, 584, 592, 594, 645. 651.

665, 666. 701. 736, 737. 739.

747, 756. 773. 798^ 810. 833,

856. 864.

Kenessey Péter fhadnagy, 629.

905.

Kenyér, 299, 300. 364, 528.

Kenyérd, 751.

Kenyéri (falu). 762.

Kér. 63. 525. 536, 541. 671. 581.

1. Nagy-Kér a.
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Kerekes András szabad-hajdú had-
nagy, 789, 820.

Kerekes Mihály szabad-hajdú f-
hadnagy. 778, 832, 839, 847.

Kereskedelem külfölddel, 287. 1.

Kereskedk a.

Kereskedk, 397, 402, 406, 467,
498, 592, 607, 622, 639, 641,
647, 655, 658, 662, 664, 683,
695. 704, 708, 734, 785, 814,
815. 817, 823. 836, 855, 909,
924. 938. 964 ; 1. Görög, Török,
Danczkai a.

Kereske'nyi Farkas fhadnagy,
467, 524, 544.

Kereske'nyi György, 475.

Kereskényi Imre, 478, 488.
Kereske'nyi János hajós fvajda,

453, 467, 480.

Kereske'nyi László alezredes. 508,
558.

Keresláh. 1. Kirschlag a.

Keresztes (falu), 786.

Keresztesy kurucz kapitány. 185.

201, 700.

Keresztesy rab labancz hadnagy,
628, 633.

Keresztúr (Dunántúl), 364, 372

;

— (Pozsonyvm.), 534, 535, 551,
568

;
(T(Jt-). 749.

Kerkapolj István adószed, 400,
403, 407. 414.

Kéry Ádám gróf, Rákóczi udvari
gyóntatója, 954.

Ke'ry Ferenczne' grófné, 856.
Ke'ry György fhadnagy, 757, 903,

929, 931. 932.

Kéry László, 399.

Kese Ferencz, 938.

Késmárki uradalom, 582.

Kcszeghy István alispán, 218.

Készének (helység). 670.
Keszi (helység), 544, 599.

Keszö{Nkv), 417, 418. 424, 426, 428.
Keszthely (Geszthel), 123, 157.

195, 423, 430, 436, 442, 619,
622, 624, 627. 628. 637, 638,
648, 654, 662—670, 67?, 702,
708, 711, 715, 727, 738, 752.
754. 760, 774, 776, 778. 843,
848, 851, 855, 865, 866. 887.

893. 909, 947, 959.

Keszthelyi Ferencz, 871.

Keszthelyi Márton klerikus, 455.
Kcszy János simontornyai fhad-

nagy, 128, 890. 919.'^ 932. 950.

Kéthely, 641, 794.

Kézelvágás, 431, 1. Csonkítások a.

Kézmtvesek, 1. Mesteremberek a.

Khemt (? helység;. 478.

Khollcr János hadnagy, 536.
Kila (gabonamérték), 364.

Kilio házassága. 475.

Kiliti (falu), 919.

Kin kapitány, 498.

Kinig András rab. 966,

Király (helység), 9.

Király András zászlótartó. 471.
Királyfa, 503.

Királi/faln, 570.

Királi/falva, 558.

Király István gyri harminczados,
401. 402.

Királyi városok és a hadállítás,

325, 1. Szabad kir. városok a.

Kirchperg br. gyri parancsnok,
182, 680, 704.

Kirschlag (Keresláb, Körösláb. Kö-
röslak), 298, 299, 428, 781, 815,
821, 893.

Kis András, 831.

Kis-Beled, 792.

Kis-Bér, 720, 721.

Kis-Czenk, 629, 886.

Kis-Duna, 505, 510, 528.

Kis-Elefant, 551.

Kisfalad, 59, 61, 73, 571, 573.

Kisfaludy Boldizsár, 623.

Kisfaludy György brigadéros, 17,

90, 96, 149, 161, 174, 253, 268,
318, 361, 375, 396. 404, 414—
416. 421, 430, 483. 489, 521,

526, 595, 604—606, 617, 623,
625, 626, 631, 635—637, 639,
643, 651, 653, 654. 658—661,
668, 671, 673, 676, 678, 682,
686—688. 690, 695, 702, 734,

744, 751, 754—759, 770— 772,
774—778, 780—782, 784, 788,

790, 792, 800—808, 812, 815,
829, 833, 834, 839, 845, 847,
849. 851. 865, 930. 943.

Kisfaludy László brigadéros. 90,

96. 97. 145, 146, 149, 160. 175,

202, 252, 254, 268, 269, 362,
363, 375, 381—383, 408, 414,

416, 421, 423, 431, 441, 457,
466, 469, 484. 574, 591, 595,

604, 609, 616, 619, 622—627,
629, 635, 657! 662, 665, 675,
676, 682, 686. 690, 691, 697,
699. 702—704, 710, 718, 720—
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722. 732. 733, 735, 739. 742—
. 744, 758, 768, 775—777, 782.

787, 800, 802. 803, 805, 806,

808, 809, 812, 815, 820, 822,

824, 829. 833, 834. 841, 845—
847, 854, 855, 858, 859—861,
863—865, 870. 871, 87iL 887,

893, 899, 901, 917. 918, 930,

934, 946, 956.

Kis Farkas alezredes, 77u, 780,

798.

Kis-Farkas MiluUy, 745.

Kis Gergely ezredes. 96, 160, 176,

202, 360*, 407, 418, 419, 420.

422, 424, 428, 436, 457, 489.

604—606, 616, 617, 619, 625,

642, 645, 649J 653, 656, 658.

659, 660, 661. 664, 671, 672,

679, 682, 683, 690. 692. 697.

715. 728, 737, 738, 741, 753,

770, 771, 779, 780, 782. 788,

791—793, 795, 799, 800, 803,

806, 807, 813, 817, 823, 825,

835, 846, 849, 856. 857, 8(>1,

870, 873, 89ÍI.

Kis Gergely önkéntes liadnagy,

771.

Kis- Gyarmat, 564.

Kis György. 360. 442.

Kis-Hefldny, 786.

Kis Istók katona, 509.

Kis István fhadnagy. 268, 570.

599, 771, 795. 799, 942.

Kis István önkéntes, 360, 361.

Kis János, 483.

Kis János önkéntes, 362.

Kis János (Jankó) tiszt. 814. 824.

Kis-Keszi (helység). 920.

Kis-Komárom. 500.

Kis-Komját, 540.

Kis László, 431.

Kis-Mácséd, 512, 515.

Kis-Marton (Eysenstat), VI. 147,

189. 231, 278, 749, 815. 843.

Kis Mihály fhadnagy. 564. 568.

Kis Mihály katona, 404.

Kis Mihály szentmiklósi lakos.

618.

Kis Mihályne. 578.

Kis Miska szegedi kapitány. 577.

578, 583.

Kis Palkó (nemeskéri) fhadnagy.
774, 777, 813, 826. 831.

Kis-Pécz, 425, 430.

Kis-Salgóes, 570.

Kis-Sitke, 410.

Kis-Soiiilyó. 735.

Kis-Tapol(sá)iy, 136, 281, 1. Ta-
])olcsány a.

Kis-Vjfalu. 565.

Kis-l')iyoi)). 792.

Kis Zsigmond hadnagy, 581, 587,

588, 591.

Klinip Tóbiás rab, 966.

Kldhitsiczky Ferencz br., az Oeco-
nomicum Consilium elnöke, 171,

287, 682.

Knoj) Jakab rab, 966.

Knop János zászlótartó, 967.

Kóborló hadak, 8, 209, 225, 266,

348, 421, 423, 428, 429, 440.

450, 454, 507, 518, 537, 539.

542, 576, 634, 727, 735, 783.

794. 795, 865, 964, 1. Faluzók,
Lappangóik a.

Kochlács (Koklács, Koklácsi) Vil-

mos szemle- és íizetömester, 507,

541, 587.

Kocs (helység). 435, 437, 492, 587.

608, 682, '684, 685, 718, 720.

721. 736.

Kocsis András, 361.

Kocsis János, 541.

Kocsray strázsamester, 404.

Kocsy György, 504.

Kocsy János. 729.

Kofák, gesztenyesüt-, 844.

KoJián/ István gróf, cs. altbo-v.

YIÍI. 939.

Kókay Márton ezredes, 604, 786.

788, 793. 795, 802. 834.

Knhluló engedély. 636. 637.

Kollátszeg. 690.

Koller Ferencz, 573.

Kolontánij Gergely, 949.

Kolozsvár, 550.

Komárom (Rév-, vár, város). XIII.
37. 107, 144, 146, 187, 233, 253,

259, 260, 278, 279. 289, 302.

349, 351—353, 398, 40K 402.

408, 413. 418, 429. 432, 43Ö.

437. 439, 450, 452. 455, 486,

487, 491, 505. 513. 516. 517!

529. 544, 556. 560. 562. 580.

581. 591. 592, 594. 596. 607.

608. 610. 621. 654. 661. 668.

670. 673. 676. 677. 682. 684.

685. 688. 692. 693. 699. 706.

710. 712. 721. 723. 760. 791.

802. 805. 811. 812, 814. 828.

839. 849, 862. 854. 856. 865.

869. 877, 918. 932.
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Komárom (vármegye). VIII. 4,

14, 45, 84, 85, 109. 111, 161,

217—219. 269, 272, 342. 398—
401, 403, 408, 412, 413, 416,

421, 423, 432, 451, 453, 478,

483, 489, 496. 544, 54.:., 547,

556. 083^ 638. 650. 652, 673,

675, 678, 735. 801, 835, 853, 876.

Koiuároiid halászok, 412.

Komáromi/ András, 360.

Komáromy István, gyri, eszter-

gomi és komáromi alispán. 395.

407, 421, 423, 429. 432. 496,

627, 740.

Komáromy Tstcánné, 738.

Komdroíuy Miklós, 951.

Komáromy Sámuel, 892.

Komáromy Zsigmond sümegi
postamester, 789, 812, 837.

Komáromy Zsigmondné. 803, 887.

Komárváros, 777, 778, 820.

Komját (falu). 483, 500, 579, 580.

Kompok. 486, 492, 496, 498. 592,

748, 762, 849.

Koncz Mihály, 943.

Kongó (rézpénz), 215. 540. 551.

553, 585 ;
— bírák. 52 ;

— fo-

rint, 215, 1. Rézpénz a.

Konkolyi (Thegc) István. 552.

Konkolyi (Thegc) László komá-
romi' alispán. 16. 395, 483, 528.

537. 545, 547. 552, 583.

Konos András, 548.

Konstantinápoly, VII.
Kontra Gergely, 198.

Kóny, 407, 423, 903.

Konyhakocsik, 415.

Kojyház, 743, 747, 806.

Koplács tiszt, 430. 1. Koclilács a.

Korba tiszt, 69.

Korcsmajövedelmek, 356.

Korcsmák ellenrzése, 165.

Korcsmáltató tisztek, 959.

Korcsmáros György. 419.

Kordován. 17. '524, 556. 622.

Kórház, 1. Ispotály a.

Korompa, 548.

Koronczay János, 641.

Koronezói ütközet, VIII.
Korotnok, 9.

Korpád, 945.

Korpona, VIII. 471.

Korponai Ítéltábla. 284. 938. 962.

963.

Korponay Jánosne (garamszegi
Créczy Juliánná). XVI.

Korsós, jiaraszt. 617.

Korvínyi (Corvini. Korvényi) Já-
nos, fszemlemester. 5. 17. 399.

523, 524, 526, 553, 625. 666.

673. 695, 702, 892. 896.

Kossovics Márton föpóstamester.

498, 525. 526. 528. 535. 536.

549J 556.

Kossuth (falu). 509.

Kosztanócz, 366.

Kosztolány, 68.

Kottori (mváros). 244. 863.

Kovács András, 498. 647.

Kovács Dani jobbágy, 888.

Kovács Gergely (ai'ácsi), 675.

Kovács György pi'istamester. 872,

90G.

Kovács György dragonyos. 474.

Kovács Istók, 733.

Kovács István, önkéntes, 360.

Kovács István 781. 794. 795. 799.

Kovács István id., tapolczai vajda.

950.

Kovács János gazdasági tanácsos.

122. 171. 172. 287. 568. 584.

633.

Kovács János hadnagy, 124.

Korács János jezsuita, 454.

Kovács Márton. 589.

Kovács Mátyás. 404.

Kovács Mihály. 7 30.

Kovács Pál somogyi fszolgalnn'i.

940.

Kovács Pál strázsamester. 879.

Kovács Péter. 949.

Kovácsi (falu). 383, 692. 724. 770.

7íomcsmw/ie?í/e/í szállásmentessége.
119.

Kovácsok, 899. 955 ; czigány —

.

866.

Kovarcz (falu), 551. 572.

Köberiing Ferencz Károly. 40S.

Köbölkút, 97. 483—493. 497. 499.

508.

Köesö, 379.

Köhányó mozsarak. 229.

Köhid-Gyarmat. 521, 522.

Kötesd, 242. 767.

Köm íves Ferencz (Innyaadó). 648.

Könyvek, 530.

Köpösd, 508. 510.

Körmend, vár. 137. 142. 148, 366.

369. 374, 382. 398. 429. 608.

616. 619. 622. 626. 630. 631,

633, 635, 640. 641. 644, 657.

670. 684, 744.
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Körmendy János. 36 1. 632. 633,

709, 728.

Körmendy Márton, 623.

Körmöczbánya, 440, 482.

Körmöczi aranyak, 433.

Környe, 408. 681.

Körös, huszárkapitány, 188.

Körösd (Horvátországban), 366.

Körösi gi'ánátos, 707.

Körösi János, 387.

Körösi pestis, 377.

Körösláb, 893. 1. Kirschlag a.

Köröslak, 428, 1. Kirsclilag a.

Köröslik, 781, 1. Kirsclilag a.

Köröstelek, 9.

Körtvelyes, 551.

Ksó. 99. 146, 402, 404, 421, 431,

446, 488, 499, 525, 538, 545,

593, 610, 617, 638, 763. 767,

822, 881, 918, 946, 1. Só a.

Kszeg (Ktíszög), 110. 183, 185,

190, 191, 207, 243, 268, 374,

400, 422, 425, 613. G15. 622,

631, 632, 635, 636. 638—644,
659—661, 673, 682, 695, 703—
707. 716, 728, 729, 736^ 741—
743. 748, 766, 768. 783. 794,

796, 799, 821, 823. 845. 859,

861, 872, 877, 879, 885, 891,

892. 894.^ 897.

Köszejjhy Add)n, gyri, esztergomi
és komáromi alispán, 217, 673,

675, 678, 688, 729, 730, 735,

756, 801, 804, 844.

Köszeghy Ambrus, 431.

Köszeghy János keresked, 472.

Köszeghy István lévai postamester
és liarminczados, 485, 487, 946.

Kszegi luthei-ánusok. 649, 674

;

— mérték, 110. 119, 877.

Kötelek. 439.

KöiHujó báuyászmesterek, 694.

Kvágó- Örs, 906.

Kövér Fái gyri alispán, 651, 673.

704. 721. 742.

Kövesd, 9.

Közbenjáró külföldi hatalmak, 273.

Közép-Rámócz, 419.

Közmondások és szálló-igék, 106.

241. 242, 372, 528, 830, 844.

884, 957.

Köznemes tábornokok, IV.
Köztársasági aranyak, 341.

Közterhek, 1. Adók, Impositák a.

Krajezár Farkas kai)itány. 382.

Krajezárok és polturák, 193. 342.

Krajnay Mihály titkár. 364.

Krakó. 618. 1. Karakó a.

Krakovics tiszttart('). 496.

Krasalkovies, 1. Cxrasalkovics a.

Krencsér Gábor, 406.

Kren Ignácz rab, 966.

Kreuz (Crácz, Craics, Graics,

Kraicz) br. cs. tábornok, 233,
241. 242. 752.

Kristofcsák (Christophtsák) János
zászl(')tartó. 543.

Kruesay János ezredes. 158.

Krucsay Méirton a fejedelem jó-

szágigazgati'ija. 593.

Knikovirs Mihály kszegi jegyz,
729. 821.

Krulovies Jakab tiszttartó, .'>38.

Krnmpach cs. tábornok. 464.

Kruinphiman Jakab dragonyos.
471, 473.

Kubinyi Mátyás szállásmester,

587. 588.

Kudzinctim, (Ohozim orosz város),

246.

Kuklánder Fercncz, br. cs. tábor-

nok, esztergomi parancsnok, 401.

412.

Kula (sáncz Csíkvárnál). 849.

Kulcsok titkos íráshoz. 388—391.

Kumer Fülöp zászlótartó. 538.

Kún János devecseri tiszttartó.

443, 453, 457, 490, 496, 585.

647. 653, 669. 671. 735. 740.

784. 793, 836.

Kún János hadnagy. 443.

Kán e7rt«06'ne (Szántóházy Julián.).

409.

Kún Lászlóné, 815.

Klip (falu). 724. 841.

Kurta-Keszi. 545. 581.

Kurucz Ferencz, 361.

Kurucz Gyurka, 630.

Kurucz István, 360. 362.

Kurucz János, markotányos. 543.

Kurucz Mátyás, számtartó. 641.

Kuruczok, 306. 385. 628. 633. 657.

Kusel János, 425.

Kutak, 530, 764, 881, 884, 1. Cis-

ternák a.

Knzáni. 1. Cusani a.

Küküll- vá r. 77.

Külföldi hatalmak közbenjárása,

273 ;
— kereskedelem felügye-

lje, 287, — segélycsapatok.

221, 222: — segély hiú remé-

nve. 375.
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Külley István tiszttartó. 946.

Külley Mátyás, 760.

Kürt (falu), 460, 500, 565, 592.

Kürthy János, lósi plébános, 747.

L.

Labancz levelek. 411; — rabok,

603, 604, 608, (nk), 186; —
várak, 107.

Lahanczok, 44, 408, 459, 488, 505,

836, 869.

Labanczoshod6 hajdúk, 444.

Labancz Tamás, 398.

Lábatlan (falu), 399, •í69.

Lada György, ügyvéd, 695, 920.

Ladány, 145, 837, 887, 920.

Ládony (Pór-), 125.

Laigebins Ferencz organista, 482.

Lajos Ferencz, 842.

Lajos Márton páter, 442.

Lajstromok, ezredekrl, 335.

Lajta, (folyó), 141, 798, 814, 825,

852.

Lajtán-túl. 805.

Lakácsi fisc. uradalom, 476. 534,

536.

Lakatos Mihály, 360.

Lakatosok, 672.

Lakics Mátyás, 640.

Lákompach, 644.

Lakos István, 943.

Laky István fhadnagy, 477.

Lamp kapitány, 465.

Lampért István, 398.

Láncz István hadnagy, 547.

Lánczok, 866.

Lánczy Bonifácz benczés, 179.

Landau, 428.

Landor-Fejérvár, 630, 639, 647,

836, 1. Nándorfehérvár a.

Landorné asszony, 855.

Langh (Ambrus) udv. orvos, 444,

600, 704, 735.

Lányi Pál hámor-inspector, 514.

Lánzsér, V.
Lápincs (folyó), 96, 188, 428, 642,

658, 741. 753. 784.

Lappangó katonák. 46. 573. 577,

676, 1. Kól)orlók a.

Las, 551.

László Jchios hadnagy, 640, 646,

677. 680.

László Péter pápai postamester.
130.

Lázi (falu). 718.

THALY KALMAN . ESZTERHAZY A. TABOKI KUXYVE.

Lébény-Szent-Miklós, 422. 691,

692, 774, 781, 791, 1. Szt-Mík-
lós a.

Legel és legeltetés, 282. 944, 1.

Mezgazdaság a.

Légrád, 241, 244, 293, 436, 734,

770, 771, 773, 774, 777—780,
783. 788. 830, 858.

Légrády Mihály hadnagy, 396,

555, 634.

Lehóczky Imre, liptói alispán, 473.

Lehota, 68, 549.

Léka, vár, 420, 794, 815, 817,

823, 836.

Lénárt István hadnagy, 786, 792,

795.

Lénárt János tihanyi paticárius,

755.

Lendva, 629. 648, 797, 815. 850,

860, 863, 1. AÍsó-, Fels-L. a.

Lendvai György. 361.

Lengyel hadak, 329. 367.

Lengyel János (de Tóthi.) keszt-

helyi kai)itány. 423. 430. 436,

656, 667. 906.

Lengyel Mátyás fstrázsamester,

677, 678, 681, 082, 796.

Lengyel Miklós tiszt, 667.

Lengyel Miklós (szigligeti) somo-
gyi alispán. 631. 775. 802, 824.

858. 906. 908.

Lengyelország, X. XVII. 58. 448.

473, 514, 580, 729.

Lengyelországi Rákóczi-emigra-
tió. XVII.

Lengyel pénz, (susták és tinfa).

342 ;
— tisztek. 488.

Lengyel-Tóti, 959.

Lenti, 383. 604. 787, 788, 798.

Leonárd Ádám János, föhadbiz-

tos, 408.

Leo2)old, 1. Lipót és Lipótvár a.

Lepsény, 550. 701.

Lészkó. 454. 473.

Lctenye. 647.

Letköi tábor (?), 253.

Léva, VIII. 404. 427. 443, 447.

474. 485, 487. 492. 499. 502.

516. 529. 530, 544. 562. 567.

582. 590.

Lévay Gergely hadnagy. 475.

Levelezés. 16b. 409, 430—432, 448.

453. 457, 460, 472, 488, 491.

493. 494. 504, 510. 511. 515.

1. Jeles írás a.

Lcvélfelhuzó ládák, 165.

64
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Levélhordók, 580.

Levéltárak, Esztín-liázy-, XV. XYI.
Leivenhaupt Ádám Lajos gróf,

svéd tábornok liesnai veresége,

246—249.
Letvenhurg, 1. Löweiiburg a.

Lézengök, 1. Lappangók, Kóbor-
l(')k a.

Lezno, 1. Liesna a.

Lichtenstein hg, 501, 517, 650, 707.

Liczlinger Dániel rab, 966.

Liehenhurg Károly gróf komái'omi
C3. parancsnok, 349.

Liesna melletti orosz-svéd ütkö-

zet, 246—249.
Linz, VI.
Linzburg gróf ezredes, 450.

Lijnt Sándor, 415.

I. Lipót király-császár, V. VI.
XIV.

LÍ2)ótvár, (Leopold, Leopoldvár),

62—65, 447, 456, 458, 466, 467,

471—476, 478, 480. 481, 488,

492, 493, 495, 504, 506, 507,

509, 511, 512, 515, 518, 521,

527, 528, 532—534, 543, 548,

550, 551, 553. 554, 556, 558,
581.

Liptay Ádám, 530.

Liptay András, 530.

Liptay János, 514.

Lip)tó (vármegye), 289, 450, 466,

473, 507, 515, 516, 523, 528,
558.

Liszt, 410, 499, 500, 502, 508,

521—523, 525. 526, 547, 560,

565, 672.

Loch (Lók község), 125.

Lóczy András ezredes, 62, 402,

404, 445, 447, 464, 466, 478,

479, 486, 491, 498, 499, 523,

533, 534, 536, 545.

Lóczy György, 407.

Lódingtartó, 155.

Lokth hadnagy, 757.

Lonczpax János rab, 966.

Loósz br. cs. huszárezredes, VIII.
Lós (község), 219, 227, 433, 745—

747, 749.

Losoncz, 398, 407, 587, G20, 685.

938, 961.

Losonczy András hadbiztos, 47 7,

659.

LosonczyFarkas János, 1. Farkas a.

Losonczy István deák. 961, 963.

964.

Losonczy János fehérmegyei alis-

pán, 599, 630, 675, 705. 706.

871. 873. 916. 937.

Zó-S-í/ László, 478.

Lót (falu), 540.

Lovak, 267, 319, 356, 448, 460,

498, 559, 573, 694, — ára 831,
1. Pótlovak, Tüzérségi lovak a.

Lovas (falu), 551, 902.

Lovasság, 226, 5.37,543. 545. 571.

711, 1. Dragonyosok, Karabé-
lyosok.

Lcse, XVII. 61, 448—450, 469,

543, 558, 580, 624, 626.

Lösei »fehérasszony«, XVI.
Ijöd (falu), 767.

Löffelholz cs. altábornagy, szepes-

ségi parancsnok, XVII.
Lölkös István, 916.

Lönen Jakab alezredes 474.

Xó>0>-, 165, 207, 311, 386, 387,

425, 435, 436, 443, 444, 459,

476, 481. 493, 499, 520, 533,

549, 552, 614, 616, 625, 654,

655, 660, 681, 697, 70ö. 739,

754, 767, 778, 816, 846, 854.

882, 884, 906, 932; — házak,
754. 760. 1. Raktárak a.

LöpjortÖrctés, 99, 100, 108, 150.

161— 163, 165, 351, 352, 425,
439, 660, 674, 683, 754, 760,

875, 906.

Löszerek, 311, 319, 366, 379, 385.

386, 415, 416, 418, 432, 435,

436, 438. 439, 443, 457, 481,

493, 497, 499, 516, 520, 542,

614, 616, 626, 673, 737, 882,

884 ; 1. Ágyú, Bomba, Fegyver.
Lpor, Mozsár, Puska, Taraczk,
stb. a.

Löv (helység), 785,

LÖwenbnrg János Jakab gf.. csá-

szári tábornok, VI. 397.

Lubomirszky György hg. (Szou-
deczki), 367.

Liihomirszky Tivadar hg. szepesi

helytartó, 557.

Ludad, 799.

Ludány, 550, 556.

Ludnic Albert, 512.

Lndwigli István kéménysepi'ö. 897.

Luka (Nyitra vm.) 579.

Luka Benedek ezredes. Bercsényi
fölovászmestere. veszprémi kapi-

tánj', 635, 708. 732, 754, 755.

760, 788.839.845.847.932.948.
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Lustramesterck, 1. Szemlemeste-

rek a.

Lutherámisok, 473, 649, 674, 677.

Luzsinszky Sándor ezredes, 68,

460, 470, 471, 479, 506, 510,

511, 513, 515, 519, 52G, 533,

538, 561, 571.

Luxembourg (Lüczenbourgh) ez-

redes és ezrede, 468, 481.

M.

Macrath Jakab rab, 966.

Lacry Mihály görög keresked,
734.

Mácsa, 485, 638.

Macsali György zászlótartó, 424.

Macskarév, 525.

Madár (falú), 505, 581.

Madarász Imre, 223.

Madocsa, 708.

Madocsányi Miklós treucséni al-

ispán, 473, 522.

Madocsányi N. fhadnagy, 870.

Madonicz (község) 521, 553.

Magtárak, 364, 403 stb., 1. Rak-
tárak a.

Magyarád (Megyerád, Hont vm.)9.

Magyar aranyak és imperialisok

értéke, 194, 341.

Magyar-Be'l, 505.

Magyar Ferencz, 924.

Magyar Mátyás, 361.

Magyar Mihály, 404.

Magyar (Xagy-) rév, 67, 430, 431,

483 ; 1. Nagy-Magyar a.

Magyarország, 76, 280—282,293,
935.

Magyarországi Thököly-javak 593.

Magyarosy Fái Julinka kegye-

lemlevele, 139, 140.

Magyar- Óvár, 1. Óvár a.

Maier János strázsamester, 622.

Majorok, 119, 356, 357.

Majteny, 62, 512. 533, 542. 571.

586.

Majthényi Pál bajmóczi praefec-

tus. 558.

Majthényi úrfi. 474.

Makay János hadnagy, 874.

Makk (puszta), 396."

Makkos erdk. 356.

Makranczy János fhadnagy. 559.

Málha, 138, 336.

Malik, 641.

Malmok, 209, 210, 437, 4 83, 500

505, 509. 511, 555, 557, 559

562, 565, 566, 599, 618, 638

659, 696, 739, 784, 806, 883
;

— oltalmazása, 119, 209. 210.

960, 964.

Malomjövedelem , 356.

Malomsok, 414, 722, 724, 791, 797.

Malomsoki János, 597.

Malonyay László bácsi szolgabiró.

524.

Máma (puszta), 919, 920.

Maniga (falú), 68.

Mány (falú), 395, 399.

Mánya (falú), 540.

Márez, 856.

Marczal (falú), 615.

Marczal (folyó), 296.

Marczal-melléke, 616.

Marczi sümegvári rab, 734.

Marczinháza, 398, 451.

Márffy Krisztina Jidianna (Ba-

bócsay Pálné), 678, 842.

Márff'y Sándor özvegye (Bezerédy

Klára), 748.

Margata (helység), 423.

Marha, 319, 320, 356, 364, 409,

423, 449, 457, 465, 447, 492,

494, 502, 504, 508, 523, 524,

526, 530, 537, 549, 560, 565,

587, 594, 633, 650, 722, 730,

731, 742, 767. 768^ 883. 930;

1. Vágómarha a.

Marhabörök, 111, 957.

Marhaelhajtás, 211, 372, 381, 433,

435, 450. 509, 526, 561, 731, 779.

Marhakereskedés, 498, 589, 723,

742, 817.

Mária-Thal, 1. Tal a.

Marics András tiszttartó. 791.

Markó István, 476.

Markotányosok, 431, 443, 533, 54o,

543. 551. 618. 966.

Markovics Dániel, 874.

Maron István, IIS.

Maros (folyó), 281.

Maros (község), 404.

Marossy András és István fhad-
nagyok. 551.

Maróth (Aranyos-), 408, 413.

Martini nev diák, 651.

Martonfalva. 639.

Márton fal vay (Martonfalvy. INIar-

tonfay) György szolgabiró. 395.

736. 737. 887.

Márton mester fszakács, 469.
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Márton 1/ Istcán, 7 76.

Máslér Balázs, 893, 894.

Mátéfy István, 455.

Matk/mc (Bogyó Erzsébet), 692.

Matusck gyri prépost, 416.

Máttyásovszky Ferencz nyitrai

szolgabíró, 462, 473.

Máttyásovszky György, 284.

Mazalin, 381.

Mecséry Ádám, 400.

Medgyes György udvari markotá-
nyos, 618.

Medgyesy Bálint liai'minczados,

669 ; 1. Megyessy a.

Megyer, 68, 69, 404, 533, 579 ; 1.

Nagy-Megyer a.

Megycrád {= Magyarád), 9.

Megyery Gábor fhadnagy, 524.

Megyessy István, 932.

Megyessy János, 792.

Meletin kapitány, 436.

Melsovszky (Melysovszky, Melt-
sovszky, Melsóczky, Mersovsky)
Ferenjcz fhadsegéd 147, 335,

337, 510, .511, 648, 649, 672,

690, 709, 721, 769, 771, 775^

776, 843.

Mencsikow hg., 247.

Ménesek, 244, 449, 492.

Ménf, 424.

Mentgath Lrincz barát, 547.

Menyhe, 551.

Mérges (kelység), 424.

Mérey Zsigmond, 488, 494.

Mérnökök (incsellérek, incsinérek),

4, 311, 405, 413, 454, 481, 527,

543, 614, 679.

Mértékek, 877, 900,906; 1. Uabona-
mértékek. Kassai-, Kszegi-,
Pozsonyi mérk a.

Mesteremberek. 206, 334, 335, 338,

425, 527, 624, 672, 731, 739,

748, 881. 897, 899, 934—936;
1. az illet foglalkozásokat.

Mesterháza, 125.

Mesterházy Ferencz alezredes, 619,

728

Mesterházy Ferencz, Soprony vm.
jegyz, 832.

Mesterházy Jéinos veszprémi f-
szolgabíró, 219.

Mesterházy Péter, 872.

Mester János, siófoki molnár,
XVIII.

Mész, 443, 693.

Mészáros György tiszttartó, 749.

.

Mészáros István, 561, 681.

Mészáros István fehérvm. szolga-

bíró, 871, 926.

Mészáros János, 498, 583, 589, 613.

Mészáros Mátyás hadnagy, 507.

Mészárosok, 409, 494. 497, 501.

550, 642. 693, 721. 768.

Mészáros Péter, 455.

Mészáros nev katona, 526.

Mészárszékek, 7.

Meszlény, 829.

Meszlényi Ferencz kapitány, 124.

Meszlényi János, fhadnagy, 124.

Méz, 478, 606. 784, 794, 815.

Mezföld (vidék), 339, 752, 764,

765. 786, 836, 838, 840, 845

—

S47, 849, 853, 856.

Mezgazdaság oltalmazása, 119.

166, 170, 171, 222—225, 282,

655, 660, 725, 727, 735, 748
;

1. Szllmívelés a.

Mez-Komárom, 777.

Mez-Lak, 418.

Mez Mihály, 835.

Mez-rs, 400, 443, 624.

Mez-Szegedi Bálint cseszneki pa-

rancsnok, 1. Szegedy.

Micho svéd rnagy, 246.

Miháld, 909.

Mihályfalva, 757, 758.

Mihályi nev ember, 476.

Mikes Mihály gf., altábornagy,

székelyek generálisa. III.. lY.
Mikházy v. Nikházy György ez-

redes, 491.

Miklós mester (Vas Miklós), tábori

hóhér, 670, 686, 687, 743, 783.

843.

Miklós Mihályné, 692.

Miklósy jP^Tcnc^ zalai esküdt, 953,

Mikos Ferencz pap, 433.

Mikovo orosz generális, 248.

Miilei Boldizsár, 361.

Miller Friderik pattantyús, 402.

Mínák. 1. aknák a.

Mindszent, 944.

Mindszenti Mátyás klerikus, 584.

Misefa (helység), 864.

Miskey Istvánné, 637.

Mizdó, 692.

MÓCS, 412, 439, 440, 596. 721.

Mocsa, 398, 402. 684, 844.

Mocsár, mint várvéd, 334.

Mocsonok, 9, 40, 62, 525, 526.

529—533, 537, 540, 561, 579.

Modor, 471, 506.
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Molnár Fercncz hadnagy, 407.

Molnár Ferencz özvegye, 839.

Molnár György önkéntes, 360.

Molnár György tatai molnár, 400.

Molnár Imre, 878.

Molnár István, 945.

Molnár János, 400.

Molnár Mihály, 400.

Molnárok, 356, 400, 960, 961 : —
mint hídépítk, 866,1. Malmok a.

Molnár Péter, 887.

Moltenherg (Multumberg) cs. ezre-

des, 314, 315. 827, 839. 848.

Montecuccoli, 519. 521.

de Monté Nigro gf., 330.

Monyorókere'k, (Mogyorókerék)
vár. 428. 436. 645, 741, 742,

749, 803.

More' (Móry) István ezredes, 203.

405, 422, 434, 436, 553, 554,

616, 628, 632; — árvái 607.

Móricz István, 442.

Móriczhida, 724.

Móricz Krisztina, 401.

Morócz György, 460.

Morva (folyó), 63, 64.

Morva határ, VIII.
Morva-melléke, XIII.
Morvaország, VI., 63, 64, 68. 72.

141, 188, 328, 330, 425, 455,

458, 460, 462, 476, 495, 501,

503, 504. 506, 509, 513, 514,

516, 517, 519—521, 537, 538,

541, 542, 553, 556, 557, 559—
561, 566, 569, 570.

Móry, 1. Móré a,

Mosel (Musla), 222.

Mosony, 429.

Mosony (vármegye). XVI., 3, 4

84,210.303,305, 308, 409, 416
423, 432, 433, 671. 812, 857
954, 955.

Mosonyi András, 420.

Mosonyi Ferencz fhadnagy. 125.

De la Motte tüzérbrigadéros. 77.

402, 436, 465, 496, 694.

Mozgósítás, 168.

Mozsarak, 55. 235, 379, 444, 454,
475, 518. 542. 545, 633, 655.
666. 677, 699, 737, 759, 763,
793, 923. 927 ; bombahányók,
311. 882; gyánáthányók, 838,
846. 932 ; khányók, 229 ; lap-
dahányók, 882 : tüzes golyót há-
nyók, 789, 790.

Multumberg. 1. Molteuberg a.

Mundér, Mundérozás, 1. Ruház-

Munitió, 1. Lszerek a.

Munkács vára, X., 9, 64.

Munkácsy (János?) 531,

Munkások, 409, 414, 441. 501. 624.

713, 881.

Munkovics v. Nunkocics Dánielné
(Horváth Borbála) 964.

Mura (folyó), 96, 187. 244. 612,

622, 625, 632, 770—772. 777—
779, 860, 892,

Muraköz, 244, 251—254,292—294,
310, 318, 436, 728, 791, 794,

797, 800, 802. 803. 805. 806.

836, 860, 892.

Mura-melléke, 424, 603.

Murány vár. 39, 442. 530. 544.

578, 579, 628, 633. 635.

Muray Mátyás hadnagy, 455.

Muscovia, 1. Oroszország.

Muskatérosok, 137, 221, 229,338.
528.

Muskéták, 387, 882,

Musla, 1. Mosel a.

Musli-Szalai Jakab borbély. 749.

Mustramesterek, 1. Szemlemeste-
rek a.

Muszka, 1. Orosz a.

Mszaki tisztek, 534. 535.

N.

Nádasd (Pozsony vm.), 66 ; —
(Vas vm.), 692.

Nádasdy Andrásné, 639.

Nádasdy Ferencz gf., cs. tábornok,
141, 184, 219, 226, 229. 231—
233, 241, 314, 366, 399, 441,
571, 659, 700, 704. 706, 730.

733. 737. 738, 741—743, 747,

753, 757, 762—764, 770, 771.

773. 784. 785, 788. 797, 799.
836.

Nádasdy Tamás gf. fispán. 424,
Nádasdyak, V.
Nadrágok árai. 198, 206: l.Ruha a.

Nagy. 1. Bernárd (623).

Nagy-Alásoin (Alásony). 423.

Nagy András, 690.

Nagy-Bajom, (Somogy vm.) 903,
904.

Nagy-Barom, 799.

Nagy-Beled, 792 : 1. Beled a.

Nagy Benedek jobbágy. 429.

Nagy-Czenk. XVI.. 629. 886.
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Nagy-Csapnl (Csápor ?), 502.

Nagy-Emke, 11 ; 1. Emke a.

Nayyfahi, 54.

Nagy Feren.cz, 361, 643.

Nagy Ferencz gyri nemes, 430.

Nagy Ferencz rab, 577.

Nagy-Föde'mes, 458, 504.

Nagy-Görbö, 808 ; 1. Ciörbö a.

Nagy György, 430.

Nagy György fhadnagy, 125.

Nagy György markotányos, 786.

Nngy-Héfldny, 786.

Nagy-Hont vmegye, 424, 468. 506,

507, 589, 596; 1. Hont a.

Nagy István (fels-bükki) itélö-

mester, 410.

Nagy István (zsámboki) alezredes,

523.

Nagy István nemes, 411, 656.

Nagy Istvdnne', 835.

Nagy János (gyri) ezredes, 82,

439, 459. 460, 480, 488, 490,

491. 493, 495, 497, 501, 502,

510, 512, 669, 670.

Nagy János közliajdií, 702.

Nagy Jánosné asszony, 661.

Nagy-Kálna, 570.

Nagy Kata asszony, 823.

Nagy-Károly (Kái'oly), 151 ; 1.

Kái'oly a.

Nagy-Kér, 9, 54, 536, 542.

Nagy-Lendva, 622.

Nagy-Magyar, 41, 532, 533 ; 1.

Magyar a.

Nagy-Marton, 137, 143, 643, 647,

650, 817.

Nagy Márton katona, 361.

Nagy-Megyer, 63, 504, 571, 574,

1. Megyer a.

Nagy Mihály (fels-bükki) sop-

ronyi alispán, 217, 218. 427,

433, 515.744,747,748,826,833.
Nagy Mihály lovászmester, 396.

408, 476.

Nagy Mihály kovács, 449.

Nagy Mihály rab, 212.

Nagyolk (V Vas m.), 424.

Nagy Péter alezredes, 404.

Nagy-Szeg, 473.

Nagyszeghy Gábor tábornok, IV.
Nagy-Szombat, XIII., 9, 15j, 62,

65—68,399,400, 404, 407, 413,

422—424, 432, 454, 455, 458,

473, 483, 488, 489, 493, 494,

497, 502—504, 506, 513, 514,

522, 531—533, 539—541. 549.

550. 553. 555. 556, 568—570.

579, 584, 588.

Nagyszombati béketárgyalások, 22.

115; — csata, IX.; — pálosok.

574.

Nagy-Tany (Komárom vm.) 498.

Nagy-Tapolcsány. 446. 463, 492;
1. Tapolcsány a.

Nagy-Unyoni, 792.

Nayij-Vázsony (Vázsonyk) vár.

XVII.. 157, 430, 634. 651. 893.

895—909. 913—916. 919, 920.

924—929. 934, 935, 937. 940,

952—956, 959—961, 963—965
;

1. Vázsony a.

Najdcr, 147 ; 1. Neudorf a.

Najman, Najmon, 1. Neumann a.

Námény, 9.

Nánás, 9.

Nándor-Fehérvár, 430 ; 1. Landor-
fehérvár a.

Naszály (Komárom vm.) 402. 418,

429.

Naszvad (Komárom vm.) 465. 545.

579, 581.

Naszvady Mihály (mosonyi alis-

pán), 518.

Nehojsza, 69.

Nedanócz, 572.

Nedeczky Sándor a fejedelemasz-

szony udvarmestere, követ a

czári udvarnál, 465. 502, 516.

Negyed (község), 493. 517, 525.

573. 588.

Nchoii (Xehm) br. cs. tábornok.

366. 368 ;
— ezrede, 303, 304

312. 315, 829.

Néma (község), 407.

Nemeserics János, 402.

Nemes Ferencz, 949.

Nemesi jogok és javak elkobzása.

354.

Nemes-Kér, 418.

iVe»íesse'í/ hadállítása. 321 ;
— h-

séges—oltalmazása, 7 ;
— felke-

lése. 26, 124.125,411,755,758,
862 ;

1. Felkelés és Vármegyék
a. ;
— igazolásáról szóló sáros-

pataki végzés. 285 ;
— közö-

nyössége a közügy iránt, 6 ;
—

száma a Dunán innen, 497 ;
—

összeírása. 6 ; — taxás-közte-

hermentessége. 286, 287, 326,

816.

Német (helység). 432,
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Német-Bél, 505.

Német császár, 1. Császár és I.

József a.

Németek állapota Esztergomban
és Erdélyben, 427.

Német-franczia béke, 122.

Német-Gencs, 250, 251, 253, 798,

800 ; 1. Gencs a.

Német-Gurab, 505.

Német gylölet, 14, 15, 18, 41, 43,

125, 126, 234, 326, 327.

Német hadak száma a török há-

borúkban, 329.

Németh (Némethy) Ferencz f-
hadnagy, 670, 678, 701, 899.

Némethy (Németh) György érsek-

újvári kulcsár, 421, 633, 650,

673, 753, 802, 855.

Németi (Soprony vm.), 421.

Német-Keresztúr (Soprony vm.)
295, 423.

Németország, 821.

Német-Próna, 543.

Német rabok kuruczokká lesznek,

628, 630. 657.

Német-Szent-Mihály, 796.

Német-Szent-Miklós, 668.

Német-Ujhely (Bécs-Üjhely, Neo-
stadium), 229, 298, 299, 613, 859.

Német-VJvár, 147, 424, 620, 623,

639, 640—642, 645, 664, 671,

673, 675, 714, 728, 738, 740,

745, 815,823,828,831,847,856.
Német választófejedelmek, 1. Vá-

lasztófejedelmek a.

Német-Zsidány, 792.

Nemzetiségi ezredek, 290.

Neoacquistica commissió; 668.

Neostadium, 1. Német-Üjhely a.

Neszmély, 396.402, 410.600,721.
Neudorf (íslajder = Újfalu, Mo-

sony vm.), 147.

Neudorf (Najdorf) János Ádám
trombitás, 641.

Neudau stájer város. 796, 797.

Neumann (Najmon) alezredes, 520,

576.

Nezsider, 228, 432, 749, 750, 752.

Nicomedia, VI.
Niczky Ferencz, 728.

Niczky János, 425, 439.

Niczky Pál, 555, 739.

Niczky Sándor ezredes özvegye
(Francsics Julianna), 640, 645.

Nigrelli Mária AtDia gfnö (Esz-

terházy Antalné). VII.

Nigrelli Octavián gf. cs. tábornok,
kassai generális, VII.

Nigrinyi István hadbiró, 679.

Nikházy (Mikházy) György ezre-

des, 62, 67, 68, 558, 559, 566,

569, 574, 579.

Nikics (helység), 830.

Nógrád (Xeográd) vár, 760.

Nógrád (vármegye), 82, 83, 254,

398, 404, 537, 567, 584, 589,

619, 620, 624, 627, 647. 687.

Norvall (Norvald) gf. ezredes, 502,

507, 510, 511, 513, 515.

Noszlop, 870.

Nocák Mihály, 637.

Novotha Mihály föhadbiztos, 460.

461.

Nö, bukott, — részére kegyelem-
levél, 139.

Nk rabsága, 42, 43, 188, 189, 191.

200, 221, 259, 439, 440, 555,

557, 559, 562, 706, 707, 924.

Nmikovics, 1. Munkovics a.

Nnntius, apostoli Bécsben, 328.

Ny.

Nyárád, 724, 727, 873.

Nyáray (Náray) László brigadé-

ros, 54, 399, 401, 449,466,467,
470. 476. 478, 484. 486, 495,

498, 499- 502, 503. 517, 523,

534, 539, 544, 56S, 835.

Nyáry László, 402, 742.

Nyék, 861.

Nyék Ferencz, 945.

Nyergek, 427, 448.

Nyerges-Újfcdú, 352, 410, 421,

438, 465.

Nyers György rab, 372.

Nyilas István, 965.

Nyilas István özvegye (Palásthy

Juliánná). 728.

Nyirád, 384.

Nyitra (folyó). 462, 463, 586.

Nyitra (vár). XIII. , 34, 54, 55,

63. 64. 66, 69.97.237.242.243,
255, 256, 262, 281, 446. 455,

456, 457, 45y, 463. 471. 472,

475, 478, 485, 491—493, 498.

500, 502, 508, 516—518, 522—
525, 527, 528, 530. 533, 540.

541. 544, 545. 549, 551, 555—
558, 560, 562, 563. 572. 576,

578, 582. 583, 587. 590. 591.

596. 597. 599, 817.
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Ni/itra (vármegye). 45. 289. 441.

462. 466. 467. 473, 476, 480.

482. 489. 497. 499. 537. 548.

550. 551. 556. 559. 561. 572. 587.

Nyitva-Apáti, 551.

Nyitra-Egerszeg, 463. 464.

Nyitva jnispökség, 517. 554. 555.

Nyitva- Vicsap, 551.

Nyitvay János hadbiztos. 634.

Nyitvay Lövincz, 360.

Nyomdai eszközök. 454.

Nyúl (helység). 709. 720.

Nyúl Já)tos kapitány. 395. 714.

758. 819.

Nyulas (vidék). 94. 95. 97. 110.

210, 307, 416, 431. f436. 604,

617, 618, 715J 722, 723, 734,

735^ 748. 791, 801, 802, 812,

813, 827. 828. 834, 852, 878,

931.

Nyuszt pre'inek, 600.

Nyúzó Mihály ezredes, 404.

O.

Ohersdovf (Obrstorf) gf., 504.

Ö-Bnáa, 408. 565. 622, 400.

Octavális törvényszékek, 582 ; 1.

^ ítéltáblák a.

OcsJiay László brigadéros, 57.

63—70. 72. 78. 79, 188, 190.

327. 430, 431. 455. 456. 458—
460. 462. 464. 466, 468. 470—
474. 476. 478—482. 484, 489,

492. 494. 495, 496, 501—506,
508, 509, 511, 513—516, 519—
521, 523. 526, 528, 529, 531,

533, 536, 538, 539, 541, 542,

545^ 546, 553, 554, 556, 557,

559. 560. 562. 564—569. 574—
,576, 579, 596.

Ocskay Sándov rnagy, majd al-

esredes. ezredes. 69. 509. 532,

538. 570. 588. 591.

Ocsovay Pál hadbiztos. 477. 563.

Oeconomicalis Adotinistvatio, 255,

345, 346.

OeconomicumConsilium (orsz. köz-

gazdasági tanács). 456, 496, 500.

514, 567. 590. 682.

Óhaj (helység) 584.

Okolicsányi János, 519.

Okolicsányi Mihály föállamügyész,
192.

Okolicsányi Miklós, trencsényi al-

ispán, 507.

Oláh Gyurka lovász. 469.

Oláh János. 871.

Olaszország, 122. 732. 733.

Ólom, 207, 311, 405. 499. 614.

697, 884 ;
— golyók, 435. 882

;

1. Golyók a.

Ondóháza, 540.

Óngolyók, 754.

Ónod, 9. 24. 515. 522. 527. 528.

530. 532. 548.

ónodi gyülcs, 22—25. 41. 104. 135.

143. 171, 193. 312. 520. 526.

,531, 541, 555, 627.

Ónodi gylésen képviselt hadi reu-

,dek. 16. 17. 24—26.
Ónodi gylés végzései, 51. 52. 80.

81. 126. 151. 153. 193. 284.

287. 726. 962.

Ovhák Gergely pap. 433.

Orczil Gyövgy. 967.

Ovdódy Gyövgy brigadéros. 542.

544. 545. 550. 552, 558.

Ovdódy Imve alezredes. 428. 429.

432. 434. 436.

Orosz czáv (Xagy Péter). 246

—

249. ; — követsége és közben-

járása. 239.

Ovoszok (Moscae. Muscovitae).248.

249.

Oroszország (Muscovia. Musqua-
ország). 246. 632.

Ovosz Pál (csicseri) tábornok. IV..

67. 68. 72. 404. 539. 551. 566.

569. 575. 579.

Ovosz p)énz, 585.

Orosz-svéd háború. 246—249.

Orosz testövcsapatok. 247. 248.

Ovoszy Pál veszpémi alispán.

217—219. 674. 693. 725, 734,

801, 803, 804. 841. 943.

Ovszággylések, VIII.. 112. 114.

181. 283—288. 385. 469. 517.

677 ; 1. Beszterczebányaí. Egri.

Ónodi. Pozsonyi. Sárospataki.

Sümegi. Szécsényi gylés a.

Orvosok (felcserek), 444. 553. 600.

614. 630. 634.704. 735; 1. Bor-

bélyok a.

Orvosságok. 282. 553. 571. 581.

755. 757.

Ostromágyúk. 1. Faltöröágyúk a.

Ostromgerely, ?.%&. 387.

Ostvommíveletek, 33 : 1. Város-

trom a.

Osváth Mátyás. 361.

Oszlop (Veszprém vm.) XVIII.
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Osztarics nyitrai prófuntmester,

560, 572.

Osztrák-gyülölct, 1. Xémetgyülö-
let a.

Osztrák határ, VIII.
Osztrákok kegyetleükedése, 260,

261, 27.3, 274.

Osztrák örökös tartományok és a

háború. 188—190. 297—300,
;

1. Ausztria, Morvaország, Sty-

ria a.

Ottlik György udvarmester. 447.

,448, 453. 469. 576, 600, 647.

(Jrár (Magyar-Ovár, Ovarinum,
Uugris—Altumburg). 273. 301,

302. 303. 308, 309, 312-314,
414, 604. 606, 617, 661, 668,

725, 733, 735, 738, 745^ 746.

829, 832.

Ozora, 1. Uzora a.

ÖJhey Ferencz liadnagy. 667.

Ölhey Tamás hadnagy. 709.

Ölyved, 547.

Önkéntesek (szabad csapatok). 118.

119, 128. 159, 160. 259. 266.

360—362. 623. 785. 790. 799.

„ 870 ; 1. Szabad hajdúk a.

Or (fels és alsó). 741.

Örmény, 54.

Örmények, 430.

Örökös tartományok, 1. Osztrák

„ örökös t. a.

Qrösi puszta. 693.

rs (Eörs), 418. 638. 721 : 1. ^Mezö-

„ Örs a.

Orséy (Eörség). 268.

rszolgálat. 35—37, 332. 878.

Óry Mihály gazd. tanácsos. 171.

skö (skíi falu). 925.

stermelés oltalmazása. 1. Mez-
gazdaság o. a.

Öszvérek, 458.

Özvegyek köztehermentessége. 286.

287.

P.

Paczi István. 618.

Pacsa (falú). 629. 864. 887. 888.

Pacsa István, 637.

Pacsay György, 428. 879. 914. 943.

Padrag (falu), 676.

Pajor István, 498.

Pákozdi veszedelem. 441.

Pákozdy István, 598.

Paks (Pax). 451, 498. 677.

Palásthy Ádám fszemlemester.
702. 708, 792, 795. 800.

Palásthy Boldizsár fehérm. szol-

gabíró, 871.

Palásthy Ferencz fhadsegéd, r-
nagy, majd alezredes. 175. 303.
308." 414. 452, 464. 476. 488—
490. 493. 497. 500. 511. 513.

523—525, 546, 573, 580. 585.

591, 599, 610, 619. 626. 634.

635. 639, 646, 694, 695. 697.

715. 767, 802, 806, 814, 815.

822, 823. 825, 828. 838, 846.

847^ 849, 856^ 859.

Palásthy Juliánná (özv. Nyilas
Istvánné). 728.

Palásthy László, 482.

Palásthy Pálné (Alsó-Káldy
Klára). 728.

Palatinalis portalis szekerek. 7.

Palatimis, a régi — ("Wesselényi

F.). 115.

Paleták (szállásra). 462. 465. 466.

482. 519.

Pálffy György hadnagy. 547.

Páljfy János gf. cs. tábornagy.

horvát bán. 44. 95. 187. 416.

484. 558. 560. 585. 622. 624.

719. 731.

Pálffy Miklós gf. koronar. 530.

631.

Palics Mihály jobbágy. 913.

Pálinka. 413. 432, 692. 694. 881.

Palkovics Ferencz fhadbiztos. 146.

156. 178. 236. 331. 336. 372.

397. 443, 448. 453, 454. 496.

500. 546, 585, 612. 635. 636.

649. 654^ 663. 664—666. 672,

678. 679. 683— 685. 732. 754,

759. 762. 775. 849. 854. 859.

901. 918. 923, 926—928. 96o!

Pallérok, 156.

Pallosjoga Szombathelynek. 606.

Pcdlovics Ferencz alezredes. 444.

459. 465.

Pál Miklós, 418.

Palocsay, alias Hegeds András.
796.

Palocsay (Horváth) György br.

tábornok. III.. 439. 442. 445.

459. 465.

Pálosok. :i01. 413. 574. 671. 855.
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Palota (Vár-), 7, 128, 156, 162,

203, 212, 214, 240, 415, 434,

608—610, 618. 621, 640, 672,

673, 675, 677, 683, 697—699,
706. 708, 727, 731, 733, 734, 736,

737. 754, 768, 777, 786, 788,

789, 798, 808, 810, 816, 820,

847, 848, 853, 857, 889, 890,

897, 900, 901, 907, 927, 933.

934. 941.

Palotás hajdúk, 496, 860.

Palotay nev labancz, 649.

Palotaij Sámuel, 148, 678, 690,
692.'

Paloznak (falu), 902.

Pánczélinyek, 487.

Pandorf (Parndorf), 147.

Pájxi, V., VII—IX., 6, 7, 13, 44,

130. 151, 243, 398, 406, 410—
412, 414, 416, 417, 423, 429,

431, 433, 518, 519, 545, 553,

566, 578, 598, 629, 633, 655,

671, 680. 693, 712, 722, 724,

727, 733, 765, 767—769, 809,

823, 841, 844, 855, 885, 886,

888, 897.

Pápai diákok, 650.

Pájxiy János a fejedelem ftit-

kára. 414. 436.

Pápay Mihály alezi^edes, 425.

Pápay Pál alezredes, 428, 525.

Pap Dömötör törökorsz. keresked,
909.

Papes Adáni labanez alezredes,

527, 530, 557.

Papírmalmok, 815.

Pap István (Vas vmbl), 739.

Pap István (mocsi) komáromi volt

naszádos vajda, karvai révkapi-
tány, 411, 539, 543, 588, 595,

600, 614, 629, 638, 652, 712,

718, 719, 752.

Pap István önkéntes, 361.

Pap István (várdai), 491.

Pap János német hadnao:y, 831.

Pap János önkéntes, 360.

Pap János özvegye, 739.

Pap-Keszi, 754.

Paplakások, 1. Parochia a.

Papok, 591, 709, 710; táboriak,

301.; 1. Barátok a.

Paj) Örzse, 552.

Pa ráfi István hadnagy, 415.

Parr(ií-ezred, 1. Bayreuth a.

Parasztkatonák adó- és úri ható-

ság alóli mentessége, 286. 287.

Paris, 670.

Pár Jakab német lovász, rab, 967.

Parochiára szállás tilalma, 119.

Parola, 1. Tábori jelszavak a.

Parragh Gergely fhadnagy, ka-
pitány, utóbb rnagy, 100. 101.

517, 706, 933.

Parti lászló koldus, 636,

Passnsok, 161, 254, 414,493,561.
620, 622, 645, 860. 864; 1. Almás,
Banka. Csíkvár, Dörnye. Fok,
Hidvég. Kelk, Körmend a.

Pástai mészárosok, 409.

Pata (falu), 510, 700, 708.

Pataháza, 426.

Patallírozók, 523.

Patak (Sáros-), 78.

Patikák, Patikárinsok, 1. Gyógy-
szerészek. Gyógyszertárosok a.

Patkók, 514, 518.

Pattantyúk, 240 ; 1. Agyúk a.

Pattantyús János, 619.

Pattantyúsok, 55, 94, 203, 205,

240. 311, 334, 335, 338, 402,

40G, 408, 436, 476, 490, 603,

608, 614, 633, 660, 692, 737,

767, 784, 785, 807, 826, 837.

846, 881. 884. 906; 1. Tüzér-
ség a.

Paulai János, 465.

Paur Ferencz alezredes. 508, 524.

529.

Páva (helység), 419.

Pavich Ignácz hazaáruló, 136.

Pázmánd, 495, 681.

Pazmanenm-iniézei Bécsben, 455.

Paty (falu), 408, 451, 524, 667,

902.

Pécz, 1. Fel- és Kis-Pécz a.

Péczel, 743, 782—784, 786, 787.

789, 861.

Pécs, 136.142,145, 146, 149,235.

236, 238, 240—242, 333, 603,

656—658, 661, 666, 671, 672,

733, 742, 754, 755, 759—761^

763, 766, 768, 770, 773, 774.

777, 788. 791, 819. 915J 917,

923. 929, 931.

Pecsétek érvénytelenítése, 131,

134. 136.

Pécsi eset, (1704), 145. 917, 923.

Pecsovics Ferencz veszpr. alispán,

853, 943.

Pékek, 499.

Pékkemenczék. 332.

Peklény, 76. 77. 469.
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Peknyei ( V ) uradalorri. SiiO.

Pekry Lörincz gf. tábornagy, III.

Pelmán cs. kapitány, 966, 967.

Pénteki böjtrl sárospataki végzés,

288.

Pénteki Márton, 909.

Pénz, 17,18,31, 46, 47, 194,205,
221. 856, 486, 530, 585 ; 1. Ezüst-

pénz, Fehérpénz, Rézpénz, Vö-
röspénz, Kong(5, Krajczár, Pol-

tura, Aranyak stb. a.

Pénzek árfolyama. 341—342 ;
—

értékének szabályozása, 192,193,

194. 284, 341, 342.

Pénztár, hadi fpénztár, 5.

Pénzverögépek, 39, 40, 544.

Perczel Tamás, 623.

Pered, 519.

Peremarton, 849, 916, 935.

Perényi (Prínyi) Erzsébet, 749.

Perényi (Prényi, Prínyi) Farkas
br. ezredes. 420, 421, 426, 449—
452, 461, 466, 634.

Perényi Miklós br. brigadéros, 72,

548, 554, 561, 562, 574, 579,

581, 582, 781.

Perényiné, 579.

Perennyei János, 892.

Pereszlény, 494, 551.

Peresznye, XV.. XVI., 799, 894,

902, 913.

Pereszteg, 420, 827.

Perneszy Anna Juliánná (özv.

Babócsay Ferenczné), 902.

Pest, 66. 414, 482, 485, 566, 567.

Pest (vármegye), 213, 269, 397,

398, 567.

Pesthy András érsekújvári pró-

funtmester, 487.

Pesthy János szolgabiró, 7, 431,

425. 607, 651.

Pesthy Máté szállásmester. 488,

549, 739.

Pestis, 377, 475, 478.

Pest-Pilis vármegye. 269.

Petény, 565.

Péter'fa, 362, 363.

Péterfalva (Peterstorf. Mosony
vm.), 433.

Péter Ferencz, 442.

Pétervárad (Pétervára, Pétervá-
radja), 252, 333, 567.

Pethö György alezredes, 210, 211,

432. 522. 525. 528, 547, 549.

552. 603. 017. 618, 625. 645.

685. 687. 688. 690. 692. 710.

714, 715, 717, 720, 725, 731,

734, 735, 737— 740, 748, 769,

831, 861, 865.

Petliy Ferencz somogym. jegyz,
959.

Petöháza, 748.

Pet Mihály szegény ember, 424.

Pet Miklós katona, 945.

Petróczy György, 404.

Petróczy János asztalnok, 453,

457.
'

Petróczy János testöi'hadnagy,

zászlótartó, 631, 731, 748. 764,

Petróczy János önkéntes, 22(). 222.

Petróczy Mihály, 806.

Petrczy István br. tábornok, III.,

401, 423—425, 429.

Petronellái sánczok, 430.

Pette István, 945.

Pettes András ez. püsxiök. váczi

nagyjirépost, senator. 287.

Pfejf'ershoven János Farkas br,

cs. altábornagy, budai parancs-

nok, 199, 200, 212, 213.

Piaristák, 533. 578.

Píber, 1. Pyber a.

Pilis ("vármegye), 4, 187, 622. 669.

Pinczehely, 610, 611, 617, 625.

Pinka (folyó), 642, 648, 741.

Pinkaf (Pinkafeld), 641, 899.

Pinnye, 748.

Pinnyeyné asszony, 497, 554, 556.

Pintér György rab, 966.

Pipor István zászL'itartó, 471.

Pirlich András rab, 966.

Pisztolyok. 419. 514.

Pleklet, 1. Preklet a.

Pochlop orosz vái'os. 246.

Pocsaj (Pacsa), 864.

Pócsfalva, 413.

Podkeszcr, 538.

Podony, 1. Baden a.

Pogány Zsigmond. 550.

Póka Ádám, 422.

Póka József fejedelmi étekfogó,

870.

Pokó Péter, 540.

Pokta Lrincz német lovász, rab,

966.

Polák Dávid kismartoni zsidó, 815.

Polány, 675.

Polányi Boldizsárné, 675.

Polányi hadnagy, 509.

Polányi Zsigmond. 618. 619.

Polgárdi (Fehér vm.). 348, 350,

3V.I. s:-,2. 858.



1012 NÉV- ÉS TÁEGYMCTATÓ.

Polgári rendbl való brigadérosok.

IV.
Polgárok, fegyvei'es-, 229.

Poltura és krajczár. 192, 193:
ezüst- és réz-, 342.

Pomáz. 703.

Pomogy, 303— 305, 307 — 309.

829—832.
Pongrácz Gáspár br. alezredes,

531.

Pongrácz János alezredes, 588,

589. 593, 596.

Pongrácz János tiszttartó. 528.

Pónya János, 546
Po2)os Ádám özvegye (Rajky Ju-

dit). 786.

Pordáiiy, 644.

Porkolábok, 424, 428 ; 1. Pulay
Gyöi'gy a.

Pór-Ládony. 125. 784.

Pór-Magasi (P.-Magos,) 410.

Porosz tinf'a (pénznem), 342.

Porták arányában kivetett hadel-

látás. 267—272.

Porták száma Dunántúl, 272.

Portális hajdúság, 4, 8, 25, 91,

105. 167, 169, 197, 198, 270,

272, 398, 399, 497, 522. 660,

689. 693. 892, 958 ; 1. Zsoldo-
sok a.

Portális szekerek, 104. 109. 132.

159—161, 167, 169, 211. 401.

407, 426, 427, 450, 709. 732,

744, 876 ; 1. Szekerek a.

Portális tabellák, 130.

Portiók, — vacans — kérdésének
rendezése. 109. 118. 119. 121.

Portugália, 298.

Posgay László plébános. 915.

Posonyi János zászlótartó. 779.

Postadíjak fölemelése, 8. 9.

Posták, 131, 402. 411, 483, 633,

697, 698. 756, 945; — fontos-

sága, 130; — malitiái, 813.

Postakocsik, 711.

Postáról (dunántúli) szóló sümegi
végzés, 131, 132, 345.

Póstakürtök, 711.

Postamesterek, 195, 268. 269. 307.

345. 383, 399, 410, 485, 487.

502, 525. 538, 553, 565, 615,

626, 628, 633, 641, 642, 660,
670. 693. 711, 712, 721, 722,

724. 727. 748, 767, 789. 804,

812. 837, 839, 844, 847. 852.

855, 906 ;
— ellátása. 268. 269,

345 ;
— fizetetlensége. 166. 167 :

— köztehermentessége. 130 :
—

zaklattatása, 168.

Postaszolgálat és a falusi nép. 131.

132; — és a vmegyék. 167.

Pósta-táhlák, 431. 434, 464. 465.

475. 485, 486. 491. 635. 648.

766.

Póstaügy rendezése, 104, 847.

Póstavonalak, 8. 9.

Posztó, 17. 199, 216, 312. 368.

429, 431, 486, 487. 490, 535,

536. 548, 560, 580, 581, 601,

602. 699. 702. 703. 708, 715.

716. 719. 725. 732. 733. 834.

859 : 1. Aba, Fajlandis, Remek a.

Posztók jegyzéke, 173—177. 202—
206.

Pótlovak, 80. 81. 252. 270-272,
312, 346. 355.

Pottyondy Ádám. 422.

Pöttyondy Zsigmond fhadnagy.
125,

Pozsony, VI.. VIII.. XIII.. 62. 67.

93, 134, 135, 142, 147, 148,

151, 153, 201, 228. 230, 397.

406, 429, 430, 432, 434—436,
447, 454. 458. 462, 464. 470.

474—476. 478. 481. 488. 491.

493, 494. 497. 498. 501. 502.

504— 506. 508. 509. 511. 512,

515, 517, 518. 521. 524. 526.

527, 529. 550, 554, 559, 561.

570, 620- 630, 646, 656. 668.

738, 744, 750, 821. 835, 855.

Pozsony (vármegye). 13, 14. 40,

41. 43,497, 504, 507. 510. 518.

548. 556.

Pozsonyi »hóhár-rétje«. 435.

Pozsonyi mértékek. 110. 119. 197.

211. 264, 270, 877. 900.

Pozsonyi országgylések. (1687.)

114
;
(1708.). 1Í2. 385. 636, 664.

Pozsonyi (1708.) országgylés
ellen, 125, 126, 131. 133—136.
143. 150—154. 157.

Pozsonyi országgyiUés réyzései a

felkelkrl. 354. 355.

Pozsonyi pontok. 739.

Pölöske, 204. 205. 210. 216. 380.

725. 727, 731, 734, 736.

Pörösznye, 1. Peresznye a.

Pöstyén, 461. 495, 579.

Pöstyény Gergely. Bezerédy Imre
kapitánya. 780.

Pöstyény. labancz rab, 553.
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Fráyai híd, 468.

Prajner, 1. Breimer a.

Prantli Henrik rab. 966.

Prauner János és felesége, 751.

Pravecz Faitil rah, 966.

Prebék János rab. 967. 968.

Prédáink büntetése. 110. HL 225.

Prekld János (Praeklet. Pleklet)

kapitány. 421, 451. 496. 552.

Prepoisse (Praepoisse) orosz falu.

248.

Preustaller Mihály jezsuita, 454.

Pribék János hadbiztos. 710.

Prileszky Ferencz (Pál) gazdasági
tanácsos. 287, 963.

Prinyij 1. Perényi a.

Privigye, blá,

Proder Lörincz fhadnagy. 125.

Prófuntházak, 99, 410 423, 443,

499, 502 ; 1. Raktár a.

Prófuntmesterek, 412, 419, 422,

453, 479, 487, 500, 502, 524,

533, 560, 572.

Prohaszka János rab, 966.

Prohaszka (Prochhaczka) Siborka
tiszt. 532.

Pronga orosz folyó. 246.

Pruk, 1. Bruck a.

Pruzsinszky Pál prófuntmester,
453.

Prychentaller, l.Bruckenthal(er) a.

Ptlirücsök István, 555.

Puchó, 561, 574.

Pudniericz, 558.

PllJ, 552.

Puky Mihály, 52G, 905.

Pulay György hadi föporkoláb,

195, 424, 428, 619, 638, 648,

670, 686, 687, 697, 698. 702,

711, 727, 733, 735, 737, 752,

756, 783. 793--795, 843, 865.

Pulay János hadnagy, 679 ; —
(porkoláb?) 466.

Puskák, 104:. 285. 324,368. 387. 534,

536, 544. 629, 699. 712 ;
— ára.

320, 324 ; 1. Karabélyok a.

Puskapor, 1. Lpor a.

Puszta-Födémes, 504.

Puszta-Kürt, 508. 512, 582, 700.

Putonis János budai prépost. 408.

Püspöki (község), 565, 800.

Püspökségek, 795.

Pyber László. (Piber, Bibor) ez.

püspök, nyitrai helynök. eszter-

gomi kanonok. 454, 456, 460,

475, 514,522,531,532,554,555.

Ráha folyó, 108, 128. 237, 296,
309, 337, 366, 369, 371, 375,
378. 617, 622^ 623! 627, 648,

671, 689, 696, 705^ 737, 762,
763, 770—772, 776, 783, 790,

803, 806, 807, 824, 825, 847,

848, 851, 857, 858, 861. 8G2,

865, 866, 875, 889, 899, 936,
965.

Ráha-Boroszló, 861, 862.

Rábaköz, Z.'^. 110, 125, 137. 267,

305, 368, 374, 396, 398. 404,

405, 409, 411, 412. 421, 425,

433, 434, 436^ 437, 440. 441,

466, 604, 606, 819! 623. 624,

648J 658, 665, 696, 723, 740,

745, 748—750, 756, 758, 769,

783, 811, 813, 818, 822-825,
827—829, 833, 844, 845, 847,

861, 864. 865, 87o! 878, 897,
954. 955.

Rába-melléke, 142. 318. 367. 369,
831.

Rábán-innen, 185, 863 ;
— fon-

tossága, 309.

Ráhán-túl 10, 374, 378. 379, 616,
861—863, 865.

Rábcza, 94, 95. 546. 748, 758.

Rabok (hadi és egyéb foglyok),

108, 164, 182. 199, 200, "^212.

213, 417, 421—423, 436, 437,
439. 440. 452, 453! 530. 603,

604, 608, 622, 63o! 650. 657,
732. 742! 746, 753, 778. 854,

856, 862, 935; — átpártolása,

628, 630, 633, 657 ;
— csonki-

tása, 255—257, 260, 261. 263
;— lajstroma, 966 ;

— sanyar-
gatása, 199, 200. 349, 350. 353,
358 ;

— szabadítása (cartela),

37, 38, 182, 183. 185. 201. 212—
214, 219—222, 229—232, 257—
260. 282, 301, 314, 315, 378,
410, 425, 440, 453, 473, 504,
511, 521, 528, 543, 552, 566,
577, 612, 622, 634, 646, 668,
680, 682, 695, 700, 703, 717,
730, 732, 739, 747, 757, 763,
784, 785, 788, 796, 797, 799,
823, 839, 848, 849, 856, 926,
927.967. 968: —szabadítása
körül visszaélések, 221 ;

— val-

latásának mintája, 385 ;
— vált-

ságdíja, 351.



1014 NÉV- ÉS TÁRGYMITATíí.

Rahntin gf. cs. tábornagy. 66,

226, 472, 479, 482, 483, 486,

489, 502j., 558, 562, 564—567,.
725. 732. 733, 736, 738, 742,

744, 896, 897, 901.

Rachenspnrg, (Radkersburg. Re-
gede), 314.

Rácz István hadnagy. 418, 587.

Ráczkeve (Ráczkö, Ráczkevi). 623,

683, 762, 946.

Ráczkevi (ráczki) sziget, 143. 637.

646, 659, 669, 898.

Rácz Miska hadnagy, 492. 498,

552, 558, 559, 583^

Ráczok, 123, 138, 142, 149, 186,

233, 235. 236, 238, 241, 242,

244, 381, 382, 396, 397, 398,

405. 407. 419, 422, 425, 428,

435—437. 441, 443, 452, 457,

458, 469, 483, 502, 512, 566,

57l! 585. 586, 601, 625, 628,

635, 710, 735, 742, 751, 752,

754_756, 759, 766—768, 772,

773, 778, 797. 809, 852. 935.

Rácz Péter, 622.

Rácsay Ádám franciscanus, 679.

Radics András brigadéros, kassai

parancsnok, 418.

Rculis Sámuel ])k-psii kalmár. 655
;

1. a köv. a.

Radl Sámuel pápai kalmár, 655.

Rad Pál (Eszterházy Antal prae-

fectusa). 440, 442, 447. 449.

459, 462. 464, 468, 469, 473,

492. 578. 582, 593, 624, 625,

638, 651. 652, 662, 674, 708,

752, 755, 757, 765, 768, 796,

803. 836, 947.

Radosnyn, 462, 463, 466, 555.

Radostics Ádám rnagy, 607, 620,

689, 691, 730, 731, 751, 753,

843.

Radostics György, 148. 817.

Radostyán (község), 445.

Radován István hadnagy. 407.

Radvánszky (János) orsz. kincs-

tárnok. 144.

Radvány, 412, 439. 440.

Radványi János hadnagy, III.

Radványi Ferencz hadnagy. 871,

877.

Ragács (község Zalában), 442.

Raichart Mátyás rab, 966.

Raimanniis Ádám, 550.
_

Rajky Judit (özv. Popos Adámné;.
786.

Rajna folyó, VIII.. 222.

Rakéta-jelek, 33, 34.

Rákóczi-Bercsényi szabadság-

harcz. III.. VilI.
Rákóczi-eniigrátió Lengyelország-

ban. XVI.
11. Rákóczi Ferencz fejedelem.

IIL, V., VII—X.. XV.. XVI..
3, 4, 57, 59. 76. 78, 111. 113.

116, 120, 135. 151, 199. 251.

279^ 297. 298. 300, 729. 910.

920, 936 : — Emlékiratai, VIII..
— esetleges számzetésének kö-

vetkezései. 297 : — az erdélyi

fejedelmi székben. 23 : — udv.

palotás-ezrede, 860; — a pozsonyi

(1708) országgylés ellen. 113

—

116 ;
— személye és a békekötés.

297, 298 : — tábornokai. III.

II. Rákóczi Ferenczné, 1. Feje-

delemasszony a.

Rákóczi-huszárok, 200.

Rákos (Soprony vmben.) 224.

Raktárak,!, 96, 146, 164. 194. 332.

334, 412, 415, 423, 425, 442.

453, 498, 501, 502, 508, 556,

574, 641, 663, 665, 666, 724.

780, 842. 858,1859. 917. 930. 953.

Rámócz, Alsó-. Fels-. Közép-Rá-
mócz. 821.

Rantspergel János György rab.

966.

Rapoli Miklós, 943.

Ráró (Gyr vmben). 426.

Rátky Dániel (salamonfai) ezre-

des, 255, 699. 837, 870. 940.

Rátót, 565, 931.

Ráz János György rab. 966.

Rechcron (Rhexon) József cs. hadi

titkár. 188, 189, 201.

Reformátusok, 683.

Regede, (Regedinum). 315. 366.

368. 863.

Regnlamentnni, 1. Hadi regula-

mentum a.

Remek posztó, 204.

Remete, tállyai szllö. 593.

Remonte, remunda. 1. Pótlovak
és Lovak a.

Rendek (község). 381. 892.

Répcze (= Répczelak) 659.

Réthey György hrigaáéros. 19. 24.

63. 68. 72. 472. 479. 480. 481.

482. 484. 490—492. 501. 502.

510. 513. 516. 540. 547. 551.

559, 575.
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Béthey János ezredes, 67. 68, 72,

472, 478, 481, 484, 485, 503,

505, 509. 510, 536, 563, 576.

Retkes Ferencz, 965.

Re'vay Gáspár br. ezredes, uyitrai

várparancsnok. 396, 424, 427,

448, 449, 450, 456, 466, 467,

675, 478, 480, 484^ 486, 488,

491, 492, 494, 500. 501, 535,

546, 547, 551, 583, 593, 597,

687, 744, 817.

Révaij Imre br. ezredes. 19, 21,

446, 448, 450, 456, 461, 466,

491, 496, 497, 499, 509, 521,

523, 530, 537, 539, 544, 548,

561, 574! 584.

Re'vay Judit br. (Eszterházy Gás-
párné), 577.

Revay Mihály br, alezredes, 319,

484, 506, 507, 510. 511, 522,

548, 580, 586, 599, 610, 619,

620, 627, G28J 633, 694" 715,

783.

Révay Zsigmond br. 562.

Re'vek, 67. 228. 244, 334, 430,

431. 450. 456. 686, stb., 1. Egres.
Karva, Magyari, Pnchó, Kelk,
Passusok stb' a.

Réve'szek, 442, 455, 456, 488, 755,

Révfalu (Gyr), 426 ; — (Tren-
csén) 461,

Reve'r, 1- Riviére a.

Rézágyúk, 418.

Rézdohok, 63, 203.

Réz István, 588.

Rézpénz, 205, 215. 342. 398. 400.

401, 402, 408—410. 557. 633,

729, 926, 936. 937 ; értékének
csökkenése, 6, 7, 11,13, 19.21,
48. 51. 54, 215, 216. 426. 551;
— értékének emelése, 19. 284

;— értéktelenségének okai. 427
;— forgalmának korlátoztsa. 192,

193 ;
— kibocsátásának oka. 13 :

— köteles elfogadása. 45. 193 :

1. Vöröspénz a.

Rézpoltnrák, 342.

Réztaraczkok, 235.

Rhéde, 870, 886.

RJién Antal mszaki tiszt, 549.

Rhcn Márton franczia tzér-r-
nagy, 541, 572, 590, 691. 694.

699, 716.

Rhenn Lörincz pattantyús. 408.

Rhexon, 1. Rechcron a.

Rhim (Rhin) hadnagy. 475.

Ribarics Gergely, 733.

Rikou'o orosz város. 246.

Rima-Szomhat, 306. 620.

Ritter (= Ruytber) ezredes. 498.

de Riviére János (Revér, Reviere)
franczia hadmérnök és tüzér-

ezredes, 28—31, 54, 450. 452.

454, 479, 481, 523, 527, 543,

548, 614, 629, 633, 673^ 694,

699, 712, 720.

Robot, 356,

Roboz István, 416,

Roboz Pál fhadnagy, 726, 727,

859.

Rodosztó, XI.
Rogoz István hadnagy. 547.

Rogoz JrÍHO-s fhadnagy. 110. 111.

617, 618, 638, 877,'
"

Rohoncz, 132. 138, 140, 374. 424.

431, 599, 622, 640—645. 659.

691^ 728J 740, 741, 748, 768,

823! 825, 859.

Rohonczy György dragonyos, 407.

Rohrbach (Ropacht), 856.

Rókamái bélés, 580.

Római császár, 148, 308. 328. 329.

1. Xémet-római cs. a.

Rosenbach (Rosonbak) báró, 966.

Rossen svéd ezredes, 249.

Rosulok Zakariás rab. 966.

Róth János br. alezredes. 399.

516, 520, 523.

Róth János alisjDán. 488.

Róth. Forgách Simon ezredbei

i

tiszt, 483.

Rottenstein Miksa tüzérkapitány,

utóbb rnagy, 54, 531, 534, 535,

536, 583, 614,

Rózsa Demeter, 362,

Rozsnyó, XVI,. 9, 426, 471, 474,

475, 488.

Rozsnyai gylés. 477.

Rozson-Miticz (falu), 573.

Röjtök (község), 223. 746.

Ruhaszabás ára, 198. 206.

Ruházás, 50—53. 59. 80, 81. 102.

103, 155, 198. 203, 206. 270.

272. 312, 319, 355. 414. 428.

436. 439, 451, 455, 456, 467.

479. 487. 500. 508. 526. 535.

542. 546, 553, 568. 585. 596—
598. 601. 602. 644. 645. 662.

694. 699. 709. 715. 719: 1. Fe-
hérnem. Posztó. Vászon, a.

1 Rum, 417,737.741.769.782.826.
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Huszt (Rust) gránátos kapitány.

338, 859.

Ruszt (város). 147, 22 7, 229. 749—
752, 827, 842.

Ruszti szöllök megoltalmazása,
150. 224. 641.

s.

Saág. 1. Ság a.

Sabaudia, 1. Savoya a.

Sabaudiánusok, 1. Savoyai ezred a.

de Sachen svéd ezredes, 249.

Sdf/ (Saág, Ságh = Ipolyság), 9,

453, 480, 482, 563, 567, 578.

Ság (hegy), 795.

Sdíjhy udv. biztos, 422.

Sdyvdr, 904.

Sajkdk a Dunán, 238.

Sajkdsok, 244, 677.

Sajnovics Mdtyds gyri alispán,

437.

Sajó, 561.

Sajómelléki hajdúvárosok. 325.

Salamon Zsigmond, 965.

Salétrom, 162, 387, 425, 439, 603.

Salétromfzés, 161, 603, 674. 883.

933. 934.

Salétromhdzak, 164, 675, 885.

Salétromtörés, 683.

Salgó, 54. 549.

Sall József Eszterházy Dániel
hadsegéde. 897, 967.

Sallay János, 401.

Sallód, 828.

Sali)i (Salmis) hg. ezrede. 199.

200.212, 213. 734, 966.

SrtZoHimr (Szalamvár is), 646, 647.

Salomi'dry András, 124.

Salomváry János veszpr. fszolga-
bíró, 427, 872. 900. 948.

Salzer br. cs. tábornok, komáromi
parancsnok, rabkicserélö biztos,

231. 260.

Saniarja, 314.

Sánczépttés, 128, 238, 368. 405,

413, 414, 890.

Sánczeszközök, 28, 669. 682.

Sánczmesterek, 683.

Sánczmüvek, 32, 33.

Sánczok, 4, 30, 128, 129, 228, 229

307, 308, 339, 340, 395, 405

409, 410, 413, 430, 435, 440

465, 526, 531, 537, 544, 545,

550, 569, 570, 572, 588, 643,

684. 685, 706, 730, 738, 739.

768. 778, 792, 813, 828, 838,

845, 849, 854, 864, 871, 872.

932, 938. 966. 1. Csíkvár, Föld-
vár. Karva, Kula. Nyerges-Új-
falu. Petronella, Pomogy stb. a.

Sándor Albert (szlavniczaij nyitrai

alispán. 462. 463, 466. 467.

Sándor Ferencz (izsákfai) alezre-

des. 827.

Sándor László (izsákfai. pápai)
ezredes, 145, 399. 432, 783. 784,

885. 917.

Sándor László (szlavniczai) fhad-
nagy, 587.

Sándor Menyhért (szlavniczai)

nyitrai nemes, 540.

Sankó Miklósné (Széchenyi Ilona).

410. 420.

Sánta Miksa, 430.

Sántha István, 572.

Santurczik György rab, 966.

Sarczolások, 95, 98, 298—300, 796.

797.

Sárföi (Sárffi) fiscalis jószág, 476.

Sári-Sáp, 441.

Sárkány (falu), 404.

Sárkány Gábor, 198.

Sárköz, 627.

Sárközy János somogyi fszolga-
bíró, 217, 218.

Sárközy János szt-gróti hadnagy,
879.

Sárod (= Sarród, Sopron vmben).
640.

Sáros (vármegye), 465, 549, 559,

573.

Sáros-Patak, X.. 278. 280. 282.

283. 289. 294. 306, 377.

Sáros-pataki (1708) országgylés
végzései, 283—288.

Sárvar, 137, 230, 231, 368, 422,

427, 631, 722, 723, 786. 787.

807. 823, 825, 832. 835. 859.

861, 862.

Sár vize. 621, 697. 699, 705. 786,

850.

Saskó Erzsik. 398.

Sass István alezredes. 478. 490.

Sassín (Sassén = Sasvái'), 65, 455.

Sátrak, 439. 492.

Savanyóvíz. 754, 756, 1. Füred.

714 ; 1. Tárcsa a.

Savoya (Sabaudia), 298.

Savoyai ezred. 314, 315. 350, 849.

854. 856, 862.

Scheremet, 1. Seremetow a.
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Schidler svéd ezredes, 249.

Schilling br. cs. ezredes, 184, 630,

849, 856.

Schlick Leopold gf. cs. fvezér,

VIII.
Schlossberg (Slosperg, Slosperger

Fereucz)-»e, 470, 494.

Schönheryer (Szömbergely), 437.

iS'f'Mnfen{jm(Sclién-Prunj, 227, 228.

Sclirmiíniherg (Sramberg) János
Konrád ürnagy, 530.

Schultz (Sulcz, Sulch), kapitány,

632, 841.

Schultz tábornok, 353.

Schütz (Scbüz, Scbicz) cs. kapitány,

303, 304.

Schivarzenbach {8yarczunj)ok), 137,

143, 147, 650.

ScMoarzenberg gf.(Monté Nigro ?),

330.

Sczifó rab, 213 ; 1, Csifó a.

Sentavia, 1. Sempte a.

Sebesültek és ápolásuk, 216, 422,

444, 491, 492, 533, 535, 536,

544, 558, 571, 584, 755, 757,

758, 761, 787, 925.

Sebészek, 1. Borbélyok a.

Sedlics bárón megöletése, 189.

Segélycsapatok, külföldi, 221, 222.

Selmeczbánya, 9, 47, 48, 57, 280,

281, 397, 509, 527. 529, 549,

553, 646, 659, 716.

Selmeczi kamara, 50, 547.

Selnieczi vérontás, 57.

Selnieczy Istváti hadnagy, 932.

Selmeczy János százados, 784.

Selyem-posztó, 203, 205, 207, 580,

677.

Sellye (Vág-), 69, 519, 534, 536—
540, 551, 581, 587, 588, 656,

700.

Séllyey Gergely alezredes, 129,

187, 706, 708, 788, 789, 812,

818, 823, 829, 836, 838, 844,

845! 848, 857, 890J 965.

Séllyey Márton (emkei), 515.

Seinpach Ferencz, 524.

Sempte (Sente, Sentavia) vár. V..

VI., 67, 68, 78, 281, 330, 445,

471, 493, 503, 506, 507, 509, 511,

512, 514, 519, 526, 528, 529,

531, 536, 539, 569, 575, 589.

Sényi Zsigmond, 943. 944.

Sennyey István br. altábornagy,
cancellár, III., IV., 192, 280,

963.

Sennyey Fongráczhv. ezredes, 410,

469.

Ser, 117. 451.

Seregbontók. 386, 387, 518, 660,

882.

Seremetow (Scheremet) orosz tá-

bornok, 246.

Serfözök, 400, 783.

Sertések, 171. 319, 320, 356, 606,

785.

Setéth Ferencz, 533.

Seyfrid János kir. biztos, 38.

S ibrik Boldizsár, 695.

Sibrik Ferenczné, 660.

Sibrik Gábor hadnagy, 421.

Sibrik István Eszterliázy Antal
komornyikja, 396, 413, 431, 433,

463, 725, 749, 761.

Sibrik Miklós fejedelmi udvarnok.
515.

Sidy zalai szolgabíró, 197, 198.

Sigray vasm. alispán, 415, 419.

Sikátor (falu), 960.

Siklós vár, 146, 149, 433, 436, 604,

625, 646, 657, 731, 755, 917.

Siklósy zászlótartó, 879.

Sima János hadnagy, 807.

SimaJiáza, 125.

Simaluízy Ferencz (Simonházy)
rnagy, 604, 616, 645, 659, 778,

779, 785.

Simon János, 395.

Simonházy, 1. Simaházy a.

Simonyi András labancz, 557.

Simonyi Mihály labancz, 557.

Simonyi Miklós labancz, 557.

Simonyi Tamás, 465.

Simontornya vár, 128, 146, 155,

156, 161, 178—180, 203, 233,

236, 240, 242, 268, 269, 331—
333, 336—339, 362—365, 372,

373, 404,425,426,441,593,697,
609—611, 617,' 621, 625, 635,

636, 641, 645, 646J 663, 664^

666, 669, 674, 675, 677, 679,

681, 683, 684, 691, 693, 697,

701, 708, 710, 716, 717, 724,

725, 731, 733, 736, 746, 751—
754, 758—763, 766, 768—770,
774, 775, 780—782, 786, 788,

789, 793, 808, 810, 812, 816,

818, 819, 831, 836, 837, 840—
843. 845. 852. 854, 859, 872,

889, 890. 901. 917—919, 925.

926, 930—932. 949, 950, 952,

957, 967.

THALT KALMAN '. ESZTERHAZY A. TÁBORI KÖNYVE. 65
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Sinka Mihály, 361.

Siófok, 1. Fok a.

Sió-Nyék, 652.

Sió vize, 960.

Sipeky Mihály pozsonyi alispán.

507.

Sípo^ Istók, 200.

SÍ2)OSok (haahoiiitkk). 535, 635, 657.

Siskó János, 361.

Sittkey Judit, 642.

Sklon orosz város. 246.

Skublics Tamás, 814.

Slipenpacli svéd rnagy, 249.

Sniit Mátyás porkoláb, 541.

Snajder Iván alezredes, 532.

Snamlmrsa (V község ?), 446.

Só, 17, 99, 164, 169, 216, 364,

368, 401, 402, 421, 446, 488,

497, 499, 523^ 525^ 526, 532,

538, 547, 572,' 578, 582, 592—
594, 596, 597, 606, 610, 612,

614, 617, 621^ 622, 628, 638,

647, 648. 650, 652, 667, 668,

672, 674. 881, 892. 946. 947.

Sobiesky János lengyel király, VI.
Socs (Szocs) toly(5, 246, 248.

Sóhiány, 99, 144, 311. 312.

Sój'vedelem, 580.

Sók (falu), 466, 504, 524, 525, 533.

Sókereskedés, 417, 515, 545, 570,

581. 598, 618, 625, 637.

Solt (helység), 142.

Som (helység), 929.

Somlai bor. 844.

Somlóvár (Somló), 95, 408. 608,

733.

Somlyó (Szilágy-), 9.

Somogy (vmegye, Somogyság). 4.

84. 85, 93. 109, 123, 146,156,
160, 178, 187, 195, 217—219,
252, 268, 272, 347, 365, 406,

413, 416. 335, 626, 627. 631,

634, 636. 641. 642, 645, 649, 665,

660, 663, 666, 671, 679, 681,

683, 684, 688, 694, 693, 697,

698. 710, 732, 755, 765, 775,

802, 805! 811, 812, 816, 818,

820, 822, 824, 826, 858, 876,

881, 884, 885, 891, 899, 901,

902. 908. 918, 924, 930, 940,

942, 953, 956^ 957^

Som^ogyi (Somody, Somodgyi)
Ádám ezredes, 90, 102, 116, 160,

175, 198, 199, 202, 205, 236,

242, 253, 268, 269, 360, 404.

407, 420. 423^ 434^ 436^ 439,

447, 448, 457, 477, 486. 493,

499, 518, 540, 541, 552, 562,

585, 597, 599. 600, 602, 604. 605.

606, 608, 609. 613, 615. 619.

621, 629, 632, 654, 656, 658.

661, 669, 671, 674, 684, 687.

688, 693, 695. 696, 699, 715.

719, 721, 732—736, 749^ 751,

752, 759, 774. 790, 793^ 801,

804—807, 810—812, 818^ 820,

824, 832. 837—839, 844. 854.

861—865. 870.

Somogyi András (füredi). 620. 946.

Somogyi (Somody) Ferencz ezre-

des, 62, 63. 67, 68. 415. 432.

436—438, 445, 453, 454, 458—
460, 465, 468, 471, 488, 517.

519, 521, 522, 525, 527, 528.

545, 546. 550, 556. 563. 570.

577.

Somogyi haramiák, 195.

Somogyi István, 406.

Somogyi László rnagy. 527, 588.

Somogyi (Somody) Magdolna, 617.

Somogyi (Somody) Péter szemle-
mester, 500.

Somogyi (Somody) Péter katona.
429. 620.

Somogyi tized lefoglalása. 178,

180, 902.

Somogyi Zsuzsanna, 547.

Sopornya (Sopornyi, Soijrouyi).

66, 67. 68. 512. 526. 569. 571.

700.

Soprony, 137. 141, 147. 148, 186,

201, 207, 220—222, 224—227.
229, 231—233, 241, 253, 254.

272, 295, 368! 400, 401, 406.

409, 418. 422. 431. 435—437,
439—441,507. 585.587. 603. 608.

611, 624, 039, 640, 641, 643.

647, 653, 656. 668, 687, 695.

703. 707, 714. 720. 723. 733. 735.

738, 741. 742, 744, 746—750.
753, 757, 763. 771, 773. 776—
778. 782, 785, 788, 791, 794,

799, 805. 806. 813—815. 821.

822, 824, 828, 830, 832—835.
855, 861, 924.

Soprony (vármegye). XV.. XVI..
3, 4, 10. 84, 85, 109, 124. 134.

135, 151, 152, 158, 159, 187.

209, 217—219, 267, 299. 305,

318, 367. 369, 370, 396, 403.

405, 411. 416. 422, 423^ 426.

427. 433. 440. 514. 605. 606.
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616, 624, 659, 672, 688, 704,

707, 725, 726, 729, 744, 748,

766, 784, 816, 825, 826, 829,

832, 833, 862, 876, 887, 893,

894, 925, 954, 955.

Sós István. 488.

Sós Mihail/ katona, 909.

Sós Mihály (salomvári), 647.

Sós Péter, 748.

Sótony (Sothony falu), 846.

Sütnlyény (Sömjén), 902.

Söpte, 967.

Sötér Tamás ezredes, 376, 573,

646, 669, 898.

Sötr (= Söjtor, Zala vmben), 223,

748.

Spanyol befolyás az udvarnál,
328—330.

Spanyol ezüstpénz értéke, 341.

Spanyol követ Bécsben, 328—330.

Spanyol segítség Bethlen ellen,

329, 330.

Spanyol tisztek, 676.

Spindler alezredes, 511.

Srekker Tamás, 893, 894.

Sréter János tüzérbrigadéros, gya-

log-ezredes. 7. 453, 460, 481,

516, 547, 611, 694, 699, 716,

720.

Sréter Jánosné, 429, 603.

Sréter Juliánná asszony, 693.

StacJielberg (Stahelberg) svéd r-
nagy, 249.

Stájerország, 1. Styria a.

Standorf György gyri parancs-

nok, 413.

Starhemberg Guidó gf. (Staram-
berg. Stornberg. Storumberg)
cs. tábornagy, fvezér, X., 40,

64—70, 78, 184, 352, 422, 428,

440, 442, 541, 542, 555. 558,

559, 562, 565—567, 569.

Starhemberg Miksa gf. (Starum-
berg) cs. altábornagy, 141, 190.

Statárium. 75. 1. Büntetések,
Akasztófa a.

Stebendorf (Soprony vmben. Stre-

bersdorf = Micske), 830.

Steinné asszony (Stainné), 830.

Steinville (Stainviell. Stanvill). br.

cs. altábornagy ezrede, 43. 66,

68, 79.

Ste2)liancsics György, 699.

Stepney lord, angol követ, 260.

Stomfa, 511.

Straka, 512.

Strekker György rab. 966.

Struczil Zsigmond alezredes, 545.

Strupi György káplár, 839.

Stubnya (fürd), 425, 449. 464,

512, 524.

Stupanszky (Stupavszky. Stupa-
novszky) Mihály detreki vár-

parancsnok, 494, 496, 504. 506.

514, 521, 528.

Stupavszky András, 506.

Stúrné asszony, 821.

Styria (Stájerország), 137, 147,

188, 239, 254, 297, 299, 310,

384, 407, 414, 428, 436, 439,

486, 650, 763, 790, 793, 795,

796, 798, 806, 809, 812. 823.

825, 827, 828, 836.

Súgó (György), szakolczai salva-

guardia-tiszt, 501.

Síiha (= Szárasd? falu). 576.

Sukorai Erzsébet, 424.

Súr (helység), 503 (535, 536. 582).

Surány, 419, 579, 592.

Surányi Mihály, 926.

Súrok (falvak Pozsony vmben).
534, 586, 582, 1. Súr a.

Sustak lengyel pénz, 342.

Sümeg (vár), XVII., 85—87, 89—
91, 94, 95, 99, 100, 107—109,
111, 120, 127, 142, 162—165,
167—169, 187, 197, 199, 200,

203, 304, 213, 221, 227, 240,

266—268, 271, 274, 291, 295,

331, 335—338, 342, 345, 346,

350, 368, 373, 377, 380, 381.

383, 387, 421, 456, 457, 466,
482, 486, 495, 496, 499, 514,

526, 585, 598, 599, 601—603.
608, 610—612, 616, 618, 620,

622—624, 626, 628, 630. 631,

633—636, 640—642. 644. 647,

650, 051, 653, 654, 656—662,
667, 669. 670, 672—674, 677—
680. 689, 691—694, 696, 698,
701—705, 708, 711—716, 718.

722—724, 727, 728, 732. 734—
737, 743, 746, 753, 755, 757.

761—763, 765, 767—772, 776^

782, 784, 789, 790, 793, 804^

807, 809, 810, 812, Sls! 818,
823, 825, 826, 829, 831, 836—
839, 842, 843, 850, 852, 853,
855, 860, 861, 864, 870—875.
878—880, 882—888. 892—897,
901, 905, 906, 909, 914. 923—
925, 927, 929, 931, 932, 953.

65*
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Sümegi gyüles, 121, 133, 138, 146,

156, 178, 196, 613, 615, 616,

625, 640, 648, 660, 674, 675,

818, 840, 870, 897, 918, 957.

Sümegi gylés végzései, 104—107,

131, 141, 166, 168, 169, 345,

697, 876, 926.

Süttö \Mvl). 685, 687.

Süvegek, 855.

Svatos Jakab rab, 966.

Svastics Zsigmond alezredes, 89,

738, 772, 777, 807, 818, 824,

839. 860.

Svédek (Sueci),247—249, 297, 516
;— veresége Liesnánál, 246— 249.

Svéd király (XII. Károly) 246, 249.

Svéd-orosz háború, 246— 249.

Svédország (Svecia), 246, 249.

Svéd tallérok és értékük, 194, 341.

Sylvester Borbála, 642.

Sz.

Szabad csapatok, 128, 523, 548,

611, 625, 627, 628, 890.

Szabad hajdúk, 730, 743, 756, 764,

778. 781, 783, 784, 789, 820.

Szabad királyi és kiváltságos vá-

rosok. 83, 86, 91, 286, 287.

Szabad költözködés joga a kato-

náskodó parasztnak, 286.

Szabady Gergely hadnagy, 731.

Szabady János, 657.

Szabady Miska, 633.

Szablyák, 155, 1. Kardok a.

Szabó Ádám, 878.

Szabó Ádámné, 500.

Szabó András önkéntes, 362.

Szabó András sókereskedö, 545,

581.

Szabó-czéhek, 662.

SzaJ)ó Ferencz fhadnagy. 854.

Szabó Ferencz Bottyán katonája,

925.

Szabó Ferencz jezsuita, 454.

Szabó Ferencz kurucz rab, sza-

kaszvezet, 349, 350, 353, 358.

Szabó György, 360.

Szabó Ilona, 398.

Szabó István (kosztolányi) fhad-
nagy, 472, 664, 870, 873, 874.

Szabó István sókereskedö, 625.

Szabó János (szentgróti) keszthelyi

postamester, 628, 711.

Szabó János önkéntes, 360. 361.

Szabó János (kesti) rnagy, 424.

472, 545, 572, 575.

Szabók, 206, 542, 543, 552. 601.

934—936.
Szabolcs (vármegye), 284.

Szabó Lörincz szürszabó, 936.

Szabó Márton. 429, 959.

Szabó Mátyás (zólyomi) alezredes,

nyitrai várparancsnok. 56, 491.

492, 517, 518, 523, 525, 528,

544, 549, 562.

Szabó Mátyás sókereskedö, 607.

Szabó Mátyásné asszony, 480.

Szabó Mihály (szendi) zászlótartó.

404.

Szabó Miklós tizedes, 878.

Szabó Mózes (zólyomi) rnagy.
Bottyán unokája, 477, 562. 572,

642, 643, 673.

Szabó Fái fhadnagy, 429, 617.

619, 625.

Szabó Péter (gyri) pápai posta-

mester, 633.

Szádeczky Gáspár hajdúezredes.
513, 561, 574.

Szák (falu), 404.

Szakács László, 361.

Szakács Mátyásné, 460.

Szakács Péter, 886.

Szakállosok, 29, 434, 660. 882.

Szakállvas, 386, 387.

Szakolcza, 65, 184, 480, 488, 501,

508, 555.

Szakony, 924.

Szála, 1. Zala a.

..Szaladj^-vármegye. 96. 1. Zala a.

Szalakúsz {HzsdsikÓGz). 65. 553. 556.

560.

Szalamvár (Salomvár?) 646.

Szalánczy Márton. 217, 218.

Szalay Ádám, 212, 214, 683.

Szalay Gergely id.. 929.

Szalay György zászlótartó, 782.

Szalay Imre, 946.

Szalay István Eszterházy Antal
titkára. 276. 294, 296. 309, 313,

318, 319, 340, 567, 604, 612.

627, 631 790, 802, 832, 835.

Szalay István rab. 577.

Szalay Mihály hadnagy, 453.

Szalay Pál ezredes. 19. 24. 62.

67. 68. 72. 400. 401. 403. 408.

409. 414—416, 432, 471. 472.

479. 480. 484. 485. 492. 504. 505.

509. 528. 536, 537, 540, 548, 549.

551, 553.563.575,579,582,742.



NEV- ES TÁRGYMUTATÓ. 1021

Szálé János rnagy, detreköi pa-

rancsnok, 466, 467, 471, 473,

475, 480, 481, 496, 497.

Szálka, 9.

Szállásmentes helyek, 119.

Szállásmesterek, 5, 81, 102, 414,

431, 455, 474, 476, 486, 488,

587, 599, 679, 871. 893.

SzálláspénzeTt, 355.

Szállásutalványok, 1. Paleták a.

Szálló-igék és közmondások, 106,

241, 242, 371, 528, 722, 830,

844, 884, 957.

Szalma, 1. Takarmány a.

Szalonak vára, 425, 427, 430, 640,

649, 655, 660, 672, 678, 690,

692, 796. 817, 827, 880, 849,

856.

Számadás módja, 356, 357.

Szamos 281.

Szánkó György testörhadnagy, 645.

Szántód, 912.

Szántóházy Juliánná (Ki'in Ist-

vánné), 409.

Szántóházy Mária (özv. Husszay-
né), 704.

Szanyi János zalai esküdt, 879.

Szápáry (Miklós)-né, br., 831.

Szápáry Péter br. özvegye (Eg-
resdy Zsófia). 835.

Szarka István föliadbiró, 202, 414,

431,434, 445, 448, 459, 463J
464, 474, 475, 483, 484, 489,

491—493, 506, 559, 568, 575,

584, 635, 657, 707, 709, 736,

755, 766, 767, 783, 785^ 794,

802, 805, 833, 851, 857, 871.

Szarka Mihály, 657.

Szarvasmarha, 224:. 244. 288, 356,
1. Marha, Ökrök, stb. Tehenek a.

Szász Márton csobánczi vár-pa-
rancsnok, 507, 660, 851, 854.

Szász tallérok é^ értékük. 194, 341.

Szatmár (Szakmar). 251, 732.

Szatmár (vármegye), 557.

Szatmári béke, X., XVI.
Szathmáry János hadnagy, 415,

419.

Szathmáry Miklós ezredes. 404,
406.

Száva folyó, 297, 603.

Szavar (Zavar, falu), 534. 535.

Széchenyi György gf., 223. 832.

Szecse, 924.

Szécsény (Nógrádban). 237. 403.

461, 502.

Szécseny (Vas vmben), 217. 219.

226, 737. 738. 741. 743—745.
Szécsényi Ilona (Sankó Miklósné),

410, 420.

Szécsényi országgylés, VIII.. 677.

Széchy-Sziget vár, 197, 198.

Szedi nev tiszt. 436.

Szedlicsna, 461.

Szeged, 252, 427, 504, 805.

Szegedy, 1. Mez-Szegedy a.

Szegedy Bálint (mez-szegedi)
cseszneki várjjarancsnok. 422.

427, 514, 515, 623, 624, 628.

632, 637, 646, 651, 659, 698.

711, 719, 739, 764, 777, 812.

819, 830. 842, 848. 858.

Szegedy Ferencz, 792. 831.

Szegedy Ignácz Bezerédy Imre
rnagya, 243, 439, 440. 631. 644.

738, 769. 770. 780. 781, 794.

845.

Szegedy Juliánná (Vizkeletyné),

738.

Szegedy Pál (Ignácz apja), 637.

Szegedy Pálné asszony, 719, 835.
892.'

Szegzárdi bor, 860.

Szekcsö (Seczkö), 628.

Székek, tábori, 449.

Szekerek, 159—161. 169. 368, 402.

407, 421, 423. 426, 427, 438.

441, 442, 446, 450, 459. 493.

499, 508, 522, 524, 525, 546.

549, 551. 556, 561. 587, 588.

594, 608, 651—653, 678.^ 712,

713. 853, 876. 931, 932, 1. Éléses,

Portális sz. a.

Szekeres rab, 351.

Szekeres István ezredes. 90, 97.

129, 146, 161, 176. 200, 202.

236, 242, 269, 295. 403, 406,

410, 411, 416—418, 433. 434,

441. 442, 444, 518, 521, 562.

565. 602, 604. 607. 609, 610,

614, 616, 617, 621, 622, G30.

632, 635, 637, 650. 651. 654.

655, 658—660, 663, 666, 667.

669, 671—673. 675, 676, 679.

681, 682, 685—688, 697—699.
705, 708, 712. 719. 725, 730,

731, 733, 736, 739, 740. 751.

752, 760, 774, 781, 790. 793.

811. 813, 816, 817. 819. 820.

824, 826, 827, 832. 837—839.
844. 847, 851. 859. 863. 871.

874. 886, 890, 891, 897. 898.
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900. 902. 903, 906, 907, 909,

915, 919. 930, 931, 936. 941,

942, 965, 968.

Szekeres Márton, 413.

Szekeresek, 593. 700, 1. Szekerek.

Székes-Fehe'rvár (Fejérvár, Feír-

vár), XV., 4, 96. 140, 166. 187,

200, 242, 339, 349—351, 398,

405, 407, 410^ 416, 435, 440,

441. 453J 480, 562, 584, 598,

602, 607, 609, 610, 621, 631,

632. 652, 661, 662, 665, 666,

671—673, 675—677, 679, 688,

689. 693, 697, 699, 703, 704,

706, 731, 762, 765—768. 790,

791. 793, 795, 804, 809—814,
816. 818—820, 824, 836, 838—
840. 844. 848, 849, 852, 857.

864. 918, 926, 930, 931, 941.

947. 965. 967.

Sze'kes-fehérvári szllmívelés. 166.

Székes-Fehérvármegye, 440, 441,

1. Fehér vm. a.

Szelessy Ádám (Szilessy) széplaki

kapitány. 217, 624.

Szelestey Ádám, 616, 623, 627, 631.

Szelestey Ferencz, 879, 891.

Szele (falu), 496.

Szeli (falu), 517.

Szelöcze, 570.

Szelj István, 360.

Személyes fülkelés, 1. Felkelés, Ne-
messég. Vármegyék a.

Személyes fölkeléstl mentesség.

755.

Szemere (Gryör vm.) 587, 588, 704
;— (Soprony vm.) 12 5.

Szemere László brigadéros, 278,

572, 573.

Szemerey Zsigmond fhadnagy,
125.

Szemlék, 460, 852. 1. a köv. a.

Szemle mesterek, 89. 324, 355, 404,

426, 478. 509, 524, 526, 625,

680, 695, 702, 708, 792, 795.

796, 800. 892, 896, 901.

Szemlemesterek eskümintájn, 273.

Szén, 442, 443.

Széna, 299, 300, 319, 340. 364,

407, 409, 421, 467, 1. Takar-
mány a.

Szencz (Szempcz). 503, 504. 511.

556.

Szenczy István hadbiztos, 503.

Szend (helység), 396.

Szendrö, 815.

Szendy András. 618.

Szenicze, 479.

Szent-Ábrahám, 512, 515.

Szent-Békállya, 7bb.

Szent-Benedek (Garam-). 58. 218.

536, 540, 541.

Szenté (puszta és major), 414, 473.

Szent-Elek (falu), 796, 797, 827.

Szent-Endre, 398, 454, 607. 627.

663, 664.

Szent-endreiráczok, 396—398, 512.

Szentes Márton, 949.

Szent-Gál (Veszprémben), 630.

908.

Szent-Gotthárd, 137, 142, 428. 728.

737, 774, 783, 801. 802, 812.

849, 862.

Szent-Grót, 245, 382, 383. 440.

607, 624, 662, 766, 767. 771—
773, 779—782. 846, 862, ,864,

865. 879. 914, 920. 943.

Szent-György (város Pozsonyban),
458, 503, 516, 559, 578.

Szent-György (Vas vmben). 782,

787. 836.

Szentgyörgyi kapitány, 830.

Szent-Györgyvár, 773, 899.

Szenti Mihály hadnagy. 61 8.

Szent-Imrcy Juliánná, 440.

Szentírásból idézetek, 12.

Szent-Istvém (Mosonyban). 432

;

—(Veszprémben). 755.

Szent-Iván (Gyr-). 496. 618. 738.

742.

Szent-Iványi Kristóf a\isi)kn. 488.

Szent-Iványi László gf. 76. 77.

172, 530.

Szent-Iványi Mihály fejed, jószág-

igazgató. 572.

Szent-Iványi Rafael honti alispán.

477, 484, 500. 501.

Szent-Jakabfa, 268.

&e?íí-7i<'/-e.s-2'í (Barsban). 281. 480.

Szent-Király (Bakony-). 960.

Szent-Kozma-Domján jobbágy.

608.

Szent-László (Bakony-), 870, 960
;

— (Pest vmben), 565.

Szent-László puszta. 737.

Szent-Márton (Gyr-), 620, 621.

=j 671. 672, 681. 683, 755, 810.

833. 836, 856. 901 ; — (Vas
vmben), 424.

Szent-mártoni convent és barátok.

178—180. 411. 681, 695, 716.
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Szent-Mdrtoni István kincstári

ügyész. 412.

Szent-Mihdli/ (Komárom vmben),
422 ; — (Sárosban), 549 ;

—
(Szabolcsban), 9.

Szent-Miklós (Fert-), 125, 222,

746. 750, 784.

Szent-Miklós (Lébény-), 421, 422,

691, G92.

Szent-Miklós (Táp-), 92, 173, 410,

432, 598, 618, 625, 638, 655,

668, 680, 681, 683, 684, 721,

722, 756, 804, 873, 947.

Szent-Miklóssy Györgyné, 570.

Szent-Miklóssy János jász ezrede,

573.

Szent-Péter (Komáromban), 444,

446, 467, 472, 487, 491, 493.

505, 511, 516, 545, 738; —
(Mosonyban), 432.

Szent-Pétery J»tre brigadéros, 376.

Szent-Pe'tery János, 398.

Szepesse'g, XVII., 471, 510, 1.

Szepes vm. a.

Szepessy János fpóstamester, 9.

399, 412, 483.

Szepes vármegye, 289, 559, 573,

628. 700.

Szép Gergely, 897.

Szép György fhadnagy, 439.

Széplak, 223, 303, ,305, 309, 312,

318, 624, 640, 831, 832, 836.

Széplaky András, 198.

Szép Péter rnagy, 552, 592, 684.

685, 706. 709, 710, 721, 780^

797, 798.

Szerdahely, 434, 553, 583.

Szered (vár), 9, 59, 60, 62, 63,

67, 68, 446, 447, 483, 493, 498,

503— 505, 508, 522, 523, 534,

536, 542, 548—551, 55B, 558,

561, 568—572, 574, 581, 582,

586—588, 591, 592.

Szeretics István, 897.

Szerszámok, 407, 415, 440, 441,

531, 547, 587, 659, 713 ; 1. az

egyes sz. alatt.

Szete (falu), 566, 568, 571.

Szetey Mihály, 568, 571.

Szigethy Márton szemlemester, 89.

680, 796.

Szigeti tó (Tihanynál). 912.

Szigetkz, 187, 274, 425.428,430.
541, 636, 740. 702.

Szigetség, 683.

Szigetvár, 96, 142, 146, 149, 187,

236, 242, 252, 333, 381, 410,

603, 621, 635, 657, 661, 782,

683, 686, 731, 733, 754, 781,

782, 805, 812, 824'. 881, 917.

Szigliget, 656, 697, 752, 907.

Szíj János, 433.

Szíjártó István, 625.

Szikra István, 817.

Szikszay Imre jezsuita, 454.

Szikszó, 9.

Szilágyi György fhadnagy, 125,

790. 792.

Szilágyi János hadbiztos, 424. 437.

460, 563.

Szilézia, 188. 330.

Szilvás (falu), 827.

Szily György fhadnagy, 129, 173,

611, 619, 025, 714, 760, 847,

891. 899, 949, 950.

Szily György önkéntes. 361.

Szily István önkéntes, 362.

Szily János önkéntes, 541.

Szily Márton hadnagy, 464, 504,

517, 634. 942.

Szily Mihály, 423, 424.

Szily Zsigmond Soprony vm. es-

küdt, 894, 925.

Szimö, 493, 618.

Szina, 9.

Szinay Mihály (András) ezredes,

4, 62, 398, 406, 432, 443. 465,

466, 467, 468, 472. 476, 478,

479, 486, 487, 490—492, 494,

497—501, 508, 509, 523. 524,

534, 536, 551, 552, 574. 575,

579.

Szinesi {?,z6Tíeú) puszta, 741— 743.

Szinka György, 443.

Szirmay András a korponai tör-

vényes tábla elnöke, 938.

Szirmay István br. 491.494. 526.

528.

Szluha Ferencz érsek-újvári prae-

fectus, cartelabiztos, 31, 32. 199,

200, 202, 212, 213! 230, 256,

257, 260, 439, 440, 443, 444,

446, 448, 451—455, 471, 473,

479, 481, 486. 490. 502. 504,

506. 523. 526—528. 538, 539,

.'•i4I, 543. 544. 551. 552. 557,

566. 596, 597. 608. 612, 614,

024, 629. 638, 650. 652. 700,

707. 708. 730. 735. 739. 752,

753. 757. 784. 785. 79'5. 811,

855.
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Szobi Farkas föhadnagj% 503, 506.

Szoholszky Sándor pestmegyei es-

küdt. 213.

Szokolay Györgync (Doctor Zsu-

zsanna), 607.

Szokolay (Szokoly) István fhad-
nagy, 435, 72;í.

Szólát, 902.

Szólások, 1. Közmondások, Szálló

igék a.

Szolcsán, 445. 448. 463, 465, 468,

555, 572.

Szolyalegcnyek, falu helyett hadba
álló, — 324.

Szombath András páter, 710.

Szombathely (Vas vm.), 139, 155,

182, 183,' 185, 188, 268, 290,

291, 296, 299, 300, 302—306,
310, 314, 316—318, 337, 338,

340, 346, 349, 351. 353, 355,

359, 374, 400, 599, 601, 622,

639—642, 645, 646, 679, 706,

707, 714, 721, 724, 727, 728,

736, 738, 748, 753, 756, 788,

797, 800, 813, 815, 816, 818,

819, 826, 829, 833, 836, 844—
847, 850,855,859.871,894,960.

Szombathelyi Ferencz alezredes,

636, 639.' 690, 784, 799, 833, 834^

Szombathelyi franciscanusok é'n is-

potály. 139.

Szombathelyi Gáspár alezredes.

427, 448!

Szombathelyi György, 360
Szombathelyi János, 640.

Szombathely pallosjoga, 606.

Szomód, 402, 597, 684, 685, 688,

720.

Szomolány vár, 65, 455, 462, 479,

530, 548.

Szomorfalva, 559.

Szondeczki, 1. Lubomirsky a.

Szöcse, 268.

Szöcs György rnagy (1. Szcs),
570.

Szöcs Istók, 524,

Szöcs Márton, 947, 9.^9.

Szödi Mihály tatai molnár, 400.

Szke János, 552.

Szke Mátyás, 960.

Szke Mihály iá., 92.

Szke Mihály if j. Eszterházy Antal
titkára, XII., 172, 463, 482, 568,

578, 582, 592, 614, 632, 647,

650, 704, 720, 725, 729, 739.

791, 798, 802, 866, 948.

Szke Mihályne. 815.

Szke Mihály étekfogó. 396. 766.

Szke Mihály szabó. 552.

Szke Zsuzsanna (özv. Tiborcz

Jáuosné). 815.

Szökevények, 32, 46. 266. 314. 406.

436, 524, 537, 538. 567. 573.

582, 600 ; — és a hadállítás,

324 ; — vallatásának mintája.

385 ;
— 1. Kóborlók. Lézengök a.

Szllk, 356. 575, 576, 598, 612.

618.

Szllmívelc's megoltalmazása, 14S.

150, 166, 170, 171, 224, 225.

282, 573, 574, 579, 585. 641.

656, 660, 665, 666. 678. 690.

693, 731. 755, 756. 773. 774.

783, 848. 858. 934.

Szlls, 1. Zelyüs a.

Szllsy Gáspár pozsonj-i szolga-

bíró, 510, 519.

Szllsy Ferencz titkár, 422.

Szllsy János rab, 212—214.
Szllsy József. 572.

Szllsy László hadnagy. 619.

Szllsy Péter, 361.

Szllzö katonák, 429, 939.

Szny (Ó-). 400. 402. 747. 844.

Szörényi Zsigmond nyitrai kano-

nok, ez. püspök. 526. 575.

Sztraka Imre rnagy. 731.

Sztropkó, ^>lb.

Szúnyogh Gáspár br., 491. 514.

Szányogh Gáspárné, 556.

Szúnyogh László br., 559.

Szcs (Szcs) György kapitány.

utóbb rnagy. 441, 495. 57u.

577.

Szüret, 58. 224, 418, 447. 57!).

756 ; 1. Szöllmívelés a.

Szüretre oszló hadak. 787. 790.

T.

Tabajd. 401.

Táblák. 1. ítéltáblák a.

Tábori jelek, 33. 34, 36; — lel-

készek. 533 ; — rszolgálat. 35

—

37 ;
— székek. 449.

Tábornokok, köznemesek. TV . \
—

— mágnások. III., IV.
Tácz (község), ii07. 965.

Tafoták, 348. 834.

Takács András esztergomi tiszt-

tartó, 401.

Takács Ferencz, 937.
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Takács György csallóközi gond-

visel, 509.

Takács György önkéntes, 361.

Takács György zászlótartó, 411.

Takács István, 361.

Takács János, 68:!.

Takács Pál, 888.

Takácsi (község), 418.

Takarmány, 340, 460, 467, 485-

494, 497, 502, 505, 508, 512,

519, 522, 596, 632, 651, 662,

700, 716. 726, 793, 810. 900.

930, 1. Abrak, Széna stb. a.

Takaró András, 618.

Takarók, 204.

Taksony puszta, 508.

Tal (= Mária-Thal). 855.

Talaha (Thalaba) ilfaít Eszterházy
Antal fhadsegéde, 49, 106, 449,

450, 534, 537, 538, 594, 600.

614, 632.

Talaha Mihály kapitány. 404.

lallér György, 894.

Tallérok, 1. ímperiálisok. Pénz
stb. a.

Tallián Ádám, 434.

Tallián Anna asszony 847.

Tallián Sándor, 7, 651, 652, 709.

Tallián Sándorné, 429, 621.

Tallós (község), 455, 458, 459.

546.

Tállya, 283. 593,

Tamás inotai szrszabó, 934, 935,

937.

Tamási fközség), 610. 617, 903,

960.

Tamocsi Bálint, barsi szolgabiró,

449.

Tanka János, 570.

Tanka Pál, 550, 570.

Tanyi Imre komáromi szolgabiró,

413, 418, 438.

Tanyi János szolgabiró, 650.

Táp (község), 608, 709, 710, 795,

873, 915.

Tájn-Szent-Miklós, 1. Szent-Mik-
lós a.

Táplánfalva, 731.

Tapolcsány, 584, 1. Kis-, Xagy-
Tapolesány a.

Tapolcsányi nev tiszttartó, 589.

Tapolcza (Gömörben), 411 ; —
(Zalában). 662. 699, 752. 775.

804, 871, 883, 950.

Tapolczafö, 873.

Taraczkok, 29, 55, 67, 70, 229.

235, 240, 242, 244, 385, 457.

504, 511, 513, 517, 520, 530.

534—536, 544, 545, 569, 574.

594, 608, 614, 625, 655, 677.

705, 712—714, 760, 767. 778.

781—784, 789, 790, 838, 846.

923, 1. Ágyúk, Mozsarak a.

Taraczkok öntése. 311.

Tárcsa fürd, 714, 1. Saványó-
víz a.

Tardoskedd (Taroskegy) 9, 28. 476.

506, 507. 553. 592.

Tarján (helység), 402.

Tarján nev tiszt (Tarjányi "/).

428.

Tárkány (helység), 408.

Tarnóczy István, 399.

Tarnóczy Mihály hadnagy, 407.

Tarnóczy Miklós örnaffj 407, 419.

457,

Tárnok (helység), 383.

Tarsoly Kata (özv. Czifrus Pálué).

892.

Társzekerek, 73, 1. Szekerek a.

Tasnád, 9.

laszár (község), 563.

Tata vár és várOs, 73. 187, 289.

295, 318, 351, 352, 400, 406.

413, 429, 437. 439. 441, 442,

496, 518, 585, 592, 609, 682. 684.

706, 721, 766. 832. 852, 856.

Tatai molnárok, 400.

Tavarnok, 471, 514, 552.

Tavasz Eva (özv. HajnokJánosné).
708.

Taxák behajtása. 211. 1. Impo-
siták a.

Taxás nemesség hadi adója, 326.

816; — hadiszolgálata. 411.

Tégla Mihály, 906.

Tegyey Ferencz, 737.

Tehenek, 319, 320. 450: 1. Szar-

vasmarha a.

Tekenös béka, 430.

Telegdy György ezrede. 442.

Téli ellátás és elszállásolás. 1. Ha-
dak a.

Telepítések, katonák telepítése. 322

.

Temesvár. YIL. 398. 622.

Temesy nev tiszt. 433.

Temetések. 540.

Temetvény vár. 68. 69.

Tent Mihály rnagy. 440.

Terehes. 59.'

Terek, pálos. es. tábori pap. 301.
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Természetben való adó, 210, 211.

Terstyánszky Ferencz, 759.

Terstydnszky (Tersánszky, Tres-

tyánszky. Tersánczki stb.) Ist-

ván kapitány. Esztex'házy Antal
hadsegéde s testr|)arancsnoka,

utóbb alezredes, XII., 445. 448,

449.452, 463, 465, 471, 475,

477. 517, 526, 572, 599, 600,

608. 615, 619, 621, 672, 677,

687, 714, 721, 724, 734, 751,

759. 789. 798. 804, 810, 811,

814. 816. 819, 820, 829, 834,

836, 845, 847. 851— 853, 856.

858. 859,

Testürcsapatok, 147. 157, 160, 196,

220, 247. 268. 307, 445. 449,

450, 452, 462. 463, 485, 503—
505. 512. 523, 525, 554, 584,

585. 684. 686, 691. 697, 702,

724. 746. 754. 755. 761, 767,

772, 809, 817, 823.

Teskdnd. 363.

Teszenfai hadnagy, 839. 1. Teten-

fai. Tössénfay a.

Tesze'r. 734.

Te't (Téth. (lyör vmben). 426. 551,

637.

Tétenfai János hadnagy, 438, 1.

Teszenfai a.

Tétáiy, 766.

Teveli) Zsigmond szolgabiró, 616.

Tíieresztén György, 361.

TJioma István, 581.

Thoroczkay István tábornok. IV.
Thöhölii Imre fejedelem. »kurucz-

király.« V., VI., 76, 353, 359.

Tliiiköli) István gf., V.
Thökölij-javak, 76. 77. 582, 593, 729.

Tltökölj Katalin gfn (gf. Eszter-

házy Ferenczné), V.. VI.
Thökülij Mária gfn (gf. Nádasdy
Istvánná. ut(')bb Toumon Henrik
gfné). 419, 420. 613.

Tli ó7.-ó7^- rokonság, 514.

Tlinróczy Gáspár ezredes, 69, 72,

419, 432, 434, 437, 455, 480,

481, 507, 509, 511, 515, 521,

526, 934, 536, 539, 542. 551,

553, 558, 576.

Thnróczy János hadbiztos, 489.

500.

TItúry Benedek, 545.

TJiáry Katalin asszony. 690.

Thúryne' asszony. 711.

TJturzó Borbála. 432.

Thurzó György nádor, V.
TJiurzó-ivadékok, V.
Tiborcz János özvegye (Szke Zsu-

zsanna). 815.

Tiettmaninger József csornai pré-

post, 688.

Tige br. (Báron Tiss) cs. tábor-

nok, 252. 805.

Tihany. 415. 420, 421. 431. 871.

894. 906. 910—913. 926. 938. 953.

Tihanyi apát. 111. 415. 420, 431.

633. 755. 871. 878.

Tihanyi jobbágyság adójának sza-

bályozása. 910—913.
Timon István szolgabiró. 528.

Tincs András rab. 967.

Tinfa (lengyel pénznem). 342.

Tiss, 1. Tige br. a.

Tisza (folyó), 289. 480. 498. 531.

549. 683.

Tisza-Duna köze. XVI.
Tiszamelléki hadak, 149 ;

— ki-
váltságos helyek. 325.

Tiszántúl, IV.
Tisza-VJhely, 9.

Tisztek dicsérete. 53.

Titkos írás, 309, 376, 685, 744.

754 ; 1. Jeles írás a.

Titkos írás kulcsai, 388—391.
Tizedek, 178, 180, 223, 356, 357.

883. 902, 1, Dézsma a.

Tokaj. 116.

Tokaji bor. 462.

Tokod. 398. 402.

Tóköz, 110, 368. 374, 409, 525.

604. 606. G23. 661. 688. 692.

710. 739. 740, 744. 745, 751.

791. 805. 811. 878. 897.

Toldy Mihály fhadnagy. 929. 031

.

Tolna (vármegye), 4, 84. 85. 109.

129, 146, 156, 161, 187, 217,

218. 219, 252, 269, 272, 347,

364, 404^ 405^ 435, 611, 626,

629. 635, 636, 649, 663, 665,

666, 679, 682. 685. 689, 690,

762, 805Í 841, 849, 872, 887,

890, 899, 903, 918. 931—933,

936, 953. 956. 957.

Tolvajlás büntetése. 8.

Tolvay Gábor br. kir. itélmester.

hadi fogoly, békeközvetítö, 276.

279. 294. 300. 303, 304, 308,

312—315, 318. 367. 829.

Tomas Benedek rab. 966.

Tombászok. 395. 438. 440. 1. Mal-
mok a.
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Toposné, 780.

Tordnyi Pál sümegi alkapitány,

perceptor, 196.

Torda Györyy, 404.

Torkos István föhacinag'y, 902. 903.

Torma Istvdn (Tliorma), fhad-
segéd. 347, 488, 523. 648, 650,

726, 759, 784, 845, 848, 854,

855, 858, 865.

Tormásy Ferencz puskaportör-
mester, 162, 906.

Torna (vármegye), 192, 403.

Tornócz, 59. 63, 508, 509, 539, 551.

Toroczki (?) lakosok, 500.

Toronyi László alezredes, 496, 518,

635, 643, 894, 895, 930.

Toronyi Pál zalai viceágens, 679.

Tót Andor szolga, 656.

Tótfalusi sziget, 143, 623, 637,

646, 669.

Tóth György cselei lakos, 948.

Tót- Györk, 565.

Tóth Ferencz, 886.

Tóth György gyri szolgabíró. 401,

612, 721.

Tóth György rsi ispán, 619, 638,

656, 659, 740, 795.

Tóth János fhadnagy, 427, 430,
466, 467, 473, 475, 480, 518.

Tóti, 697, 702, 895, 1. Lengyel-
tóti a.

Tót Istrán, 618, 929.

Tót-Keresztúr, 74:7.

Tót-keszii tábor, 44, 46, 49, 50,

53, 54, 57, 66, 72, 562, 579.

Tót Mihály katona, 401.
Tót Miklós csepeli lakos, 948.

Tót Miska jobbágy. 701.

Tót jMtensek Morvaországnak, 560.
Tournon János (Henrik) gfné
(Thurnóné, Thököly Mária gfnö),

419, 420. 613, 627, 646,' 667,
670, 790, 802, 835.

Töltények, 612, 616,713,737.747,
789. 826. 882.

Tömlöcztartó, 203.

Tömörd, 828.

Törje (Törgye). 1. Trje a.

Török, 1. Terek a.

Török András (szendrei) udv. vice-

kapitány, 547.

Török háborúk. 329.

Török István (telekesi) ezredes,

senator, 90. 110, l32, 148, 159,

174, 203. 253, 267—269. 274,

304, 396. 399. 402, 407. 41 1!

416. 422, 428, 429. 432. 434.

436—438, 453, 456, 466, 482,

485, 496, 520, 521, 526, 540,

602, 605, 606, 611, 619, 620,

623, 625, 627, 631, 635, 636,

638, 640, 644, 651, 652. 654.

657, 658, 667, 67lj 676, 685,
688, 691, 692, 693, 695, 699,
702, 704, 710, 719—721. 742—
747, 749—753, 756. 758, 759,
762—766, 772, 776, 778. 783—
785, 788-793, 795, 797. 801.

802, 805—811, 813—815.817—
819, 822—826, 828, 829. 831—
835, 837, 838, 844, 847, 849,

851, 856, 861, 862, 864, 865.

877, 897, 925, 930, 952—955.
Török Jancsi csatlós. 895. 953.

Török Juliánná (özv. Hevenyessy
Jánosné). 673.

Török kereskedk, 398, 467, 487,
500, 622, 630, 639, 641. 647.

708. 964; 1. Kereskedk a.

Törökország, XIII.. 664, 785. 909.

Törökök. 297. 301, 398. 487.

Török rabság, 924.

Törvénykezésrl ónodi végzés. 962

;

1. ítéltáblák a.

Tössénfay János hadnagy. 931
;

1. Tetenfai, Teszenfai a.

Ttésy János hadnagy, 173. 403,
675.

Tradcnsfelt svéd ezredes (de Lé-
vén), 249.

Trajber György szombathelyi
postamester, 642.

Trencsény (vár), 66, 68. 446. 470,

471, 474. 501. 513, 516. 517.

522, 557, 558, 574.

Trencsény (vármegye), 425, 430.

441, 471, 473, 507, 517, 522,

523, 528, 542, 561.

Trencsényi csata, 225. 306. 752.

754, 757 ; — hírénak hatása
Dunántúl. 232. 233, 234. 237.

306.

Trencsényi György rnaofv. 548.

549.

Trencse'nyi hévvizek. 425.

Trencsényi János, 420.
Trombita. 409.

Trombitások, 397, 1. Síposok a.

Trón vesztett ausztriai ház. 298.

Ttdmon Mihály és Zsigmond ra-

bok. 826.

Túra (Túrja). 565. 567.
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Tárna (Trencsénbeu), 232 j.

Túrócz (vármegye). 281, 289, 424,

425, 449, 450, 464, 466. 484,

488, 502, 507, 511, 514. 516,

528, 529, 548, 574.

Túrócz vmegye esetével való fe-

nyegetés, 126.

Túrócz vármegyeiek elleni per,

192.

Túróczy, 1. Thúróczy a.

Túrós Istók, 949.

lúry László, 815.

Tüds János, 948.

Trje (Törje, Törgye, Türgye),

382, 440. 620, 879, 880.

Tüzel szerszámok, .S79.

Tüzérse'g, 36, 94, 108, 110. 137,

144, 162, 163, 259, 311, 387,

408^ 436, 456, 465, 481, 485,

486, 516, 521, 527, 534, 535,

543, 587, 629, 632, 6«8, 694.

699, 716. 767, 875. 877. 879,

880, 1. Pattantyúsok a.

Tüzérse'gi lovak, 475. 476.

Tüzes golyót \\knj6 mozsarak, 789,

790.

Tzifa, 382.

Tzk (flinta-kö), 207, 387.

Tyúkos György postamester, 553.

U. ü".

TJcalegon, 283.

Ucraina, 246.

Udvard, 72. 504, 539, 547. 589,

592. 1. Új-Udvard a.

Udvari tanács. 328 :
— kamara,

354.

Udvarnak (község), 445. 446. 535.

Ugod, 598, 668,693,717,718.722,
870.

IJgy Erzsébet, 635.

Uj Benedek, 872.

Újfalu (Mosonyban). 1. Xeudorf
,a. ; — (Eába-), 671.

Ujfalnsy Erzsébet br. (özv. Czi-

ráky Lászlóné), 781, 815. 821,

^941.

Uj Hírek fsWiener Blattéi* ez.

>écsi hirlap), ,219, 221.

UJhely, 1. Vág-Ü. a.

Ujkéry János (Bezerédy Imre ka-

pitánya), 228, 243, "750. 769,

,770, 780.

Újlak, 534, 536.

Ujonczok és újonczozás, 252, 312.

412, 414, 436, 670. 694. 700.

,701.714. 1. Hadak kiegészítése a.

Új-Udvard,n%.
Újvár, 1. Érsek-, Német-Ujvár a.

Újvár megye. 1. Aba-Ujvár a. 443.

Ujvárosy István alezredes. 19. 512,

,525, 528, 550.

Ujváry Ferencz hadbiztos, 420.

421. 423. 425. 431. 607. bl3.

,654. 908.

Ujváry Gergely apát. 613.

Ijváry Imre, 935.

Ujváry János szolga, 560. 642.

Ujváry János tápi ev. prédikátor.

915.

Ungvár. 316. 496.

Unyom. 1. Kis-. Nagy-U. a.

Uradalmak, 44. 356. 357. 506, 530,

547. 582. 585. 586, 592. 630;

1. Fiscalitások és az illet liely

nevek alatt.

Uralkodóház trónvesztettsége. 298.

Urbán Márton rab. 966.

Urbanek Ádám clericus. 455.

Ú)-bér, 356.

Ltí (község), 442.

Utak és útjavítás, 110. 549. 877.

Utak, titkos. — védelme. 29. 35.

Utalvány ellátásra. 54.

Utasítás az érsek-újvári parancs-

nok részére. 27, 33. 34—37 ;
—

a sümegi hadszertárosnak. 162.

163 ;
— a sümegi várparancs-

nok számára. 331— 334. stb.

Uzora (Ozora község). 610. 617.

..625.

Üreg (falu). 549.

röm (Üröny) helység. 398. 622 (?).

Üveg, 688.

Üvegbánya, 425. 884.

Üvegbányászok, 794.

Üveggolyók. 693. 834. 84tj.

Üveggránátok, 311. 386. 747. 754.

789. 884.

V.

Vácz. 484, 485.

Váczi püspök. 287.

Váczy Jrt» OS hadnagy. 410.

Váczy Pál. 361.

Vád, 66. 1. Vág a.

Vadászat, 678.

Vadász Borbély János, 533.

Vadászkürt, 454.
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Vadászok, 755.

Vadén {^=:'Weiien-- Yécleny), 4o3.

Vadkert, 9. 479.

Vág (folyó), 27, 58—60, 62—69,
72. 73. 78, 137, 255, 262, 330,

430, 450, 453, 459, 461, 495,

497, 498, 503, 505, 509, 522,

527, 528, 530—532. 536, 538—
542, 544—546, 548, 549, 551,

552, 554, 557—560, 567. 569,

570, 573^ 575—577, 579, 581—
583. 589, 592, 625, 633. 656—
658, 706! 835.

Vág (kel Sopronyban), 665.

Vága, 69. 70.

Vág-Duna, 448.

Vág-melle'ke, XIII., 562.

Vágmenti hadjárat, IX., 40, 43,

62, 316, 317, 328.

Vágómarha, 419, 420, 423, 1.

Marha, Mészárosok a.

Vág-Szerdahely, 66.

Vdg-ÚJhely, 68, 69, 456,458,461.
467. 574.

Vág-Vecse (Vecse. Becse), 522.

Vágvide'k, XVI.
de Vaimbruch, 1. Gugkel a.

Vajda András ezredes, 527, 530,
575.

Vajda Jankó, 945.

Vajdai Pe'ter, 887,

Vajka (helység), 507, 542.

Vajka János, 520.

Választófejedebnek, német — ara-

nyai. 341.

Valkháza, 540.

Vallatási schemák, 385.

Vallovics Mátyás clericus, 455.

Valosovics praefectus. 405.

Valstein, 1. Wallenstein a.. 328.

Váltságdíjak, 200, 213, 258, 259.

Valuta-rendezés, 284, 341, 342.

Váll) János hadsegéd, 560.

Vámos (Gyrben). 427. 938—952,
961.

Vámosfalu, 569.

Vámosfalvak, 510.

Vámosut, 510.

Várady Mihály, 618.

Várasd. 366.

Várasdy Ferencz kapitány. 486.

522, 548, 694.

Várerödítések, 54—55, 156, 332.

489. 692. 713, 716. 883 : — ti-

lalma a fegyverszünet alatt, 281.

282.

Várfeladások, 32. 56, 57, 653, 764.

765.

Varga Ferencz, 200.

Varga György, 873,

Varga János, 360.

Varga Mihály, 519. 651, 667, 897.

Várlerontások, 659, 667, 671.

Vármegyék elvesztett pecsétjeinek
érvénytelenítése, 131, 134, 136.

Véirmegyék és a hadak ellátása,

206, 263—272.
Vármegyék felkelése, 8, 319, 325

—

328. 344. 403, 408, 409.

Vármegyék, hadállítás és — , 320—
322.

Vármegyék sérelmei, 85—87, 91.

95. 108.

Vármegyék tiltakozása a pozsonyi
országgylés ellen, 143, 150

—

154.
'

Vármegyék zsoldosai, 4, 81, 91.

117, 270—272.
Véorosi rend közönyössége a köz-

ügy iránt, összeírása és adózása, 6.

Városok, 1. Hajdúvárosok, Szabad
és királyi v. alatt.

Várostromok, 282.

Várörségek, 28. 338, 363—365,
881—884.

Véir-Palota. 1. Palota a.

Varró István, 874.

Va7-ró Mihály, 860.

Varsányi István, 945.

Vártüzérség, 36, 1. Pattantyúsok.
Tüzérség a.

Várvédelem, 28—30, 334. 764,

765, 880.

Vas. 216, 474, 518, 581,623,631,
648. 693, 784, 899.

Vaságyúk, 385. 386.

Vásárhely (Somlyó-). 635. 873.

Vásárlielyi, simoutornyai hadbiz-
tos. 717.

Vásárhelyi István, 885.

Vásárló biztosok. 194.

Vásárok, 45, 408.

Vásáros-Dombó, 136.

Vásárát (község), 569.

Vasas szekerek, 467.

Vas-fazekak, 933.

Vas-golyók, 386. 1. Golyók a.

Vas-hajók, 442.

Vas-macskák. 410. 439. 442.

Vasony (Xagy-, Yázsonykö, vár).

128. 145. 626, 653, 674, 691,

756. 844. 848—850, 853, 889^
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891, 894. 897. 901. 904—907.
909, 915—919, 922, 923, 1.

Nagy-V. a.

Vdsonyi János fhadnagy. 434.

907.

Vass Ferencz, 691.

Vass János, 871.

Vass Miklós verebélyi tiszttartó,

444.

Vass Péter postamester, 906.

Tass Tamás, 670.

Vasvár, 807, 822.

Vasvári káptalan. 133. 134. 740.

Vas vármegye, 4. 84. 85. 109, 119,

133. 154. 160, 181. 182. 187. 217,

218, 219, 267. 268. 272, 303. 308,

367. 369. 370. 396, 400, 403,

404. 410. 413. 415, 416, 421.

424. 426. 562, 605, 606, 615,

621. 622. 639. 640, 644. 647.

648. 650, 654, 656, 657, 659,

661. 671. 675. 686. 688, 690.

707. 711. 717. 718, 726, 736,

737, 744, 748. 752, 753J 766.

767, 770, 771, 786, 791^ 793,

809. 815. 825. 831, 832. 835.

836, 844, 850. 862. 870. 872.

876. 887. 967.

Vasváry Gergely roliouczi tiszt-

tartó. 424, 823.

Vaszar, 414, 431, 874, 915.

Vászon, 196, 197, 206, 1. Fehér-
nem a.

Vath, 751. 768.

Vay Ádám, 15 j.. 438. 468.

Vázsony, 1. Yásony a.

Vecse (Becse, Vág-Vecse). urada-
lom, 59, 519, 522, 588.

Vecsey Mihály, 870, 871.

Védeny, 1. Vadén.
Védlevelek, 130. 209, 211, 222, 223,

241, 243, 301, 303, 304, 395—
398. stb. stb.

Végházak, 366. 437.

Véghelyi (Yechelius, Yéglielius,

Viclielius) András rnagy, 832,

856, 905.

Véghelyi Dezs veszprémi alispán,

xviii.
Véghelyi (Vighelius. Yiczelius).

János, 584, 629.

Végh Jí/H OS hadnagy, 547. 690.925.
Veiden orosz ezredes, 249.

Vékás Márton, 361.

Vékony János, 411.

Velenchei nev zászlótartó. 541.

Velenczei János hadnagy. 637.

Velstamius. 1. Wallenstein a.

Veneczk (Vönöczk), 702.

Vép, 706. 764. 792,

Vérárulás büntetése, 10. 11. 1.

Hazaárulók a.

Verhó, 69, 467.

Verebély, 9, 443, 444.

Veres, 1. Vörös a. is.

Veresegyház. 565.

Veres Gergely. 620.

Veres Jánosné, 415.

Verlain Miklós rab. 966.

Verpelét, 9.

Vértes hegység. 783.

Vértes- (Bakony-) Szombathely.
677, 678.

Vesz2)rém, 129, 367, 395, 550.

621—623, 637, 662, 672, 678.

699, 708, 726. 739. 760, 788.

839, 840. 842. 845—847. 849.

850. 852—855, 857—860. 862.

890, 891, 896^ 898, 907, 919.

927^ 932, 936. 942. 944. 947.

948.

Veszprém várának fölszerelése.

386—387.
Veszprém (vármegye). XVIII.. 4.

6. 8, 15, 84. 85. 109. 120. 130.

149—151, 161, 217—219, 268.

272, 405. 409. 413. 416—418.
420. 423. 427. 432, 440. 615.

624. 629. 636. 638. 643. 651.

654. 659, 661, 674, 677. 678.

687. 688. 693. 697. 698, 701.

709. 717. 725. 729. 732. 734.

739. 752. 783. 789, 801. 803.

818. 820. 834, 835. 841. 842.

844. 846. 847. 853. 855. 860.

872. 876, 886—888. 894. 897—
901. 905, 908. 914. 920. 926.

928, 934—938. 940. 943—945.
947. 952. 953. 959. 961. 964.

Veszprémi káptalan, 217. 803. 839.

916. 940. 944, 961. 963. 965.

Vezekény, 473. 546. 583.

Viasz, 396. 620.

Viczay Ádámné br. asszony. 747.

Viczay Teréz kisasszony. 484.

Viczelius, 1. Véghelyi a.

Vida Gergely, 895, 896.

Vígh János hadnagy. 636. 829.

Vihnye fürd. 538.

Vilmány, 9.

Viloklave József rab. 966.

Villonya (község). 930—938.
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VinJder, 1. AVinkler a.

Virágh Ferencz éleim, biztos. 540.

731, 743. 861, 960.

Virágh Pál, 874.

Yis (község), 124, 728.

Visegrád , 455, 495.

Visnyay (Vicsnyay, Visnyei) Mik-
lós, semptei tiszttartó, 450, 467,

471, 473. 493, 507, 541, 579,

625, 633, 650, 673, 700.

Vissenacque Sándor bi*. (Visnyák)
lovas-granátos ezredes, 481, 512.

Viszlay brúnúczi tiszttartó.

Vitárius fegyverhordozó, 490.

Viza János ez. püspök, kalocsai

nagypréj)0st. békebiztos. 502.

514.

Vízkelet, 518.

Vizkeleti) József zalai szolgabiró,

197, 198.905,906.926,928,953.
Vtzkeletijne' (az öreg —), 785.

Vizkeletyné özv. (Szegedy Juli-

ánná), 738.

Vízköz, 450, 455, 505—507. 510.

530. 541, 583, 625, 636.

Vízváry János, 732.

Vizy Ferencz, 616.

Vlassich János (Wlassich) tolnai,

baranyai alispán. 364. 397, 629.

663, 666, 841, 849, 872.

Vojnovics br. úrfi. lovastiszt. 482.

Völcsej (Sopronyban), 125.

Vó'nöczk, 1. Veneczk a.

Vörös, 1. Veres a.

Vörös-Berény, 936, 946.

Vörös Ferencz áruló hadbiztos.

314. 315.

Vöröshegy (Trencsényben). 461.

Vörös János hadnagy, 907.

Vöröski uradalom. 44. 506, 547,

630.

Vöröspénz, 193, 400, 407, 408. 409.

431, 433, 469, 532, 562. 1. Réz-
pénz a.

Vörösvár (Veresvár, Pilis vmben).
622.

Vrtaricsné asszony, 519.

W.

Wallenstein (Valdstein. Velsta-
mius). 328. 330.

de WeÍ7ihruvh GÖgkell (Crugkell)

Ct. P., hadbiztos. 351. 926.

„J\^ener Blattéi" \nr\ai) kritikája,

221.

Winkelmann (Viuklmon), 520.

Winkler András kispap, 555.

Winkler Vilmos (Wynkler) ezre-

des, 435, 455, 456, 461. 405.

483, 507, 510, 512, 525.

Wlassich, 1. Vlassich a.

Wolfccrt Ádám (Bolforth) ezredes.

144, 204, 268, 269, 353, 358—
360, 409, 417, 437, 519. 605,
615- 6I9! 62lj 650, 688, 705^

706, 708—710, 716, 719—722.
725. 730, 736—740, 742, 744.

747, 758Í 759, 763, 765, 766.

776, 778—780, 783, 790. 795.

797, 801, 805, 810—814. 819.

820, 824, 828—830, 832. 835—
839, 841, 844, 845. 847. 849.

851. 86h

z.

Zab, 194. 319. 1. Takarmány a.

Zádory Mihály, 578.

Zala-Apáti, 11?>. IIA. 777— 779.

863—865.
Zala-Egerszeg, 195, 196, 858.

Zalacár, 110. 129. 613, 620. 670.

678, 871. 877. 891, 927, 928.

956. .

Zala (Szála) vármegye, 4. 84. 85.

95,96, 106, 109. 124. 160. 187.

195, 196, 217, 219, 235, 242.

268, 272, 406, 408. 416. 424.

427. 429, 435, 440, 442. 622.

631. 632, 634, 639. 645—649.
653, 657^ 662, 675. 676. 678.

679, 686, 690Í 697. 702. 711.

713, 727, 733, 744. 752. 755.

757, 759, 772, 779, 780. 783.

789—791, 804Í 806. 814-817.
820. 829, 830, 836, 842. 854.

855, 858, 860, 864, 865, 872—
874. 876, 879, 885—887, 892—
895. 899, 900, 905. 906. 926.

928. 950. 953. 956. 959.

Zala vármegye = > Szaladj* vár-
megye, 96.

Zala vize, 382.

Zámoly (helység). 429. 439. 704.

Zámolyi György zászlótartó, kapi-
tány. 402. 412. 458. 465. 634.

775.

Zana György ezredes. 145. 916.

917. 947.
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Zaua István fhadnagy. 141. 142.

Zarnapata orosz helység. 246.

Zászlók, 197, 242, 244, 248. 249,

338. 344, 348, 453, 457, 535,

601, 650. 714, 770, 783, 784,

791. 846, 859.

Zászlótartók büntetése. 348.

Zavar, 1. Szavar a.

Zay Lörincz br. senator. 578.

Zehegény, 433.

Zeke István, 223.

Zelle, 537, 1. Sellye a.

Zelman János rab. 966.

Zelyüs (?), 9, 1. Szöllös a.

Zemlényi prépost. 433.

Zemplén vármegye, 284. 551. 567.

577.

Zene, 1. Zenészek, Síposok a.

Zenészek, 535, 1. Síposok a.

Zichy Imre gf., 430, 843, 844.

Zichy Imréné gfné. 439, 691.

Zichy Istvánné gfné, 437.

Zichy Fái gf. gyri kanonok, Rá-
kóczi udv. papja. 640. 654, 698,

725. 727,

Zilay Ferencz zászlótartó, 422,

Zidy Mihály, 482.

Zinzendorfné (Czinczindorfné)

.

184. 579.

Zohoky György, 200.

Zobor. 526, 731.

Zólyom vár. város. 9. 40, 79.

Zólyom (vármegye). 281. 288, 548,
567. 589.

Zólyomi István, 738.

Zólyomi ütközet, VIII.
Zolota (lengyel pénz). 341.

Zoveszky Venczel rab. 966.

de Zögen svéd ezredes, 249.

Zrínyi család birtokai.

Zúgó (Tata és Komárom közt). 429.

Zs.

Zsámhék, 211. 397. 442.

Zsámhokrét, 551.

Zsankó Boldizsár somogyi alispán,

123. 626.

Zsebeház, 616. 747.

Zsid, 754. 755. 892.

Zsidány, 1. Horvát-, Német-Zs. a.

Zsidók'. 492, 598, 638, 655, 657,

658. 662. 684. 723^ 765, 815,

817. 834.

Zsilíz, 449, 490.

Zsinórok, 198, 206. 601.

Zsoldlrszállítás, 2 1

.

Zsoldosok. 4. 11—13, 25, 81, 117,

167. 169. 195, 197, 214, 221,

266, 270—272, 315, 398, 409,

432, 514. 516J 522, 548, 562,

567^ 573. 638, 662, 674. 676,

711. 727. 943.

Zsolna. 476. 518.
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