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VISSZAEMLÉKEZÉSEI A XVIII. 
SZÁZADBÓL 

„Én Lipthay András jóllehet testi sulyos nyavajában, de 
elmémben fris és egésséges lévén teszek illy rendelést Kegyel-
metek elött ... " 1 Ezekkel a szavakkal kezdte végrendeletét 
1714. szeptember végén, az akkor hatvanhatodik évét ta-
posó öreg huszár, akinek teste megfáradt ugyan a több év-
tizedes katonaélet során, de szellemi ereje töretlen maradt. 
Ezt bizonyítja az l7IO-es évek elején írt Emlékezete,2 melyet 
több mint két és fél évszázaddal születése után, most először 
vehet kezébe az olvasó. 

Lipthay András személyét inkább csak az irodalomtörté-
nészek ismerték versei révén. 3 Alakjáról Nagy Iván múlt 
század közepén megjelent genealógiai munkájából tudjuk a 
legtöbbet, katonai tevékenységérőr pedig Reizner János és 
Thaly Kálmán munkáiban · 'találhatunk néhány adatmor-
zsát. 4 ~ 

Lipthay András egy későbbi, az esztergomi káptalan előtt 
lefolytatott életkorvizsgálat szerint l 649-ben született. 5 Apja, 
Lipthay György, Léva várának kapitánya. Anyja, Dalmady 
Zsófia, Lipthay György második felesége. A Lipthay család 
az idő tájt jómódú középnemesi família. Birtokaik zöme 
Alsó-Magyarország nyugati részein, Pozsony, Bars és Nyitra 
vármegyékben helyezkedett el. 

A család tagjai kezdettől fogva részt vettek a török hódítók 
elleni küzdelemben. Már a dédapa Lipthay György is, aki 
harmadikként viselte a famíliában ezt a nevet, 1582 körül 
Léva várának kapitánya volt. Fia, Lipthay Imre tovább 
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gyarapította a család vagyonát, s jelentős társadalmi pozí-
ciót vívott ki. Hont és Bars vármegye alispánja lett, az 16x9-
es országgyűlésen pedig Bars vármegye követeként vett részt. 
Később, 1623-ban Bethlen Gábor erdélyi fejedelem pártjára 
állt, s mint lévai kapitánynak a kamarai uradalomra is ki-
terjedt hatalma. Társadalmi pozíciójának erősödését, a kor-
szak bevett szokása szerint, felhasználta vagyonának gyara-
pítására is. Bars, Hont, Nyitra, Nógrád és Zólyom vár-
megyékben több birtokot vásárolt, köztük Zólyom és Dobro-
nyiva váruradalmának egy részére megszerezte a zálogjogot. 
Birtokszerzései, gazdasági és pénzügyi manipulációi oly-
annyira sikeresek voltak, hogy halála után mintegy 30 ooo 
magyar forintot hagyott fiaira készpénzben.6 

Az örökösök folytatták apjuk életművét. István és György 
már kora ifjúságától kezdve részt vett a végvári harcokban. 
Az előbbi Szécsény, míg az utóbbi Léva várának kapitány-
ságát nyerte el. János nevű testvérükkel együtt folytatták 
apjuk birtokgyarapítását is. Bár a legértékesebbnek számító 
zólyomi és dobronyivai· váruradalmi részüktől megváltak, 
de hamarosan megvették a Dóczi családtól Saskő várát, 
majd Pozsony, Mosony, Győr és Hont vármegyékben birtok-
jogot szereztek Baán, Kiliti, Hladomér, Czelestény, Szász 
és Nagy-Lucse helységekben, valamint Gálos, Kondoros, 
Kömle, Radván, Nárad pusztákon.7 

Lipthay György hat gyermekéből öt megérte a felnőtt 

kort. A legidősebb közöttük Lipthay András volt. Kívüle 
jelentősebb történelmi szerepet csak János játszott, aki egy-
házi pályára lépett. Előbb a pozsonyi káptalan társas kano-
noka, később 1715-ben országgyűlési követ. 8 

Lipthay Andrást, a család legidősebb fiúsarját apja min-
den bizonnyal katonai pályára szánta. Gyermekkoráról 
mindazonáltal szinte semmit nem tudunk. Mégis, a XVII. 
századi nemesifjak zömének képzését ismerve feltehető, hogy 
a gimnázium alsó osztályait a gyermek Lipthay András is 
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kijárta. Erre utal, hogy jól tudott írni és olvasni, s mint 
fennmaradt két verse is bizonyítja, tisztában volt a poetika 
szabályaival. (A korabeli oktatás a kisiskolákban kezdődött, 
ahol általában három év alatt elsajátították az írást és olva-
sást. Ezt követte a gimnázium, ahol négy év alatt megtanul-
ták a diákok a latin nyelvtant és mondattant. Klasszikus 
szerzők művei alapján megismertették őket a poétika és re-
torika alapjaival. A legtöbb latin iskolában itt le is zárult a 
képzés.) 

Pontosan nem tudjuk, hogy melyik iskolába adták a leg-
idősebb Lipthay-ivadékot. Pozsonyban, Nagyszombatban, 
Trencsényben, Győrött egyaránt működtek gimnáziumok. 
A legvalószínűbb, hogy Pozsonyba járhatott, mivel a Petrics 
utcában saját városi háza volt a famíliának. 

Ha nem teológiai pályára szánták a nemescsemetét, akkor 
az iskolai évek letöltése után valamelyik főúr udvarába küld-
ték a társasági, udvari szokások, a hadakozás és a politizálás 
elsajátítása végett. A kiemelkedő műveltségű erdélyi arisz-
tokrata, Bethlen Miklós, aki Vergiliust, Horatiust, valamint 
Sallustiust olvasott, a hadakozást megtanulni „Zrinyi Mik-
lós, akkor leghíresebb vitéz magyar ur mellé" sietett.9 Nem 
kétséges, hogy az iskola elvégzése után a fiatal Lipthay And-
rás neveltetése is hasonló mederben folyhatott. Erről a leg-
fontosabb információt Lipthay Emlékezete adja, melynek első 
oldalán a következőket olvashatjuk: „Onnet megh erkezven 
legh inkab Béczben laktunk eö Herchegseginel, mivel az 
Felseges boldogh emlekezetö Leopoldus czasar akkortajban 
vette ell az elsö czasarnét, spanyor király leanyát; arra 
nezve legh inkab az Urak Béczben laktanak. Medön azon 
spanyor király leanyát Béczben hozták, akkoris jelen voltam, 
volt két ezer magyar." (7r) Tudjuk, hogy 1. Lipót 1666. 
d ecemberben vette nőül Margit Mária Terézia hercegnőt, 
IV. Fülöp spanyol király leányát.10 Így Lipthay ekkor tizen-
hét évesen a hercegi kíséret tagja. A „herceg" itt minden 
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bizonnyal Esterházy Pált jelöli, hiszen későbbi birtokjogi 
iratok szerint Lipthay András és famíliája szoros kapcsolat-
ban állt a családdal, s magával az 1681-ben nádorrá válasz-
tott Esterházy Pál herceggel is.11 Természetesen egy hercegi 
udvarba bekerülni megtiszteltetés az egész família számára. 
Ráadásul az Esterházyak udvara akkor a magyarországi poli-
tika egyik központja. A Lipthay családnak persze nem kevés 
anyagi áldozatot kellett hoznia az ifjú neveltetéséért (Bethlen 
Miklós iskoláztatására például apja többet adott ezerkétszáz 
aranynál12), ám ennek fejében Lipthay a végvárak sivár és 
véres valósága helyett a császárvárosban élt, ahol 1666-ban 
egymást érték a fényes táncmulatságok a császári ara tiszte-
letére. Láthatta a gáláns Lotharingiai Károly herceget, 
ainint az özvegy császárnéval, I. Lipót anyjával táncolt.13 
Valószínűleg megcsodálta a császár, ma is ezreket vonzó 
laxemburgi vadászkastélyát. Talán eljutottak hozzá a ma-
gyar rendek szervezkedéséről szóló hírek, hiszen néhány 
nappal karácsony előtt írta alá itt Bécsben Wesselényi Ferenc 
nádor, Zrínyi Péter horvát bán és Nádasdy Ferenc ország-
bíró a rendi szervezkedést megalapozó szövetséglevelet, mely 
évtizedeken át tovagördülő politikai lavinát indított el az 
ország történelmében. 

A Habsburgok és a törökök között 1664. augusztus 10-én 
megkötött vasvári békét követően az elégedetlenség Magyar-
országon rendi szervezkedésben öltött testet, amely 1670 ta-
vaszán egy sikertelen felkelésbe torkollott. Az ezt követő meg-
torlás eleini erővel hatott Magyarország társadalmára. Zrínyi 
Péter, Nádasdy Ferenc és Frangepán Ferenc feje a porba 
hullott, I. Rákóczi Ferenc életét is csupán a csengő aranyak 
mentették meg. Nemesek, parasztok, végvári katonák ezrei 
váltak földönfutóvá, bújdosóvá, akik a Habsburg-ellenes 
kuruc mozgalom bázisát alkották. A császári önkény több 
évtizedes fegyveres küzdelmet indított el, melynek nyomán 
a nyolcvanas évek elejére Thököly Imre a „kuruc király" 
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felső-magyarországi fejedelemségével immáron négy részre 
szakadt az ország. E század vezető magyar politikusai a 
nemzet fennmaradásának érdekében valóságos kötéltáncot 
jártak a két nagyhatalom között. Az oszmánoktól való féle-
lem, mely különböző intenzitással, de áthatotta az egész 
európai közgondolkodást; Magyarországon elsősorban a be-
hódolni vagy ellenállni, olykor feloldhatatlan dilemmájá-
ban csapódott le. E sajátos kettősség, amit lépten-nyomon 
átszőttek a partikuláris érdekek, a Habsburg-politika expo-
nensei előtt jórészt érthetetlen maradt. 

Így történt meg, hogy 1683 nyarán, ha csak egy történelmi 
pillanatra is, a Habsburgok kiszorultak Magyarországról. 
Az ország déli és középső részein a török az úr, Thököly 
Imre felső-magyarországi fejedelemsége éppen úgy az osz-
mánok vazallusa, mint Erdély. A keskeny nyugati ország-
rész, a királyi Magyarország nemessége és lakossága pedig 
meghódolt a török hadsereggel Bécs ellen vonuló kuruc feje-
delmi biztosoknak. Így 1683 augusztusára gyakorlatilag nem 
maradt számottevő magyar fegyveres erő a császár oldalán. 
A Pozsony, Győr és Komárom falai között rekedt vitézeken 
kívül a nyugati határszél néhány kisebb városában és várá-
ban, valamint Lotharingiai Károly herceg felmentő seregé-
nek kötelékeiben készülődött néhány száz magyar Moha-
med fanatikus harcosai ellen. Köztük Vöröskő várában 
Lipthay András lovaskapitány. Alig két héttel a kahlembergi 
győzelmet követően Esterházy Pál nádor pátensében elren-
delte „minden rendbéli hadi tisztségviselőnek, és köz rend-
ben lévő Magyar Vitézeknek . . . hogy ki ki értvén ezen 
parancsolatunkat insurgállyon és Thököly Imre hivségétől 
ell álvánjöjön kegyelmes Urunk eö Felséhe hivségére, azom-
ban adjungálja magát Nemzetes Vitézlő Lipthai András Ur 
mellé."14 

Ekkor Lipthay András már tapasztalt végvári katona. 
Nyolc évig katonáskodott Léva várában, majd 1682-ben, a 
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Fülek vára körüli harcokban, Thököly kurucai ellen küzdött. 
Emlékeit rendezve ezekről az évekről a következőképpen 
vallott: „Az törökkel czatazván es katonaBkodván, Bok szép 
hadi alkalmatossagokban es probákban jelen voltam; hol 
nyertünk, hol veBtettünk, az mint az hadi es katona allapot 
szokot lenni". ( 7v) 

De Lipthay András nemcsak katona, hanem a katonás-
kodó középnemesi réteg tipikus képviselőjeként politikus és 
gazdálkodó egy személyben. A hetvenes években szolga-
bíróként tevékenykedett Bars vármegyében. Ugyanakkor 
számos társához hasonlóan ő is kihasználta a hadi élet legális 
és illegális jövedelemszerzési lehetőségeit. Buda 1686-os ost-
roma idején egy olyan nagyobb szabású marhakereskedési 
ügyletbe keveredett, hogy annak legális voltát egy évvel 
később hivatalosan kellett bizonyítani.15 A többi végvári 
tiszthez hasonlóan ő is hasznot húzott a rabok kicseréléséből. 
Szegedi alkapitányként Csabody András Gyürkiben lakó 
katonáért, aki a „Tömösvári töröknek rabságába esven ... 
edgj Arnót Török rabot adott", akinek negyvenhat aranyban 
megállapított váltságdíját a magyar vitéz fizette meg Lipthay 
Andrásnak.16 

Katonai érdemeiért régi protektora, Esterházy Pál nádor, 
akinek valószínűleg familiárisává lett, 1683 őszén kinevezte 
Sellye és Sempte végházak alkapitányává.17 Lipthay And-
rás - ekkor és később is - mindvégig töretlen Habsburg-hű
ségéről tett tanúbizonyságot. Aulikus beállítottságát minden 
bizonnyal nemcsak birtokainak fekvése motiválta, hanem 
katolikus vallása is, hiszen még a francia fogságban is tanú-
jelét adta meggyőződésének, mikor Budai Jánost a „francia 
kurucok egyik kapitányát" az uralkodó hűségére kívánta 
visszatéríteni. 

Várkapitányi teendőibe meglehetősen hamar beleunt, me-
lyet azzal indokolt, hogy: „Inkab szerettem a mezej táboro-
zást, mint végházban való heverést." ( r4r-v) Hamarosan 
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mezőbe szállt legényeivel és 1684 nyarán már Buda alatt 
küzdött. Érsekújvár, Buda, Nándorfehérvár és a délvidék 
portyázásainak színterei. 

Bercsényi Miklós l 686 végétől Szeged stratégiai fontosságú 
várának kapitánya. Annak magyar őrségét a felvidéki nyit-
rai, lévai, sellyei vitézekből toborozták. Így nem véletlen, 
hogy 1691 decemberében a végvári őrséget jól ismerő Lip-
thay Andrást nevezték ki Bercsényi helyettesévé, aki tisztét 
Bottyán Jánostól vette át.18 Bercsényi Miklós szinte állandó 
távolléte miatt a magyar fegyveresek irányítása a császári 
parancsnokok kezébe csúszott át. Hiábavalónak bizonyult 
a magyar tisztek ellenkezése. Franz Joseph Huyen ezredes 
feltétlen engedelmességet követelt Lipthaytól is, aki némi 
ellenállás után úgy döntött 1693 tavaszán, hogy inkább 
megválik tisztétől. 

Galántán, majd Vízkeleten élt és gazdálkodott tovább 
családja körében. Első feleségétől, Duló Annától három 
gyermeke született, László, Imre és Zsófia. Fiai szintén ka-
tonai pályára léptek és később a császár oldalán küzdöttek 
II. Rákóczi Ferenc ellen. (Lipthay László ott harcolt a pud-
merici ütközetben. Később kapitányi rangban apja szabad-
csapatában szolgált, l 7 l l februárjától pedig a szolnoki ma-
gyar katonaság parancsnoka.19) 

II. Károly spanyol király l 700-ban bekövetkezett halálát 
követően újra kiújult a francia-Habsburg ellentét, mely ) 
hamarosan az úgynevezett spanyol örökösödési háború ki-
törését eredményezte. Ez az esemény újabb fordulatot ho-
zott Lipthay András életében. Csak találgathatjuk, hogy mi 
késztette az immáron ötvenhárom éves katonát e napnyugati 
vállalkozásra. Kalandvágy? A zsákmány? Esetleg az elő
léptetés? Feltehetően mindezek közrejátszottak benne. 

Az viszont tény, hogy l 702. március 4-én alezredességet 
nyert a Gombos Imre vezette huszárezredben.20 Ekkor ösz-
szesen négy gyalogos- és négy lovasezred kiállítását rendel-
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ték el.21 A Gombos-lovasezred toborzási körzeteként Borsod-
és Abaúj vármegyéket, gyülekezési helyül pedig Kassát je-
lölték meg. 

Szervezetileg egy huszárezred létszáma ezer fő, mely tíz 
századra, azaz compániára oszlott. Minden compániában 
egy-egy kapitány, hadnagy, zászlós, őrmester, felcser, írnok, 
trombitás, nyerges és kovács, három.káplár és nyolcvannyolc 
közlegény szolgált. Az előírás szerint a Gombos-huszárok 
vörös nadrágot, kék dolmányt és zöld süveget viseltek. 

( 
Gombos Imre tábornok szinte alig tartózkodott ezredé-

nél, így minden vezetési feladat Lipthay Andrásra hárult. 
Pfalz, Lotharingia, Elzász a harci tevékenységek színtere. 
Portyák, járőrözések éjszaka és nappal. A rövid pihenők 
alatt az öreg huszártiszt leveleket írt, s irányította családját. 
Jó gazda módjára ekképpen utasította László fiát: „Dinnyét 
mind Vizkeleten, mind Veczen eleget vettessetek és az kert-· 
hez jól hozzá lássatok." Hadi nyereségéből is juttatott haza. 
Somody Pál szolgáját 1703 márciusában például „öt kancza 
lóval, s egy tavali bikával" küldötte haza, bár sopánkodott, 
mert mint írta „olyan két spanyor csíkom veszet el mostan, 
a Nemet Taboron bizony az köttöt száz Talléron nem adtam 
volna ... " 22 

A Landau körül I 703 őszén fellángolt harcok során a 
francia csapatok Neustadt városában körülzártak több száz 
magyar és német katonát, akik muníció hiányában hamaro-
san megadták magukat. Ekkor esett fogságba a híres Csonka 
bég ezredes és Lipthay András alezredes is. Négy évvel ké-
sőbb Palocsay György, aki sebesülten kijutott a bekerítésből, 
a Naystadti harcz című históriás énekében örökítette meg 
Lipthay András rabul ejtését: 
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„Ugy Liptay András és többi kapitányok, 
Hadnagyok,jőtisztek, vitéz zászlótartók, 
Rabbá estek, huszonhat ő számok, 
Sokan alább rendő magyarok."23 

Rabságából csak 1 705. január 3-án szabadult Savoyai 
Jenő közbenjárására. Visszatért ezredéhez, de legénységet 
alig talált. Kollonits Ádám már 1704 novemberében arról 
tudósította Erdődy Györgyöt, hogy „aligh vannak Gombos 
régimentyében aligh száz katona találhatik". 24 Magyar-
országról a legénységet feltölteni nem tudták, a rossz ellátás 
és a kuruc propaganda következtében sokasodtak a szökések. 
Ezért nemsokára, hajlott korára és a rabságra hivatkozva 
Lipthay András kérvényezte hazatérését Savoyai Jenőnél. 

Bécs városába 1 706 májusában érkezett meg, s egy hét 
múltán Pozsonyba folytatta útját. Ám ahelyett, hogy máso-
dik felesége, Bucsi Erzsébet mellett élvezte volna megérde-
melt pihenését, önkéntesként szabadcsapatot szervezett, s 
tovább harcolt a Habsburgok oldalán, de már Rákóc~i 
vitézei ellen. Karva, Esztergom, Nagyszombat környékén 
portyázott. Élést vitt Lipótvárra, s ellátta Nagyszombat vé-
delmét. Lipthay András katonái egy részét - emlékeivel 
ellentétben - ugyan más ezredekbe osztották be, de a „Lip-
thay" szabadcsapat 1711 májusáig Pálffy János seregtestében 
harcolt.25 

Az öreg huszártiszt 1 708 tavaszától már nem vett részt 
aktívan a fegyveres küzdelemben. Ezredesi kinevezését több 
ízben is kérvényezte, és valószínűleg 1712 táján megkapta. 26 

Hátralevő napjait Pozsonyban, majd a pestisjárvány ter-
jedése miatt Hegy és Vízkelet községekben levő birtokain 
töltötte. Gazdálkodott, kereskedett, s feleségével együtt ne-
velte Andrisko néven becézett unokáját. Szabadidejében ira-
tait rendezgette, s emlékezéseit vetette papírra. Azt pontosan 
nem tudjuk, milyen célból írta meg művét. Azonban min-
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! denképpen megfontoltan cselekedett, mivel leveleit bizonyít-
hatóan felhasználta az íráskor. 27 

Lipthay András I 7 I 5 őszén hagyta el az árnyékvilágot. 28 

Fiaira és lányára birtokait; az utókorra verseit, s életének 
emlékezetét hagyta. 

* 
Lipthay András alezredes versei és életének emlékezete ( fenntartá a' 
szerző .fi}a Lipthay László) a Hont megye ritkaságait gyűjtő 
társulat ajándékaként 1847. június 25-én került az Országos 
'Széchényi Könyvtárba. Az első öt levélen a naplóíró fiának; 
Lászlónak kézírásában olvasható Lipthay András két verse, 
melyeket franciaországi fogsága idején szerzett. Ezt követi 
a szerző visszaemlékezése, mely Lipthay András saját kéz, 
írása. 

Lipthay Andrást két, fogságában írott verse (Állhatatlan 
vóltát . .. , Leheti istenem ... ) révén eddig költőként tartotta szá-
mon a magyar irodalomtörténetírás.29 Most, az Emlékezet 
megjelenésekor azonban nevét be kell iktatni nemcsak a régi 
magyar prózaírók, de a történeti kútfők sorába is. 

A XVIII. század eleji önéletrajzszerű munkához, Lipthay 
András életének emlékezetéhez több irányból közeledhetünk: iro, 
dalom történeti-művelődéstörténeti, illetve történelmi-had~ 

történeti szempontból. Ez műfajából következik: személyes 
visszaemlékezés, mely egyrészt egy történelmi korszakot mu~ 
tat meg, másrészt egy, a hadi események, politikai tranz-
akciók szövevényében élő, túlélésre vágyó ember sajátos élet-
és gondolkodásmódját. 

A magyar irodalomnak a XVII. és XVIII. században 
jellegzetes prózai formája volt a Lipthay András írása által is 
képviselt visszaemlékezés. Erre az időszakra már több mint 
százéves hagyománya volt bizonyos fikcióellenességnek, s az 



irodalomfelfogás is merőben más volt, mint a mai. Az irodal-
mat hétköznapi szükségleteket, célokat szolgáló tevékenységi 
formának tartották, akár· versről, akár prózáról volt szó. 
A legalább szűk környezetnek való megnyilatkozásra, az 
egyén történelmi szerepének tisztázására vagy a változó ese-
mények leírására a XVI. század végétől kezdve úgy meg-
nőtt az igény, hogy a XVII. század második, s a XVIII. 
század első felét az emlékiratok, naplók korának nevezhetjük 
a magyar prózairodalomban. 

Az emlékiratok, visszaemlékezések két fő típusba sorolha-
tók: az egyik az Istennel való párbeszéd, a soliloquium - a 
vallás által tanított, sőt gyakoroltatott önvizsgálat, az ember 
egész eddigi életét tekintve. A másiknak nem Isten, hanem 
- leggyakrabban - a szűkebb környezet, a család a címzettje, 
illetve valami elmosódott képzetű utókor. (Némely esetben 
pedig a jelenkori feljebbvaló vagy uralkodó, aki kérte az 
események pontos lerögzítését, vagy aki orvosolhatja az 
egyén sérelmeit.) Két, a legnagyobbak közé tartozó emlék-
iratírónk, Bethlen Miklós és II. Rákóczi Ferenc mindkét 
formában végigtekintett éktén; az első típusnak az Imádsá-
goskönyv, illetve a Vallomások felel meg, a másodiknak az Ön-
életírás, illetve az Emlékiratok. Anélkül, hogy ezekhez mér-
nénk, Lipthay műve is ez utóbbiakhoz tartozik, jóllehet kéz- / 
iratának eleje elveszett, s így nem tudhatjuk, megindokolta-e 
valahogyan, miért kezdett emlékeinek lejegyzésébe. 

Lipthay visszaemlékezéseinék közelebbi műfaját keresve 
Sárkány Oszkár Lipthay művét naplóként emlegeti,30 de ez 
nem egészen pontos megjelölés. A napló az eseményekkel 
nagyjából egyidejű feljegyzéseket tartalmaz, napról napra 
vagy évről évre halad (diárium, illetve évkönyv), Lipthaynál 
viszont még évszámot is csak elvétve találunk. Az egész írásról 
nyilvánvaló, hogy bár úti feljegyzések és levelek alapján ké-
szült (följegyezte az útvonalakat, a faluneveket, mert ennyi 
idegen helynévre képtelenség lett volna emlékezni; s föl-
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jegyezte a főbb hadmozdulatokat, katonai állomásokat is), 
mégis inkább visszaemlékezés régebbi eseményekre, nem 
külön-külön megírt naplórészletek egymás mellé másolása. 
Annyiban azonban igaza van Sárkány Oszkárnak, hogy az 
írás nem tűz magasabb célokat maga elé, mint a napló; jó-
szerivel csak regisztrál, középpontjában egyszerűen Lipthay 
András, a császári alezredes áll. Az emlékiratok közé ezzel 
szemben azokat a műveket szokás sorolni, amelyeknek szer-
zője valahogyan túltekint saját életén, azt próbálja meg -
olykor naivan - megmutatni, hogy hogyan lesz a személyes 
és köznapi eseményekből történelem. 

A harmadik szóba jöhető műfajtípus az önéletr~jz, amely-
nek jellegzetessége, hogy a visszaemlékező élete, egyéniségé-
nek fejlődéstörténete van a középpontban. Lipthay András 
írása leginkább olyan katona-visszaemlékezés, amely a napló 
jellegzetességei felől a katona-önéletrajz irányába indul el. 
Ezek jellemzőit Máté Károly a régi magyar önéletírásokat 
rendszerező tanulmányában így summázta: „N em domboro-
dik ki az egyén teljes öntudatosságában, de az életnek, mint 
összefüggő egésznek felfogása a napló formai nyersesége és 
darabossága fölé emeli, az én-nek a középpontba helyezése 
pedig az emlékiratoknál szubjektívebbé teszi. " 31 

Lipthay munkáját végső soron katonai pályaképnek ne-
vezhetjük, amelyben katonatiszti és nem hadvezéri mivoltá-
ból, csekélyebb történelmi szerepéből következően az ese-
mények szűkebb horizontú dimenzióit tárja fel. Ám ez sem 
lebecsülendő forrása a történet- és hadtörténetírásnak. A tár-
sadalmi vagy katonai hierarchiában alacsonyabb szinten 
levők művei ugyanis általában számos igen értékes történeti, 
kultúrtörténeti, vagy éppen történetföldrajzi információkat 
tartalmaznak, sőt olyanokat, melyek esetleg a főrangúak 
írásaiban elsikkadtak, vagy más értelmet nyertek. Ezek so-
rában .többek között megemlíthetjük ifjabb Teleki Mihály-
nak, II. Rákóczi Ferenc tábornokának és Schiessler Gáspár 



kassai polgárnak a naplóját, amelyek történeti értékük 
mellett nélkülözhetetlenek a korabeli életmód, mentalitás és 
gazdálkodás tanulmányozásához. 32 

A magyarországi vitézek közül igencsak kevesen fogtak 
napló vagy emlékirat írásába. Thököly Imrén „a kuruc .ki-
rályon" kívül, igazán harcedzett katonaként csak Forgách 
Simon gróf, előbb császári, majd kuruc tábornok vetette 
papírra, alig másfél évtizede előkerült emlékiratában gon-
dolatait és tapasztalatait. Azok közül, akik mindvégig a 
Habsburg császár oldalán harcoltak, eddig csak Gyulai Fe-
renc grófnak, a későbbi császári altábornagynak ismerjük 
nyomtatásban is megjelent naplójegyzeteit az 1703-1704-es 
évekből.33 

Gyulai Ferenc grófot, akkor mint a Bagossy Pál vezette ( 
hajdúezred alezredesét a spanyol örökösödési háború itáliai 
hadszínterére vezényelték. Naplójában az 1703. június 1-től 
1704. december 12-ig zajló eseményeket örökítette meg. 
Az ezred Magyarországról Stájerországon és Karintián ke-
resztül Tirolba vonulását csaknem olyan részletesen tár-
gyalta, mint Trient vagy Ivrea ostromát. A hadiesemények 
leírása mellett Gyulai Ferenc is tág teret szentel azon vidék 
ismertetésének, ahol éppen tartózkodnak. Midőn az ezred 
Stájerországon haladt keresztül, Gyulai ekképpen rajzolta 
meg a vidék képét: „Az nemzete Styriának mind német és 
a parasztság is német köntöst visel; rutul beszéllenek néme-
tül. Forrási csorgói szépek varmak; hala elég, sere jó, bora 
bő és megiható, Grécz, Regede és Lotomberg táján pediglen 
finom borok is teremnek. Egész országa hegy-völgy s havas-
ból álló. " 34 Gyulai Ferenc gróf naplója, alig másfél év törté-
néseit örökíti meg. A napló jellegéből azonban valószínűsít
hető, hogy eredetileg terjedelmesebb lehetett, s Márki Sándor 
ennek csupán csak egy részét találta meg, és egyes lapjai 
talán még lappanganak valahol. ·;:·:;>, 

Miután császári katonatiszt tollából G ., ere~~rlló-
1 --"f~ \_ 

ft ,\ ~ i \ ' ~-:r~l.f 
~ t tt,.'i „ i' 
~~~-~ · 



J 

ja eddig az egyetlen ismert és megjelent visszaemlékezés, 
ezért különösen értékes a most közreadandó emlékirat; Lip-
thay András életének emlékezete. 

Lipthay András pályaemlékezetének jelentős részében tu-
lajdonképpen útleírást olvasunk, bár ez sokszor csak száraz 
itinerárium jellegű: minden érintett falut, várost, várat fel-
jegyez; a helységnevek sorolása között viszonylag kevés a 
valódi útinaplóra jellemző leírás vagy kommentár. 

A különböző városokat, várakat elsősorban stratégiai szem-
pontból jellemzi, sokszor csupán egy-két szóval: mekkora, 
milyen a fekvése, milyen védművekkel van körülvéve; van-e 
kőfala vagy árka, van-e vára, és az milyen. A gyakran elő
forduló „szép" kifejezésben is lehet valami katonai érdekű 
elem, hiszen a városok építészeti jellegzetességeiről, összképé-
ről igen ritkán ejt szót, tehát a „szép" talán a „jó, meg-
felelő" kifejezések helyett szerepel. 

A stratégiai jellemzőkön kívül, hithű katolikusként, még 
a templomokat és kegyhelyeket említi meg rendszeresen. 
Minden nevezetesebb „szentegyházba" és „csudatévő hely-
re" el is megy és leírja élményeit. Például: „Mentem 0 Bo-
leslaviara, ahol czudalatos szép Boldog ABony szentegyháza 
vagyon" (25r-v). „Ottan egy nagy meredek hegyen lakik 
egy remete barat, kapolnaczkaja és hazaczkajais vagyon 
ottan, magamis nagy nehezen (mivel igen meredek volt) 
mentem föl hozzaja; azon hegyről nagy darab orBagot el 
láthattunk." (33r-v) 

Az útvonal pontos fe~jegyzése mellett rendszeresen meg-
emlékezik azokról, akiknél vendégségben volt, leírja, hogy 
útközben kik tartották jól őt és tiszttársait. 

Időről időre Lipthay személyes kíváncsiságát bizonyító 
adatokra is bukkanunk - például Prágát teljesen egyedül, 
önszántából ment el megnézni. Minden útinaplóra jellemző, 
hogy írója az új jelenségeket az otthoni dolgokhoz hason-
lítja, szinte általuk írja le azokat. Természetesen Lipthay is 
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a Vághoz, a Dunához viszonyítja a folyókat, a tavakat a 
Fertőhöz - de ír ilyet is: „KeBkeny utak vadnak, azokis czak 
kö szilákból állok; ezeknek soha masokat nem lattam (ezt 
hiják Fekete erdőnek), noha Árvában, Liptoban elégh kö-
sziklás helyeken iartam." (3ov-3rr) Érdekességeket is meg-
tudhatunk néhol az otthoni vidékről: „0 Boleslaviatól fog-
vast harom mérföldnire eppen Pragaigh ollyan sűrűn es 
ollyan forma kö kepek vadnak, valamint Nagy Szombattal 
fogvast Modordorffigh." (25v) Az otthonihoz hasonló tájat 
látja igazán szépnek: „It éppen derék-Bavarian mentünk 
altal; szép sik orBágh, Magyar orBágh sem lehet szeb." (95r) 
Olyannyira, hogy szinte örömmel lát ismerős, szalmatetős 
házat: „Ot eppen magyar szalmás házak vadnak, egéB 
Nemet orBágban sem lattam ollyan magyar forma szalmás 
hazakot, mivel Nemet orBagban es az Muzlá, Raina mellett 
mind czeréppel vagy fekete kövel fedet hazak vadnak; még 
az olakis." (36r) Lipthay nem ironizál, nem tesz semmi 1 
megjegyzést - az értelmiséghez tartozó, külföldi egyetemeket 
végzett magyar utazók, a XVII. század elejétől kezdve, fáj-
dalommal vagy keserűséggel veszik észre, hogy az itthoni 
viszonyok mennyivel elmaradottabbak. Ez a külföldjáró ka-
tona inkább örülni látszik, hogy ismerős dologgal találkozik. \ 
Szinte sosem fűz kommentárt a látottakhoz, nem értékel, \ 
nem hasonlít mélyebben össze semmit, nem von le tanulsá-
got, . nem talál követendő példát. Különös, meghökkentő 
dolgokat előszeretettel jegyez le - még ha esetleg maga sem 
hiszi el őket. „Mentünk közel Pomberghez Frankhain szép 
varason altal (ahol Pontius Pilatus ez vilaghra született)." 
(27v) Nem sokkal odébb (28r) az asszonyok furcsa fejvisele-
téről ír - de sehol máshol nem tesz említést ruházkodási 
szokásokról, viseletekről. Az idegen, eltérő szokások közül 
talán azt tartja legfigyelemreméltóbbnak, hogy fölfuttatják 
a szőlőt a házra, sőt „egéB szineket czinálnak afféle szölö föl 
folyasából" (29v). Mint maga is gazdálkodó, általában min-
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denhol nagy figyelemmel fordul a gazdálkodás, különösen 
a szőlő- és bortermelés felé. 

Lipthay naplója sokkal útleírásszerűbbé válik o~yankor, 
amikor nem kötik le annyira a háború eseményei vagy a 
táborozás nehézségei. Raboskodása idején kényelmesen, 
hosszan írja le úti élményeit, viszonylag sok adatot jegyez 
föl, illetve mikor szabadságot kapván hazafelé utazik, akkor 
is meglehetős érdeklődéssel és alapossággal ír az érintett 
helyekről. Azonban még így is jellemző írására az, hogy ha 
egy-egy hellyel kapcsolatban hosszabban ír, az többnyire 
nem a hely nevezetessége, fontossága, hanem inkább valami 
meghökkentő vagy rejtélyes jelenség miatt van, például 
„Mügliczen varasában ( ... ) lattam (egy) öt ezer öt szaz 
akós hordót" (23v-24r). Elég részletesen leírja, hogy milyen, 
hogyan fogják szállítani, mennyibe került. Azután „Litome-
ricznál vagyon egy magános hegyeczke, derék meleg nyáron 
( ... ) csak egy követ föl emelnek, elegendö jeget talalnak 
alatta, telen pedigh megh nem fagy az kö alat". (26r) 
Miután részletesen leírja a strasbourgi templom méreteit és 
érdekességeit, még hozzáteszi: „Azon szentegyházban lattam 
egy ollyan nagy hasó leant, hogy az két kezeivel az maga 
hasát altal nem érte". Most orvosok tartják el, hogy halála 
után megnézhessék, mi volt a hasában - a nénjéében leveles 
zöld ág volt! (6ov) Ugyanebben a városban megnézi a kór-
házat és érdekes adatokat ír le róla; ellátogat a pénzverdébe, 
sőt az is kiderül, hogy a sertés feldolgozásának itteni módját 
is megismerte - bizonyára látott disznóölést. Württemberg-
ben - Tübingenben - járva följegyzi, hogy itt „az lutheranu-
sok academiajok vagyon; szok magyar orszaghi deakis va-
gyon itten", emellé még azt, hogy „ot mindenkor barom 
szaz predicatornak köl lennj" (3y). 
. Lipthay naplójának legbecsesebb részei azonban a kora-
beli katonaéletet, katonai mentalitást bemutató sorok. Ezek-
ben nem egy . új, máshonnan nem ismert történeti adat is 
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fölbukkan. Ilyen például a Csonka bég halálára vonatko-
zó is. Az már eddig is ismert volt, hogy a „Magyarországi 
születésű híres vitéz török, ki Buda bevételekor kereszténnyé 
lőn, s dunántúli fiakból huszárezredet szervezett, melyet a 
magyarok Csonka bég ezredének, a németek pedig Zuncken-
perger Regimentnek neveztek", Thaly Kálmán állításával 
ellentétben35 nem török fogságban halt meg,36 azt azonban 
csak Lipthay említi, hogy halála egy betegség miatt Ha-
genauban következett be.37 Különösen érdekesek Lipthaynak 
a magyar huszárok harcmodoráról írt sorai. Ehhez azonban 
tudni kell, hogy amíg a nyugat-európai típusú reguláris 
katonaság igen kemény kiképzésben részesült, aminek nyo-
mán a katonák elsajátították a fegyverkezelés, a manővere
zés és a tüzelés bonyolult műveleteit, s a harcban a borzal-
mak poklában is úgy viselkedtek, akár egy fogaskerék a gé-
pezetben, addig a magyarországi katonaság taktikájában 
ugyan magas fokon elsajátította a lovassággal történő manő
verezést, de korántsem ismerte a harcászati állóképességet. 38 

Kisebb-nagyobb rajtaütésekkel, az utánpótlás megzavarásá-
val vagy megbénításával kívánták az ellenséges erőket fel-
őrölni. Kedvenc taktikai elemükké vált a lesvetés. 

Általában egy-egy nagyobb lovasegység megközelítette 
az ellenséget. Ekkor egy kisebb csapat az úgynevezett „mar-
talék" kivált közülük és megtámadta a füveltető, vagy strá-
zsán levő katonákat, a kisebb járőröket. Ezután a „marta-
lék" arra a leshelyre csalogatta az ellenséget, ahol a huszárok 
zöme várakozott. Hirtelen támadták meg a kelepcébe csalt 
ellenfelet, szinte védekezni sem tudtak. Ha segítség érkezett, 
a huszárok többnyire visszavonultak. Adjuk át azonban a 
szót Lipthay András emlékezésének, mely sokkal plasztiku-
sabb képet tár elénk egy, a rajnai hadszíntéren végrehajtott 
lesvetésről. „Czak két ágyu lövesnire mingyart ot az linea \ 
elöt feküt azon francja tabor. En kimenvén két szaz lovas l 
katonaval, elsöbenis küldöttem harmincz lovas katonát, az 
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kik elsőben czináljanak lármát az francziak közöt. Ezt lát-
ván, az franczia katonák két trup franciával mingyart raituk 
gyüttek. Azokkal derekasan megh lövöldöztünk: két órától 
fogva esteligh mind ellenkeztünk vélek. Egynihány kuruczot 
es lovokotis megh lövöldöztünk, az lauterburgi sánczból pe-
nigh az mely kuruczot közelebb czalhattunk, agyuval is le 
lötték az nemetek." 

A magyarországi katonaság, kedvezőtlen fegyverzeti, kép-
zettségi és fegyelmi viszonyai ellenére a császári haderő igen 
hasznos elemévé vált. Nagy sikerrel alkalmazták őket az 
oszmánokkal szemben, ahol az erők zömét a félnehéz és 
könnyűlovasság alkotta. A török gyalogság legütőképesebb 
egységeit ugyan még mindig a janicsárok képezték, de ko-
rábbi morális és harcászati fölényüket elvesztették. Fegyver-
zetük korszerűtlen, s a gyalogság zömét alkotó erőszakkal 
toborzott könnyűfegyverzetű zsoldosok harcértéke igen cse-
kély volt. Az oszmán haderő taktikája változatlanul a lovas-
sági rohamra épített, s nem alkalmazták a nyugat-európai 
seregeknél már bevált, a tűzerő fokozott kihasználását bizto-
sító vegyes harcrendet. Ennek következtében a janicsárokat 
jobbára merev, fanatikus védelemre kárhoztatták. 

Korszerű gyalogságból álló derékhaddal, dragonyosokkal 
és vértesekkel megerősítve a magyar könnyűlovasság kitű
nően megállta a helyét. Lipthay András, aki gyakorlatilag 
végigküzdötte a visszafoglaló háborút, a szemtanú hitelessé-
gével szembesíti velünk a magyar lovasság erényeit és a ha-
nyatló oszmán hadművészet hátrányait, midőn az 1684. 
július 24-én Érdnél megvívott csata eseményeit taglalja. 
„Töb hatvan ezer törökböl alló tabort föl vertünk, es min-
den satorait, múnitioját és bagaziáját el nyertük, negy ezer 
jaczárból alégh szaladot ell valamely, azokis hajókra, a Du-
nára kaptak, ugy menhettek ell. Az lovasságban nem szok 
veBet, mivel az nemet trupok czak nyomakodva mentenek 
az ellenségh utan, az magyarságh penigh mégh a janczár-
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saggal veBödöt, addigh az lovassa joll ell szaladot. En ugyan 
két serigh katonával meBe mentem utannok, de az török nagy 
czapatokkal es együt szaladván az nagy sik mezöben, megh 
nem saggathattuk, es keves kártis tehettünk az lovasságban, 
hanem az janczarságot mind eBve vágtuk." (15r) 

Lipthay nem hadvezér volt, csak katonatiszt. Nagy csatá-
kat, átfogó hadműveleteket éppen csak megemlít írásában; 
saját haditetteinek, azoknak a csatározásoknak a részleteit 
hagyta ránk csupán, amelyekben maga is tevékenyen részt 
vett. Kevéssé érdekelte, hogy az éppen folyó háborúnak mi a 
célja, miért kell ellenségnek tekinteni az ellenséget. Helyen-
ként hosszúnak és fáradságosnak nevezett impériumbeli 
katonáskodása okául megelégszik ennyivel: „Ot laktomban 
(miután Vízkeletre költözött) az spanyor kiraly megh hal- ( 
ván, kezdödöt az franczia ellen való haború." (19r) Háború . 
volt - tehát harcolt. Ugyanígy a Rákóczi-szabadságharcban, 
bár ott még ennyi okát sem jegyzi fel a hadviselésnek. 

Lipthay András visszaemlékezéseit olvasva láthatjuk a 
magyar köznemesség nagy többségének gondolkodásmódját, 
műveltségi szintjét és igényeit, látókörének határait. Emléke-
zete olvastán arról is pontosabb fogalmat alkothatunk, hogy 
Inilyen közegből emelkedtek ki a Habsburg-birodalom álla-
mainak nemesi származású gondolkodói, katonái, politikusai, 
literátorai, akik hajlandók voltak újra és újra átgondolni, 
értékelni a világot, amelyben éltek. 

* 
Végezetül szólnunk kell néhány szót kiadásunkról, a szö-

veg átírásának technikai gondjairól. Lipthay kéziratában az 
első öt levélen Lipthay András két verse olvasható - köte-
tünkben, Inivel már nyomtatásban is megjelent, ez a függe-
lékbe került. Ezután a 7-118. levél (valójában a 120-ig, 



mert a l 13-as és l 15-ös szám kétszer szerepel) tartalmazza 
az Emlékezetet, mely Lipthay András saját kézírása. A szöveg 
eleje - az első vagy első néhány lap - nincs meg, bár a be-
kötött kéziratból nem hiányzik lap. A fiú így vezeti be apja 
írását: „Következik fölül írt Attjámnak Lipthay András-
nak . . . maga által le írt életének emlékezete, az ki olvasni 
nem restelli, talál emlékezetre való állapotokat benne, melyis 
következik ezennel megh irt képpen." A lap alján, a fiú 
kézírásával, feltehetően őrszóként ez áll: „EgéB". Nem tud-
hatjuk, hogy ez a szöveg első szava, vagy Lipthay László írt 
még bevezetést apja írása elé. (Mivel Lipthay András kéz-

/ 
iratának nem maradt fönn az eredeti címe, ezért a kötet 
élén található címet mi adtuk, a fia által írottak alapján. 
Ide kívánkozik még az is, hogy a borítón látható kép nem 
Lipthay Andrást ábrázolja, hanem egy XVIII. század eleji 
magyar huszárt.) 

A műben mondatok, bekezdések nincsenek, és sokszor 
nagy nehézséget okozott efféle határokat felállítani a jobbára 
tagolatlanul folyó pályaemlékezetbe. A szöveg nagyobb lép-
tékű szerkezetét is csupán Lipthay András élete és életére 
való visszaemlékezése szabja meg, tudatos szövegszerkesztés 
nyomát ritkán találjuk az írásban. (Csupán egyszer tér 
vissza fogsága idejére, hogy részletesebben leírja szabadulása 
után járása történetét.) Lipthay András nyelvezetére jel-
lemző, hogy sok, hagyományosan használt latin szót vesz 
fel benne, illetve azt látjuk, hogy a magyar katonai nyelvben 

( - német közvetítéssel - francia eredetű szavak kezdenek 
meghonosodni. (Ezeket részben a könnyebb megértés ked-
véért, részben mert igen tanulságos, külön szójegyzékbe gyűj
töttük kötetünk függelékében. Összeállításában Déri Balázs-
tól kaptunk köszönettel vett segítséget. 1 tt szeretnénk meg-
említeni, hogy Lipthay munkájának gazdag földrajzi és hely-
névanyagának azonosítása nagy nehézségeket okozott, ffiivel 
a neveket Lipthay szinte minden esetben visszakereshetetle-
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nül eltorzult alakban használja. A hely- és személynévmuta-
tóban a kézirat eredeti lapszámaira hivatkozunk.) 

Kétszer húzta ki, amit leírt - a ( ... ) mindkét esetben 6 
sornyi, olvashatatlanul kihúzott részt jelöl (a 47r és az 5or 
oldalon) . Három ízben találunk aláhúzással kiemelt részeket 
a szövegben: a müglitzi nagy hordó leírásánál (23v-24r), 
a litomericzi különös hegy említésénél (26r-v) és Strasbourg 
érdekességeinek felsorolásánál (temploma, kórháza, régi bo-
rok a kórház pincéjében 59v-6iv). Hosszabb „elkalandozá-
sokat" emel ki tehát, de következetlenül, hiszen többi hasonló 
leírását ugyanilyen joggal kiemelhetné. 

A szövegközlés a forráskiadásokkal kapcsolatos szabályzat 
elvei szerint történt. Lipthay minden népnevet, földrajzi 
nevek általa különírt második tagját, rangjelző szót és időn
ként különböző közneveket (pl. tábor, zászlóalj, torony) is 
nagy betűvel ír. Ezt - az Uram és a Herceg szó kivételével -
a ma szokásos kis betűre változtattuk. Lipthay csak hosszú 
ő betűt használ - ezt mindenütt rövid ö-re változtattuk. 
A szavak egybe- vagy különírásán nem változtattunk, és a 
teljességgel következetlen ékezethasználaton sem. A viszony-
lag gyakran előforduló Nga = Nagysága rövidítést föloldat-
lanul hagytuk, a ritka ln = Isten rövidítést azonban föl-
oldottuk. 

Nem egységesítettük Lipthay igen változatos sz, s és jJ 
betű használatát. Egy-egy szót hol így, hol úgy ír (pl. or-
jJf.gh, országh), mást viszont furcsának tűnő következetesség-
gel (szok) - tehát a hangjelölés nem következetes nála (pl. a 
lzálás-hé.l4JJ = alvás szóváltozatban sem). 

Czigány István-Rédei Éva 





LIPTHAY ANDRÁS MAGA ÁLTAL 
LE ÍRT ÉLETÉNEK EMLÉKEZETE 

[1666-1712] 





[7r] ... Urunkot eö herchegségit Czaktornyára. Azon al-
kalmatossággal voltam Czaktornyán, Vinniczen, Regedé-
ben, Szent Gothardon, Nemet Uyvarban, Köszögön, Rohon-
czon es más töb nevezetes helyeken. 

Onnet megh erkezvén legh inkab Béczben laktunk eö 
Herchegseginel, mivel az Felseges boldogh emlekezetö Leo-
poldus czasar akkortajban vette ell az elsö czasarnét, spanyor 
király leanyát; arra nezve legh inkab az urak Béczben lak-
tanak. Medön azon spanyor király leanyát Béczben hozták, 
akkoris jelen voltam, volt két ezer magyar. Nagy pompa es 
vigasságh volt akkor Béczben. 

[7v] Az utan megh házasodván mentem haza lakosol Le-
vára. Üt lakván mintegy nyolcz esztendeigh, az törökkel 
czatazván es katonaBkodván, Bok szép hadi alkalmatossa-
gokban es probákban jelen voltam; hol nyertünk, hol veB-
tettünk, az mint az hadi es katona allapot szokot lenni. 
Egyszer az lovamotis el nyerték az törökök, meghis szeren-
czére egy megh fogot töröknek az lovára kaptam, azon men-
tem visza. Akkoris szép nyerességünk volt, jo törökököt fog. 
tunk. Egyet közölök szegény öregh Bercheni Miklos vice 
generalisnak eö Nganak adván, negy ezer forintnál fölljeb 
szabadult megh eö Ngatol. Más [8r] töb nyeresseginkis vol-
tanak. 

Levárol bizonjos consideratiókra nezve mentem Galan-
thára lakosól, az mintis ot alkalmas eBtendökigh lakván, 
elsöbenis amidön general Lesli küldetetet Tököli ellen. az 



Föl földre es Füleknek az obsidiótól valo föl szabaditására, 
(már akkor az Meltoságos Herchegis Dunan innét valo veg-
hazaknak fö generalissok lévén, eö Herchegseghe Klmes 
Urunk eö Fölseghe paranczolattyából bizonjos katonakot 
fogattatván) nékemis egy fö hadnadságot conferalván, es az 
zaszlótis kezemhez küldvén, jo szaz lovas katonát fogattam 
volt. Az mely hadakkal mentünk Füleknek, de Thököly 
megh nem várván bennünköt, ot hatta Füleket, es így Fülekis 
föl szabadúlván az obsidiótol, magunk az Meltosagos Her-
cheggel harmadnapigh ben lakván, sinten akkor nagy pestis 
volt ott. 

[8v] Onnét mentünk Devin vára alá, megh akarván De-
vént general Lesli szállani. Más nap erkezet az eö Fölséghe 
paraczolattya, mivel az kuruczokkal armistitium let, ahoz 
kepest az hadak oBolylyanak ell. Es igy az vegbeliek haza 
menvén, az fogadot hadak penigh el ereBtettek. U gy az utan 
szok ideigh hazamnal lakván, az török haboru következet. 
Az Czillagh vezer nagy erövel gyüvén Magyar orBághra, 
melynek gyüvetelit értven az Felseges Udvar, bizonjos ha-
dakot fogattatván, Koháry Imre Urnak eö Nganakis egy 
magyar regementben oberBterségh conferaltatot, kinek let-
tem oberBlajdinantjával. Az katonaságotis magam fogat-
tam [gr] megh eö Nganak. 

Hét szaz lovasigh fogattam volt immár, azomban az Mel-
tosagos Lotaringhi Herchegh Köpczénnel az hadakot öszve 
gyüitvén, ugyan az köpczenj mezöben nagy rándivoj tarta-
tot, melljen eö Felségheis jelen volt, es nagy lövettekkel ex-
cipialtatott eö Fölséghe. Onnét mentünk Ersek Uyvár alá, 
es az törökre, megh szálván Uyvárát. Az vezeris ezt halván, 
sietve gyüt az györi mezöben. Mivel penigh nagy erövel, 
akkor ugy mondatot masfél száz ezered magával volt az 
vezer, arra nezve Lotharyngusis halván Bécz alá való. szán-
dékat az töröknek, ot hatta Uyvárt, hanem Czallo közön 
altal ment Bécz fele. 
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Minek elötte penigh Uyvar alól megh indult volna az eö 
Fölseghe armadaja, [gv] engemet negy compania horvattal 
es negy zaBló allya katonával el commendiroztak EBtergam 
alá precognoscálni, mennyi számú török légyen EBtergam-
nál. Mely törökségh eszre vévén menetelünköt (hihetö, hi-
rünköt megh vitték), negy ezer török egy nagy völgyben 
közel EBtergamhoz készen várt bennünköt, es etczaka tizen 
egy óra tajban maid eppen közelben menvén, rajtunk ütöt-
tek. Az horvatságh mingyart megh szaladot, az utan az 
katonasághis, es mivel magam hatra maradtam volt, jo 
ideigh mint egy hatvan lovas katonával ellenkezvén es lö-
vödözvén az törökkel, maid czak nem közben fogván az 
török bennünköt, [10r] nekünkis megh köllöt elöttök indól-
nunk, es az töb el szaladot horvatokot es katonakot maid 
egy mérföldnire értem utól. Mink penigh semmit sem tudván 
abban, hogy Uyvar alól az nemet tabor el ment, visza men-
tünk Uyvarhoz. Látván menetelünköt az török, készen vart 
bennünköt. Mink ugyan lattuk az törököt az uyvari kapu 
elöt rendelt seregekben állanj, de azt gondoltuk, hogy kato-
naságh, szok gunyhok es apro satorok is maradtanak az tabor 
helen, megh sem gondoltuk, hogy az tabor el ment volna. 
Eppen eleikben mentünk az törököknek, czak az Nitra vize 
volt köztünk; mink túl, eök innét az parton lévén. Megh 
ösmérvén, hogy törökök, es latván, hogy felessenis vannak, 
vévén aztis eszre, hogy az tabor el [10v] ment Uyvar alól, 
az katonaságh séllyel szaladot, mivel commendirozot had 
volt. Ki Léva, ki Komarom, ki penigh Nitra felé szaladot, 
az ki hova valo volt, arra ment. En penigh harmincz kettöd 
magammal Surán felé mentem; ollyan vizeknek es saraknak 
mentem, hogy ha tuttam volna ollyan roB helyeket arra 
lenni, készeb voltam volna két s barom mérföldnire maga-
mot üzetni, mint azon roB helyekre menni. Onnét ki menvén 
mentem Szeredben épen tizenkét óra tájban. Már ot el ve-
szet hirem lévén, ugyan étczaka mingyart mentem az Meltó-
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ságos Herczegh elejben. Eleget mondotta cö Herczeghséghe, 
hogy kűldöt elömben négy levai katonát, hogy Uyvar felé 
ne mentem volna visza, mivel az tabor el ment volt onnet, 
de azon katonákis mas felé tartották az ló száját, és elömben 
[IIr] nem gyüttek. Akkor veszet Uyvar alat hetven két ka-
tona, az mint az utan computaltuk. Szerednél lévén gondo-
lom öt napigh, azomban erkezet hir, hogy az török már az 
Raba vizin altal ment, es ment Bécz felé. Az Meltoságos 
Hercheghis azonnal estve felé megh indúlván, nagy vesze-
delemmel (altal menvén az Dunan) ment Fraknó várában, 
en penigh minden felé látván az szok tatár tüzeket, mindenűt 
égetvén az falukot, mentem Vereskö varában, gondolván, 
minthogy Vereskö Méltosagos Pálff'j urak vára, azok föl 
nem adgyak az kuruczoknak magokat. Azomban ín Sep-
tembri az eö Fölseghe armadaja az lengyel kirallyal együt 
Bécz alat megh űtven az török tabort, az török el szaladván 
nagy [ 11v J veBedelmivel es karával minden munitiojt ot 
hagyvan Béczet ot hatta, es Istennekjovoltából Beczis megh 
szabadult. 

Azonnal Meltoságos Palatinus Urnak eö Herczegséghe 
utan mentem Beczhez. Pozomban vettem paranczolattyát 
eö Herchegseginek (jmmár Palatinus lévén eö Hercheg-
séghe), hogy az katonaságot eBe gyüiczem, es mennél ha-
maréb Sentéhez gyüvén eö Herchegséghe, késsen varjam 
azon katonasággal eö Herchegségit, ollyan patent levelet 
küldvén kezemhez, hogy valakik az rebellisek közül hozzam 
gyünnek, mindeneknek gratia adatik. Es így circiter harom 
szaz lovas katonát hirteleniben eBe szedvén, mentem az 
Vagon altal az rebelleseket persequalni es kergetni, az mintis 
[ 12r J paczolaj ludani kastelokot megh veven, Bodok varais 
megh hajlot. Banigh és Ugrocz varaigh mentem, de Petroczy 
hat szaz loval Tökölj taborarol Levatol gyüven, Sentéhez 
mentem elöttök szep nyeresseggel, es az Meltosagos Herche-
get ot talalván Dunantúl levö vegh beliekkel együt. 
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Onnet eö Herchegsegivel mentünk Leva felé, Nitratol 
penigh general Karaffához küldettettem eö Herchegsegitöl 
bizonyos dolgok jrant Ledeczhez, ot feküven nyolcz rege-
ment nemetséggel, es Levarais onnet elöre mentem, hogy az 
levay katonaságh eö Hercheghsegit kessen várja; az mintis 
c irciter öt szazigh Barsigh az Garamon altal elejben gyüttek 
eö Herchegseginek. Az barsy mezöben megh egyezvén az 
hadak, szép peroratiot [ 1 2v J tet eö Herchegseghe, es minde-
neket intet es adhortalt Klmes Urunk eö Felseghe hivsegire, 
es aztis paranczolta eö Herchegseghe, hogy ezen compania-
ban avagy taborozasban mindenek eö Herchegseghe utan 
ugy mint oberstertöl Kohary Imre Urtol, az utan mint 
oberBlaidinantól, tölem dependeallyanak. 

Onnét megh indúlvan szállottunk Levához mezöben az 
Kurta hegyhez, oda erkezven tiz ezerigh valo litvániai len-
gyelek szok szep lengyel lovakkal fegyveressen; igen rendes-
sen voltak. Azomban masodnapra erkezet hirünk, hogy EB-
tergamot az Lotharyngiai Herchegh meg vette. Tovab Le-
vanal nem mentünk, mivel az Lotharyngiai Herchegh le-
veleis es ordere erkezet eö Herchegsegihez, hogy az magyar 
hadakot czak viBa fordicza, mivel [13r] immar Isten eö Szent 
Fölseghe EBtergam varát kezeiben atta; az hadak mind 
quartelokra foghnak oBlani. Ez circa ultimum Novembris 
volt. 

Megh indulasunk elöt valo nap nagy rettenetes hidegh ho 
gyüt reank, szok marodi nemetet, lengyelt és hitvan lova-
kotis megh vet az hidegh. 

Azomban indulasunk elöt ugyan ot Leva alat Koharj 
Imre oberster Uram eö Nga altal üzent nekem eö Hercheg-
séghe, hogy valamellyik végbéli capitanságot akarom, azt 
valollyam es vegyem magamnak, mivel akkor Tököli altal 
tet capitanyjok lévén az veghazakban, azok közöl se eö 
Fölséghe, se penigh eö Herchegseghe mint azon vegh hazak-
nak fö generalissok, egyiket sem fogiák tisztekben megh tar-
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tani. Es igy en az levay capitanságot választottam magam-
nak, de eö [ 13v J Herchegséghe semmikeppen nem engedte 
Levan maradnom, azt advan okúl, mivel az sentej praesi-
dium generalisok lako helyek, azert az generalisok absentia-
jában substitutus az ot való capitány, noha en inkab Levan 
maradtam volna, minthogy az elötis ot laktam, az katona-
ságh is contentus volt volna velem, es mivel ot laktomban 
immár szolgabiroságotis viseltem, ugy mint Bars varmegyi-
ben; gondolom, az nemes varmegye sem bánta volna, de 
az Meltoságos Herchegh paranczolattyának engedelmeBked-
nem köllöt. Minthogy penigh sokkal haBnossab volt az levay 
capitansagh az sentejnél, arra nezve, hogy ot jobban sub-
sistálhassak, az sellyej capitanságotis eö Herchegseghe hozza 
[14r] atta, es igy mind az két végháznak capitannya voltam. 

Azomban maBodik esztendöre Buda alá menvén az eö 
Fölséghe armadaja, ugyan Meltóságos Lotharyngiai Her-
chegh lévén generalissimus, az hadakkal Szered körül megh 
szálván, eö Herchegseghe magahoz paranczolta mennem 
harom izbenis, es szok allapotokról tudakozodot tölem, legh 
inkab az utakról es helyekröl, miczoda utak es szoros helyek 
vadnak Uyvar es Esztergam, úgy Vácz felé, es merre igenes-
seb menni, esseknek mind vegire ment tölem. Az üdö közben 
gyüt paranczolattya Meltoságos Palatinus Urunknak eö 
Herchegséghinek, hogy mezöben mennyek es mivel eö Föl-
séghe paranczolattyából mezej hadak es katonak fogadtat-
nak, fogadgyak bizonjos katonaságot. Mivel penigh inkab 
szerettem az mezej taborozást, mint veghazban [14v] valo 
heverést, fogattam mingyart hirteleniben negy zaBlo allya 
katonát, mellyekkel eö Herchegséghe utan mentem Buda 
alá, es két holnapigh mind biztattak füzetessel. Az katona-
sághis, s magamis latván, hogy czak sóval tartyak azon ka-
tonaságot, nem tartoztattam ököt, hanem ell oBlottak, noha 
voltak alkalmas nyereségeink; az többi közöt Erdnél, az 
Duna mellet eppen szent Maria Magdolna napian. Magais 
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az Meltosagos Lotharyngiai Herchegh jelen lévén harmincz 
nemet regementel, mi pedigh magyarok ottan többen nem 
voltunk, hanem Meltosagos györi vice generalis Eszterhazj 
Janos Uram eö Nga tizenegy vegbeli zaszlo allya katona-
saggal, en pedigh öt záBlo allyával voltam; Nitra [1sr] var-
megyei had es katonasághis mellém volt commendirozva. 
Több hatvan ezer törökböl alló tabort föl vertünk, es minden 
satorait, munitioját es bagaziáját el nyertük, négy ezer jan-
czárból alégh szaladot ell valamely, azokis hajókra, az Du-
nára kaptak, ugy mehettek ell. Az lovassában nem szok 
veBet, mivel az nemet truppok czak nyomakodva mentenek 
az ellenségh utan, az magyarságh penigh mégh az janczár-
saggal veBödöt, addigh az lovassa joll ell szaladot. En ugyan 
két serigh katonával meBe mentem .utannok, de az török 
nagy czapatokkal es együt szaladván az nagy sik mezöben, 
megh nem saggathattunk, es keves kártis tehettünk az lovas-
sában, hanem az janczarságot mind eBe vágtuk. Méghis 
maid két mérföldnire az tabor helytöl egy nagy völgyben 
akattam [15v] ennyihany török agyukra es szok rakot szeke-
rekre, de az marhakot mind ki fogták es el vitték az törökök. 
Hanem az en katonaim haitvan ennyihany rakot szekeret 
marhával együt, azon algyukot megh jelentvén az generali-
soknak, hogy azon völgyben vadnak marha nelkül, az mj 
haitot szekerejnkböl fogtattak ki az marhák, es azokon hoz-
ták ell az algyukot. Az marhákis czak oda lettenek; soha 
az szok nemet közöt az utan az marhakra nem akadhattak 
az katonak. 

Es igy az egéB nyarat Buda alat töltvén, meg nem vehet-
ték Budát, mert in Octobri rettenetes szok hidegh esö járt, 
ejel-nappal iobbára czak eset, elegh maradot valamely ne-
met lo, mind megh döglöt; az nemetis igen hólt. Az hide-
gekis [16r] es havaB esök el érkezven, az mint öBel szokot 
lennj, nagy károkkal, mégh álgyukot is köllöt ot hadni - ot 
hatták Budat, hanem maBodBor az után való eBtendökben 
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megh szálván, vették megh. Akkoris jelen voltam Meltosagos 
generalis Czobor Adam Urammal eö Ngaval, de czak volun-
tirkeppen. 

Buda alat szokBor ellenkeztünk es lövödözködtünk az tö-
rökkel, de nyeressegünk nem sok lehetet. Az mely nap penigh 
Budát megh vették, az nap ot nem talaltam lenni, hanem 
más nap érkeztem oda. Ersek Uyvar megh szallasábanis 
jelen voltam az taboron; midön az török EBtergamot az 
nemetre megh szállotta, es az eö Fölséghe hadaj az tápi 
sárhoz szálván, az török az nemet tabor elöt ell szálván, es 
az obsidiot ot hatta, ottis ot voltam. HaBonlokeppen Belgrad 
avagy [ 16v] Landor feher váratis midön az töröktöl megh 
vették, noha kéBön erkeztem oda, az taboron es Zemlin 
varánál ot voltam. Megh indúlvan házomtól, mentem Ersek 
Uyvarra, EBtergamrol Vissegradra, Marosra, Váczra, Pest-
re, Keczkemetre, Körösre, Szegedre, Martonosra, Sintára, 
Beczére, Titelre, Salánkemenre, közel Peterváradgyához 
mentem ell, Nandor Fehérvarnal az Szavan hídon mentem 
altal; eppen Nandor Fehervár alat szakad Szava vize az 
Dunában. 

Onnét viBa gyüven, jo ideigh czak othon gazdalkodtam, 
hanem mezö szegedy capitany, szegény Semtej Sighmond 
megh halván, jobbára akaratom ellen (groff Berchenyi Mik-
los Uram eö Nga lévén szegedy fö capitany) Meltósagos 
Palatinus Urunk eö Herchegséghe gratiaja es recommenda-
tioja altal [17r] az Bellicumtól azon capitanságot számomra 
megh szerzette, noha azutanis nehezen resolvaltam magamot 
házamtól annyi földre menni, mindazonaltal el mentem, es 
jo allapotomis volt ottan, de az nemet várbéli commendant-
tal semmikeppen nem egyezhettem. Eppen totalis dependen-
tiát kivant tölem, mellyet en nem akarvan cselekednem, el 
gyüvén onnét Béczben, elsö capitany Urhoz eö Nganak eli-
ben adván az dolgot, hogy ha dependenter köl az commen-
dantól lennem, többöt viBa Szegedre nem megyek. Az mintis 



az Bellicum elöt mind eö Nga, mind magam instáltunk es 
kivantuk az nem dependentiát, de czak resolvaltatot, mivel 
az szegedy nemet commendant generalis volt; ha maga az 
fö capitanyom oda mégyenis, dependenter köl töle lenni. 
Arra nezve tovab visza nem mentem, hanem resignáltam 
[ 17v] tiBtemet. Mivel midön Szegedre mentem, akkor czak 
Haupman lévén ot commendant, nekem semmiben sem 
praescribalt; kérémés szerint, ha valamely katona vagy haidu 
kivantatot, attam néki, de ezen general Huin az utan bé 
gyüvén, kivanta, hogy eppen dependeallyal töle. Mivel pe-
nigh az elöt az szegedy capitanjÓk az várbélj commendantól 
nem dependealtak, hogy sem en kezdgyem ell, késseb voltam 
tiBtemet resignalnom. Az mintis utannam levö szegedy capi-
tany, szegény Szakmary Imre nem akarvan az commendan-
tól dependealni, akkor general Slik lévén ot commendant, 
masfel eBtendeigh bokt alat arestomban tartotta, es minden 
hazánál levö joBagaiból zákmánt hanyatot. 

Es igy ismet az gazdalkodashoz fogvan, Galanthán [18r] 
laktam. Szegedy capitanysagomban voltam Esékenis, Szent 
Marknál mentem altal az Dunan, Dardánál az eBéki hoBu 
hidakra mentem, a hova Meltosagos Bavariaj Herchegh 
(akkor commendirozván az eö Fölséghe hadait) paranczolt 
menni. Es olljan tiBteket, katonakot köllöt vinnem, az kik 
Tömösvár felé tutták az utakot, az mintis minden passusokot 
es helyeket, merre köl menni, le iratot. Onnet viBa gyüvén 
Jankóra gyüttem, es az utan magamis el mentem volt Tö-
mösvár alá mintegy négy szaz loval. Az czongrady es czanady 
ráczokat magam mellé vévén Gönyönél mentem altal az 
TiBán, czunokok mellett uztattunk, mentünk Vasarhelyre; 
az utan gázlóba az Maros vizin altal Czanadra mentünk, 
[18v] onnét Tömösvár alá altal az Böge vizin egy malomnál, 
Beczkerek mellet az Tömös vize partyánis lesekedtünk, ha 
valamely török Panzó felé menne. Másfél nap, két etczaka 
mind czak Tömösvar körül jartunk es lesekedtünk, de ugy 

37 



vitték bé az hirünköt, hogy vagyunk két ezeren, azomban 
elegh voltam négyszázad magammal; arra nezve egy török 
sem gyüt ki. Hanem oBtan tizenkét lovas katonát eppen az 
kapu elejbe küldöttem, azok kaptak ell két törököt, azok 
beBellették, hogy ki nem gyün az török, mivel két ezer kato-
nának vitték bé az hírit, es igy avval viBa indúlvan ollyan 
rettenetes havas fergetegh [ 1 gr J gyüt reank, hogy az semme-
jinkel nem lattunk. Czanadon innét egy haraBtban megh 
háltunk, maid sárközépigh valo ho eset azon etczaka reank; 
elegh tarthattuk megh az lovakotis az nagy hidegben es 
fergetegéB hó esésben. Onnét viBa menvén Szegedre, ugyan 
Szegednél altal az TiBán, azon telenis Szegeden lévén, kike-
letre mentem haza Galanthára, az mint föllyeb irám, resig-
nalván tiBtemet, othon laktam Galanthan. Galantharol 
mentem Vizkeletre lakóól. 

üt laktomban az spanjor kiraly megh halván, kezdödöt 
az franczia ellen való haború. Noha az elöbeni haborubanis 
szegénj Czobor Adam Uram eö Nga szokat hivot Imperium-
ba oberBlajdinantsághra, de akkoron nem resolválhattam 
magamat. Hanem most már rea gondolván [19v] magamot, 
elsöben Meltosagos Palatinus Urunk eö Herchegseghe fia 
Meltosagos Ef3terhas Gabor Ur eö Nga regementiben oberB-
laidinant lévén, kezdettem azon regementet fogadni, az mint 
jmmár alkalmas tiBteket es katonasagot is fogattam volt. 
Azomban nem tudván, hogy eö Herczegseghe bizonjos fü-
zetést kiván az tiBtektöl, tölemis ezer tallért kivanván; azon 
tiBtemet (hogy sem pinzen tiBtet vettem volna) resignaltam. 
Eö Herchegséghe azon katona fogadásra tet expensajmot, 
ugy mint barom szaz forintokat megh atta, es igy az utan 
füzetés nelkül generalis Gombos Imre Urnak eö Nganak let-
tem oberBlajdinantyával, es voltam lmperiumban [2or] négy 
eBtendeigh es két holnapigh, de az francziak közöt eBten-
deigh es barom holnapigh raboBkodván. Az rabságh igen 
megh húzot es szok káromra következet, mivel az legh job 



nyerességhek idejben, midőn Klmes Urunk eö Fölséghe ha-
daj az anglussal es hollandusokkal együt Bavariát rablották, 
es . az bavariaj hercheget Tallár nevö franczia generalissal 
együt megh vervén, orBágából ki kergették, nekem akkor 
szok költsegemmel es alkalmatlanságimmal kölletet raboB-
kodnom. 

Imperiumban indúlván azert Isten segitségiböl, mivel az 
generalisunk es az regement Cassa taján volt, nékem penigh 
companiammal együt Zemplin varmegyiben Megyessón es 
a táján valo falukon volt quartelom, marsomat arra köllöt 
vennem, es generalissommal es az regementel megh egyez-
nem ... 

[ 2ov] Anno 1 702 Dje Btia May indultam megh vizkeleti 
hazamtól Pozony varmegyiböl Imperiumban, estvére men-
tem Sellyénel altal az Vágon Nitra varmegyiben Veczére, 
odais ugyan az magam hazához. Onnét más nap mentem 
Sághra, onnét délre Emökére, estvere Bars varmegyiben 
Verebelyre, onnet Barsra delre, estvere Nagy KoBmálra, 
onnet delre Levara, estvere Hont vármegyiben Varsánra, 
onnét delre Szemeredre, estvere Hidveghre, onnet delre 
Balassa Gyarmatra, estvére Séczén mellett Nograd varme-
gyiben Ludánra, onnet delre Tarnóczra, estvére Losoncz 
mellet Nitrára, onnet delre RimaBombatban, estvére [ 2 1r] 
Gömör vármegyiben Balogh vara mellet az Sajo vizin altal 
Tornallyára, onnet estvére Telekre, onnet delre Komjatiban, 
estvére Torna varmegyiben Somodiban, onnét delre Sepsi-
ben, estvére Abauyvár varmegyiben Nagyidára, onnet delre 
Vissokára, dél után Cassára (Hernat vize ot foly). Ottan az 
minemö katonakot magammal vittem bé, munstráltam com-
misarjus Svaigler elöt es otvalo generalissal es commendan-
talis Nigrellivel (kijs honeste excipialtis) szemben lévén. 
Mentem etczakára Rozgára, onnet delre Kemenczére, est-
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vére Uyfaluban, onnet Zemplin vármegyiben Nagy Mihalin 
altal es az Laborcz vizinis altal strazara, estvére penigh Vin-
nára, ahol talalván generalisomot eö Ngat. Es ottan dolgai-
mot vegezvén mentem quartélom felé, delre Horra, estvére 
[21v) Terebesre; szép hely. Az utan Uyhelben, azisjo varas, 
onnet Sáros Patakra, ez valóban szép hely; de akkor el han-
ták az keritésit, szép faragot kö. bastyai voltak. Onnét LiB-
kára, estvére KereBtura. Az Bodrok vize eppen elötte foly, 
igen halas viz. Onnet Tokayba, Mádra, Tallyára. Ezeken 
a helyeken teremnek az hires borok, valóban szép szölö he-
gyeikis vadnak; az TiBa Tokaynal foly, Bodrok vize eppen 
ott szakad az TiBaban. Onnet 23 May erkeztem Megyesso 
varasára quartélomban. Nagy hely; méltóis dicziretre, Ini-
nemö quartelom ot volt. Az katonasagh penigh az Hernath 
vize mellet Czanaloson, Gestelen, Hernat Nemetin es Mo-
nokon voltak quartélban. Monok Boldokhkö vára felé van, 
Andrassy Uraknak [22r] egy nagy szél malmok vagyon ot. 
Az Harangod mezeje Megyesso mellet van Inint az JaBságh 
vagy mégh nagyob mezöségh, nagy ket halom vagyon ottan, 
ahol az nemetségh Tököli talpassait eBe vágta. SzikBo es 
Miskóczis ot vagyon, Sánto penigh Bodoghköhöz közel van, 
otis jo borok teremnek. Borsy kastel Uyhelhez nem meBe 
vagyon, utamban lattam es közelis mentem ell Balogh vara, 
Sád vara, Torna vára, Regecz vara, Czicz vara es Vim,1a 
vára mellet, ezek mind hegyeken es szep helyeken vadnak, 
meBe elis láczanak. Serencz vara es varasa közell van Me-
gyessóhoz, szokBor voltam benne. Az Rima vize penigh 
Rimaszombatnál foly, Kassanal foly az Hernat vize. Cassa 
rendes varas. 

[22v] Dje 19 Juny 1702 mentünk Parnóhoz munstrára, 
onnet egeB regementestöl indóltunk Isten jovoltabol lmpe-
riumban. Mentünk Sáros varmegyiben Polyankán altal, 
ahol iffiu Barkoczy Uram eö Nga resideál; etczakára penigh 
mentünk Sókútra, onnet Varano mellet Capi vara alat Capi 



faluban háláBra, az után Lebenre. EperjeBre Sáros vara alat 
mentünk Sinna Uyfaluban háláBra, onnet Sepes varmegyi-
ben Krumpak varasára, az tizenhárom varas mellet, ugy 
mint Olassi es Iglo varasok mellet Léntafalvara, onnét Styév-
niczka vara mellet es az kézmárky havaBok alat Kubakra. 
Löczéreis el mentem volt [23r] groff Czaky urakhoz eö 
Ngokhoz, onnet mind azon kézmárky havaBok mellet Lipto 
varmegyiben Lipto vara mellet Szent Ivan es Szent Miklos 
varasokon altal Arva varmegyiben Palfalvára, onnet Tren-
czen varmegyiben Terhovara, Nagyfalura, onnet KraBnay 
kastely mellet Varinra, Stréczén Teplice es Lezova varak 
mellet Zolnára. Bugyatin varaban Sunjógh Gaspar Uram-
nal eö Nganal voltunk ebeden; vigan tartott eö Nga ben-
nünköt. Szép helyen valo var, az Vágh vize eppen az oldalát 
mossa. Onnet also Riczóra Riczo vara alat es Bicze mellet 
Pováza Besterczére, ugyan Bestercze vara alat, onnét Bé-
lusra, Pukóra, onnet Illóva vara mellet Lissára, mely már 
Morva sélin van. Es igy immár mentünk bé Morvába g J uly 
Klobuknál. 

[ 23v] Első statiónk volt Sladiczinan, maBodik Brezniczán 
es Kudlosson. Ljubljo várát nagy hegyen lattam, Lukó vára-
tis, Serenyiek Zlin varasan mentünk altal harmadik sta-
tiora Fristák varasra. Hoelesso várán es varasán altal Revicze 
vára alat Zélakoviczára. J oannes Venceslaus Krepiczky lakik 
ottan, szép kastellyais van. Az utan mentünk altal az Morva 
vizén ennyihány hidakon halaBra Czeroviczra es Urbatékra, 
Brodecen altal mentünk, Olomúczot job kéz felé egy mer-
földnire lattuk. Az utan halaBra Kolévaczra, Litova varason 
altal, onnet mentünk Mérav várához, közel AuB vára mellet 
Rabéra, az stób penigh Mügliczen varasában volt. Oda menven 
az generalisomhoz, lattam öt [ 24r] ezer öt szaz akós hordót. Egy 
kértben czinálták, eö Fölséghe czináltatta, tízen egy efltendeigh czi-
nálták, már akkor kilencz ezer forintban tölt. A1égh Beczben vijJik, 
valamely ezer rea telik, mivel el köl szedni, es szok szekereknek köl 
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vinni. Egy araj]tni szeles, huj]on nyolcz vas abronczok voltak rajta, 
Izét pár ember el tcínczolhat benne, ezt semejmmel lattam. Más kis-
seb hordóis volt ottan, harom ezer akós, azt az kirá!Ji számára czi-
ná.lták, de azon czak fa abronczok voltak. 

Onnét mentünk haláBra Grumbergre, onnet Vistaltra, az 
stób volt Krulikon. Ottan egy szép hegyen rendes kapolná-
ban voltunk, servita baratok számára czinálták, igen szép 
hely együt a szentegyházzal. Ez jmmar Bohemiaban vagyis 
ChehorBágban vagyon. Onnet KalBpergh várasán altal, 
varais van. Stanpok [ 24v] puBta vár alat, es Podinstán ugyan 
puBta vár mellet mentünk Likhavára, onnét haláBra Rai-
chenaura. Voltunk ot ebéden igen szép várba Norbertus 
Franciscus Kolovráth minister Urnál, groff Koleredois ot 
volt. Más nap igen szép vara mellet mentünk ell groff Kole-
rodónak, Vopoczennek hijak, maga residentiaja. DobruBka 
varasanis altal mentünk, haláBra ki BoviBlaviczra, onnét 
Rozgyaloviczon altal haláBra Smetkoviczra, az eö Fölseghe 
vára; az ot való tiBt vendéghlet. Ot róz dógunk lévén, 
mentem az eö Fölseghe menesbéli lovait nézni SmerkovBka 
Oboranra. Soha azoknál hossáb es selesseb istallókot nem 
lattam, se azoknál szeb ménesbéli lovakat. Két mérföldnire 
bé keritet kertben iárnak, [25r] négy fokában vagyon négy 
szaz harmincz ló, ötven mén ló, szebntH szebbek. Mentünk 
onnét Vélis puBta várhoz, közel Levczinre, varais van. Velis 
vára igen szép magános hegyen van. Carolus Loczky comis-
sarius it ment el tölűnk, jo ember volt. 

Onnet mentünk Levczovára, az stob quartélban. Dobra-
vecz nevö igen szép vár mellet mentem ell, ki Boleslaviára, 
ahol per omnia ollyan bátokkal czinált es fedet két torony 
vagyon, valamint az Nagy Szombati varas tornya. Ot va-
gyon igen szép maganos hegyen Valstan névö vár, ugyan 
Valstan grofokké. Onnét mentünk Zizera, magyarol penigh 
sas vizin altal hidon Zarnostinál; mint az Vágh vize vagyon 
akkora viz. Onnet Bezgyez kolastromhoz közel, mely igen-



igen szép magános hegyen vagyon, fekete baratok lakják. 
HalaBra mentünk Skalkóra, onnét indóltam Pragában. 
Mentem 0 Boleslaviara, ahol czudalatos szép [ 25v J Boldog 
ABony szentegyháza van. Ugyan ot más szentegyhazban 
Szent Venceslaus szentegyhaza van, ugyan otis öletet megh 
maga attyafiától. 0 Boleslaviatól fogvast harom mérföldnire 
eppen Pragaigh ollyan sürön es ollyan forma kö kepek vad-
nak, valamint Nagy Szombattal fogvast Modordorffigh. 
Mingyart otan foly az Labé vize, szép hid vagyon altal rajta; 
mint az TiBa vagyon akkora. Az máBik parton azon Labe 
vizinek vagyon Prandez varasa. Pragában egyeb raritást 
nem láttam, mint az Moltva vizin valo kö hid, hat szaz 
harmincz nagy lépés az hoBBa, négy szeker egy széltiben 
akadál nelkül el mehet rajta. Pragát hat annyinak tartják, 
mint Bécz, de egeBen ki nem láthatni, mivel völgyek vadnak 
ben az varason [26r]. Pragábol viBa az quartelomra gyüt-
tem, BeBkovicz es Ravnicz Lopkovicz Herczegh varaj mel-
let Melnicz varasán altal, Litoméricz szep var es varason 
altal, az Labe vizin kompon altal Bantoviczra szálásra, ahol 
az elöt hid volt altal, de az jégh el rontotta, hanem mégh öt 
kö láb avagy oBlop áll fönt, csak azon öt kö oBlopon tiz ezer 
forintban mondották, hogy föl tölt. Onnet Kostál es Hozen-
pergh puBta várak mellet, melyek igen szep es hegyes kö 
sziklákon vadnak, mentem Trebicz es Lipsova varasokon 
altal Vitaseczre. ( Litomericznál vagyon egy magános hegyeczke, 
derék meleg nyáron, mikor legh melegebbek vadnak, czak egy követ 
azon hegyen föl emelnek, elegendö jeget talalnak alatta, telen pedigh 
megh nem fagy az kö alat, es semmi jeget alatta nem kap hatni, ha-
nem czak viz van [ 26v] alatta. Ez Princzluj jojJagaban vagyon. 
Ha nyarban jégh kivantatik, mingyart onnét hoznak jeget; ez czu-
dalatos dologh, de bizonjos. Litomericzon penigh az varason ollyan 
hidegh pincék vadnak nyáron, hogy szokjJor - de nem mindenkor -
az viz megh fagy bennek, télen penigh egy imegben lakhatni bennek, 
ollyan melegek.) 
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Onnet mentünk Zatecz es Stat Prizni varasok mellet az 
Egra vizin altal Polibra. Egra vize valamennyire nagyob az 
Nitra vizinél. Onnet igen szép hegyes hegyen lévö vár -
EngelhauBpergh nevö - mellet meatünk rettenetes kö sziklás 
utakon, hídon altal az Egra vizin Talloviczra, ahol Vollffan-
gus Georgius Mulcz de Valta lakik, két nap voltunk ebéden 
nála. Onnet mentem az [27r] hév vízben Carolin varasában; 
nagy völgyben, hegyek között vagyon. Ollyan melegh víz 
vagyon ottan, hogy az meleghségtöl közel hozzaja, mint az 
tűzhöz, nem mehettünk. Valamint egy ember magasságha, 
ollyan fönt for föl. Minden háznál czak nem fürdök vadnak, 
de két czatornán megyen belejek az víz; egyik czatornán 
hidegh, az máBikon melegh foly, másként lehetetlen volna 
czak az melegh vízbe üllli. 

Onnet mentünk Bukvára, jnnet mentem Eger vagyis Egra 
varasában, ez igen nagy erösségh, es szep varas. Van akkora, 
mint Pozony varasa, az Egra vize eppen az bastyait mossa, 
szép regularis bástay vadnak. Onnét el gyüvén generalis 
Urammal eö Ngaval As nevö varason (ahol az stób volt) 
mentem altal haláBra Lauterpochra, ez immar Szaxonia 
volt. Onnet mentünk [27v] VaiBdorffra, Karendorffra, onnet 
Frankoniaban Plassenburgh igen szep nagy erös vár alat 
Kulonpach varason altal, Turna varosanis altal, ahol az 
stób volt, Oberleczre. Innét indultam ugyan az magam 
sezajan generalis Urammal eö Ngaval Nirenbergben. Men-
tünk közel Pomberghez Frankhain szép varason altal (ahol 
Pontius Pilatus ez vilaghra született). Nirenbergh igen szép 
váras, nagyobis Bécznél, négy öt continuatios igen szép epü-
letö feBtet fa hazok vadnak benne, nemis gondolna ember 
fa házaknak lennj, az mint ki feBtve es meselve vadnak. 
Az varas közepiben Pégnicz folyo vize foly, minden uczakon 
altal szép erös kö hidak vadnak; mint [28r] az Nitra vize, 
vagyon akkora azon Pegnicz vize. Az aBonjok (valamint az 
czigany aBonjok az lepedököt az fejekre veBik) ezekis sinten 
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ugy ollyan lepedö nagyságu zöld raBakot hordoznak az feje-
ken, de igen szép fehér nép lakja, illikis nékik azon fejeken 
valo lepedö forma zöld rása. 

ViBa gyüvet fertály mérföldnire Nirenberghez gyüttünk 
Firt nevö zidó varasra, ahol az bazini HirB Lazar névö 
zidóval beBellettem, süt hozzajais szallottunk volt; Lengyel 
orBagból gyüt es Saxoniában ment. Onnet mentünk há-
láBra Longeféltre, más nap mentem az companiamhoz Rai-
chelBhosenre, Rottenburgh várasahoz közel. Onnet gyüttünk 
egy mezöben levő harmas [28v] kapun altal AiBviBenre, on-
netJox vize mellet egy szép maganos parton es dombon levö 
Rauten nevö varas mellet Naystétre, onnet Vekmil varasán 
altal Czilingre, onnet fél mérföldnire oldalast hagyván Halp-
rungot Vimfen varasára. Ot gyüttünk kompon altal az Nek-
ker vizin, mentünk Vibérakra. Sulni varas Halprungh mellet 
vagyon, Koker vizeis ot foly, onnet mentünk Rabespergh 
varához közel, eppen StanBpergh vára alat HilBpek varasa 
kapuja elöt Aiéntrelberghre, onnet Bokhauzenre, onnet Filis-
burghoz. Filisburgh igen nagy erösségh, az Raina vize mossa 
az oldalát. Harom rendbéli arka van, mindenikben az Raina 
foly, es barom rendbeli vastyai és citadelláj vadnak. Környös 
körül mind moczáros helyek vadnak; [29r] annál erösseb 
helye eö Fölseginek az Raina mellet ninczen. Oda erkezven 
azonnal küldettettem generalis Urtol eö Ngatol Princzlui 
Herczeghez Landa alá az taborra. lmmar akkor obsidealva 
lévén Landa az francziara, ugyan Filisburghnál altal men-
ven hidon az Rainan, mentem Princzluj eö Herchegseghe 
elejben kivanvan ordert, hova köllessék az regementnek ma-
sirolni. Es sinten akkor groff Zichy LaBlo, Forgach Urnak 
eö Nganak oberBlajdinantyais ugy azon allapotért ot lévén, 
mind az kettönköt az FelsegesJosefinus kiraly elejben paran-
czolvan mennünk, maga eö Fölséghe atta ki orderunkot, 
hova mennyünk regementestöl; ugy mint Landa alá. Onnet 
az tabor szélin az hegyek alá szallitották az magyar rege-
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menteket, ahol ejel nappal patroliroznunk es vigyaznunk 
köllöt [ 29v J az külső ellenséghre. Mentemben Pelmj faluban, 
lattam ember czombni vaBtaghságu szölö szárakat az ház 
ablakjaj alat föll folyvan az veBeik az házakra, fele haz olda-
lát maid el fogta; ez egyeb arant, az mint az utan lattam, 
Nemet orBágban közönséges allapot: egy ollyan tövön egy 
akó boris megh terem - egéB szineket czinálnak afféle szölö 
föl folyasából. 

Landától mentünk Modepergh puBta vár mellet Vayszen-
burghra, ot voltunk ötöd napigh az linea mellet, az Felseges 
kiraly ot nezte megh az magyar regementeket. Ismét onnet 
gyüttünk viBa Landához. Az mely etczaka viBa gyüttünk, 
vette megh az landaj citadellát [3or] Klmes Urunk eö Föl-
séghe armadaja; Kis ABony napra virradóra, ugy mint g 
Septembris. Landatis föl atták az francziák, es Melak fran-
czia generalis es akkori landai commendant 12 7bris gyüt ki 
Landából harmad fél ezered magával, mind ki vont fegy-
verrel, megh ereBtet záBlokkal, dob es trombita szóval; két 
öregh hoBu es két mozár ágyukat vittek kj magokkal. Az va-
rasbanis maradot öt szazigh valo franczia. 

Landátol mentünk Lauterburghoz, ottan az Raina vizin 
gyüttünk altal Liktenavra, Kinczigh vizin altal, Forloi fran-
czia várhoz közel; hires Strozpurgh varasahozis nem meBe, 
de az Raina vize volt köztünk. Kéll nevö erős vár es sanczok 
mellet mentünk Kinczighez, onnet commendiroztattunk az 
bavarusok ellen Sveviaban, es mentünk [3ov] generalis 
Urammal eö Ngaval öt száz lovas katonaval - harmadfél 
szaz lovas az mi regementünkből, harmadfél szaz penigh 
Czonkabék Uraméból volt. Mentünk Frayburghra; ez nagy 
erösségh es szép hely; az commendantnál voltunk ebeden. 
Onnet mentünk Naystatra, onnet Firsiperghre, varais van; 
onnet Himellayra - magyaról Menyországhra, onnet Helre 
- magyaról Pokolra. Soha olyan kősziklákat es szoros utakat 
nem lattam, mint it vadnak az Fekete erdőn altal; elegh 



latta az ember az egetis az nagy meredekes magos kö sziklák 
közöt. Czak valamint egy szekér el mehet, ollyan keBkeny 
utak vadnak, azokis czak kö sziklákból állok; ezeknek soha 
masokot nem lattam [3rr] (eBt hiják Fekete erdönek), noha 
Arvában, Liptoban elégh kösziklás helyeken iartam. Az Du-
na vize itten Hél tajan fakad, bokaigh es szár közepigh valo 
elégh van a taján. 

Onnet mentünk Tezinghre, ottan immár vagyon ollyan 
sebes az Duna, mint Magyar orBágban az Nitra vize, de 
gazloban eleget iarhatni. Czak valamint két szál fenjöt altal 
tettek, azokra pedigh deBkákot raktak, ollyan hidon gyüt-
tünk ottan az Dunan altal; semmi la baj azon hidnak nem 
voltak. Onnet gyűttünk Kutligh varashoz, szép puBta váris 
vagyon egy hegyen elötte. Ez Vittembergiaban vagyon. 
Ahoz közel vagyon vas bánya, rettenetes nagy tüzekkel 
olvastyák az vasat. Egy fertaly mérföldnire mind vas sárbol 
töltöt tötéseken mentünk MeBkirchenben - szép varas, szép 
hegyen [31v] való varais van. Onnet mentünk Megen nevö 
varasban, ahol egy hetigh lévén, magam az hostatban egy 
vendegh fogadóban voltam szallason, az katonaságh penigh 
kivöl mezöben az kertek alat. Onnet mentünk Redlingben 
(ezis rendes varas, az Duna vize foly alatta), ottis másfél 
hetigh laktunk. Iten magamis ennyihanBor altal gazoltattam 
hasigh valo vizben az Dunát. 

Onnet mentünk Viberak nevö varashoz, ahol az bavarus 
Herchegh taborának az szélit, vagyis az futrazirólókot megh 
ütöttük, jo rabokot es lovakotis nyertünk. De ottan szokaigh, 
reggeltöl fogvast tizenkét oráigh késvén az taboris, es az 
bavarusok [32r] czak fertály merföldnire lévén hozzánk, ge-
neralis Uram penigh ben az varasban, Viberákban bent 
lévén, az ellenséghis eBre vévén, hogy annyira szokan nem 
vagyunk, egy erös dragonjos regementet rajtunk küldvén -
noha en nemely katona emberekkel azon voltam, hogy czak 
eppen bé várjuk, de nemelyek czak hátat adván, el mentek 
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elöttök; en ugyan ennyihanyad magammal utól maradván, 
es az bavarusis mindenűt az hátunkon lévén, meBe értem 
utól az katonasághnak eleit - ottan egy erdöigh üzven ben-
nünköt, az utan nem gyüt utannunk. Öt katonát ot hagyvan, 
RavaB Mihaly nevö kapralomotis ot lötek föben, es odais 
maradot; azomban [32v J mid ön az erdön szalattak az mi 
katonaink, rabokot magok eBe lövöldözték es vagdalták, 
holott immár az bavarus ell hagyot volt bennünköt. Genera-
lis Uramnak eö Nganakis egy szaz talléros lovát lötték megh 
azon rabok lövödözetiben, kiert az utan ugyan ezen nyeres-
segböl mást attunk; mivel az lovakot es talan négy rabot 
ugyan ell hoztunk. 

Onnet gyüttünk viBa. Fédersé nevö igen nagy tó mellett, 
van akkora, mint az Förtönek harmad része, mentünk ismét 
Redlinghez, ezen varás Sveviaban vagyon; onnet negyed 
napra ismét viBa mentünk [33r J Viberakhoz, de már akkor 
aligh voltunk barom szaz loval. Harom compania bavarust 
ismét ot találtunk, profuntot vivén szok szekereken ki Vibe-
rakból, de azon bavarus nem mert rajtunk gyünni, mijs nem 
mentünk rajtok, mivel az erdö eppen czak közel van egy 
felöl Viberakhoz, ot feles bavarus gyalogot mondottak lenni. 
En negyed magammal eppen czak egy puBka lövesnire az 
\Táras mellé mentem hozzájok, de egy sem gyüt felém, czak 
egymás szemiben néztünk. Onnet mentünk viBa OxenhauB-
ra, az holis az fekete baratoknak igen szép vár forma kalast-
romok vagyon, maid szeb tornyot nem lattam, mint ot 
vagyon. Onnét Erczhamra mentünk, két nap ot voltunk. 
Ottan egy nagy meredek hegyen lakik [33v J egy remete 
barat, kapolnaczkaja es hazaczkajais vagyon ottan, magamis 
nagy nehezen (mivel igen meredek volt) mentem föl hozzája; 
azon hegyröl nagy darab orBágot el láthattunk. Onnet men-
tünk az Iller vizin sindellel bé fedet hidon altal Meminga 
bavarus varasa alá (az kiben feles bavarusis volt), eppen az 
algyu alá, de senkj sem gyüt ki utannunk. Onnét egy fertály 



mérföldnire megh háltunk, és más nap is m naplottunk. 
EnnyihanBor bé küldöttünk bizonjos számu katonakot eppen 
az varas alá, de czak nem gyüt senkijs ki. Onnet mentünk 
Krimpak varasán altal, varais van egy kis [34r] hegyeczkén. 
Kronburgh igen szép maganos nagy hegyen levö várhoz 
közel az Iller vizin gázlóban altal mentünk Ainstathoz. Ret-
tenetes sebes víz azon Iller vize, nehezenis takarodot az ka-
tonaságh altal; ennyihany lovat kevesse hogy ot nem hat-
tunk az víznek sebesseghe rniat. Az vízen túl igen szép erdön 
mentünk altal; soha szeb, igenesseb, magassab es süröb fákot 
azoknál nem láttam. Nappalis setétes volt az erdö az nagy 
sürö es magas fák miat, mind fenyö fák voltak. 

23 Octobris Ainstéten nagy hó eset, egy jo paripam ottan 
meghis döglöt. Onnet mentünk Burczak kis varaskára, onnet 
nagy magos hegyen levö Chail varanak eppen az kapuja 
elöt Lajkirchen varasban, ahol etczaka lármánk volt, valami 
nemetek gyüven, bavarusok mondattak lenni. Onnet men-
tünk Valsére, rendes váras, ottis haBonló lármánk volt; [34v] 
ottan továb egy hétnél laktunk. Onnet mentünk Olendorff-
ra, ahol groff Kinighsegh Uram eö Nga lakot az helvetiaj 
havasok alat. Ot lévén két nap, emberöl vendéghlet eö Nga 
bennünköt. Oda gyüt egy bavarus dobos hozzánk bizonjos 
rabok jránt. Szép vara van ot groff Kinighsegh Uramnak. 
Onnet etczakára mentünk Sulgára, ahol oberBlajdinant ElB 
volt bizonjos eö Fölseghe nemet companiajval; onnet az 
Dunan altal Eneringre, onnet Vittembergiaban Felthausen-
re, onnet MaydliBetre, onnet Kekhángelre, közel az bavaru-
sok taborához, onnet Stainhilgenre, [35r] ahol váltunk ell 
oberster Czonkabék Uram katonaitól. EgeB etczaka men-
ven, ollyan erös hidegh es sárközépigh valo hó volt, hogy 
ennyihany katonának az labok el fagyot. Egy egéB hétigh 
sárközepigh való hóba, mezöben kin laktunk. Közel lévén 
az bavarus hozzank, lármánkis ennyihanBor volt. Onnét 
mentünk Feringen névö varasoczkára, onnet Melchimben, 
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onnet Ostertingemben, ahonnét Gulyas kapitant ki küldöt-
tük volt reagnoscirozni, de czak haf3ontalanul várt. Onnet 
Peretingben, onnet Tibingában, ez szep nagy varas Vittem-
bergiaban, ahol az lutheranusok academiajok vagyon; szok 
magyar orszaghi deakis vagyon itten. Az [35v] Nekker vize 
eppen az varas keritésit mossa. Erös varais van. Onnet 
Tebenhausenre, az luthéranusok derekas academiajok es 
tanólások ot vagyon. üt mindenkor harom szaz praédica-
tornak köl lennj, es ha valamely helyre praedicator kivan-
tatik, onnét adnak, es ahelet megint mingyart mást fogadnak, 
ugy hogy mindenkor barom szazan lehessenek. Onnét Mau-
ren vara mellet, Vaylerstot varas mellet (ahol szegény Czo-
bor Adám Uram eö Nganak bélit temették ell, az testit 
penigh Magyar orf3ágban küldötték) mentünk Reningenre, 
onnét mentünk Forczkam varasán altal. Ez igen szép váras, 
[36r] Encz vize foly eppen az keritése mellet, szok borok 
vadnak benne. Onnet Tierlingre haláf3ra mentünk, ahol 
Komlossy capitánt (mivel hatra maradot volt az maga com-
paniajával) egy nap vártam. Onnet Turlak varasa mellet -
szép varais van, az turlaky Herchegh residentiaja -, onnet 
Etling varasa mellet Alt vizin altal Eierhaif3enre Nered falun 
altal. üt eppen magyar szalmás házak vadnak, egéf3 Nemet 
orf3ágban sem lattam ollyan magyar forma szalmás házakot, 
mivel Nemet orf3ágban es az Muzlá, Raina mellet mind 
czeréppel vagy fekete kövel fedet hazak vadnak, még az 
olakis. Onnet mentünk Filisburghoz az taborra, generalis 
Uramat eö Ngat már ot talaltam. Rof3 allapotunk volt ottan, 
legh fökeppen széna dolgából, mégh az [36v] avart es sást 
sem engették hordani, penigh jmmar az hóis le eset volt. 
Szok ló ehel döglöt megh; ollyan hitvanjok voltak az katonák 
lovaj, hogy elégh haithatták gyalogh magok elöt. 

Onnét megh indulván 27 gbris, az Musla vize mellé men-
tünk Lotharyngiaba Futkenere, onnet Erplishámra, onnet 
Czelre, onnet Prenczem és Taléren várasok mellet. Alcze 



varasnak az kapuia elöt közel Odinám varashoz, mentünk 
háláBra Flonhaimra, onnet K.rayczinakra. Szép varas; az 
Nó vize az varas közepin foly, szép kö hid van rajta. Innét 
ment ell mingyart elsö eBtendöben generalis [37r] Uram eö 
Nga Magyar orBágban, az utan viBa sem gyüt; mindenkor 
magam voltam commendoja az regementnek. 

Onnet mentünk HilberBhaimra, onnét Vinterberghre, 
szép helyen egy puBta vár vagyon ottan, onnet ArnBvorgh 
szép var mellet, egy nagy völgyben, Taune vara mellet 
Vopertre, onnet Helvillelre, onnét Vartestain vára mellet 
Hanopek vizin altal Mitburgh vár mellet Vikerre. Onnét 
(már most oberster Lóz lévén az magyar regementek com-
mendoja generalis Uram el menetelivel) mentem Lóz Uram-
hoz az haubquártélra Herstainra; szép kis varasoczka, va-
raczkais van. Ezen orBágon mind fekete kövel fedet házak 
vadnak. Onnet mentünk Aspachra, onnét Alenpachra, ahol 
az öregh Lothyringiaj Herchegh betegedvén, nyolczad napra 
megh hólt. Princzluj Herchegh egy puBta kastellya van azon 
faluban, valoban szép épület volt; ahoz közel egy nagy [37v] 
erdöben finum szavanyó viz vagyon. Onnet Villburgh vara 
mellet mentünk Tirkefelt varasán altal, varais van egy nagy 
magos hegyen; FirBte Christian lakik ottan. Onnet mentünk 
Bipontumban VolfelBvillerben, onnet Sant Vendel varasban. 
(üt mivel az quartelunkot el foglalták az nemetek, hat szaz 
muBkateros szálván bele, az utan roBúlis jártak, mivel az 
franczia megh vévén az varast, mind rabul vitte el ököt.) 
Nassao es Lininger nemet generalisok paranczolattyokból 
viBa köllöt az Muzla melle mennünk, az mintis mentünk 
Hopstetenre Lotharyngus falujaban, onnet Pirkefelt varasan 
ismét viBa Adlespachra. Onnet mentünk az grinburgi [38r] 
dominiumban HelmeBkelre, onnet Paperre, ahol szegény 
furirunk, Fekete Pál megh holt; ottan böczületessen dob, 
trombita szóval elis temettük; onnét Osburghra, ahol lár-
mánkis volt, mivel szaz francziának hirét béhozván, az com-
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paniák széllel az falukon lévén kéBön gyűltek öBe. Az utan 
utannok menvén az nagy erdökben es hegyekben, reajok nem 
akadhattunk, hanem Bokor György Uram, ugyan az magam 
hadnagyja, akadot volt valami szölökben mint egy hatvan 
loval reajok. Ötöt megh öltek közölök, de azokis két katona 
lovat agyon löttek. Masut ismét Urij István mint egy har-
mincz lóval akadot reajok; ottis barom katonánkat agyon 
lötték es egy lovat. Ismét mászodBoris ki gyüvén Trirböl az 
franczia, de aztis kéBön attak tuttomra. Utánnok mentünk, 
eppen az triri [38v J kerteknél ertük, de az franczia Trirböl 
mingyart megh segitette ököt, es bé szalattak Trirben. Az 
kapu elöt alot czak barom szazigh vala gyalog francja, mink 
penigh megh ereBtet záBlokkal az kertek közöt néztük, de 
nem mert rajtunk gyünni. 

Onnet mentünk mind az Muzla vize mellet Riurra. (Az 
Muzla vize mint az TiBa vagyon akkora.) Mentünk Ruberen 
altal, onnet Félben az kastelban voltam szállason. Onnet 
mentem az Muzla vizin altal kompokon Mergenben, aholl 
Trirböl gyüven öt nagy haja franczia Trorbakban, azokkal 
az vizen eleget lövödözköttünk, de semmit sem tehettünk 
nekik, mivel ök vizen, mink pedigh szarazon voltunk. Két 
katonankot [39r] meghis löttek, ökis estek ugyan sebben 
lövés miat. Onnet egy nagy hoBú faluban mentünk Klese-
ratra. Ot az várban voltam szalláson. Ot immar czak egy 
mérföldnire voltunk Spanyor orBághoz. 

Onnet ismét az Muzla vizin viBa gyüttem, mivel oberster 
Lóz orderit vettem; mivel ot az ellenségh miat nagy veBede-
lemben vagyunk, azert viBa gyüjek regementestöl az Muz-
lán. Gyüttünk Kebrikre, ahol egy pap az ökrejmet megh 
vette; onnet háláBra Hokra, onnet Stibhauzenre, ahol két 
etczaka lévén; mind az két etczaka lármánk volt. Elsö et-
czaka ki küldvén recognoscirozni, négy francziat hoztak az 
katonajnk, mafük etczakais bé hozván hirit, hogy az fran-
cziak harmadik faluban vadnak, magamis ki mentem utan-
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nok, [39v] es egy házban szorultak, fegyvert foghtak; azom-
ban latván, hogy katonak vagyunk, kialtották, hogy eök 
Czasar emberej, ki gyüttek. Megh látvan, hogy pirkefeltj 
granatiros nemetek, ott hattuk ököt. 

Onnet mentünk Trorpak franczia vár alá, az melljet 
ugyanakkor az hollandusok es hessusok megh szálván, az 
melynek az varasát 29 Januarj fölis atták az francziák, de az 
varában bent maradtak; onnet Berkaslira, nagy varas, czak 
egy óra Trorpakhoz; onnet Feldenczre, ahol egy kastélban 
20 francia volt, otis haltak az faluban azon etczaka; onnet 
Semberikre, onnet Tomira (ahonnet az istraza mester két 
lovával az szolgaja Trirre, az francziak közé [4or] szököt), 
onnét Nunvillenre, onnet Hunstain Ur varaban Seterinre, 
ahol az stóbbal egy holnapigh laktam. Az companiak pedigh 
Daghstul franczia vár körül az falukon voltak, magam pedigh 
az várban, Seteren voltam. Az egeB regementel el mentem 
volt Daghstul alá, eppen ez várat megh keröltem, de az 
franciak czak az kapu elöt alottak, ugy neztek bennünköt. 
Az magam companiaja Lestem faluban volt, oda rajtok 
akarván az francziák mennj, elejben mentek az Laib com-
paniaval együt, föl verték azon francziakot, huBonharmat 
le vagtak es el foghtak közölök, az többi Daghstulban bé 
szaladot. 

Daghstul szép maganos hegyeczkén van; onnet viBa gyü-
vén Seterben, egy nagy mezösegben vagyon egy darab hely 
palankoczkával megh [4ov) keritvé, ahol orBágos vasarok 
szoktak lenni, Metnik nevö falu legh közeleb van azon hely-
hez. Oda Seterben Gullyas Janos capitány hozot egy Hart 
nevö francia capitant, kastellyát föl vervén feles portékát 
·hoztak volt onnet, de az utan megh bizonjtvan, hogy az 
kastellyátol füzetet es hodúlt az nemetnek, mindenit viBa 
köllöt adni, es magátis az capitant el ereBtették. üt Seterhez 
közel lakot egy vas banyás HauBer névö Ur egy santa pap-
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pal, gyakorta iártak hozzam, igen jo emberek voltak. Ha 
valami francia felöl hirt halottak, mingyart tuttomra atták. 

Onnét halván Trirhez gyülekezni az francia tabort, es 
general Spigel Trorpak alat (41r] levő hadaknak commendo-
játol paranczolatomis érkezvén, mentem Gesfeldre, onnet 
Murpakra. Azon utamban ugy gyüttem regementestöl az 
francia tabor elöt, hogy valahol mi etczaka haltunk, maBik 
etczakára mindenkor utannunk az francia tabor szállot. 
Ugy oBtan utannam gyüven mindenűt az francia tabor, 
mentem az hollandusok es hessusok köze; mingyart utannam 
Talár nevö francia generalisis taborostól, ugy mint tizenkét 
ezer emberrel oda érkezvén, az hollandusok es hessusok azon 
francia tabort megh nem várván, ot hatták Trorbakot, es 
Hollandia felé mentek. En penigh regementestöl oberster 
Lázzal ot maradván, egy mérföldnire az francia taborhoz 
szálván; oda minden nap ket s barom rendbéli francziakot 
hozván katonaink, süntelen portákot ki küldvén, magunk 
az Stukatin [41v] nevö mezöben levö toronyhoz szállottunk 
volt elsöben, de az utan egy mérföldnire az francia taborhoz 
Gefeld nevö faluban szallottunk, aholl erös hideg üdöben 
es hóban ejel nappal nagy vigyazással práczoftban köllött 
lennünk, méghis Istennek hálá bennünk kár nem eset, de 
az francziáknak nagy károkra voltunk. 

Onnét mentünk oberster Lóz quartellyára Herstainban; 
ot megh szálván, más nap halottuk, hogy Tallár francia 
generalis ismet Trir felé taborostúl viBa indúlt. Megint Tror-
pak alá mentünk, de reank az francia kj nem gyüvén, barom 
malmokot föl égettünk. Onnet viBa akarván [ 42r] gyünnünk, 
bizonjos paur avagy paraBt emberekre akadván, mondották, 
hogy azon erdöben (az mely mellet eppen masiroznunk 
köllöt) francziak volnának. Mingyart az erdöseget körül 
nyargalvan, es bizonjos katonákot béis küldvén az erdöben, 
hogy azon francziakot keressék, és reajok akadván, azonnal 
nékünk hirt adgyanak, az mintis két katonánk reajok akad-
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ván, egy nagy jégh forma veremben szórúlván, midön az 
katonak azon mentenek volna el, az sürö erdöben eBre sem 
vették volna ököt, hanem két francia az veremböl ki gyüvén, 
a karták nézni, merre mennek azon katonák. Az katonákis 
eBre vévén ököt, azonnal kettöt löttek, mellyet mijs megh 
h alván arra nyargaltunk két zaBló [ 42v] allya katonaval, az 
utan töbis érkezvén, az katonát gyalogh szallitottuk, es legh 
elsöbenis Séczej Gergel nevö capitanyunk eppen azon árok 
partjára hason menvén, az francja igen lött kj; harom izben 
derekas lövést tet reánk, de hogy közel voltunk hozzajok, 
es az mély árokból köllöt ki löni nékik, mind fönt iárt az 
golyobisok. Méghis egy Horvath Mihaly nevö zaBlotarton-
kat es két katonát es két lovat agyon löttek; az zaBlotarto 
ugyan az utan szokaigh holt azon sebben megh. Ugy oBtan 
gyalogh ugrándozván, elsöbenis Séczej capitány ugrot közi-
b en, eö utánna töb katonasághis; az francia fegyverit [ 43rl 
el hányván, az ki hova szaladhatot, oda szaladot (az kinek 
köllöt, ot vághatot franciát), de méghis egy sem szaladot el 
közölök; tizenhatigh valo rab volt kezünkben, azomban 
oberster Lóz oda érkezvén jmmár az föl verés utan, az rabo-
kot mind le vadgaltatta, az többi közöt egy Labronj nevö 
hires capitany volt köztök, azt igen sainálták az francziak, 
süt fenegetöztek is, hogy valamely katona tiBt kezekben 
akad, de azon capitanyért mind megh ölik. En ugyan akar-
ván vizgálni, hol legyenek azon francziak, elsőben hogy oda 
érkeztünk; ha egy gyalogh katona elömben az süröben nem 
gyüt volna, eppen közikben mentem volna, mivel az süröben 
lévő verem ki nem látczott. Az utan viBa menvén, es megh 
mondván, holl legyenek [ 43v] azon francziak, ugy kezdettek 
az veremből lönni, es az katonaságot gyalogh szallitván, ugy 
vertük föl ököt. 

Azon etczaka oBtan ugyan czak ot az erdő mellet HirBfelt 
nevö faluban háltunk, más nap onnet mentünk Vopertre, 
onnét Kérnj nevö szép varason altal (melynek egy hegyen 
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szép erös varais van quardizon lévén mind az várban es 
varason; szép nagy hegyen lévö vár) mentünk Limpakra, 
onnet Krumpakra - Ray groffUraknál voltunk az várban-, 
onnet Lautrek varasra, varais van, Nayburgi herchegé, on-
net Honellre, onnet KazerBlauterre; nagy keritet varas, nagy 
quardizon is volt benne, akkor szörnyen epitették, es czinal-
ták az citadellakot; onnet [44r] Ninvillerre, egy szép nagy 
tó volt az szallásom elöt; onnet Groskarpakra - ottan egy 
faluban rettenetes nagy tüzekkel es vasfazekkal vizböl sót 
föztek -, onnét Naystat avagy Neostadium altal szép kis 
varas Landára, Pelikán nevö mezö varasra, onnét Kron-
vayszenburghra, azis nagy váras. Mentünk onnet Clen-
burghra, ot voltunk tovab két hétnél nagy vigyazassal az 
ellenségh miat; rettenetes· nagy erdök es hegyek alat van; 
süntelen vagyon az erdökben franda snapán. Onnet men-
tünk Lauterburghoz mezöben es taborban; general Friznél 
ugyan Lauterburgban voltam ebéden, onnet Saibenholcra -'-
ot feküttünk taborba maid egéB nyáron. Magam es az obers-
terek az faluban hazaknál voltunk szállásokon, az regemen-
tek pedigh tnezöben, mingyart az falu mellet feküttenek; 
öt magyar regement volt ottan [ 44v J Lóz commendóságha 
alat. Annál soha kegyetleneb embert katonához nem lattam. 
Akarmi kevesen verette, vasastatta, akaBtatta es lövödöz-
tette az katonaságot, sokaknak orrokat, fülököt metéltette, 
es veBökkel veretette, mellyert ugy el idegenedet az katona-
ságh, hogy minden regementekböl szok katona el szököt; 
ki az francziák közé, kik pedigh Magyar orBághra szöktenek. 

Onnét generál Friz paranczolattyábol comendiroztattam 
ugyan oberster Lóz altal, az maga oberBlaidinantyaval groff 
lvanovicz David Urammal együt az Canale vizin altal négy 
szaz lovassal es két szaz gyalogh katonával, Alsatiában egy 
Mulczen nevö keritet francia varasnak föl verésire, aholis 
két szaz francia es [45r] circiter barom szaz fegyveres pogár-
ságh volt. Rajta menvén mingyart idejen reggel azon vara-



son talan az gyaloghságh beis mehetet volna az kapun, 
hanem két paurt vagyis paraBt embert fogtak, az kik ige-
nessen az kapura vigyék. Azomban magok azon paurok el 
kéreczkettek, hogy megh nézik, ha ki nyitották már az kaput, 
ezek az balgatogh gyalogh tiBtek el eresztették ököt, es már 
nyitva talalvan az kaput, azt bé zárták, es azonnal az va-
rasban lármát czinaltak, hogy az Czasar nepe az kapu elöt 
van. Arra ugyan mingyart az mi gyaloghiaink rea rohantak 
az kapura, es a~ egyik kaput béis vagták volna, de minden 
felöl az keritésekre es kapukra futván az szok varasbéli fegy-
veres nép, es francziakis minden felül igen löttek ki; ennyi-
hány gyalogot agyon lövén, az többi ell szaladot az kapuról. 
Mink az (45v] lovasokkal az hatok után lévén, szaz lovas 
katonát gyaloghis szállitottunk, eleget biztattuk azon gya-
loghságot, de az szok lövést az kerjtesröl nem álhatván, czak 
el szalattak. Ha azon két paurt elöre el nem ereBtették volna, 
es bé nem zárták volna az kaput, igenessen bé mehettek 
volna, es még mind agyban lévén az belsö nép - mivel eppen 
czak akkor vilagosodot, magunkis, lovasok, utannok bé men-
vén az varasban, megh vehettük volna az várast. Loz Uram 
oberBlajdinantya [!] pedigh, Ivanovicz David Uramat 
ugyan akkor, midön az keritéshez közel az gyalogh katona-
kot biztatta volna, az keritesröl vekonyba löttek, es nagy 
nehezen lektikát czinalván, ket lovon el vittük Haganoigh 
[46r] (mégh akkor Haganóban francia nem lakván), ottan 
dél tajban mas nap megh holt. Az testit el vivén az taborra, 
onnet Lauterburgban vivén, ottan temették ell. Ennyihány 
katonát ot hagyván Mulczennel, es hetet sebessen hoztunk 
viBa. ViBa gyüvén onnet az taborra, ismét mingyart más 
nap viBa comendiroztattam Lóz altal ugyan az Canale vizin 
által a tajára, hogy bizonjos falukot föl rabollyunk. EU men-
vén öt szaz lovas katonával bizonjos holdulatlan franczia 
falukot föl vertünk, az munczingi franciaval eleget ellenkez-
tünk, es haitottunk többet három száz marhánal, es hoztunk 
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szaz tizenkét jó lovakot, azomban az Canale vizin immár 
innét, egy soros híd mellet négy compania lovas francia es 
nagy harom trup snopán el állották az utunkot. Az marhátis 
mind altal [46v] haitották már az hídon; magamis mind az 
híd körül forgolottam, valameddigh az marhat altal nem 
haitották. Azomban en bizony most sem tudom, mi okra 
nezve, holot mégh akkor egy katona kár sem volt bennünk-
noha bizony sürön löt az hidra, mikor altal gyüttünk, az 
francja -, czak megh szaladot az katonának az utollya. 
TiBtek utannok mentünk; eleget vertük ököt, hogy ne sza-
ladgyanak, de azokot senki bizony megh nem tarthatta; 
nékünk, tiBteknekis czak el kőllőt mennünk. Az francia ezt 
látván, azonnal az hatunkon volt, az marhat mind viBa 
nyerte. Hanem az kik keznél voltak nyert lovak, hatvan 
hetet méghís el hoztunk. Katona [ 4 7r J tőb veBet húBnál, 
holot mégh akkor bizony semmi okok nem volt az szaladás-
ra; nemis gyüt volna derekassan azon francia rajtunk, ha 
megh nem szalattak volna, es az marhatis el lehetet volna 
hoznunk. Ugyan akkor, mégh oda menet Galanthay Banyai 
Andras Uram fia az haganoj erdőkben el maradván harmad 
magával tölünk, az lovát agyon lőtték, magát rabol el vitték 
az francziak. Más katonánakis az lovát megh lötték. Es így 
ezzel viBa gyüttünk Saibehokhoz az taborra, onnet Lauter-
burghra. Vagyon Lauterburghnál egy vas bánya, ( ... ) 

Lauterburgnál halván az francia tabornak gyülekezetit, 
es Landahoz [ 4 7v J menvén, mentünk Mikliczemhez, onnet 
Kermeshamhoz, ahol az armadara valo szena es abrak tar-
tatot; az Raina parton van. Onnet - beteges allapottal lévén 
- mentem az hév vízben Menczen avagy Moguntinál túl. 
Elsőben mentem Filisburgra, ahol voltam egy hétigh, onnet 
Spajerban (igen szep varas volt, de az francia eBe égette es 
jobbára mind el hányatta; most epitik, szép kö házakot 
czinalnak benne. Az minemő szentegyhazat ot az franczia 
kiraly el hányatot, annak mássát hoBúsághra, magassaghra 
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es szélességhre nem igen látot ember; az béczi Szent Istvan 
szentegyhaznal szakkal magossab, szelesseb es hossab, de 
tornya ollyan magos ninczen), onnet Chajmingenben, onnet 
Frangetálban; azis szép varas (egy corona forma torony van 
otan, az teteje mint az corona, [48r] de aztis mind eBe égette 
az francja), onnet Brumocz varasában (az nagy varas, de 
azis eBe van egve, hanem most derekassan epitik; környös 
körül az varas kö keritesitis immar megh czinálták, mert 
aztis ell hanyatta volt az franczia), onnét Rajtorkonra; ep-
pen az Raina parton van, Spajertol hat orára van. Spajernal 
egéB Imperiumban nagyob privilegiumó varas ninczen; az 
minémö szentegyhazat el hanyatot ottan az francia kiraly, 
hatvan ezer forintot adot ismét megh epitesire, de mégh 
azon kivöl harmincz ezer forint sem léBen elégh, ha helyre 
akarják epiteni (melto diczeretre azon szentegyhaz, legh 
fükepen, ha helyre epül); onnét Opinom varasan al~al 

Menczben, deakul Moguntia - az erős hely es szépis, az 
Raina vize eppen melette foly. 

üt hidon mentem altal Raina vizin az hévvizben. Vagyon 
ottan [ 48v] másfél annyi széles az Raina vize, mint az Duna 
Pozonnal; Mancz vagyon másfél annyi, mint Pozony varasa. 
Ottan lattam az piaczon huBon négy harangot: az also rend 
legh nagyob, az maBodik kisseb, az harmadik rendben pe-
nigh legh kisseb harangoczkák vadnak. Midőn az óra ütni 
akar, azon harangoczkák szép notakot vernek czimbalom 
formára, es az utan ugy üt az óra. Szentegyhazbanis voltam, 
nagy szent egyhaz, nem igen kisséb az béczi Szent lstvan 
szentegyházánál, de ollyan ékes ninczen. Onnét mentem 
Vispack nevö varasban hév vizben, ahol öt napigh füröttem; 
finum savanyu vizis van ott; sinten akkor vasár lévén ot, 
szép ket lovatis vettem. Onnet HileBt névö rendes varason 
altal, Nid vizin altal hidon, ugyan Nid faluban [ 49r] men-
tem, onnet Frankfurtban. Szép nagy varas, nem szok van 
Nemet orBágban haBonló hozzá, legh fökeppen kereskedésre 
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es vasarokra nezve. Szok mester emberek és kalmárok vad-
nak benne, sidóis szok; egy nagy egéJ3 uczájok vagyon, az 
idegen embert körül fogiák, es valami vasárlást kivan, azon-
nal szereznek azok; óczóbbanis vehetni tölök, mint az kal-
mároktól. Mint Bécz van akkora, de ollyan szép házak nin-
czenek benne; erös helyis, két viz árka vagyon. Ott vasár-
lottam hat szaz forintára ezüst mivet. 

Onnet visza gyüvén, mentem Viker nevö faluba, onnét 
ismét az Rainán es Mancz varasan altal mentem Nirstanban; 
az Raina parton vagyon. Vikertöl egy darabon mind az 
Menus vize mellet mentem. Menus vize két annyi, mint az 
Vágh vize; vitorlás hajókon iárnak rajta, az Raina vizin 
penigh [ 49v] gállya forma nagy vitorlás bajokkal iárnak. 
Mancznál az Raina hidgya elöt ennyihány barom kerekö 
szekeret láttam, az sánczokra földet hordottak rajtok, hatul 
kéttö, elöl penigh czak egy kerék volt. Onnet ismét viJ3a 
mentem Frangetálra, onnet Spajer hires varasra, onnet Filis-
burgra, Oberhózra, onnet ismét Landához, onnét Pélikan-
hoz az taborra, az hol az franczia tabor czak egy mérföldnire 
feküt. Onnét mentünk ismét viJ3a Vayszenburghoz közel, 
Svékhoffen nevö faluban. 

Vayszenburghoz gyüvén az franczia tabor két nyáron, az 
minemö hoJ3u, erös sánczokot es lineat harom mérföldnire 
Vayszenburghtól fogvást Lauterburgigh czinált az eö Föl-
séghe armadaja, aztat [5or] az franczia mind el hánta, ron-
totta, es az sanczokot bé húzta, az lauterburgi kö keritést, 
tornyot es sánczait el rontotta, körül lévö tartománnak min-
den gabonait le kaJ3altatta es tapostatta, mindenűt taboros-
tól az gabonákban szállot. Avval ismét viBa ment Strozburgh 
félé, az utan mink megint mingyart helyekben szállottunk 
Vayszenburghoz. Onnét mentem Lauterburghoz, onnet 
( .. . ) comniendiroztattam barom szaz lóval; valóban nehe-
zenis kötözköttem altal az Rainan egy roB kompon, egeJ3 ejel 
mind hordozkottunk. 
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Etlingh varasigh mentem volt immár, azomban general 
Nassao, akkori [5ov] commendónk ordere utannam érkezet, 
hogy az minemö várasban azon katonasaghnak kölletet 
menni, ugy mint Kirkhauzenben, mivel ottan czak egy 
oberBvakmaster az commendant, en pedigh oberBlaidinant 
lévén, attol nem dependealhatok, azert mennyek viBa az 
taborban Vayszenburghoz. Az ordernek kölletven (noha 
nem örömest mentem viBa, talan az utan rabbal sem estem 
volna, ha Sveviaban mehettem volna) engedelmeskednem, 
megh térven mentem Dugstolra, onnet Stanmurra, onnet 
Tilingre. Ottan két kis hajoczkát eBe köttetvén, azon akarván 
altal kötöznöm az Raina vizin; két lovamot bé vivén azon 
hajóczkákban, az oldalát ki rúgták az lovak, mind az két 
lovam [51r] (el merölvén az hajók) bé eset az Rainában, 
elégh ushattak kj; az szolgaimis nehezen szabadúlhattak 
megh. Onnet mentem Mersre, onnet Srekre, oda kerölvén 
oBtan az kompra, ugy mentem ottan kompon altal; onnet 
Longikbadlira; tart egy fertály mérföldnire az hoBBa ezen 
mezö várasnak, mivel az hazak rendiben mind czak egy 
soron vadnak; onnet Vayszenburghoz az taborra, de mi 
general Frizzel es oberster Lozzal - az regementek Stróz-
burgh felé mentek es Pisvaller nevö franczia varat megh 
szallották -, czak ötöd magammal nagy erdökön es igen 
veszedelmes helyeken utannok mentem. Az hova erkezvén, 
nemet-magyar general Frizzel volt ottan harom ezer ember, 
azomban azon francja helynek negy ezer franczia segitségire 
gyüven, el mentünk elölök. 

[51v] Üt Pisvallerben az varasra egy vendégh fogadóban 
ebedre bé mentem volt ennyihany tiBtekkel, azomban eppen 
lovakra ülvén kj akartunk gyünni, czak hallyuk az puBka 
pattogást: ki ütöt az franczia az várból. Czak egy kiczin üdö 
alat ki nem gyüttünk volna, ot lepet volna az franczia ben-
nünköt. Az szekér mesterünköt pedigh ot érvén, mind magat, 



lovat megh löttek; az lova az nap, maga más nap megh 
holtak. 

Onnét masíroztunk Haganóra, onnet Hattara, onnet viBa 
az taborra Vayszenburghoz roB üdökben es nagy esökben. 
Mivel penigh Prizákot (az mely igen nagy erösségh volt) 
az francia megh vette, az franczia tabor Landa alá indulván; 
[52r] halván gyüvetelit azon franczia tabornak, mijs elöb 
Landához mentünk elöttök. Mink az egyik kapuia elöt 
Landának szallottunk, masik kapuja felöl penigh az mezö-
séghre az franczia tabor szállot es telepedet. Látvan nagy 
ereit az tabornak, estve, midön már megh setetedet, el men-
tünk elöttök, .es etczaka szallottunk Naystat varashoz. Ottan 
falukra kj szallitván az linea mellet bennünköt, ahol nagy 
vigyazassal lévén az portázás szüntelen megh volt, alkalmas 
rab francziakotis hoztanak bé katonaink. 

Azomban harmad napiára hat ezer franczia, harom ezer 
lovas es harom ezer gyalogh rajtunk gyüt. Az nemetségh bén 
az varasban lévén, mink magyarok pedig kivöl az lineánál 
harom szaz lovas katonaval továb egy óranal alottunk az 
franczia seregek avagy truppok elöt. [52v] Utollyára az szok 
lövést nem álhatván es az lineanis avagy sánczokon az fran-
czia katonák altal gyüvén, azok ottan süntelen puBkáztak 
velünk, es orderunkis lévén oberster Lóz akkori commen-
dónktól, hogy az varasban, Naystatban, bé mennyünk, es 
ottan megh vár bennünköt. Mink bé menvén Naystatban, 
az francia mindenűt hatunkon lévén es puBkázván. Egy mél 
utban két ló el esvén, ha ot az magos meredek partra kj nem 
ugrattam volna, ugyan ot el veBtem volna. BeBellették az 
utan az kurucz katonák, hogy ha nem szántak volna, ottan 
agyon löhettek volna, mivel ottan eppen utól estem volt. 

Az varasban azomban bé szaladván oberster Czonkabek-
kel együt, voltunk nemettel együt, az kik mégh ben marattak 
volt, öt szazan; [53r] az többi oberster Lózzal együt ell sza-
lattak, es az varasban megh nem vártak bennünköt, mellyet 



ha tuttunk volna, hogy Lóz azon nemetseggel az varasban 
megh nem vár bennünköt, mijs más felé el szaladhattunk 
volna keveseb kárral. Az francia az kapunis bé puBkazván 
bennünköt, bé köllöt szorulnunk, mivel az varast mingyart 
körül fogták, es az gyalogh francziakot az kapuk elejben 
alitották. Továb két oránál oltalmaztuk magunkat, es alkal-
mas kártis tettünk az bástakrol es köfalakrol az ellenségben, 
de oBtan puBka porunk el fogyván, az nemet dragonjosok 
puBkajokot czak le akarták hánni, es igy minnyajunk ma-
gyarok hirünk nelkül egy nemet oberBvakmester, oberster 
Czonkabék akarattyábólis (kiben mink semmit sem tuttunk), 
ki ment az francia taborra, es accordált az francziakkal [53v] 
ugy, hogy az tiBteket ne vizgallyák, es semmit tölök el ne 
vegyenek, hanem lovastól-fegyverestöl mennyünk kj az vá-
rasból, az köz katonak es nemetek lovaikat es fegyvereket 
pedigh mind el szedgyék. U gyis let, az etczaka jmmár 
eppen reank gyüvén, azon etczaka mink tiBtek szabadon, 
de parolán, mind egy vendegh fogadóba háltunk, az nemet 
tiBtek pedigh maszikban. Az köz katonakot pedigh es neme-
teket egy nagy puBta kö házban rekeBtették az kapu elöt 
kivöl, es erössen környöskörül istrázálták. Más nap gondol-
ván, hogy el ereBtenek bennünköt, az mink Czonkabék es 
azon accorda czinaló nemet oberBvakmaster biztatot ben-
nünköt, azomban ki vivén az varasból, Landa alá az franczia 
taborra .vittek bennünköt, (54r] azt mondván, hogy general 
Tallár (az kj az franczia taboron commendó volt) akar látni 
bennünköt. Akkor immár el gondoltuk, hogy rabok vagyunk, 
mellyet mi magyarok, minekelötte az franczia az varasban 
bé gyüt, ha tuttuk volna, hogy rabsághra viBnek, nagyot 
probaltunk volna, es az kapun czak ki mentünk volna, es az 
kj el mehetet volna, az eö szerenczéje let volna, talan mind 
oda nem veBtünk volna. 

Es igy onnet Landához vivén, az egéB Landa alat feküvö 
tabort megh kerülték velünk. Magyarok voltunk másfél szá-



zan, oberster Czonkabék, en oberBlaidinant, két capitany, 
barom hadnagy, barom zaBlotartó, két adjutant es töb aláb 
való tiBtek; nemetek közül pedigh két oberBvakmaster, négy 
capitany, hat hadnagy es töb aláb valo tiBtek; ezeken kivöl 
az köz nemetek; ugy hogy [54v] mindenestöl voltunk öt 
százán. Mind lassan menvén az franczia tabor körül, tölt 
három óra belé, mégh az Tallár haubquartellyára értünk. 
Az taboron rettenetes ritkán voltak az satorok; az egéB tabor 
czudánkra ki allot, ugy neztek bennünköt. Helyben erkez-
vén, engemet és két capitant egy francia generalis maga 
szallasára vit, Czonkabeket pedigh mas generalis vitte ell, 
az kinek fia az elöt rab volt nálá. Azok emberöl es jól tar-
tottak bennünköt, mind ezüst tálakból étettek; az lovamotis 
azon francia generalis vette megh tizennyolc duplan, de az 
magunk taborán két száz forinton sem attam volna; derek 
paripa, ugyan magam menesiböl [55r] való volt. Mivel 
pedigh parolán voltunk, mi, tiBtek az taboronis czak sza-
badon, volt avagy örzö nelkül iártunk, az utonis fegyveressen, 
minden franczia késértö nelkül mentünk, de az köz katoná-
kot es nemeteket kettöt-kettöt eBe kötözve, két compania 
franczia késértette. 

Másnapra mentünk Vayszenburgban, ottis az franczia 
commendant, avagy az mint ök hijak, gubernátor, engemet 
es két capitant megh vendéglet. Onnet Haganóba mentünk, 
otis egy capitannal az commendantnál voltam ebeden. Az 
spanjor nemzet volt, es szokat szóllot az francziak ellen, 
inkáb hailani láczot az mi Czasarunkhoz eö Fölsegihez, azt 
mondván, hogy eö czak erövel van az francziaknál, inkab 
urallaná az mi Czasarunkot. Onnet mentünk hires Stroz-
burgban, az otvalo commendant vagyis gubernator az [55v] 
kapun kivöl elönkbe gyüt, es ot eBe várván bennünköt, mivel 
czak hullogva mentünk, bé vezetet az varasban bennünköt, 
es ez Canale vize mellé, egy nagy, magos szép kö vendegh 
fogadóba szallitottak, Thirkortninak hiták, aholis erös örzés 



alat voltunk, mindenkor ot lévén az vokt. Hanem az utan 
üzentem az commendantnak, hogy mi nálunk igy rabokkal 
nem bánnak, hanem parolán az várasokon szabadon járnak, 
ha igy !eszen, ki írunk, hogy azokis vokt avagy örzés alat 
legyenek. Ugy oBtan ennékem es két capitannak megh en-
gedte, hogy szabadon iártunk az varason, vokt nélkül, de 
parolát köllöt adnunk, [56r] hogy az várasból ki nem me-
gyünk. Az töb rabok pedigh ha az varasra akartak menni, 
mindenkor franczia istraza ment vélek. Oberster Czonka-
béket pedigh ugyan Landánál tartóztatták, es Landa megh 
vétele utan Mecz franczia varasban vitték. En egy házban 
czak magam voltam szálláson, az töb tiBtek pedigh más 
házakban. Ottan derekas ágyunk es gyertyánkis volt, de 
füzetésünkért, es az gazda tartot etellelis kostban bennün-
köt; jol élt, az kinek pinze volt; en, Istennek hálá, szükségh 
nelkül éltem, lévén annyira valo pinzem. Az nemet tiBtek 
pedigh más vendéghfogadóban voltak szálláson. 

EgéB telen ot lévén, kikelet prima Aprilis general Tallar 
bé érkezvén Strózburgban, az ki Landát megh vette es 
Spajernál az eö ·Fölséghe armadáját megh verte. Nagy pom-
pával, [56v J algyu lövesekkel fogatták bé Strozburgban, 
fegyveres kézzel mind az utcákon várta az gyalogságh; ot 
köztük iárván szabadon engették néznünk. üt lévén alkal-
mas ideigh, nékem megh engette Tallár, hogy parolára húB 
napra mennyek kj az stolhoffeni lineaban general Viberhez 
(az ki akkor ot commendant volt), es ha ollyan parolát ho-
zok, hogy amivel most ninczenek franczia rabok, az kiken 
lehetne szabadulnunk, hanem ez utan, ha leBnek, azon ra-
bokot értünk fogiák adni, es igy ha azon assecuratiot es 
parolát bé hozom hozzaja, el ereBt bennünköt, azon kivöl 
az gazdánknak, az mivel adossak az rabok, intertentiojokért, 
azon [5 7r J pinztis hozzam megh. Melyre nézve en ki menvén 
general Vibrákhoz, ezeket mind obtinealtam, es jo szivel, 
böczületessenis látot. Az parolat es assecuratiotis megh atta, 



hogy ha ez utan leBnek franczia rabok, ki adgyák erettünk, 
czak addigh minket ereBBenek ell. Es öt szaz forintotis adot 
parolamra, mellyet magammal bé vivén az utan meghis 
füzettem, es contentáltam Vibrák generalist. Hanem illyen 
dologh impedialta szabadulásunkot, hogy otben levő rabsá-
gunkban egy Buday Janos nevö kurucz capitány, igen jo 
ember lévén hozzánk; gyakorta meghis vendeghlet, szó köz-
ben en disponáltam volt, hogy gyüiön viBa bizonjos kurucz 
katonakkal az eö Fölséghe hivsegire, es sinten akkor hoztam 
néki parolatis es gratiat Princzlui herchegtöl, hogy [57v] 
czak ki gyüjön, senkitől sem léBen bantása, süt t-iBtetis adnak 
it kin néki, azomban eö nem várvan az en ki gyüvetelemet 
Strozburgban, hanem ment Landában valami restantiait 
kérni az comissariustól. Ott Landában, nem tudom, miben 
disgustálta az maga straza mesterit, ell árolta es megh jelen-
tette az franczia commendantnak, hogy az egéB companiajá-
val ki akar gyünni Czasár hivsegire. Melyre nezve azonnal 
megh aréstálták, es mindeniböl szákmánt hánván, prizom-
ban avagy foghságban tették. Aztis megh beBélette azon 
straza mestere, hogy az rabok, ugy mint mink vettük arra, 
hogy ki gyüjön, noha azt más nem tutta - minthogy [58r] en 
disponaltam ötet -, hanem czak en, es egy capitannak megh 
mondottam volt. Ez Tallárnak tuttára adván Landából, 
hogy az magyar rabok vették arra, hogy ki szökjék Buday, 
erre nézve Tallár igen megh haragudot reánk, es azt üzente, 
hogy látván, hogy szabaditanj nem lehet az nemeteknek 
bennünköt, mivel ninczenek franczia rabjaik, eö megh akart 
könyörülni raitunk, es parolára el akart ereBteni, de láttya, 
hogy halaadatlan emberek vagyunk. Azon jokért minemö 
kárt akartunk az franczia kiralynak tenni, es az kurucz ka-
tonakot kj akartuk czalni; azért nem vagyunk érdemesek, 
hogy el eressenek bennünköt, hanem mind addigh legyünk 
az rabságban, valameddigh franczia rabokot az németek 
[58v] nem fognak. Es így oberster Czonkabeketis Meczböl 
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oda Strozburgban hozták, es minnyajunkot Selestatban 
(nyolcz orára bellyeb) vittenek bennünköt. Üt ugyan jobban 
volt dolgok az raboknak, mivel házonként paléta szerint 
két-két rabot szallitottak, es az gazdák ágyat, szallást, gyer-
tyát ingyen attak, es minden rabnak szabad volt az várasban 
valahol szerette, vocht nelkül járni, es az varasiakis szok 
joakarattal es segitseggel voltak az rabokhoz. De Czonkabék 
es en otis kostot tartottunk, jól éltünk pinzünk utan, minden 
nap négy s öt tál etkünk volt. Meghis [59r] söppentem volt 
Selestatban, mert az utan Buday megh fogot kurucz capi-
tántis oda hozták, es examenre akarták fogni, kik vették arra, 
hogy ki szökjék az Czasárhoz (annak pedigh senki más dis-
positora nem volt, hanem en) . Attól féltem, boBusagokban 
az francziak annyira bé küldenek, vagy ollyan helyre teBnek, 
ahol soha Magyar orBághnak hírit sem hallom. De szegény 
Budait erös temleczben tévén Selestatban, senkit hozzája 
nem ereBtettek, hihetö bujában mingyart megh betegedet, 
es egy hetre meghis holt, az minthogy nekünk üzent az ot-
valo commendant, hogy kisérjük ell teBtit. Az franci[s]canu-
soknál az szentegyhazban temették; egy franczia tiBt sem 
volt temetesin, hanem czak mink rabok · kéBértettük ell. 
Es ugy az utan, [59v] valameddigh Bavariában az Czasar 
hada megh nem verte az franczia tabort, ottan elegendö 
rabokot fogvan, mind addigh rabságban, ugy mint Stroz-
burgban es Selestátban eBtendeigh es harom holnapigh köl-
löt raboBkodnunk. Az utan Landához magam parolajara 
ki gyüven instaltam Eugenius herchegnél szabadulásom 
jrant. Eö herchegséghe gratiaja altal szabadultam megh, 
az mint ez utan jobban megh irom. 

Franczia es Nemet or}Jé.gban nagyob es szeb toro1ry es szentegyház 
ninczen, mint az strozburgi Szent Ludovicus szentegy/zá.za. Egy da-
rabon feligh föl mentem azon toronyba, hat szaz harmincz négy 
gradiczon { 6or} köl föl menni. Az béczi Szent Istvan tornyánal 
szokkal szeb es magossabis; az szentegyházis mind szélesseb, mind 
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lwssab. Az hofljJa azon szentegyháznak szé.z ötven két nagy lépés, 
az szelességhe penigh eppen száz lépés, igen mesterséges es szep 
epületh, leghfökeppen az torony, egy nagy öregh mesterséges ora van 
az szentegyházban, mikor tizenkettöt üt az óra, az óra fölöt egy réz 
kokas megh szóllal es minden óra ütésben az apostolok elö gyünnek, 
es czinalt fa ember kalapáczczal üti az órá.t. Egy nagy aranyos réz 
kerék van az óra alat, azt mongyak, hogy száz efJtendö alat czak 
egyjJer fordul, az ki nem hijli, lesse ottan szaz efJtendeigh, mégh meg 
fordul. Egy szép kö kutis van az szentegyhazban; az toronyban tijlta 
ezüst harangis vagyon, azonkivöll [ 6ov J más nagy rettenetes ha-
rangok vadnak. Azon szentegyhazban lattam egy ollyan nagy hasó 
leant, hogy az két kezeivel az maga hasát altat nem érte, bizvást 
tálon ehetet az maga hasáróll. Azt befJellették közönségessen Stroz-
burgban, hogy az nénn;•e is ollyan nagy hasó volt, es holta utan az 
doctorokjöl haflitották - leveles zöld ágot talaltak az hasában (lássa 
kj hiPi, itt ugy van az hire Strozburgban; enis ugy irom). Eztis az 
doctorok tartyák etellel, szaz tallért füzetvén minden efJtendöben tar-
tásátol, azért, hogy holta utan föl fogják M:flitanj, es megh nézik, 
mi nyölt azon nagy hasban. 

Voltam az ispitélokbanis, mind az király, mind az varas ispi-
tallyában. Az király ispitállyában czak [6Jr] hadi emberek vadnak, 
étellel, itallal, tijJta ruhával es tijlta ágyakkal tartyák ököt, doctor 
minden nap iár hozzajok. Rettenetes nagy kö epület, valamint egy 
nagy hoflu kö vár az varas ispitallya; nem ollyan nagy, de igen 
gazdagh, efJtendönként tizenket ezer akó bora megh terem; az pin-
czéjben haromjJor voltam. Igen nagy hordók vadnak benne, ötven, 
hatvan, szaz es töb akós hordók vadnak benne; az legh nagyob másfél 
szaz akós egyik, az majJik nagy hordó penigh harom szaz hetvén két 
akós. Ismét harom hordó vagyon, az egyikben 1525 efJtendöbéli, az 
majJikában 1519 efJtendöbeli, az harmadikában penigh 1472 efJtendö-
beli borok vadnak, rettenetes régi borok, akkor nagy hordók voltak, 
mikor az bort be/éjek töltötték, de minden hujJonöt efJtendöben kisseb-
ben es kisseb hordóban töltötték, mivel nagyot apadtanak, es más 
borral nem akarté.k megh tölteni, [61v] inkab kisseb hordókban töl-
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tötték, ugy hogy immár mostan circiter huj3onöt es hufionhat akós 
hordokban vadnak. Kétj]er ittam belölök, igen jó illattyok van az 
boroknak, ha az kezit vagyis orrát ember megh keni vélek, igen jó 
illattyok van, de az ízek nem derekas. 

Ugyan azon ispitallyban egy magyar orBaghi fiú, pozonj 
Pater Fray (eö levén inspector azon ispitalyra) megh ven-
deghlet bennünköt. Mindenkor harom . szaz szemely van 
benne, az kiket étellel, itallal, ruhával es tiBta ágyakkal tar-
tanak. Doctorjok es papjokis vagyon; minden nap misét 
szolgálnak ottan. Külön házban vadnak az ferfiak, külön 
az aBonyok, külön az leanyok, külön az terhes kurvák, külön 
az bolondok magános rekeBtékben lánczon [62r J vadnak. 

Szok pinze van azon ispitálnak; azt mciilgyák, töb jüve-
delme van, mint az várasnak, rriivel valamely gazdagh, vagy 
maga jo biro ember megh hal, mindenik hágy vagy pinzt 
vagy joBágot rea testamentomban. 

Strozburgh vagyon másfél annyi, mint Bécz varasa; noha 
derekas nagy epület kö házak · vadnak benne, annyi szok 
szep ház, mint Beczben, ninczen. Ahol az pinzt vereti az 
kiraly, ottis ketBer voltam, ottan elégh pinzt láttam rakaso-
kon; minden nap tizenöt ezer tallert vernek. Az Canale vize 
eppen altal foly az várason, szamtal'an .bajok gyünnek bé 
eppen az varasban azon vízen, mindenféle dlest, huzat, ab-
rakot, szénát, fát es szok hordó bórokat hoznak bé. Nagy 
haBnára es alkalmatossagára vagyon· azon viz az várasnak. 

Mikor Landát az francia megh vette, azon nagy stroz-
burgi tornyot [62v J környös körül mind megh rakták szövét-
nekekkel; volt nyolcz szaz sövétnek, mellyeket estve megh 
gyutvan, ugy láczot az torony, mintha czak egy egéB tűz 
volt volna; az tetején pedigh, eppen az gombnál, egy ember 
állat, es kialtot, hogy éllyen az franczia kiraly. Ugyan ottan 
két ökröt láttam, igen vastagok, hoBak es kövérek voltak, 
de az szarvaik es lábaik rövidek; az szarvaikot es farkajkot 
pantlikákkal megh czifrázták, az oldalaikot penigh aranjos 
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papiros czillagokkal rakták megh, dob szóval ugy hordozták 
az varason. Az kettöben huB mázát mondották lenni. Az 
utan, hogy le vágták, ismét két diBnót lattam; azoknak mas-
sokot se nagy-[63r]sághra, se hoBasághra nem láttam. Igen 
kövérekis voltak, az mint az béleket ki vetették, az haBokon 
egy tenyérni kövér volt. Az hátokon nem láthattam, mert 
ottan orját nem veBik, hanem czak az bélit kj vetvén fertály 
számra darabollyák mégh télre is. Az egyiket hatodfél, az 
maBikot pedigh öt mázának mondották lenni, az mint föly-
lyebis irám. 

1 704 dje 5ta Aprilis Tallar ki ereBtet volt general Viberhez 
stólhoffeni lineaban; huB napra volt szabadságom, de tiz 
napra viBa gyüttem, noha mind az parolát, mind az gaz-
dánknak való adosságot bé hoztam, de ugyan el nem ereB-
tettek az felyül irt okokra nézve, ollyan az francja parola. 
Strozburgból mentem azon utamban Kélre; mingyart az 
Raina parton vari, elégh erös azis, francziaé azis, eBtendeje, 
hogy megh vette az francia; ot hídon mentem az Rainan 
altal, [63v] onnet mentem PoterBvirre, onnet Linxhánra, 
Pisse nevö varasra, Fraistetre, Serczere, N uksofra, Sarczokra, 
Liktenaura; szép varas, varais van, de ez elöt nyolczvan 
eBtendövel az sved eBe egette es el puBtitotta; onnét Svor-
czakra, onnet Stollhoffenre; ot vagyon az linea, tart negy 
mérföldnire, volt akkor harmincz ezer ember benne. Onnet 
mentem Raystatra, bade~sis herchegh Princzluj vara, Mo-
ricz vizin ot mentem altal, ot talaltam general felt marsall 
laidinantot, Vibert. Raystatot most epitik; soha annál szeb 
epületeket nem láttam, igen nagy vár léBen, kirali lakó hely 
leBen, ha végben mégyen. Nagy böczülettel latot general 
Viber, a maga aranjos szersámó szaz aranjos lován· küldöt 
viBa Stólhof-[64r]fenigh; onnet ismét az megh irt falukra 
mentem viBa Strozburgban. üt lévén az utan oberster Czon-
kabergetis Meczböl közinkben hozván, vittek Selestátban 
bennünköt. Mentünk azon utazasunkba elsöben Elstatra, 
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onnet Grafinstatra, onnet Belfeld mezö varasra, ottis háltunk 
az váras kapuja elöt egy vendégh fogadóba, minden örzés 
nelkül; sinten parolát köllöt adnunk, hogy el nem szökünk; 
onnet Ampak szep keritet váras mellet, Selestat szep keritet 
erös váras, regularis bástyai vadnak; ugy tartom, nem szok 
hija, ollyan erös ne légyen, mint Landa. Az Ill vizinis altal 
mentünk, van akkora, mint az Nitra vize. Ottan fél eBtendö-
nél tovab voltam, az utan fél eBtendej s harom holnapi rab-
ságom után irtam Samalianak, az francia kiraly secretarius-
sának, es ugyan magátol az francia kiralytol nyertem szabad-
ságot. Két holnapra magam parolajara ki ereBtettek. [64v] 
Sinten akkor volt semelye szerint az Felseges Joseph kiraly 
Landa alat. 

Mentem ismet Stolhoffenre az linean altal, onnet Longi-
kanolin altal Landahoz; ot léven két hetigh Vayszenburg-
ban, szabadulasomat sollicitálván meltoságos hercheg Euge-
niusnál, general Viber, general Kronczfeld es general Lázis 
igen-igen biztattak szabadulásommal, hogy töbBör azon 
rabsághra viBa nem ereBtenek, az minthogy Princz Eugenius 
iratotis general Kronczfeld altal az francia generalissimus 
Merczin nevönek, es egy trombitas altal el küldvén az leve-
let Haganohoz az franczia taborra, azt iratvan Eugenius 
herchegh, hogy irják megh, mellyik franczia tiBtet (mivel 
már akkor elégh tiBt franczia rab volt) kivannyák [65r] eret-
tem, azonnal bé küldik. De az francja generalis vékony va-
laBal ereBtette az trombitást viBa, azt adván válaBúl, hogy 
az kirallya hire nelkül eö nem mer egy franczia tiBtetis eret-
tem kivanni, hanem az kiralnak tuttára köl adni. 

Azomban 13 Novembris Landát föl atták az francziák, 
szok lövések es ostromok utan. Sinten ot talaltam lenni, mi-
kor az le löt bastyán az fehér záBlót ki tették. Mingyart 
meltosagos generalis Kolonicz Adam Urammal eö Ngaval 
oda menvén eppen az árok partyára, es az minemö hidakot 
az nemetek czináltak volt az árokban az le löt bástya alat, 
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azon híd vegiben mentem. Az bástyát immár ugyan le lötték 
volt, hogy lovonis föl lehetet menni. Elégh franczia gyüt az 
bastyára, es ot beBélgettek egy mással együt az nemetekkel. 
Rettenetessen el volt Landa löve, es az bumpák miat [65v] 
hányva, ugy annyira, hogy egéB házak el voltak rontva es 
hányva, es keves ház volt, azki eppen maradhatot. Harmad 
napra ereBtették ki az francziakot. Elsöben, mikor Landát 
megh szállották volt, volt benne öt ezer franczia, mikor ki 
gyüttek, két ezer két szaz es ötven négyen gyüttek kj, az többi 
el veBet; az otvalo francia commendantnakis, Labodinnak, 
az · egyik szemit az bumpa kj ütötte. Azon obsidióban hat 
ezer nemetet mondgyák, hogy el veBet; es igy mind Eugenius 
herchegh, mind az generalisok Landa megh vetele utan pos-
tákra ülvén, kiki maga quartellyában ment, Eugenius pedigh 
Ba-[66r]variában; az én szabadulásom czak abban maradot. 

Elégh búban voltam, ugy oBtan Landában mentem ge-
neral Frizhez, instáltam szabadulásom jrant. Azis azt atta 
válaBúl, hogy eö rabot érettem nem adhat, mert ninczen 
hatalmában, hanem irt szép recommendatoriát mellettem 
meltoságos herchegh Princzluinak. Avval megh indulván 
mentem Kervajlerre, HaBlóra es Manum névö varasra. 
Ottan gyüttem az Raina vizin kompon altal Keffestalra, 
Fernire, Lorsra, NideramBra; Storgepergh es Orbák várak 
mellet Pénczre, Diburghra; onnet Assaffenburgra. (Igen-
igen szép vár es varas, az váron annyi ablak van, valameny-
nyi nap vagyon egy eBtendöben.) Ottan talaltam meltosagos 
Badensis herchegh Princzluit. (Az Menus vizinis egy nagy 
kö hídon ott mentem altal. Menus vize mint az Tisza vize, 
van akkora, szok helyen nagyobis.) [66v] De Princzlui her-
cheghis czak recommendatoriat adot Eugenius hercheghez, 
es Bav~riaban utamra igazitot, azt mondván, hogy az rabok 
szabadítása Princz Eugeniusra vagyon bizatva, es mivel azon 
franczia rabok fogásokban es azon harczon jelen nem volt, 
semmi közit nem ártya azon francia rabokhoz. 
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Ittenis elégh búban voltam, mivel nagy utra igazitot Ba-
variaban, melynek szok költséggelis köllöt végben menni. 
Es így megh indúlván, mentem elsöben viBa Frankfurtban, 
mivel portékámat es ladajmot oda vitték volt rabsagomkor, 
es azoknak megh tekéntésire kölletet arra mennem. Onnét 
Bavaria felé indulván mentem Haizenstánra, KirBhaimra, 
Stukstátra, Valstat es Klinipergh puB-[67r]ta vár mellet, 
mely egy hegyen az Manum vize mellet vagyon, alatta szép 
varasoczkais vagyon. Azon az orBágon annál jobb botok 
sohol sem teremnek. Onnet Oberpergre, Milterpergh vá-
rasra, Aichenpilra, Klajnehepakra, ottan deBka szelessegö 
faragot köböl vas karó forma kértek vadnak kerítve. Onnet 
Raychekre, KildBhaimra, Pisoffhajmra, Oletalstat mellet es 
Engelpergh capuczinus kalastromok mellet; egy szép hegyen 
vagyon az kalastrom; onnet KinigBhobenre, Mergitálra, 
GeBlaóra, Rottenburgh váras mellet an der Tanber vize 
mellet es Vorpergh vara mellet Hered varasra; Hered vizeis 
ott foly; onnet Oberpachra, Laubeczedlire, Kunczhauzen 
várasa mellet, mellyet az francziák es bavarusok töb körül 
lévö falukkal eBe égettek, Spilbert varais egy magos hegyen 
onnét szépen megh láczot, ahol Zrini Urfi fogva volt es 
ugyan ot rabságban meghis holt. Onnet Frikefeldre; az tis 
eBe égették az bava-[67v]rusok; onnet Tailhoffenre, Stop-
penhamra, SmolviBnire, Vayszenburgh mellett Vilczburgh 
erös var alat; igen-igen erös hely, maganos, szép hegyen 
vagyon. Ezen föllyül irt helyek Frankoniaba vadnak. Onnet 
Marchinra, Selbersuczra, Prayra, Finczre, Obeczelre, Hi-
czovára, Lipoczovára, onnet Koemesamra - itt kezdödik 
Bavaria -, onnet nevezetes híres Engelstat varasra. Ennél 
erösseb helyet Bavariaban nem tartanak; szép helyis. Az elöt 
egy héttel atták czak föl az bavarusok; volt hatodfél ezer 
bavarus benne, es harom szaz franczia. Az bavarusok czak 
el oBlottak, nemellyek szolgálatokot vettek az eö Fölseghe 
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hadajban, az francziakot pedigh magok orBágában ereB-
tették. 

Ott sem érven Eugenius hercheghet, eppen Bavaria köze-
piben, Lanc~udban köllöt eö herchegséghe [68r] utan men-
nem. Engelstatból mentem Marchenre, Gasenfeld mezö vá-
rasra, ugyan ottis háltam, onnét Bamburgh varasra, Sis-
pakra, Furtra, onnet Vaymichelre, onnet ennyihany bavarus 
falukon altal Lanczudra. Szép váras, nem láttam Nemet 
orBágban ollyan szép es nagy köházakot, mint ottan. Két 
hidon eppen az kapu elöt köl belé menni, Izer es Pedine 
vizeken altal. üt talaltam meltosagos Princz Eugeniust, szok 
generalissokkal együt. Lanczudnak szép varais van, sinten 
ollyail forma, mint Pozony vára, ollyan hegyenis fekBik. 
Ottan paranczolatot adván az meltoságos herczegh, hogy 
valahol, akár mellyik várban es varason franczia rabokat 
talalhatok (mivel szak ezer rab volt·akkor már a tajan), es 
valahol egy franczia oberBlaidjnantra akadok, magamért 
bízvást bé küldhessem az francziaknak, de elsöben ujonnan 
eö hercheghsegenek hirt [68v] adgyak, hol légyen es kinek 
hijak es kj regementiböl legyen azon franczia oberBlaidinant 
- Navary regementijebeli oberBlaidinonton kivöl, valamely-
lyiket akarom, azt küldhetem bé magamért. Volt akkor 
hannincz két franczia oberBlaidinant foghva. Mely paran-
czolattal nagy faratsággal es hidegh téli üdökben es feles 
költseggel megh indulván azon franczia rabokat keresni, 
ismét viBa azon úton mentem Vaymichelre, Furtra, Sispakra 
es Rameczhauznira; megint. Engels ta tra viBa, ugyan ot az 
kapunal mentem az Duna vizin hidon altal. Onnet KajmeB-
ham mezö varasra, onnet Lipperczokra, Finczre, Prayra, 
Rottenpaurkra, Solára. Onnet mentem Vayszenburgh vá-
rasra, de ez nem az Rainán tul vala Vayszenburgh. Alkalmas 
erös keritet varas, ahol volt hatvanigh vala [6gr] francja rab. 
Azok közöt volt egy franczia oberBlaidinant - kit ök fran-
cziajol colonel laidinantnak hínak - , az kijs nagy örömmel 
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mingyart magára válolt, hogy megh szabadit, nagy ember, 
fö varas ur lévén Francja orBágban. Azt mondotta, hogy 
ugy tartya, mintha az Isten az örzö angyalát küldötte volna 
az égböl hozzája, mikor engemet látot, es kivántam érte 
szabadúlni; arra nezve magais irván Princz Eugeniusnak, 
hogy magára válol, es megh fogh szabaditani. 

Ismet tizen negy merföldet azon uton ismet viBa köllöt 
Lanczudban mennem, aholjmmár Princz Eugenius Béczben 
menven, ot nem értem, hanem akkori lanczudj commendan-
tól, general Kronczfeldtól kértem az franczia oberBlaidi-
nantnak passust, hogy Francia orBágban helettem bé me-
hessen es megh szabadiczon. Megh [6gv] adván eö excellen-
tiaja az passust, ismet Vayszenburgban viBa mentem az 
passussal, es azon francja oberBlaidinant nagy örömmel el 
ment Francja orBágban két szolgajával együt. General 
Kronczfeld szép joakarattal volt hozzam es jo szivel kivanta 
segíteni szabadúlasomot. 

Igassaggal írom, köllöt szabadulasom jrant szaz harmincz 
mérföldet nagy költseggel, faratsaggal es erös téli alkalmatlan 
ü!lökben járnom. Eppen karáczon harmadik napián, ugy-
mint Szent János napian akattam azon francia rabra, az kj 
megh szabaditot eBtendej es barom holnapi rabságom utan. 
15 Octobris 1703 estem volt rabbá, 3 Januarij ment el Vay-
szenburgból azon rab officir (J. Houdreville Zurlauben re-
gementiböl valo [7or] oberBlaidjnant, avagy az mint ök 
hijak, colonel laidinant volt). Az mint föllyeb is irám, nagy 
örömmel es vigassággal ment ell, czókolt szörnyen, azt 
mondván, ugy tartya, hogy hozzá gyüttem es magamért bé 
küldöttem, mintha Isten az örzö angyalát küldötte volna 
hozzá. Az töb rabokis czak czudalták, hogy illyen véletlenül 
illyen szerenczeje volt szabadúlásához. Derek váras uri em-
ber volt, aranykeresztet hordozot az mellyin; azt ollyanok-
nak adgyák, az kik nagy nemzetek, avagy hadakban nagy 
czelekedetik es magaviselések utan megh érdemlik. 
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Engemis Isten azon napon megh szabaditván, Vayszen-
burgtól (mely Engelstathoz hat mérföldnire vagyon) megh 
indulván, mentem az regement utan Trirhez az Muzla vize 
mellé, Trumeczhámra; ot egy lova tis vettem, onnet Ole-
sámra, Vakohofferre, Gundeczámra, Unter Aspachra; onnet 
[7ov] Kuczenhauzenre (ot posta vagyon), onnet Anspakra; 
igen szép keritet váras, de nem nagy, fejedelmi urj var~is 
van. Onnet Kolenpergre, varais van egy hegyen; onnet 
Rottenburgh nagy váras mellett Kattenhoffenre, Adlicz-
hoffenre, Harpakra, Edonenhoffenre, Abra - ezis varas; 
Simerenre, Titighamra, onnet Pissére, ezis keritet varas; 
onnet Kilczére, Miltenberghre (nagy hof3u keritet váras), 
onnet Klanehabakra - szép varais van; onnét ismét az 
Menus vize mellet Vert varasra, onnet Klinipergh varas 
mellet: egy puBta varais van, ot legh job borok teremnek a 
tajan, mint az tokaij hegyek, ollyan forman vadnak az szölö 
hegyek. Onnet Grosse Voltstora, onnet ismét Frankfurtra, 
ahonnet portekambanaz mit egy máhás lovon el vihettem, 
vittem el magam [7rr]mal. 

Frankfurtnak az Menus vizin nagy kö hidja van, de mégh 
sincz ollyan hof3u, mint az pragaj kö hid. Eppen az kapu 
elöt vagyon es az kapuban szolgál azon hidnak az vege. 
Es igy ro January 1705 indultam megh Frankfurtból Trir 
felé es az Muzla vize melle, Isten már megh szabaditvan 
rabságomból, az regementhez. Mentem Nit falura, Hekf3t 
várasra, Singelingre, Hatersumra, Vaitpakra, Dikerre, Kost-
hámra, onnet :tvienczre. Mencz erös szép váras, az Raina 
vize éppen melette foly, hid vagyon azon altal; igen séles ot, 
az pozoni Dunánal szokal selesseb. Onnet Kunczra, Fin-
tére, Aleshámra, Engelomra, Kenczingere, Kraiczinákra. 
Ezis nagy váras, de nem erös; az Nóé vize foly altal raita; 
lehet ollyan nagy, mint az Vágh vize. Onnet Pikelére, Zo-
berhámra, ezis keritet váras; Martistamra, onnet [7rv] K er-
mre. Kern nagy váras, varais vagyon egy nagy magános 



hegyen. Kern es Krajczinak közöt vagyon Martenstain vara 
egy nagy magános kösziklán, Taune vára pedigh nagy erdök 
közöt egy nagy hegyen. Onnet mentem Vaykerpochra, Po-
lenokra, OberBain várasra, ahol agatból mindenféle poha-
rokot es gombokot czinálnak. Szoros varasoczka. Onnet 
Akkertre, Prombakra, Purpakra, Pirkefeld mezö várasra -
szép nagy varais van egy hegyen, de az bastyait az francziak 
el hánták. Onnet Adelhamra, Oberlisterre, ahol az rege-
mentet talaltam igen-igen roB quártélban; ugy, hogy harom 
s négy nap sem evet az katona kinyeret. 

Onnet mentem Dakstulhoz, Viderre, ahol oberster Czon-
kabék quartellya volt; onnet [72r] Turnra; ottan az szik 
mezöben ember magossan es két annyi vastaghságra fehér 
kö szikla nyölt kj az földböl. Onnet Kazlira, onnet hires régi 
Trir varasaban, az mely varas ezer harom szaz eBtendövel 
regieb Roma varasánál. Régi nagy varas, mind az váras 
házára, mind penigh mas házakra ezen versek vadnak föl 
irva: 

Ante Romam Treveris stetit annis mille trecentis, 
Perstet et aeternam pace fruatur, Amen, 

de keritesit az francziak el hánták. Az Muzla vize eppen 
melette foly. Ott talaltam Hompos hollandus generalist No-
elle generalissal együt, az kik az ot valo armádát commendi-
rozták. 

Ott dolgaimot végezvén, harmadnapiára ugyan Hompos 
generalissal mentem Saarburgban, ahol az regementünk 
volt. Saarburg nem igen erös hely, czak azon öBel vették 
megh az fran-[ 72v J cziaktól. Az Saar vize foly mellette, eppen 
az keritesit mossa, az Vágnál kevessé kisseb viz. üt talalván 
az regementet, ujonnan kezdettem commendirozni. Gyakor-
ta megh latogattak es rajtunk gyüttek az francziak es fran-
czia kurucz katonák, de az nemet commendant kj nem 
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akarván nemetet velünk ereBteni, neha magunk elötis bé 
tetette az kapukot ; talan jolis eset, mivel mindenkor feles 
gyüt es leseket hánt. Czak el menetelek utan halottuk, hogy 
lesej voltak. 

Onnet bizonjos dúlatlan francja faluk föl rablásokra es föl 
egetésekre commendiroztattam volt huJ3on öt katona hijan 
barom szaz lovassal. Jmmár czak ket s barom orára, ugy 
mint egy jo mérföldnire voltunk hires [73r] es nagy M ecz 
nevö francja várashoz, volt tiz ezer francja benne. Az faluk-
hozis jmmár (az mellyeket föl köllöt volna rabolnunk) czak 
fél mérföldnire voltunk, azomban hainal elöt akattunk két 
paraJ3t emberre, kikkel beJ3elvén, tudakozták, hova szánde-
kozunk. Azonnal mondották, hogy az mely falukot nevez-
tünk nékik, hova akarunk mennj, es az utakotis tudakozván 
arra felé, hogy másfél ezer francja késsen vár bennünköt, 
mivel az hirünköt megh vitték, hogy megyünk. Az gyalogia 
az falunál egy nagy mél utban vagyon bé rakva, az lovassa 
pedigh bent az faluban vagyon. Tudakozvan az nemet parti-
zányokot, vagyis kalauzokot, ha valamely felé ell kerülhety-
tyükj mas felé azon francziakot es mas felöl azon falukot 
megh üthettyükj, de azok azt felelték, [ 73v] hogy más felé 
lehetetlen mennünk; azon utra czak rea köl menni, az ki 
azon falukra akarna menni. Es ökis megh ijedvén, tovab 
menni velünk semmikeppen nem akartak, hanem viJ3a tér-
tek. Mijs az utakot sem tudván es annyi népre es ellenséghre 
(mink barom szazan sem léven) rea m enni nem volt volna 
okosságh, hanem viJ3a tértünk. Szok katonának az lovaik 
jmmár elis alottak volt, mivel mégh hainal nem volt. 

Estve megh indulván jmmár mentünk volt nyolcz mér-
földet; nagy erös passusokon es soros helyeken gyüttünk 
visza. Egy hidigh elis gyüt volt az franczia utannunk, de 
czak az lovassa, mivel sietvén utannunk, az gyalogia nem 
érkezhetet vélek. Nemis mert meJ3e utannunk az [74r] lovas-
sa1s gyünni. Ha Isten azon két paraJ3t embert reank nem 
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hozta volna, szok katona oda maradot volna , mivel szokak-
n ak jmmár lovaik aligh mehettek. Eppen czak köziben men-
tünk volna az ellenséghnek, es azok annyi puBkát rcank 
sütvén, szak károkat tettek volna bennünk. 

Onnet Isten viBa hozván, egéB télen posteriumban Saár-
burgban voltunk, nem lévén se füzetésünk, se quartelunk, 
roB allapotunk volt. Igen szököt mindenik regementböl az 
katona. Azomban circa ultimos dies Maij megh hozván az 
hirt, hogy az francja Saárburgot megh akarja szállani, min-
gyart az Sáar vizin innet lévö faluban (Pelink nevöben) 
gyüt orderem, hogy mennyünk egy agyu lövesnire Saar-
burgtól (czak az viz volt köztünk), ahol igen szép kalastro-
mok vagyon az baratoknak. Azon kalastromban [74v] szál-
litottak két szaz hollandus muBkaterost, mink pedigh az 
faluban voltunk erös istrazalással másfél hétigh, azomban 
negy ezer francia rajtunk akarvan gyünni, mely az hollandus 
generalisoknak hírekkel esvén, orderem érkezet, hogy Trir-
hez, Fils es Trorbas nevö falukban menjek regementestöl. 
ü t levén harmad napigh azomban bizonjos hollandus tabor 
érkezvén oda, az haubquartelt Trorbasra rendelték. Újab 
orderem gyüt, hogy Valbrich nevö faluban, Trirhez két 
orára szállyak. Onnet gyakorta iarván Trirben, ot egyebet 
az nagy antiquitasnál nem lattam; régi nagy épületek vad-
nak benne. 

Pelink nevö faluban, az kiböl ide gyüttünk, egy szép czuda 
tcvö [7sr] Boldogh ABony képe vagyon. Egy nagy töl fában 
bele njölve talalták, es ugyan azon helyen czinalták az szent-
<'gyhazatis, ahol azon kepet az fában talalták; ahol dolgai-
mo t vegezvén ot seconda May meghis gyúnván. Azomban 
midön Voltrun nevö faluban voltunk, Malburgh hercheghis 
t'i érkezet Trirben, harmincz ezer emberrel es szok munitio-
\·a l, ottan harom nap késvén, minden hadaival az Saár vizin 
a Ital kötözvén, es hadait masonnanis eBe gyüitvén - voltak 
li a t van ezeren - , mentek Czirik nevö franc ja vár alá, ahol 
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Villár franczia generalis megh várta táborostól, es túl Cziri-
ken bé sánczolván magát, más felöl pedigh nagy erös völgy 
lévén, semmikeppen Malburg az anglusokkal es hollandu-
sokkal es hessussokkal hozzajok nem férhetet, máskent örö-
mest megh ütközöt volna vélek. Mivel pedigh az [75v] Czasar 
eö Fölséghe hadajval ugy végezet volt, Malburgh Sarloj nevö 
franczia nagy erösséget (kinek mássa a tajan ninczen) megh 
szallyák együt az eö Fölseghe hadajval. Arra nezve ment 
Czirikhez Malburgh, gondolván, ha mezöben megh veri az 
franczját, Sarloihoz könnyebben juthat. 

Volt eö Fölseginek hét regementje Kariczinák táján, az 
vittenbergiai hercheghis maga hadával nyolcz regementel 
jmmár Trirhez gyüt volt, de mivel az hagyot terminusre es 
napra Sarloj alá nem mentenek az czasár hadaj, es Princzlui 
hercheghis megh betegedvén Krajczináktól viBa ment az 
hév vizben, Malburgh igen apprehendálván es megh hara-
gudván, hogy az vegezés szerint nem lettenek az dolgok. 
Cziriktöl viBa [76r] gyüt Trirhez, accedálván azis, hogy az 
francja Bavarus hercheggel együt Bravantjában Lik nevö 
hollandusok varasát megh szállotta, annak segitségire viBa 
ment Lik varasnak föl szabaditasára az francia obsidiojától. 
Az mintis succedalt, mivel halván az francja Malburgh gyü-
vetelit, azonnal el ment Lik alól, es föl szabadúltak az ob-
sidiótól. Malburgh herchegh pedigh azon nyáron czak oda 
maradot az hollandusokkal es hessussokkal együt. 

Oberster Czonkaberget czak harom szaz lovas katonával 
commendirozta Malburgh Czirik alá, az harom magyar 
regement pedigh, ugy mint Gombos, Czonkabék es EBter-
hásy regementej Trir körül lévö falukban maradtanak; ot 
posteriumozván magokot, mellyeknek, en lévén legh öregeb 
oberBlajdinant, en voltam az commendojok. Az mi rege-
mentünk [76v] Faigen névö faluban volt. El menvén Mal-
burgh herchegh Trirböl Bravantiaban, mijs mind az harom 
regementel, Villenbergi hercheggel együt megh indultunk 
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Landa es Vaiszenburgh felé, szaz lovas katonát es tiz batalion 
németet hagyvan Trirben. 

Elsö stationk volt Marbach, az utan ( ... ) falukban, 
onnet mentünk Spokhaimban, onnet Krajczinakban; ot sok 
az Noe vize; onnet hidon altal Vildstainra, onnet Ober-
haimra - kis keritet varasoczka -, onnet Brumoczra. Nagy 
kcritet varas, ahol Samsonnak az szemeit ki tolták; Christus 
Urunk születése elöt tizenöt eíltendövel epitetet azon váras, 
az mint ki teczik az írásokból; szép nagy öregh regi szent-
q~yház van benne. Onnet Stubernire, Oserstatra, Perg-
hauzenre, Philisburghoz es Spajerhezis czak egy órára; 
onnet mentünk az lauterburgi lineában. Azt reank szálván 
.tz [77r] francja, derekassan lötte nyolcz agyúval harmad-
napigh, de azomban segítsegünk érkezvén, ell hatta az lövést, 
1·s az agyukot taborára viBa vonyatta. 

Azomban general Vak Tingh iévén ottan commendant; 
rngemet azon sánczokból ki küldöt az francja taborra re-
rngnoscálni, ha az satorok mind helben vadnak, vagy ne-
1 ncly réBe el ment volna. Czak két ágyu lövesniie mingyart 
ot az linea elöt feküt azon francja tabor. En ki menvén két 
1.az lovas katonával, elsöbenis küldöttem harmincz lovas 

katonát, az kik elsöben czinállyanak lármát az francziak 
közöt. Ezt látván, az franczia katonák két trup francziával 
111ingyart raitunk gyüttek. Azokkal derekassan megh lövö-
düzködtünk; két órától fogva esteligh mind ellenkeztünk 
vdck. Ennyihany kuruczot es lovakotis megh lövödöztünk, 
. 1<'. lau terburgi sánczokból penigh az mely kuruczot [ 77v] 
kiizeleb czalhattunk, agyuvalis le lötték az nemetek. Az mj 
katonainkbanis estek sebben, es ketten meghis holtak; lova-
kotis löttek megh. EgyBer reank felesedvén, derekassan 
111cghis .indítottak volt bennünköt, mely szaladásban Kis-
1.t!udj Moyses, Czonkabek l .h- oberBlaidinantjaval megh eB-
v1: 11 egy árokban az ló, nehezen hozhattuk ell . Ha hirteleni-
lwn megh nem fordúltunk volna, ot köllöt volna maradni, 



de méghis más lóra kapták. Más egy katonais mind lovastúl 
ugyan azon árokban megh eset; enis sinten arra találván 
menni, már az eö lovaik az árokban hevervén, az en lovam 
szépen altal ugrotta. Az utan üzentem general Tinghnek az. 
lineaban (az kijs onnét nézet bennünköt, mikent ellenkeztünk 
es lövödöz-[78r]köttünk az ellenséggel), hogy nemetet kül-
gyön segitsegünkre, miveljmmár feles franczia es kurucz van 
rajtunk, mellyet magais látván az lineábol, hogy megh nem 
álhattyuk az szok lövést (mint mikor az jégh eső esik, ugy 
potyogot es eset az golyobis köztünk, ennyihanBor czak az 
süvöltesit hallottam az fülejmnél), ugy mingyart küldőt két 
squadron avagy négy compania nemetet, de azok 
az hátunk megent czak az lineához közel állottak_ 
De nekünk nagy bizodalmunkra voltak - ha az ellenségh 
megh inditot volna, az utan soha megh nem indithatot ben-
nünköt, az lineais közel lévén, az sánczokrolis el lőtték volna. 
az muskaterosok ököt. Ollyan lármát czinaltunk az franczia 
taboron, hogy az egéB tabor fegyverhez kapot, es lovakra. 
ültek, verték az dobokot, haBonkeppen az trombitakot fui-
ták. [ 78v] Azomban eppen reank estveledvén es setétedvén, 
üzentem general Tinghnek, hogy tovab mi tevők legyünk_ 
Azt üzente, mivel már estve vagyon, menjünk bé viBa az 
lineaban. ViBa menvén general Tinghnek maga szállására, 
megh vittem az reportumot; szépen megh diczért bennün-
köt, hogy látta maga is, emberöl es jol viseltük magunkoL 
Onnet mentem magam tabor helyére; mas nap egy kurucz. 
zaBlo tartot es egy köz katonát akaBtattunk föl ugyan az 
lineaban. 

Oberster groff Czaky Tamas Uram eö Nga harmad na-
piára tőlünk ment regementestöl Landahoz; az mj rege-
mentünkbéli gyaloghsagotis oda commendirozták eö Nga-
val. Immár megh szaporodván az eö Fölseghe hadaj, az 
franczia tabor penigh ot hagyvan azon lau-[79r] terburgi li-
neat, ment altal az Raina vizin es szállot Pisséhez. Arra 



11t·zve nekünkis orderunk érkezel, hogy mennyünk az derék 
,1rmadához az stólhoffeni lineaban. Es így megh indúlván, 
111cntünk Stanmaurra, onnet Princzlui herchegh lakohelyin 
rngyis residentiajan altal Raystoton (mely várnál, es benne 
kvö palotaknál sebbeket nem láttam); mentünk ennyihany 
fa lukon altal stolhoffeni lineában. Ottan Hokczoller her-
!' hegh commendirozot bennünköt; igen jo uri ember volt. 
.\honnet oberster Lehoczky Marton Urammal, szaz huB 
ka tonával es harom szaz dragonjos nemettel (Petrus nevö 
rnpitany volt az. nemetekkel) mentünk portára, Pisnél lévén 
az franczia tabor. Egy órára bé alottunk egy erdöben az 
franczia kurucz katonára akadot az elöljárónk, kettöt megh 
öltek es két lovakot el hozták. Avval harmad napra viBa 
mentünk. Az utan egy [79v] erdöben, ha az nemet gyüt 
volna, ugyan akadhattunk volna két compania franciára es 
ket seregh kuruczra, de az nemet nem secundálván bennün-
köt es nem gyüvén utannunk, azokis békével ell mentek, 
mink magyarok nem birhatván vélek. 

Az utan ismét egy hétre magamot két szaz lovas katonával 
el commendiroztak portára, de othon, vagyis az taborban 
nem lévén az katona, töb szaz lovas katonánál ki nem tölt 
- azokkal megh indúlván, szokat jártunk ejel nappal, mes-
terkedtünk, miként lehessen nyeressegünk. Fél mérföldnire 
bé allottam az francja taborhoz; sohol négy lovas francijanál 
töb reank nem gyüt, azok beBélvén, hogy hijaba lesekedünk, 
mjvel van híre az francja taboron, hogy az eö Fölseghe 
armadája [8or] rajtok gyün, senkit az taborból kj nem ereB-
tenek. Onnét megh indólván, eppen az Raina partra, ahol 
az francziaknak szénát ol3tanak, akarván mennünk, az elöl 
járonk egy faluba akadtanak ennyihány gyalogh francziára. 
Azok közül hatot elevenen hoztak elömben; leis vagdaltak 
bennek, az többi az kertekre szaladván, el bújtak. Ahol pe-
nigh szenát ol3tottak az franciaknak, azokot egy regement 
francja örzötte, rajtok nem mehettünk. Onnét eppen czak 



közel Kél nevö francia helyhez, Strozburgh (ahol en fogva 
voltam) eppen czak mellette lévén, czak az Raina vize volt 
köztök, de azonis ugyan ot Kélnél jo hid lévén, mentünk ell 
Offenburgh várasban, gondolván (mivel közel van az fran-
cziakhoz), ot akadhatunk francziakra. De azok [8ov], egy 
franczia officir- lévén ot salva quandia, az kapukot bé czi-
nalván, nem ere13tettek bé bennünköt, hanem ide ki ele-
gendö borral, hussal, kinyerrel es abrakkal gazdalkottak, 
ugy annyira, hogy magam paranczoltam megh, hogy többet 
ne hozzanak, mivel jobbára már mind részegh volt az kato-
naságh ot az ellenségh földgyin. Mégh akkor annyira bé 
nem ment volt az Czásar hada, mint mj ben voltunk az el-
lenségh földin, mivel eppen Strozburgh es Kéll francja he-
lyek elöt voltunk, az francja tabor penigh az hátunk meget 
volt. Az mintis harmad napiara mas felekezet katona oda 
akarván menni, föl verték az francia katonák. Hetven kato-
nábol tizennyolcnál töb el nem szaladot. 

Onnet megh térvén, mentünk Capella varashoz. [8rr] üt 
hálván, magam ismét másnap vil3a mentem czak hul3on 
nyolczad magammal. Bé alván egy helyre, eleget leselked-
tünk, de egy csuport magunk katonait latvan, gondolván, 
hogy francja katonák legyenek, azokra reajok ütöttünk, ugy 
ol3tan egy mást megh ösmérvén, azokis mondván, hogy 
senki ki nem gyün az francja taborról, vil3a mentünk. Az mi-
nemö rabokot pedigh fogdoztunk volt az elöt valo nap, azo-
kot ugyan Capellától Ujvari nevö capitany által el küldöt-
tem elöre Princzluj hercheghnek. Mivel penigh Princzluj 
herchegh az egél3 czasár armadájával sinten akkor masirozot 
Pishez az francia taborra, igen kedvessen vette azon el kül-
döt rabokot, mivel azoktól nyelvet kapván, mindenkeppen 
.értkezödöt [8rv] az francja tabor felöl, mennyin es miként 
legyenek, az rnintis az utan magamis eppen elöl talalvan 
az armadát, ugyan az eö hercheghséghe general adjutantya 
mondotta, hogy igen kedvessen vette azon el küldöt rabokot. 



Czak másfél órára szállot az eö Fölséghe armadaja az 
francja taborhoz, de az francja taboron estve hetven öt 
ágyút ki lőttek, es az egéB tabor apro puBkakkal salvet adot, 
az alat ejfél tájban etczaka el szököt. Czak reggel tuttuk 
megh, hogy el ment az franczia tabor es Kélhez az kapu 
elejben es agyuk alá szállot. Arra nézve az eö Fölséghe ar-
madaja viBa ment ismet az stolhoffeni lineaban. Ott [82r] 
czak egy étczaka lévén, gyüttünk ismet viBa az Rainan, es 
az lauterburgi lineában, kivöl egy orára az linea elejben 
szálván. Onnet az haganoj francja linea felé masiroltunk, 
ahol az francja taboris volt. De engemet Sulcz nevö varasban 
másfél szaz loval, Czonkabék Uram oberBlaidinantját pe-
digh ugyan annyi katonával Hattába hattak, hogy ottan az 
hamburgi es körül lévő francziakra vigyazzunk, hogy hátúl 
valami kárt ne tegyenek es az profunt szekerek.is batrabban 
járhassanak. Mj ot lévén posteriumban, az armada az fran-
cja lineára masirolván, megh vette azon lineát, legh elsö-
benis az magyar katonák menvén altal rajta. Az francja tabor 
ell ment elöttök, es az armada túl az linean szallot, es az 
lineat el rontotta [82v] es hányatta. 

Sulczon penigh hat ezer francja reank gyüven, egy puBta 
kastelban bé szorúltunk, ahol negyven nemetis egy laidinan-
tal volt, mellyeket együt az katonasággal az keritesre es bás-
tyára haitottam. Derekassan megh puBkázták az francziakot, 
szok sebes francia eset, es holtis megh közölök; lovakot es 
portékatis nyertünk tölök. Ezer tabori szekérnek es profiant 
szekereknek köllöt volna Lauterburgból gyünni, azokat vár-
ták azon franciak Sulczon túl, de minden felé hírt attam, az 
armadábanis megh üzentem, hogy ot vadnak az francziak, 
es így az szekerekis megh tartózkodtak es nem gyüttek ell. 
Az üzenetre nezve, mas nap Lopkovicz herchegh tizenkét 
[83r] szaz némettel commendiroztatot azon szekerek elejben. 
Közel érkezvén Sulczhoz, nekem paranczolta eö hercheg-
seghe, hogy Catalinburghoz mennyek elejben, az mintis az 



katonasággal együt (de kevesen voltunk, mivel ide s tova 
mind el commendiroztam volt az katonaságot) hozzája men-
tem. Az franciais viHa ment; szörnyen fenegetet, hogy annyi 
kárt tettünk az sulczi kastelböl közölök. 

Mink penigh együt az hercheggel az szekerek elejben 
Lauterburgban mentünk es bekével elis hoztuk volt töb ezer 
szekernél. Iszonyu nagy esök voltak, két nap, két éjel való-
ban áztunk. Az rettenetes esöben Vertbenis el köllöt az her-
cheggel mennem, aholis öt hétigh ejeli es nappali szok istra-
zalasokkal voltam, gyakorta jarván az francja körülöttünk 
mindenfelöl. Elis kapták volt két katonankot [83v] az mezö-
ben; midön az francja ott volt Sulczon, az mi taborunkon, 
jmmár minket czak ell veBett embereknek tartottak. Azom-
ban general Mersy (meltoságos herchegh Princzlui paran-
czolattyából) ordere érkezet, hogy VirBhamhoz (ahol az 
egeB armada feküt) mennyek együt az katonasággal. üt lé-
vén, es azomban Haganov francia vára.St general Tingh az 
brangeburgosokkal megh szálván nagy tizenkét agyuval 
lötte; jmmár az kö falait alkalmasint leis lötte volt. Látván 
az francja, hogy tovab nem tarthattya, ki üzent, ha magokot 
minden bagaziajokkal békével ereBtik, föl adgyák az varast. 
De general Tingh rea nem állot, hanem mind rabbá akarta 
ököt tenni. Az francziakis vévén eBre, hogy roBúl lészen 
dolgok, etczaka tizenegy [84r J óra tájban ki szöktek Haganó-
ból; az elsö nemet strazat - ötvenigh valót - mind megh 
ölték, az alat Alsacz Czauber felé bekevel el mentenek. 
Mivel penigh Haganohoz mink czak egy mérföldnire feküt-
tünk, etczaka egy óra tajban üzent Princzlui herchegh, hogy 
kj szököt Haganóból az francia, azert mennyünk Vert felé 
az hegyeknek utannok. De az franczia nem Ver't, hanem 
Czauber felé ment; nyomokban nem igazodhattunk, es ke-
Böreis mentünk utannok, hanem méghis kettöre akadtunk, 
az kik el maradtak volt az többitöl. Más posteriumban lévö 
katonák es nemetekis az lezengöiben kapdozván, közel szá-

86 



zigh hoztanak viBa. Mijs el mentünk volt ugyan Czauber 
felé utannok, akadván harom ezer nemetre, az kikis azon 
francziak utan [84v] commendiroztattak; Mersy general lé-
ven vélek, azokkal együt viBa gyüttünk Alsacz Nayburghra 
es Haganovra, onnét ismét viBa az taborra Virczhaimhoz, 
ahol két holnapigh feküt az tabor. Ollyan tapaBtot es bé 
fedet istallókot czinált az armada, hogy egéB télenis ot telel-
hettünk volna. 

Onnét megh indólván, minket, magyarokot egy passushoz 
c ommendiroztak az tabor elejben, hogy az masirozásban az 
ellensegh megh ne üsse az tábort. Azomban az kurucz fran-
cia katonák azonnal ot teremvén, tíz nagy trup francia 
penigh egy hegyen az hátok meget állot; tovab két óránál 
ellenkeztünk az kuruczokkal, de azonnal [85r] az hátok me-
get lévő francja truppok megh segítették, semmi kárt bennek 
nem tehettünk. Magok az nemet generalisok mondották, ha 
akkor az kuruczokot ot nem tartóztattuk volna, az egeB ar-
mada bagaziait el nyerték volna a tiz trup francziával. 
El takarodván azon az armáda, addigh mind tartoztattuk az 
ellenséget, az utan reank setétedvén, etczaka mentünk az 
tabor utan Mircznihez. Ottan az négy magyar regementet 
en commendiroztam, mégh oberster Lehoczky Marton Uram 
ell érkezet. Sinten akkor general Tingh tíz kurucz katonát 
akaBtatot ottan föl, nyolcznak pedigh gratiat adot. 

Onnet az nayburgusokkal es brandeburgusokkal commen-
diroztak minket, ugy mint Gombos es Czonkabék rege-[85v]-
.mentyeit, Hamburgh francja várnak megh szállására. Men-
tünk GundelBhoffenre, onnet Kishoffen nevő mezö varasra, 
ahol megh hálván, mas nap hivatot general Rebergh 
magahoz, ismet commendoja leven az armadának, es megh 
paranczolta, hogy regementestöl mindenűt elötte járjak 
az armadának. Minthogy nagy esők j ártak, rettenetes roB 
utak es havak lévén, egy nagy erdöben nagy hegyek közöt 
háltunk; harmadnapigh se szénánk, se kinyerünk nem volt. 



Az hóban czak holmi ágat rágtak az lovaink. Ugyan 
azon erdöben etczaka két szaz francia az taborunkra ütöt 
czak közel, ahol mi voltunk. Egy nemet general adjutantot 
es hét granatiros nemetet el kapot; mint hogy igen setet 
volt az nagy hegyek közöt, utannok nem [86r] mehettünk, 
békével el mentek az rabokkal. 

Onnet az egész armada nagy ehen - mind magok es 
lovaink - mentünk Lotharingiaban I'iczhez. Ez rendes varas 
es fölötte egy hegyen rendes váris van, de az francja keritésit 
es bastyáit el hányatta es puBtitotta. Ottan az egéB armada 
nagy hóban es hidegekben megh szálván, nagy éhséget köl-
löt szenvedni; szok ló ehel megh döglöt, szenanok es abrak-
nak híre sem lévén. Egy kiczin czipó forma kinyerkét egy 
forinton es egy talléron köllöt venni, czak aztis kaphattunk 
volna. Nemelv hat nap sem evet kinyeret, en meghis mind 
magamnak, mind czelédemnek nagy nehezen es dragán pro-
videaltam. Ha tovab köllöt volna mennünk, szok embernek, 
haBonlokeppen lónak, ehel köllöt volna megh halnj, de mi-
kor jmmár eppen tovabis indólni akartunk, es masirolnunk 
Hamburghoz, baron Milli general adjutant hozva ordert 
utannunk, hogy az czasár hadaj [86v] mind viBa térjünk, es 
az nayburgusok es brangeburgusok mennyenek Trorbakhoz 
az MuBla mellé quartelokra. 

Mink orderre az agyukkal, es az eö fölséghe nemet rege-
mentei az agyukkal együt azon nagy erdökön es roB utakon 
viBa térvén, mentünk Philisburghoffenre, mely mellet egy 
nagy tó vagyon; az várais puBta. Onnet Niderpakra; ot 
jmmár méghis szalmat az lovaknak kaphattunk, egyebet 
semmit. Onnét másnap megh indólván, mentünk ismet Ris-
hoffen mezö várasra; ot jmmár meghis kaphattunk tiz-
tizenkét garaBon egy-egy kis kinyerkét. Ottan ismét rege-
mentestöl elöl köllöt járnom. Mentünk RiBvailer váraskára, 
onnet Aspachra; ennyihány napot lévén, mentünk Tiripach-
ra. Mivel penigh az ellenséghez közel voltunk, Lichtenbergh 

88 



nevö francja hell nem meBe volt tölünk, magam mentem 
PiBvajlerban general [87r J Tinghez es general Frizhez, megh 
jelentven, hogy veBedelmes helyen vagyunk egy faluban, 
az ellenségh közel vagyon hozzank, es semmi subterfugiu-
munk es tartalékunk ninczen. Minden felöl szabadon gyühet 
rajtunk az ellenségh, egy etczaka rajtunk gyühet es szok kárt 
tehetnek bennünk. Ugy engedték Svóbvillerben mennyünk. 
Ott jmmár egy kis ideigh batorságosabban voltunk, de min-
gyart megint ollyan helyre ordereztek, hogy az egéB armada-
béli quartelózo hadaknak nem volt veBedelmesseb helyek, 
mint nekünk (az Isten soha ollyan quartélt ne adgyon). 
PuBta falukban szallitottak bennünköt; aj tokot, ablakokot, 
kemenczeket es istallókot erös téli üdöben magoknak az 
katonáknak köllöt czinálni. Ennyihany gazda volt az házak-
ban, azokis semmit sem attak. Elegh koplálással volt az ka-
tonaságh. Télen avart köllöt kaBáltatnunk az lovaknak, de 
azt sem kaphattunk. [87v] 

Ezen roB quartelunk kuczenhauzi dominiumban volt. 
Magam egy ideigh Kuczenhauzban voltam, egéB télen ott 
köllöt az katonasághnak nyomorgani. Elégh elis szököt, el 
unván az szok nyomorúságot es istrazalasokot az nagy hide-
gekben, az katona pedigh ruhatlan volt, czak megh nem 
fattak az etczaki istrazakon. Neha-neha az lauterburgi ma-
gazinbol attak szenát, abrakot, de az nem szok volt. Az ellen-
ségh gyakorta járt körülöttünk, mivel ollyan rettenetes erdök 
mellet voltunk, hogy hét órányira tartot azon erdöségh. Soha 
francia nelkül azon erdö nem volt; az töb regementek magok 
czudalkoztak, hogy föl nem vertek bennünköt, mellyeket az 
Istennek es az jo vigyázásnak köBönhetünk. Tiripachnalis 
[88r] egyBer az francziak czak egy ágyu lövesnire az falunktól 
két lóvas nemetet ell kaptak; mindenfele nagy erdöségh 
lévén, azonnal lóra kaptunk, eleget kerestük az nagy erdök-
ben, de reánk esteledvén, sehol reajok nem akadhattunk. 

Oberster Czonkabék regementinekis en voltam itten com-



mendojok, maga Czonkabék Haganóban betegeBkedvén, az 
minthogy ugyan ottan meghis holt. Kuczenhauzról mentem 
Sulcz varasra, ot laktam két holnapigh. Czak egy ágyú 
lövesnire volt Kuczenhauzentól. Onnet mentem bé general 
Frizhez, akkori commendónkhoz Haganóban, ot exponalván 
eö excellentiajának, szok nyomoruságos es faratságos eddigh 
valo hiv szolgalatimot eö Fölsegihez, azonkivöl eBtendeigh 
es barom holnapigh valo nehez rabsagomot az franczják 
közöt méltóztassék eö excellentiaja irni melettem, es recom-
mendalni dolgomot meltosagos herchegh Princzluj elöt, hogy 
lehessen Beczben valo mene-(88v ]telemre valo szabadságom 
es dirnissiom, mellyet obtinealván, mentem Rajstatban mel-
tosagos Princzluj hercheghez. Instáltam dirnission jrant, 
memorialémban inseralvan szok nyomoruságos szenvedesi-
met, es már öregh legenyis lévén, kivannék, nyugodalmat 
magamnak, lehetetlen tovab nyukhatatlankodnom. Melyre 
nezve meltosagos general laidinant Princzluj herchegh fö 
secretarius Pukkart altal illyen szokkal hoztak megh válaB-
tomot: Serenissimus Princeps condolet, quod tam bonum et 
fidelem servum debeat sua Mttas amittere tamen siquidem 
dicit se esse impossibilem ulterjus hic manere, dabit licen-
tiam eundrj Viennam, et siquidem dignum [8gr] est, ut tam 
bonus et fidelis servus recomenndetur etiam suae Mtti, dabit 
et recommendatorias, az mintis megh adván mind passuso-
mat, mind penigh recommendatiomot. 

Avval visza quartelom felé Lauterburgon es rainai hidon 
altal menvén, ismet Kuczenhauzenben, onnet ismet Haga-
nóban general Frizhez, megh köBönven eö excellentiajának 
szép gratiaját, hogy Princzlui herchegnek mellettem irni 
méltoztatot. Megh jelentven dirnissiomotis eö excellentiajá-
nak, melyre szok ideigh ot beBélgetvén velem, azonnal arra 
offeralván magát, hogy meltoságos Cuzenius herchegnek re-
commendalni fogh, mivel akkor Bellicus Praeses volt eö her-
chegséghe Beczben. Es utollyára ell búczuzván, igy (8gv] 
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aldot megh: Precor D[omi]nationj felix iter Viennam versus, 
et precor omnja bona, precor etiam ut adhuc semel[.Jedeat 
cum uno Hungarico Regimine. Es igy ismet viBa menvén 
Kuczenhauzenben, onnet Sulczra, mivel penigh bagaziam 
Frankfurtban volt, oda kölletvén mennem. 

Elsöben mentem Hofenben, Aspachra, Lauterburghra, 
elöb Frenkhoffenre, ahol egy egeB nyáron oberster Lózzal 
taboroztunk; onnet altal az Rainan hídon Milberghre, Gra-
benben, Filisburgh mellet Vergaslira, ahol capucinus bara-
toknak szép calastromok vagyon. Onnet Haidelbergh es 
Manum közöt Nekker vizin altal Ladenbergh kövel keritet 
szép varasoczkán altal Vainumra, Henczpachra, Laterpach-
ra, Heppenum vára [gor] alat (mely egy nagy magos hegyen 
fekszik) az varasán altal gyüttünk. Onnet Pecznen keritet 
varason altal mentünk Aurpachra, onnet Czvingerburgra, 
ahol meghís háltunk, mely dermenstati dominiumban va-
gyon. Onnet híres Frankfurt varasában, ahol sinten akkor 
nagy hires vasár, avagy az mint ot híjak, meB volt. Minden 
orBagokrol az szok ember es kereskedö eBe gyűlt; egy hol-
napigh tart azon vásar. Ezen az orBágon híresseb hely Frank-
furtnál ninczen; van két annyi, mint Bécz, az Manum vize 
eppen alatta foly, van szok helyen akkora, mint az Duna. 
Nagy hoBu kö hídon köl altal menni eppen az varas kapu-
jaigh, az hid vegiben vagyon egy nagy magos torony, annak 
az oldalában fedél alat vagyon harom ember fö vas karócz-
kakban föl téve, szok eBtendöktöl fogvást ott vadnak. Az 
[gov] negyedik penigh le eset, annak halalát (mivel ennyi-
hanBor föl tették, de mindenkor le eset) artatlannak gondol-
ván lennj, böczületessen el temették. Mellyek akkor béli 
varasi fö tanaczok fejei, valami rebellióban tapaBtaltattanak, 
azert szedték fejeket, pro memoria et terrori aliorum, mostis 
ot vadnak. 

Ot lévén portékam es ladaim harmadfél eBtendöktöl fog-
vást, akkor ell hoztam; ahol egy szép lovatis vettem, más 
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ezüst mivetis vasárlottam. Onnet ismet viBa Darstat varasán 
altal gyütem Haidelberga szép varasra az Nekker vizin hidon 
altal; eppen melette foly az Nekker. Ott hagyván portékamot 
es ladajmot, gyüttem ismet [91r] viBa Filisburghra, onnet 
Turlakra; szép lutheranus varas, ugyan az Turlaky herchegh 
residentiaja; onnet az Rainan ismet viBa Lautenburghra, 
onnet ismet Sulczra, ahol posteriumban voltam. De roB 
quartelunk volt, mivel pinzen köllöt elnünk, es az francziak-
tol sem volt batorságos, mivel gyakran kerölgettek az fran-
cziak bennünköt; semmi kerítése penigh azon helynek nem 
volt. Kuczenhauzenben sinten ugy volt, mintha mezöben 
lettünk volna. EgéB regementestöl ott voltunk, de már akkor 
alégh voltunk két százán, soha sem regrutáztak bennünköt. 
Ki az ellensegh köze szököt, kit megh öltek, ki megh holt; 
egy regement sem volt, az kiben jó szaz lovas lett volna, ha-
nem gyalogok méghis voltak. 

Onnet mentem Pilre, ez rendes váras eppen az linea mel-
let; azon utamban mentem Hattára, Panyra, Roppenumra, 
Dizenumra, Ruczinra; [91v) az Rainán ot ismét hídon men-
tünk altal francia nagy erösséghre Forloj mellet, de akkor az 
eö Fölseghe hada bloquadalta Forloit. Ez nagy erösségh, ket 
felöl follya az Raina vize; ha czak éhséghgel nem, másként 
nehez az megh vétele. Onnet Stolhoffenre, az linea mellet 
Pilre, onnet Oppinghre, Malczra, Vaylerre, rendes vara-
soczka; onnet Etlingre, ot szekeres lovakot vettem az zidók-
tól; onnet ismet az Rainán hídon altal Lauterburghra, es 
onnet ismét viBa Sulczra. 9nnet Isten segitsegiböl Ima May 
1706 indúltam megh Beczben. Mivel penigh igen véletlenöl 
( ugy hogy pinteken nappal az franc ja tabornak híre nem 
volt, etczaka tizen egy óra tajban Haganó alat volt) sinten 
indóló félben voltam, érkezet az francia tabor nagy erövel; 
az mint közönsegessen beBellették, [92r] negyven öt ezer 
emberrel azon darab földet eppen el fogta az ellenségh. 
En pedigh sinten akkor Sulczon czak két órára lévén Haga-
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nóhoz, nagy veBedelemben voltunk az ellenségh jrant, es 
nagy szerenczére mehettem Lauterburghoz. Mindenűt jm-
rnár körülöttünk nyargalt az ellenségh, az utonis czak ha-
lottuk, hol ódalt, hol elöl volt az ellenségh. Es lauterburgi 
lineában erkezvén es etczaka az Raina vizin altal menvén 
azonnal az hidatis el bánták az nemetek, hogy az francja 
altal ne mennyen raita. 

Onnet rnegh indólván mentem Filisburgh felé, es mivel 
portékamot es ladajmot Haidelbergában hattam volt kj hoz-
ván Frankfurtból, ismét arra köllöt mennem es kerölnöm. 
Haidelbergából megh indúlván Bécz felé, mentem Lorpach-
ra, Lámára, NuBlokhra, ViBlokra[?], Stainpergh, egy he-
gyeczkén lévö vár mellet Hoffenre, Czinczhaim varaska 
[92v] mellet Pirfeldre, Frangepachra. Onnet Halprungra; 
Halprungh rendes keritet Czasar szabad várasa, alkalmas 
nagyis; mint Pozony gondolom van akkora. Onnet Sinczre, 
Tailhamra; it egy amptman, vagyis praefectus igenjo ember 
volt. Onnet Kaltevestre, onnet Vittembergian altal Licht-
pergh vára alat, szép hegyen vagyon, Grossipot várasra, 
Aspergh nagy hegyen lévö várhoz közel Vinite varaskára, 
onnet TooBpachra, Sunpachra, Perkére; KrenB vizin hidon 
mentünk altal Adlipergh szép magános magos hegyen levö 
klastrom alat Nayfa varához Hostaffra, Kepingere; erös 
föld bastyai es keritesi vadnak; onnet Sifére, Alstatra. lnnet 
immár Svób orBágban az ulmaj dominiumban mentünk. 
Onnet [93r] Kaizlingre; nagy hegyek közöt levö szép keritet 
váras, onnet Urspringre, Luczehauzenre, Jungenre. Itt löt-
ték agyon az bavarusok szegény Bollakovicz capitant, ittis 
temették ell az paraBt emberek. 

Onnet mentem Ulmára; ez erös szép hely, az Duna vize 
eppen az oldalát mossa; az árkaibanis az Duna vizit ereB-
tették. Itten mégh az Vágh vizinél nem szelesseb az Duna. 
Az keritése Ulmának alól féligh köböl van, az föli penigh 
föld. Az bastyáis haBonlók. Onnet mentem Fullra, Falhamra 
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Elgingen benedictunusok [!] kalastroma mellet (mellyet mi-
dön még Ulmát bavarus birta, az mi regementünknek assig-
nalták volt quartelnak, de ismet ell vittek es maBoknak at-
ták), onnet Unter Falhamra, onnet Laibhaim keritet vara-
soczkára, onnet Senczburghra; rendes varasoczka. Onnet 
Neringere, Kamel vizin altal Burghra; ezis mezö váras, 
[93v J onnet Grossihauptere, Czomerhauzenre, onnet Lur-
pachra, Hurgára, Stipachra, Auspurgra; deakul Augusta. 
Ez nagy es szép varas, Bécznél nagyob, mind kö házak vad-
nak benne. Nagy széles úczáy vadnak, ennyihany czurgó 
kuttyai vadnak az úczákon es piaczokon. Mind tiBta rézböl 
vadnak az statuák, ember nagyságú es kisseb statuakis vad-
nak. Nagy mély árkaj, erre Bécz felé nagy föld bastyai vad-
nak; az mint az keritést le lötte volt az bavarus, mégh akkoris 
nem voltak föl epitve. Szép domboczkán van az váras; az 
piaczon egy nagy kö vár forma szép ház vagyon. 

Onnét az Lék vizon mentünk hidon altal Friburgh vara-
soczka mellet Kisingre, Tegenpachra, [94r] Melstétre, Pruk-
ra; ezen innet immár mind Bavaria orBágh. Pr.uk mellet van 
egy fejedelmi lako hely, bernardinus baratok kalastroma; 
szép vár forma, Firstnifeldnek hiják. Ugyan Pruknál men-
tünk az Támer vizin altal hidon Kermerinre. Ottan megh 
szálván kilencz orakor reggel, tiz oraigh ollyan nagy setét-
ségh es Eclypsis volt az Napban, hogy valamint etczaka, 
ollyan setétségh volt. A czillagok mind látczottak; egeBBen 
az nap vala mint az korom, ollyan fekete volt; mint egy 
nagy tiBta fekete tanyér, ugy láczot az nap. Illyen setetséget 
soha eletemben nem láttam. 

Onnet mentünk Bázimban, Tochau várához nem mesze, 
onnet az Virm vizin altal Loamban, onnet Minichében, 
avagy deakul Monachiumban, az bavariaj herchegh resi-
dentiajában; igen szép váras. Nemet orBágban nem [94v] 
igen láttam mássát, Pozonnal mind nagyob, mind szeb házak 
vadnak benne. Valamint Nagy Szombat taja, ollyan szép sik 
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föld, ot körül levő nagy hostattyais vagyon. Egy felől dupla 
kö kerítése vagyon, másfelől pedigh magos föld kerítés. Szép 
magos nagy két tornya vagyon egymás mellet egy nagy 
szentegyháznak. Az herchegh residentiaia nagy helyen fek-
szik, hoBu rend házak vadnak benne; sarga festekkel vadnak 
kivöl kj festve. Erre Bécz felé nagy hóstattya vagyon, az hós-
tatnak kapuin elöt foly ell az Izér vize; nagyobb az Vágh 
vizinél, hídon gyüttünk altal rajta. Az kapuban levő tornyon 
vagyon két ember fö karóczkákon, az kik az utóbbi bavarus 
rebelliónak inditoi es kezdőj voltak. [gsr] Néggyé vágták 
ököt, az tagiaikot akaBtó fákra függeBtették, az fejeket pe-
nigh az kapu föle. 

Onnet mentünk Hathauzenben, Pergre, Truderingre, 
Aiczingre, Heglingre. It eppen derék-Bavarian mentünk al-
tal; szép sík orBágh, Magyar orBágh sem lehet szeb. Aiczin-
gen vagyon egy szép kis váraczka, mellette vagyön egy kis 
szép kapolnaczka, abban szok szenteknek szép reliquiai vol-
tak. Az többi közöt volt az oltáron szent Fidelis martirnak 
egeB czont teteme; mind feje, kezej, !abai es az egéB czontay, 
valamint az ember szokott feküdni, ugy feküt az oltaron; 
mind együt voltak az czontyai szok szép gyöngyökkel es kö-
vekkel ki ékesítve; üvegh alat fekBik. Egy barát mindeneket 
megh mutogatot. 

Innét szok mérföldeken mind az négy rettenetes tyróli 
havasok mellet [95v] holl egy mérföldnire, holl ketöre men-
tünk. Ollyan nagy rettenetes magos hegyek es köBiklák vad-
nak, hogy az uyheli es késmárky havasok czak semmik ezek-
hez kepest. Bavarián az rozok fejeket mind ki hántak, azon 
hegyeken es havasokon pedigh nagy havak voltak, mégh az 
marha sem iárhatot ki, sohol fekete földet ember nem lát-
hatot. Mentünk húB mérföldnire, tovabis azon havaBok 
mellet Bavarián altal es azon túlis. Onnét mentünk Hok 
varasoczkára, Haura az Romza vizin altal, onnet Mildorfra, 
szép keritet váras; onnet Czombergh várához igen közel, es 
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Kutniburgh várhoz egy mérföldnire; hidon az ln vizin al-
tal, mely vagyon másfél annyi, mint az Vágh vize. Onnet 
Taizingre, TiBlingh vara mellet Altesingh szép mezö [g6r] 
várasra, ahol az Boldoghságos szép Szűz Maria czudatévö 
kepe vagyon egy kis kapolnaczkában, de melette nagy két 
szentegyház vagyon; egyiknek nagy két tornya vagyon. 
Sinten akkor ottan devotio lévén, magamis le szálván az 
lóról azon szent képet néztem. 

Onnét mentünk Hohebortra egy hoBu hidon az Tolcz 
vizin altal; azis van akkora, mint az Vágh vize; onnet ismét 
az ln vizin, nemellyek pedigh Sin vizinek hijak, altal Markli 
szép mezö várasoczkára, erre immár szok erdöségen men-
tünk. Onnan mentünk Praunra - ez igen erös es szép varas, 
nagy regularis bástyai voltak, de sinten akkor rontották es 
hánták az bastyait, eppen földigh el rontyák; akkoris szok 
ezer paraBt emberek voltak rontásan. Eö Fölseghe hányattya 
ell. Nagy regularis bástyai voltak, az Sin vize eppen alatta 
foly. Ugy mondották, hogy [g6v] egéB Bavariában annál 
erösseb hely nem volt. Onnet Sapelre, ahol Lehoczky Urnak 
oberBlaidinantyát Baboczay Pál Uram találván, ebéden ot 
maradván mentem Polingra, onnet Althamra; ezis mezö 
varas. Onnet Rid alkalmas nagy varason altal Hok varas-
kára, onnet Mikkerpachra, Pezindorffra, Virbenben. Ez volt 
elsö hálásunk Ausztriában. Kázperghnél gyüttünk ki Bava-
riából, ahol az bavarusok lineakot czináltak volt, hogy Aust-
riából az németsegh reajok ne üthessen; onnet Mikedorfra, 
Pihelre; itten igen emberséges ember pap volt, jolis tartot 
bennünköt. Onnet Kemetin varaskara, V elcz váras mellet 
Maria-[97r] tengre, szép helyen van; e tája mind szép sik 
orl3ágh. Onnet Linczre; szép varas Lincz, szep varais van, 
nagy hegyek közöt, völgyben fekfük, az Duna vize közel foly 
hozzája. Erre Bécz felé nagy hostáttya vagyon, az belsö va-
rasban kivölis nagy kö házak vadnak; belöl igen nagy széles 
piacza vagyon, de nem erös hely, mégh czak viz árka sinczeh, 



az kerítése sem derekas, de máskent szép hely. Onnet Stairek 
várahoz es varaskahoz nem meBBe, de ezen hely az Dunan 
túl vagyon. Onnet mentünk Iberperghre, elötte igen hoBu 
fa. hid vagyon, tart egy ágyú lövesnire, az Rau vizin altal, 
az. TiBa vizinél nem kisseb. Laffnibergh varátis az Dunan 
túl lattam. Onnet Tilisburgh szép vár mellet mentünk [97v] 
1\snira, onnet Encz varasán (igen szép dombon lévö keritet 
varas), onnet le ereBkedvén ugyan az Encz vizin hidon 
mentünk altal, onnet Biburghra az Duna mellé. Encz vize 
vagyon két annyi, mint az Vágh vize. Biburgban érkezvén, 
küldöttem altal az Dunán Mathauzenben, es ottan fogat-
tam egy nagy hetes hajót Béczig, az kj tizenkét lovat, szeke-
remet es portékamot föl vévén, vit Béchig, Biburgból megh 
indólván vizen az Dunán. 

Ki gyüvén alsó Austriaból, mentünk fölsö Austriában egy 
szép hegyeczkén levö Valsé vára mellet, Klam vára alat es 
Krain mezö varasra (ezek mind az Duna parton vadnak), 
Strúdli ne[g8r]vö veBedelmes helyre az Dunan: nagy le 
ugrója van az hajónak, egy kö sziklán elötte van egy kö 
kereBt; igen keBkeny ott a Duna. Ottan ki szálván az hajó-
ból, ló háton mentem Strum puBta vár alat. Ollyan rette-
netes kö sziklán van eppen az Duna parton, ugy teczik, 
mintha mingyart rea szakadna az emberre az nagy kö szikla; 
varasoczkais vagyon. Nagy kö sziklás helyeket köl ot szára-
zon menni. Onnet mentem Szent Miklóra; ottan az Duna 
közepiben vagyon egy kö sziklan egy puBta váraczka, ittis 
veBedelmes az hajóknak. Onnet Peznipaj vár es varas mel-
let Ips mezö varasra, Staznistán kalastromra, onnet Maria 
Taffedlire, ahol hires nagy búczúk esnek. Czuda tévö Bol-
dogh aBony képe van ot, hegyen vagyon egy szép szentegy-
ház. Onnet Morbochra, [98v] Peklingre, Vajzenik varacz-
kára; falujais van; Milk bene~ictinusok calastromára, Sant-
pigh vár mellet Spicz várára es varasára, Anstorra, VaiBni-
kirchenre. üt egy kö szikla alat calvaria vagyon, ahol szok 
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czudák esnek. Onnet Tirnistain nagy kösziklán levő var alat 
(varassais van) Stain várasra. It nagy hoBu híd vagyon az 
Dunan, alatta mentünk ell az hajóval. Onnet Kitvany nagy 
szép vár forma benedictinusok calastroma mellet VulBpergh 
várára - faluis van ot -, Siczenbergh szép maganos hegyen 
lévö vár mellet Tull várasra. Itten eppen az Duna közepiben 
megh akadot volt az hajónk, két oráigh veBödtünk, mégh 
megh indithattuk. Az elöt pedigh [ggr] nagy szél tamadot 
volt, czak nagy nehezen mehettünk az parthoz. Igen kezé 
dette volt az hajónkot az szél hánni. Azé légyen az vízen val() 
járás, az ki kivánnya. 

Onnet mentünk Graiffestan várára es varasára, onnet 
Kloster Nayburgba. Ezis szép vár forma calastrom, egy nagy 
hegyen vagyon, capuczinus baratoké. Onnét Piznipergh 
vára alat Holtnipergre, onnet NuBdorffra, ahol az hajóról 
ki szállottunk, es egy vendegh fogadóban portekamot ki ra-
kattam. Onnet 23 May 1706 eppen Pünkösd napián mentem 
az régen ohaitot Béczben: Alsatiábol az Rainán túl Sulczrol 
indultam mégh Ima May es igy huBonharom nap érkeztem 
Béczben. Ot mulatvan egy hétigh, meltóságos palatinus 
Urunkot eö Herchegségit ennyihanBor megh udvarolván, es 
töb ot levö urakotis eö Ngokot. 

Az Duna vízen gyüttem harmincz hét mérföldet szok al-
kalmatlansaggal. Béczböl megh [ggv J indólván Pozony felé 
gyüttem Naygepánra, Sveketre, Fisenre, Elendre, Regens-
purgra, Petronelre, Taiczen Altenburgra, Hamburgra, Voll-
stálra; onnét Isten segitsegiböl Magyar orBágban, Pozom-
ban. De mivel Rakoczy es az kurucz haború mégh fönt volt, 
magam házához tovab nem mehettem, hanem Pozomban 
köllöt alkalmas ideigh maradnom. Igy volt az imperiumi 
szok alkalmatlan nyukhatatlansagimnak es járásomnak Vége. 

Mivel penigh Magyar orBágban Pozomban érkezvén, 
Rakoczy kegyelmes Urunk eö fölseghe ellen pártot ütven, 
nagy haború volt Magyar orBágban, viBa házamhoz, Víz-



keletre, az kuruczok miat nem [ 1 oor] lehetvén mennem, 
Pozomban köllöt patientálnom magamot. Sinten akkor, mi-
dön Pozomban es Magyar orBágban érkeztem, Rakoczival 
eö fölseginek armistitiumja volt, bizvan az bekesseghez, de 
semmj sem let belöle, hanem az armistitium föl bomólván, 
az eö Fölseghe armadaja meltoságos general feltmarschall 
Vido Storumbergh commendirozván akkor, szállot Moson 
varmegyiben Nemet fandorfra, ahova enis voluntir keppen 
menvén es taborozván. Valamely napot lévén, gyüt az ar-
mada Pozonhoz az Duna mellé, otis nem szokat késvén, 
indóltunk EBtergam segitsegire (mivel EBtergamot Rakoczy 
megh szallotta volt). [rnov] Ugyan Pozonnál mingyart hidat 
czinalván altal Czallo közre, azon altal kötözvén, mentünk 
elsöbenis Püspökjn Sunyogdira, Somorjára, Tejfalura, Szent 
Antalra, Báczfalura; Sül es Báry kastelokra, Bodokra. Söp-
rösj révnel két nap voltunk; onnet Bakára, bösj kastelra, 
Patára Megyer mellett, cziczój kastelra, onnet KeBire, Ara-
nyosra, Komaromra. üt az Vágh-Dunan hídon altal költöz-
vén voltunk egy hetigh; eleget ellenkeztünk az kuruczokkal. 
Vak Bottyan harom ezred magával egy dombra [101r] allot; 
mijs voltunk ezeren raczokkal együt es nemettel, de nem 
gyüttek rajtunk. Mijs az taborra viBa mentünk, ennyihanyan 
sebbenis estek az ellenkezésben. Onnet ismet az Vágh-Dunan 
viBa menvén, ugyan Komaromnál az Öregh-Dunan altal 
hídon mentünk EBtergam felé Sönyre, Almásra, Nesmélre, 
Sütöre, Nyerges uyfalura, Karvára, ahol az kuruczoknak 
derekas erös sanczok volt. Ennyihany ágyujokis volt; azt az 
nemet armada megh szálván, aprosokot es bateriakot czi-
nalván, másfél nap harom felöl lötték algyukkal, azomban 
estve felé az [ IO 1v] egeB armada fasinokkal; mindeniknél 
egy fasin lévén, rajta mentünk azon kurucz sanczon. Azok 
mihellen látták, hogy az egéB rajtok megyen, megh ijettek, 
egy lövés sem lévén szaladni kezdettek; nemellyek az sáncz-
ból ki ugrandoztak, es ugy futottak az nemetek köze pardont 
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avagy gratiát kérvén magoknak, nemellyek pedigh az sán-
czokra föl allotta:k, intettek süvegekkel, keBkenyökkel, hogy 
ne mennyenek rajtok: megh atták magokot, es egy feher 
záBlóczkátis kj tettek, de az jmmár mind [ 102r J kéBö volt, 
mert az népet már lehetetlen volt megh tartóztatni, czak 
rajtok mentek föl az sánczokra, es mind eBe vágták es lőtték 
ököt; az utan az feltmarschall paranczolattyából az Duná-
ban hánták mind az testeket. Tizen egy szaz testet hántak 
az Dunában, es száz negyvenigh elevenen fogtak. Azok közöl 
nyolczat, az kik desertir avagy szököt nemetek voltak, nyol-
czat ugyan ott az kapu elöt föl akaBtottak. 

Megh vévén azon sánczot, mentünk Tátra, onnet EBter-
gam alá, mivel immar az kuruczok megh vették volt accorda 
altal. Azt ismet reajok szálván az kuruczokra, [ 102v J har-
madnapigh rettenetessen löttek agyukkal es feles bumpákot 
bé hanván az nemetek, noha mégh valamely napigh ell tart-
hatták volna az kuruczok, mivel mégh az mint falait le 
lötték, ostromnak nem lehetet volna menni. De félvén, ugy 
ne járjanak, mint az karvay sánczban jártak, accorda altal 
czak föl atták EBtergamot. Bekével ereBtette az feltmarschall 
az magyarokot, hanem nemetek barom szaz negyvenigh 
gyüttek eö Fölséghe hivsegire, kiknekis mind gratia adatot. 
Két agyút es két mozártis engedet el vinni feltmarschall az 
kuruczoknak. 

Az mégh penigh EBtergamot lövette [103r] az feltmar-
schall, addigh meltoságos ban es generalis Palfijanos Uram-
mal eö excellentiajaval, másfél ezered magával eö excellen-
tiaja mentünk Szekes feher várnak élést vinni, noha ennyi-
hany belet voltak kuruczok elöttünk, de sohol elönkben nem 
allottak, mindenűt czak el mentenek elöttünk. Bekével az 
ellést bé vittük, noha hét ezer kuruczot mondottak a tájan 
lenni, de nekünk senki elönkben nem állot. Hanem elegendö 
ellést bé vivén Fehervárra, ismét bekével viBa gyüttünk. 
Fehervar tája igen szép föld, az holis, megh engedem, valaha 
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szép volt, de most igen el puBtúlt. Az régi magyar kiraljok 
temető helyeys, [ I 03v] az szentegyházak mind puBták; megh-
is iartam azon szentegyházakat, de azon régi magyar kira-
lyok temetéseknek kévés jelenségek vagyon. 

EBtergamtól Fehervarra mentünk Czivére, Tinnyére, Tő
ködre, zambeki kastelra, otis haltunk egy etczaka; Biczkére, 
Czákvárra, Patkára. Ezt eppen föl verték, mivel jobbára 
minden marhajokot, es gabonás vermejket bé hordották 
Fehérvárra. Onnét ismét azon uton viBa gyüttem EBter-
gamhoz, es EBtergamtól az egéB armada Komaromhoz is-
mét vil3a gyüt, jo erős quarnizont hagyván EBter[ 104r ]gam-
ban. Mentünk ismét Czallóközben az cziczoj kastélhoz. On-
net meltosagos ban, Palfijanos Uram eő excellentiaja külde-
tet Som01jában másfél ezer nemettel es horvátokkal, az 
armada pedigh Rabaközben menvén, Kapu várát az kuru-
czoktol accorda altal megh vették, mink pedigh Somorjában 
hatod napigh lévén, ennyihany portákat tettünk ki, de sehol 
kuruczokra nem akadhattunk. Azomban az armadajs ismét 
Rabaközböl viBa gyüvén, gyüt az ·nagy magyari révhez az 
Duna melle, ahol az elöt circiter két holnappal meltosagos 
Pallfi Janos Ur eö excellentiaja sánczokot az kuruczoknak 
megh vevén, négy szaz kuruczot leis [ 104v] vágtak. 

üt hidat vetven altal az Dunan mentunk Leopoldhoz. 
Elsöbenis PuBta Fedemesre; Máczeclra, Mayténra, Farkas 
hidgya mellet KereBturra, BreBtovánra, ·Lóczokra es Bu-
czánra mentünk; ottan voltunk hatodnapigh, onnét com-
mendirozván nyolc száz nemetet es horvato't, ráczot altal az 
Vágon Galgoczra. Harmadnapigh mind hordották az éllést 
szekereken Leopoldban: bort, gabonát, abrakot es marhát. 
Ugy mondgyák, czak bort vittek ell .akkor Galgoczról Leo-
poldban négy ezer akót. Eppen mindeneket [ 105r] el viven 
az galgocziaknak, senki sohól elejkben .nem állot, hanem az 
utan, midön már Galgóczról mindeneket el hordották, har-
madnapra mintegy ezer kurucz muta tta megh magát túl 
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az Vágon az galgoczi hegyen, de senkinek közölünk semmi 
kárt nem tették. 

Nagy Szombatis derekassan megh adózot - minden szük-
segest köllöt adni Leopoldban, azonkivöl kéB pinzt nyolcz 
ezer forintot köllöt adni. Voltam haromBoris Nagy Szombat-
ban, nagy felelemben voltanak, de erövel semmit sem vettek 
tölök praeda keppen, hanem a reajok vetet impositiot megh 
köllöt egeBBen adni, az mely - ugy hallottam - akkor föl-
[ 105v ]lyeb ment húB ezer forintnál, mellyet ugyan nem czak 
az várasnak, hanem varmegyestöl kölletet adni. Az imposi-
tiois ugy volt az meltoságos feltmarschalltól. 

Az mégh Buczannál voltunk, ennyihany raczot es neme-
tetis vagdaltak le az kuruczok; Buczánt ugyan semmivé 
tették. Az taboriak elegendö éllést hagyván Leopoldban, 
indóltunk ismét armadastól viBa Pozonyfelé, menvén ell az 
nagy szombati kapu elöt, Cziferre, Kapolnára, Sárfüre, 
Senczre, Czeklesre, Onnét közel Pozonhoz megh szálván az 
armada, oBlot ell quartelókra; nemelyek [ 106r] Morvában, 
nemellyek Czallóközben Somorjaban, nemellyek Ovárra, es 
nemellyek Rabaközben es KöBögh tájára; en pedigh men-
tem bé Pozomban.. Ot voltam egéB télen; elsöben ugyan 
nehezen eset, mivel mégh akkoron portioimot ki nem atták, 
hanem az utan érkezvén decretum Beczböl az Bellicumtól 
Disperger fö comissariusra Pozomban, hogy ugy mint oberB-
lajdinantnak, minden portiojmot ki adgya. Az utan oBtan 
mind abrak, széna es kinyerbéli portioim ki jartak ugyan az 
pozoni magazinból, es füzétéstis attak. EgeB télen Pozom-
ban laktam. 

MaBodik eBtendöre fordulvan es az taborozasnak ideje 
el érkezvén, meltosagos feldmarschall, Vido Storumbergh 
[106v] Uram eö excellentiaja Köpczénben szallot megh, az 
töb hadak penigh az pozonyi rév elöt az Duna mellet. Aholis 
eö excellentiaját Köpczénben megh udvarolván, adot pa-
tenst, hogy mindenfelöl irjak es gyüczek katonát, es az 
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taborban lévö magyarságotis mind commendóm alá atta. 
Az min tis megh munstralván azon magyarságot; voltam ot 
öt companiaval; ugyan ot meghis füzetvén az hadaknak, 
indóltunk Nagy Szombat fele. Ugyan Pozonnál az Dunan 
hidakon altal gyüven, ismet az Duna mellet, mingyart az 
váras mellet megh szalottunk. [ 107r] Onnét CzekléB, Sencz 
Kiralyfalva felé mentünk, Sencznél mingyart akadván mint-
egy ötven lovas kuruczra, kik katonainkban meghis űztek, 
de az utan küldöttem mintegy szaz lovast segitsegekre. 
Ell szalattak azon kuruczok, nem érhették ököt. Az kiraly-
falvay reteken megh szálván, etczaka ennyihany kurucz az 
istrazára gyüven, megh puBkasták. Az puBka pattogasra 
az egéB tabor mingyart fegyverben volt, de megh tudván, 
hogy czak bagatella, ismét le czendesedet. 

Onnet mentünk Maytén, Zavar, Lócz, Brestovány, Bu-
czán felé Leopoldhoz, segítséget vivén Leopoldnak, mivel 
semmi [ 107v] provisiojok nem lévén, se kinyerek, se penigh 
puBkaporok. Tovab harmadnapnál nem tarthatták volna, 
ha minden szükségest bé nem vittünk volna. Onnet ismet 
Zavarhoz viBa gyüttünk. Ot szok ideigh mulatot az armada, 
ahonnét az meltoságos feldmarschall engemet vice commen-
dantnak (mivel az fö commendant oberster Lamburgh volt, 
otben ötödfél szaz nemet quarnizonnal) bé küldöt Nagy 
Szombatban, megh paranczolván, hogy az varasiakot föl 
ültessem, hogy azokis fegyverrel oltalmazzák az ellenségh 
ellen magokot. Kiket noha nehezen vettem ugyan rea, [ 108r] 
mindazonaltal ismét ujab paranczolattya erkezvén reajok 
az feldmarschallnak, megh munstráltam comissarjus Bene-
kével ököt. Munstraltam bé harmadfél száz gyalogot es 
negyven nyolcz lovast, de roB lovaik voltak. Az kuruczokkal 
szok galibám volt, mivel gondolvan az feldmarschal, hogy 
Nagy Szombatban elégh katonám leBen, huBonöt lovas 
katonánal az aggregatus tiBtekkel együt nem engedet többet 
be vmnem. Ezt megh tudván az kuruczságh, hogy kevés 
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tabori katona van velem, es az varasiakis kevesen vadnak 
lovasok, azokis roB lovok, czak nem minden nap lármánk 
volt. Eleget puB-[108v]kaBkottunk es lövödözködtünk az ku-
ruczokkal, de ök mindenkor felessen gyüttek, mink pedigh 
kevesen lévén, meBBe nem üzhettük. Az többi közöt egyBer 
negyven lovas katonával es harmincz muBkatérossal ki men-
vén futrásra, magamis pro recreatione ki menvén vélek, az 
istrazakot ki rendeltem, az mint az silinczi erdöhözis egy 
istrazát alitván. Az sereget el hagyván magam mentem azon 
istrazához, gondolván, hogy azon silinczi erdöben vagyon 
kuruczságh. Balogh Pal hadnagyot küldöttem eppen az 
erdöhöz, ugyan lássa megh, vanj [109r] 'ot kurucz. Azonnal 
másfél szaz kurucz rajtunk nagy kialtassal, ki vont fegyverrel 
az erdöben ki gyüt. Magam az szekerek es nemetek felé 
rugaBkodván, eBBe verettem azon szekereket, az lovassá-
gotis mellejek alitván. Az kuruczok körül fogtak bennünköt~ 
azom~an az nemetek mellet lévö laidinantnak mondottam~ 
hogy huB muskatéros löjön az kuruczokhoz (mivel eppen 
czak elöttünk allottak), de az laidinant czak tiz muBkateros-
sal lövetet; azok ennyihany kuruczot megh sebesitvén, az 
kuruczságh mingyart megh szaladot. Mink mint egy tizenegy 
[ 109v] vagy tizenkét loval utannok; az varasi katonak nem 
akarván gyünni, derekassan belejek nem kaphattunk, n;iivel 
mind czuportban szalattak. De ugyan jo kuruczok estek 
sebben; mongyák, meghis holt egy kurucz hadnagy az seb-
ben. Azt ugyan lattam, hogy ennyihanyát karon fogva vittek 
sebest magok közöt; az mi reBünkrölis ket katonát es egy 
Bep.cze Ferenc nevö capitanyunkot agyon lötték; mondgyák 
ugyan, hogy magunk résziröl való varasi katona lötte volna 
agyon, az lövésis [ 1 10r] ha túl lévén az fejin, de bizonyossan 
nem tudhattuk. MaBodszoris reajok ütöttek volt az futraziro-
sokra, de akkoris gyalazatossan mentek viBa, mivel .egy 
taraczkis lévén maBodszor az nemetekkel, egy lovat agyon 
löttek, es más kuruczis esvén sebben, viBa pironkodtak_ 



Efféle mulatságh gyakran volt vélek. EgyBer méghis rea 
vettek, mivel az kertek közül ennyihany marhat valamely 
kurucz el kapván, czak hirtelenjben ennyihany katona lora 
kapván, űzték az kuruczokot. ViBa nyerték volt az marhát, 
es egy kuruczot elis fogtak volt. Azomban Modordorffról egy 
seregh kurucz [11ov] ki ütvén, két katonankot megh ölték, 
es négyet el fogtanak. Magunkis ki mentünk volt ugyan 
utannok, de jmmár kéBö volt. 

Két holnapigh ot lévén Nagy Szombatba, utollyára az 
katonaságh ki az taborra ki szököt, ki penigh el veBet. 
Annyira voltunk (kevesen lévén), hogy czak futrasra sem 
küldhettünk, az lovaiknak nem volt mit enni; ugy oBtan 
levelem altal instaltam az meltosagos feldmarschalnál, hogy 
inkab vigyen ki az armadára. Lovainkot otben nem tarthat-
ván, es katonais kevés lévén, [11 ir] ugy gyüt orderem, hogy 
ki mennyek az taborra. Soporninál talalván az tabort, azon 
utunkban nemely lézengök közülük elöl akarván az taborra 
menni, mintegy tizigh az sentej szölöknél le vagdalt az ku-
rucz közölök; mégh mink az hidon az Vágon altal mentünk, 
addigh elis szaladot azon kurucz. 

Az utan barom nap mulatván Soporninál az armada, 
azomban gyüt hire, hogy Dunantul, Köszögh tajan· húB ezer 
kurucz eBe verte volna magát, es hogy Styriat akarnak el 
rablanj (melyben semmi sem volt; alégh volt barom ezer 
kurucz akkor azon az földön, [ 111v J az mint az utan expe-
rialtuk). Azon hirre Sopornitól megh indólván, mentünk 
Pozonnal altal hidon az Dunan Köpczénre, Gatára, Szeles-
kutra, Szent Margarétára, Sopronra. Otis lévén két rege-
ment nemet meltosagos generalis Palffy Janos Urammal eö 
excellentiajaval, azokkal együt mentünk - egy regement 
horvatis gyüvén hozzank - KereBtúrra. Ottan halottuk, 
hogy Bezeredy két ezered magával Pátynál volna. Azokon 
azonnal rajtok mentünk; minket megh láttak, [1 r2r] min-
gyart megh szalattak. Nemis voltak együt, hanem falunként 
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voltak. Mink hét zaBló allyára akadtunk, azok közül méghis 
negyvenigh el huztunk, magais Bezeredj gyalogh szaladot 
egy hegynek. Onnet mentünk Nagy Baromra, ot két felé 
szakadtunk; meltosagos feldmarschall job reBivel az hadnak 
ment Czöprögh felé, mink penigh másfél ezeren meltosagos 
Nadasdy Ferencz Urammal mentünk KöBöghnek, ugy gyü-
ven hirünk, hogy ot volna az kuruczságh, de ot senkit sem 
talaltunk. Onnet az Gyöngyös vizin hidon altal mentünk 
Szombathelyre, [ 1 12v] ot talaltunk két zaBló allya kuruczot, 
de azok sem vártak megh bennünköt, idejen el szalattak -
kettönel többet nem fogtak közölök. Az varason altal men-
vén, jmmár mind ki szaladot az kurucz; en ugyan el mentem 
utannok mint egy harmincz katonával, azomban jmmár 
setét estve lévén, eBre sem vettem, hogy az katonaságh nem 
gyün utannam, hanem az várasnak eset. Az nemetis Na-
dasdy Urammal eö excellentiajaval el erkezet, az váraBt 
egéB,Ben föl verték; semmit sem haBnált az tilalom. [113-1r] 
Vevén eBre énis, hogy kevesen vagyunk, enis viBa tértem. 
Mikorra en varasra viBa gyüttem, jmmár az varas föl volt 
verve; nemely koborlók elegetis nyertek ottan. Etczakára 
az egéB hadakot generalis Nadasdy Uram eö excellentiaja 
az várban bé szálitván, ot háltunk - otis egy kuruczot az 
szalmából huztak ki. Más nap indultunk Vép felé, es men-
tünk Sárvárhoz. Az utban engemet mintegy nyolczvan kato-
nával ollyan erdöséghnek commendiroztak (de otis feleis el 
szököt az katonának), hogy két helyenis czak elöttünk 
[113-1v] mentek ell zaBlokkal az kuruczok. Böknél menvén 
bé az nagy erdöseghben, közel Sárvárhoz fakadtunk ki be-
löle. üt talalvan az meltoságos feldmarschallkot, megh 
egyeztünk. Onnet ujonnan minket, magyarokot, szaz lovas 
nemetet, egy regement horvatot es harom szaz ráczot com-
mendiroztak bé Rabaközben, ollyan orderrel, hogy elsöben 
ahol ellenséget kaphatunk, azt megh üssük, az utan az egéB 
rabaközy marhát el hajczák. Mentünk Pátyra, az kastél mel-
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let Lakra. Üt maradván [ I I 3-2r] az feldmarschall, mink 
mentünk igenessen az Rába vizihez, de az kuruczok az hidat 
elöttünk el hánták. Azonnal mind az nemetek, raczok es 
magyarok gyalogh szálván, azt ismét pöBökkel es más ot 
talalt erös fakkal megh czinálták. Altai mentünk; az istraza 
kurucz el szaladot, hanem egyet mégis el fogtunk közölök. 
Úgy kezdették az marhát hajtani. Az hídhoz közel szok 
marhát kapván, az nemet tiBt viBa az armadához es feld-
marschalhoz haitatta. Másnap az feldmarschallis az hidat 
jobban megh czináltatván, utannunk gyüt [ I I 3-2v] szok 
marhát haitván - azokis valahol kaphatták, mindenűt czak 
haitották az meltosagos feldmarschall, Vido Storumbergh 
paranczolattyából. Mink pedigh elöre halván, hogy Arpásnal 
az Rábán által hidat czinált volna az kurucz, es hogy Boty-
tyán harom ezered magával ot volna, oda mentünk az hidra. 
üt találván az hid elöt mintegy negyven lovas istraza kuru-
czot setét estve, azokon rajtok ütvén, huBigh ot veBet közö-
lök, az többi altalszaladot az hídon, többenis lévén [II4f] 
az hidontúl, de mind megh szalattak. Noha mink elöre ma-
gyarok es ráczok nem szokan voltunk, az hidontúljo darabon 
űztük ököt, azomban immár meBBe az hídtól, az üzesben 
az en kengyelszijam el szakadot, elis veBet. Fél kengyelben 
tovab nem nyargalhatván, viBa indóltam ennyihanyad ma-
gammal. Már etczaka tiz óra tajban lévén, egy völgyböl 
es nádas közül két zaBló allya kurucz rajtam ütöt. Nagy 
szidkozódassal es szok lövésekkel haitottak bennünköt egy 
nagy vizigh, szaporan szollot az puBka utannunk. Azomban 
szerenczenkre, sinten akkor [114v] gyüt egy compagnia ne-
met az vízhez, halván az puBka pattogást, ugy gyüttek 
segitsegünkre. Azok vettették ell rolunk az kuruczokot, mas-
ként az hidigh el huztak volna, közölünk azon vizbenis el 
nyomtak volna, mivel immáris lois eset katonaval az vízben; 
nehezis volt fél kengyelben szaladnom. Az kik az kuruczokot 
űzték, nemis tutták, hogy en ream ütöttek az kuruczok. 
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Az viz parton megh ütvén az dragony dobot az nemetek, 
azt meghalvan az kuruczok, es latvanis az nemeteket, mivel 
egy kis holdvilaghis szolgalt, viBa mentek azonnal. Ahotmet 
[u5-1r] viBa menvén, az Raba hidat el hanyattuk es men-
tünk Czornára. Feles marhat haitvan oda az ráczok es kato• 
nák; az feldmarschallis oda érkezvén, mentünk Repcze vizin 
altal Szentmiklosra, Lebenre es Ovarra. üt azon marhát 
megh paranczolvan (bizonjos nemet obersternek) az feld-
marschall, hogy regementekre számra oBBák ell, de elsöbcn 
az jovat az Czasar szekerejben ki valogatták. Azombari 
Ovárrol Pozomban menvén az feldmarschall, az magyarokot 
szépen ki oBtották az marhából: csak egy botjut sem atták 
az magyaroknak, kit az utan [115-1v] magais apprehendalt 
az feldmarschall, hogy az magyaroknak semmit sem attak 
azon marhából. 

Onnet mentünk Söprösnél hídon altal Sigetközben, onnet 
Czalloközben altal Nagy Magyarhoz; altal hídon az Dunan 
mentünk Maytenra es KereBturhoz. Mivel pedigh Szered 
várát az kuruczságh addigh mégh mink Rabaközben vol• 
tunk, megh szalotta, KereBturrol mingyart etczaka negy 
szaz granatyrost küldöt az feldmarschall bé az szeredi' vár-
ban, kikis szerenczessen bé menvén, az kuruczságh ot hagy-
van az varát, alkalmas káraval el ment alóla. Immár [ 1I5-2r J 
minkis megh egyezvén az el hagyot armadával es gyalogh• 
sággal, kik Nagy Szombatnál voltak addigh, KereBturtól 
mentünk ismét Buczánra, Karkoczra, Kostolánra, Borira. 
Mivel az boriak inkab mind az kuruczok közöt voltak, azt 
eppen föl rablották. Onnet mentünk Mosoczra. Az Vágh 
mellé oda érkezvén, az Vágontúl ot vagy hat száz kurucz 
mutatvan túl az Vágon magát, azokon két compagnia nemet 
es az ráczságh, nemely magyarokis rajtok menvén, altal az 
Vágon, az kuruczságh azonnal el szaladot; elis fogtak ennyi. 
hanyát közölök. Tot Uyhelt erös arkokkal es sanczokkai. 
megh erösitvén, [ 1 15-2v] harom regement nemet genera1 
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Staivillel ot maradvan, négy szaz ráczis sekula obersterekkel 
ot maradván, Czeste, Beczko es Temetvény varajkbanis 
mind nemet quarnizont hagyvan, mentünk viBa Pöstyen-
hez. Otis hatvan lovas kurucz altal szaladot elöttünk az 
Vágon. Onnet Leopoldra, Szeredre, ott oBtan Vaga es Kajal 
köze az rétekre, az Vágh mellé szalittották az tabort. Az 
mégh Galanthan, sinten ugy, mint Uyhelben, erös sanczokot 
es arkókot nem czinaltak, mind addigh ot hevertünk. Nekem 
már az elöt harmadfél hettel megh dagadván az labaim, 
nagy kinokot [116r] es faidalmokot szenvedtem miatta. Et-
czaka az Víz avagy Vágh partra gyüvén az kuruczok, az 
istrazakhoz lövödöztek; meghis löttek ket nemetet es egy 
lovat. Töb német erkezvén oda, el szalattak az kuruczok. 
Dessiai general adjutant uram, mégh ot hevertünk, ketBer 
ment az Vágon altal portára, elsöben az sentej szölökben 
talalvan öt szaz gyalogh kuruczokot, azokból szaz ötöt megh 
öltek, harmincz hetet elevenen hoztak; harom zaBlótis hoz-
tak. MaBodBor ismét Sopornyin túl akadtak harom szaz 
lovas kuruczra, azok közölis negyvennel többet hoztak rabúl, 
es. annyit leis vágtak. En penigh akkor nyavolásúl lévén 
[ 1 16v] az labomra, az satorban hevertem. Vegben viven az 
galanthay es dioBegi sanczokot es az hideghis reank gyüven 
citca ultimos dies Octobris anno 1707 az armada quarte-
lokra oBlot. Engem megh orderezot az feldmarschall, hogy 
general Max Storumbergel két regement nemettel mijs ma-
gyarok két compagnia katonával bé mentünk Nagy Szom-
batban, es ot voltunk egéB telen. Az roB quar'telban egéB 
telen szenát nem ettek az lovaink, két s harom mérföldnire 
köllöt czak szalmáértis futrasra küldenünk. Max Storum-
bergh generalisunkot es comendonkot (Pozomból akarván 
[117r] gyünni Nagy Szombatban) Sencz es Sárfű közöt eny-
nyihany kurucz elis fogta, mivel czak koczin, confui nelkül 
akart Nagy Szombatban gyünni. Az utan general Czikkini 
let comendonk, az varasban commendant pedigh oberster 
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Lamburgh volt, noha general Hortleberis volt egy ideigh 
Nagy Szombatban. 

El kezdödven pedigh Pozomban az orBágh gyülese, in 
Martio Pozomban gyüttem, es egéB nyáron harmadik eB-
tendöben ot voltam, mivelhogy general Nadasdy Ferencz 
Urunk es oberster EBterhazy Joseph Urunk eö Ngoknak 
oberstersegh adatot Beczböl az regement fogadásra, [117v] 
az alattam levö katonaságot eö Ngok magok regementekben · 
véven, nekem katonam nem maradván, Beczben attam 
instantiat bé az Bellicum Consiliumra, hogy en már mi tévö 
legyek, mivel az katonajmot az uy obersterek eö Ngok magok 
regementeikben vették. Ugy Till Uram eö Nga Beczben azt 
mondotta, hogy az Bellicumtóll az let az resolutiom, hogy 
czak maradgyak helyben Pozomban, ot mind portioim, mind 
füzetesem ki jár, es ha kegyel~es urunknak eö Fölseginek 
töb magyaraj gyünnek az hivseghre, vagy magyar katonakot 
adnak commendóm alá, vagyis [118r] valamely praesidium-
ban commendantnak teBnek; jmmár az Bellicum reflexion 
vett, es léBen gondgyok ream. Azólta it vagyok Pozomban, 
ki járván itten egéB portioim, es mind addigh, valameddigh 
az kuruczokkal meltosagos feldmarschall Pállffy Janos Uram 
eö excellentiaja bekességet nem czinalt, minden füzetesem 
ki iárt; ahoz boldogh emlekezetö Josephus czasarunk es ki-
ralunk .az obersterséget vagyis coloneUusságotis tnegh atta. 
Hanem az utan mostani kegyelmes urunk es kiralunk Carolus 
czasarunk kezdven regnálni, minden magyar uraknak es fö 
rendeknek, tiBteknek, [ 1 18v] az kik czak actualis tiBtekben 
nem voltak, de ugyan füzetesek es portiojk ki jartanak, most 
jmmár minden füzetesek el vetetödöt, haBonlokeppen ne-
kemis, es igy jmmár kinek-kinek czak magunk joBagunkbol 
es gazdalkodasinkbol köl élnünk. Magamis ki gyüvén Pozom-
ból, it Hegy nevö faluban gazdalkodom; van másfél eBten-
deje, Pozomban sem mehettem magam házához az nagy Po-
zom ban levö pestis miat, mely nem kiczin káromrais vagyon. 



FÜGGELÉK 





LIPTHAY ANDRÁS KÉT VERSE 

1. 

A/hatatlan vóltát, ilj hirtelen múltát szerencsemnek vizsgálván 
Sima kerekinek, hamar essetinek gyorsaságát fontolván, 
Változó személjét, csalo ravasz képét fohászkodva csudálván 

Embert csalárdsággal miként hamarsé.ggal ejti suljos tőrőkben 
Sokszor hízelkedve, és nagy győnőrkődve viszi veszedelemben, 
Hamis ígérettel és igyekezettel szokta hozni veszélben. 

Arról gondolkodván, bús elmémet hányván szívbéli sok kínjaim 
Éltemet faggattják, továbis ujattják keseredet napiaim 
Emesztő gondokkal, sulljos bánatokkal telljessednek óráim. 

„Midőn már útamat, és gondolatimat hazám felé forgatnám, 
Hamar indulásról és nem változásról az midőn gondolkodnám 
Csendes njugodalmom, és nem aggodalmam mikoron már kívánnám, 

Akkoron az Rabságh nem kívánt múlatságh tartóztattja útamat 
.Nem már haza fele hanem Strozpurgh felé kőt forditnom Lovamat 
.Nemis utazásra hanem az Rabságra kől már adnom magamat. 

Franczia Táborra nem Magyar országra mert foghságban vitetűnk 
Onnét is Strozpurgban Franczia Várasban hamar ell kűldettetűnk, 
Erős árestomban egy nagy magos házban ottan bé rekeztetűnk. 
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Vagyunk bússúlásban és banakodásban ohaitJuk szép hazánkat 
Kiknek házastársok régen ell hagjassok uJtJa faidalmakot 
Kit pedigh BarattJa hogy aztat nem lattJa neveli bánatinkot 

SohaJtva remelijük, naponként is vélijük hogy föl virrad várt napunk 
Egy nap vigastalást más nap ismét gátlást mert kől gjakran hallanunk 
Néha indúlással ismét hallastással kől magunkat biztatnunk. 

Rabságh nem urasságh, hanem nJomorússágh akár ki bár probalija · 
Nem tudván óráJát se bizonJos napJát minden napon csak várJa 
Halhasson hogy Jó hirt, és kaphasson oij birt bánatit orvosolija 

Mind ezekben Isten minnJáJunknak itten csak benned reménségűnk, 
Hozzánkfoijamodván, és te benned bizván távoszhatik insigűnk, 
Az mikor akarod szabadságunk adod nem lehet ott kétsigűnk. 

Kegyes szemmel tekincs egyczőr már szabadics ezen sulJos Rabságból 
Vezérelj hazánkban az magjarországban ezen megh únt országból 
Virrassad napunkot vid feJünkről bunkot hoz vigságra bánatból 

Kiért mys áldást téged magastalást athassunk folsigednek 
Őrök dicsiretet és nagj tisteletet mondhassunk szent nevednek 
Nékűnk adot Jókért és szabadságunkért tarthassunk kegjelmesnek. 

Mert benned bizoknak hozzád kiáltóknak vagy kegjelmes Istenek 
Nem lehet ot kétségh hol te vagy segitségh vagy irgalmas mindennek 
Mi sem csalatatunk sőt szabaditatunk, lesz vége mind ezeknek. 



2. 

Leheti Istenem még vigh napot érnem 
ell hagjot hazámban ismét visza térnem, 
megh únt Rabságombol szabadúlást vélnem 
Avagy mindenkoron így kőlletik élnem. 

llljen véletlenül szerencsem fordula 
Napomfenjessége homáljbaiz borúla 
szabadságh ideje ilj hirtelen múla 
Emésztő bánatom fejemre tódula. 

Panaszit szívemnek kívüled Istenem · 
Nincs kihez fordicsam szamlalljam · insigem 
Reminségh nincs kiben te segithecz engem 
Jóra fordíthatod, ha teczik essetem. 

Tágithad Rabságom, szabad életemet 
Adhatod, bánatból hozhatod kedvemet 
Te vigastalhatod most ell zárt fejemet 
Benned reménsigem vigastal engemet. 

Hogy mostan látogacz ezt jó néven veszem 
Ezekért áldani tégedet nem késsem 
lészen szabadsághban nékemis még részem 
Eztet hogy megh adod elmémben föl tészem 

Az midőn akarván már hazámban mennem 
Sok fáratságh után njugodalmat vennem 
és sok bánatimat njakamról le vetnem 
Akkoron Strospurghban kőllött visza térnem 
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Itten zárva vagjunk egj nagy magos házban 
Felénk senki sem jön vagjon tilalomban 
erős vigjazással ál strasa kapunkban 
Czak Canale vizit nézük ablakunkban 

Az ellenségh reánk Lineán rohonván 
Három száz emberre negj ezer tódulván 
meljnek golóbissát hogy megh nem álhatván 
előttök kárunkra NaJ•stádban szorúlván 

Az sok lövő szerszám véletlen ell Jogjván 
Német Dragonjosokfegjereket hánjván 
Noha az magjarságh inkább halált kiván 
Hozatni Rabságra magát nem akarván 

De az Német Tisztek ki menvén várasból 
Nem adván semmi hirt nem kőz akaratból 
Nem szedvén semmitis az nap accordából 
Más nap hogj ki hoztak föl adot várasból, 

Reménségünk ellen akkoron Rabságunk 
Mondatot megh nékünk ez njomorussagunk 
Már Franczia kézben minnjájan akattunk 
Mikor észre vettük rószúl legjen dolgunk 

Azután Francziák Landákos Taborra 
Vittek öt százunkat ez njomorusságra 
Húsz magjar Tiszteket ottan egj szállásra 
Engem két kapitánt rendeltek más házra, 

Szintén Strospurghban most Rabsághban tartatunk 
De hiszem az Istent innét ki váltatunk 
Szives és nem szinjes kivánt jó Barátunk 
Láthatunk még egjczör kit mijs ohajtunk. 



lgj szakot az lenni ki kardot magára 
Köt ellenségh ellen van sokszor kárára 
Szerenczére fait köl s vetni probára 
De viszontag néha adatik hasznára 

Reménségh mert embert gjakorta megh csallj'a 
Jót remenlvén néha vesztét is talállJa 
Az katona kenjer embert igj probalJa 
.Nem mindenkor hasznos az ki végigh állj'a, 

Tudom az böcsület szokakot ell vesztet 
Minketis nem egjeb Rabságra vezérlet 
Commendomhoz minden .N aystadtban sietet 
.<)zlókat nem hagjván az törben rekesztet 

Az ezer hét százban és az harmadikban 
Midőn irnak vala az esztendő számban 
Huszon ötödiknek october napjában 
!rám ez verseket Strospurgi várasban 
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AZ IDEGEN ÉS RÉGI SZAVAK, 
KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE 

(Megjegyzés: klat. rövidítéssel a közép-, ill. újkori képzésű latin szókincs 
elemeit jelöltük) 

absentia (lat.) 
accedal (lat. accedere) 
accorda (klat., vö. fr. accorde) 
adhortal (lat . adhortari) 
aggregatus (lat.) 
amtman (ném. Amtmann) 

apros (fr. approche, ném. Approche) 
armada (klat., vö. ol. armata) 
aréstál (klat. arrestare) 
armistitium (klat., vö. fr. armistice) 
assecú.ratio (klat.) 
assignal (lat. assignare) 
bagazia (klat., vö. fr. bagage) 
batalion (fr. bataillon, ném. Bataillon) 
bateria (klat., vö. fr. batterie, ném. Batterie) 
Bellicum (Consilium) (lat.) 
bellicus praeses (lat.) 
bokt lásd vocht 
circiter (lat.) 
colonel laidinant (fr. lieutenant colonel, 

vö. ném. - leutnant: Oberstleutnant) 
commendant és commendo (fr. commandant) 
commendíroz (fr. commander, ném. 

kommandieren) 
commissarius (kla t., fr. commissaire, ném. 

Kommissar) 
compagnia, compania (fr. compagnie, ném. 

Kompanie) 

távollét 
hozzájárul 
megegyezés, egyezség 
buzdít 
beosztott 
hivatalos személy, 
hivatalnok 
közelítőárok 

hadsereg 
bebörtönöz 
fegyverszünet 
biztosítás, biztosíték 
kijelöl 
poggyász 
zászlóalj 
üteg( állás) 
Haditanács 
a Haditanács elnöke 

körülbelül 

alezredes 
parancsnok 

vezényel 

(had) biztos 

század 



computal (lat. computare) 
conferal (lat. conferre) 
confui (fr. convoi, ném. Konvoy) 
consideratio (lat.) 

contentál (klat. contentaire) 
contentus (lat.) 
continuatio (lat.) 
dependeal (lat. dependere) 

dependenter (lat.) 
dependentia (klat.) 
desertir ( fr. déserteur, ném. Deserteur) 
devotio (lat.) 
dimissio (lat.) 
disgustal (klat. disgustare) 

dispositor (lat.) 
domínium (lat.) 
eclypsis (gör.-lat. eclipsis) 
examen (lat.) 
excipial (lat. excipere) 
expensa (lat.) 
experial (lat. experiri) 
exponal (lat. exponere) 
fasin (ném. Faschine) 
feldmarschal, feltmarschall (ném. Feld-

marschall) 
furir (ném. Furier) 

futras (fr. fourrage) 
futrazíroló (vö. futras! és ném. furieren) 

general adjutant (vö. fr. adjudant) 
granatiros (vö. fr. grenadier, ném. Grenadicr) 
gratia (lat.) 
gubernator (lat.) 

haubquartel (ném. Hauptquartier) 
haupman (ném. Hauptmann) 
honeste (lat.) 

összeszámol 
ráruház 
katonai kíséret 
megfontolás, meg-
gondolás 
kielégít 
elégedett 
folytatólagosság 
függ vkitől, parancs-
noksága alatt áll 
függőségben 

függőség, függelem 
katonaszökevény 
ájtatosság 
elbocsátás 
elriaszt, bizalmatlanná 
tesz 
elrendező, tervező 

birtok, uradalom 
napfogyatkozás 
vizsgálat, kihallgatás 
fogad 
kiadás, költség 
tapasztal 
előad 

rőzse 

tábornagy 
szállásmester, élelme-
zési altiszt 
takarmány(ozás) 
élelemmel, takar-
mánnyal ellátó, 
élelmező 

főszárnysegéd 

gránátos 
kegyelem 
kormányzó, parancs-
nok 
főhadiszállás 

kapitány, százados 
tisztelettel 
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impedial (lat. impedire) 
inseral (lat. inserere) 
inspector (lat.) 
intertentio (klat.) 
ispotály (lat. hospitale) 
istrázsa, istrázsál (szláv strafa) 
kapral (ném. Korporal) 
lárma (fr. alarme, ném. Alarm) 
lektika (lat. lectica) 
Iinea (lat.) 
magasin (fr. magasin, ném. Magazin) 
marodi (ném. marode) 

memoriale (lat.) 
meB (ném. Messe) 
munstrál (lat. monstrare, ném. mustern) 
muBkateros (fr. mousquetaire, ném. Musketier) 
oberster (ném. Oberst) 
obersvakmaster (ném. Obristwachtmeister) 
OberB!aidinant (ném. Oberstleutnant, vö. fr. 

lieutenant) 
obsideal (lat. obsidere) 
obsidio (lat.) 
obtineal (lat. obtinere) 
offeral (lat . offerre) 
officir (fr. officier, ném. Offizier) 
order (ném. Order) 
palatinus (lat.) 
paléta 
parola (fr. parole) 
partizan ( fr. partisan) 
patent (lat. patens) 
patiental (klat. patientare) 

patrolíroz (fr. patrouiller) 

passus (lat.) 
paur (ném. Bauer) 
per omnia (lat.) 
perdon (fr. pardon) 
peroratio (lat.) 
persequal (la t. persequi) 
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akadályoz 
belesző, belefoglal 
felügyelő 

élelmezés, ellátás 
kórház 
strázsa, strázsál 
káplár, tizedes 
riadó 
itt: hordágy 
harcvonal 
raktár, lőporraktár 
kimerült, fáradt, 
menetképtelen 
feljegyzés 
vásár 
szemlét tart 
muskétás 
ezredes 
főstrázsamester 

alezredes 
ostromol 
ostrom 
megkap 
(fel) ajánl 
tiszt 
parancs 
nádor 
? 
becsületszó 
portyázó tiszt 
nyílt, pátens (ti. levél) 
türtőztet, türelmesen 
vár 
járőrözik, őrjáraton 

van 
átkelőhely; útlevél 
paraszt 
mindenben 
kegyelem 
beszéd 
üldöz 



porta 
portázik 
posterium (klat.) 
posteriumoz (vö. posterium) 
praecognoscal (lat. praecognoscere) 
praefectus (lat.) 
praescribal (lat. praescribere) 
praesidium (lat.) 
práczoft (ném. Bereitschaft) 
precor d(omina]tioni ... (8gv) 

prizom (fr. prison) 
pro memoria et terrori aliorum (lat.) 

pro recreatione (lat.) 
profiant (ném. Proviant) 
provideal (lat. providere) 
provisio (lat.) 
quarnizon, quardizon (fr. garnison, ném. 

Garnisson) 
quartel (fr. quartier, ném. Quartier) 
rándivoj (fr. rendez-vous) 
rázsa 

reagnoscíroz (klat. reagnoscere) 
recogniscíroz (lat. recognoscere) 
recommendál (klat. recommendare) 
recommendatio (klat.) 
recommendatoria (klat.) 
reflexio (lat.) 

regularis (lat.) 
reliquia (lat. reliquiae) 
reportum (klat., vö. fr. rapport) 
resideal (lat, residere) 

portya, járőr(özés) 
portyázik, járőrözik 
utóvéd, hátvéd 
utóvédelmet ellát 
felderít 
parancsnok 
előír, parancsol 
erőd, erősség 

készültség 
uraságodnak szerencsés 
utat kívánok Bécsbe és 
kívánok minden jót, s 
azt is kívánom, hogy 
egyszer jusson el egy 
magyar ezreddel is 
börtön 
mások emlékezteté-
sére és megfélemlíté-
sére 
szórakozásból 
élelem, élelmiszer 
gondoskodik, beszerez 
gondoskodás 
helyőrség 

szálláshely 
gyűlés 
(durva, de lágy és 
igen erős szőrből ké-
szített kelme) 
felderít 
felderít 
ajánl 
ajánlás 
ajánlólevél 
figyelembevétel, 
észrevétel 
szabályos, rendes 
ereklye 
jelentés 
tartózkodik, vhol 
székel 
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resignal (lat. resignare) 
resolutio (lat.) 
resolval (lat. resolvere) 
salva guardia (ol.) 
salve (lat.) 
secundal (lat. secundare) 
serenissimus princeps condolet ... (88v) 

seza ( fr. chaise) 
snapán, snopán 
squadron (ném. Schwadron) 
sollicital (lat. sollicitare) 
statua (lat.) 
stób (ném. Stab) 
subsistal (lat. subsistere) 
substitutus (lat.) 
subterfugium (klat.) 
succedal (lat. succedere) 
trup (fr. troupe, ném. Truppe) 
vocht, vokt (ném. Wacht) · 
voluntir (fr. volontaire, ném. Volontar) 

lemond (vmiről) 
döntés, határozat 
határoz, elhatároz 
helyőrség 

légy üdvözölve! 
segít, előmozdít 
a felséges herceg fájlal-
ja, hogy Őfelségének 
ilyen jó és hűséges szol-
gáját kell elbocsátania, 
mindazonáltal mivel 
azt mondja, hogy lehe-
tetlen tovább maradnia 
( ... ), engedélyezzük, 
hogy Bécsbe távozzék, 
és mivel méltó, hogy 
egy jó és hűséges szol-
gát Őfelségének is fi-
gyelmébe ajánljon, ad 
neki ajánlólevelet is 
cséza 
? 
lovasszázad 
sürget 
szobor 
törzs, vezérkar 
(meg)él 
helyettes 
rejtekhely, menedék 
bekövetkezik, sikerül 
csapat 
őrség 

önkéntes 



HELYNÉVMUTATÓ 

(Rövidítések: A =Ausztria, CS = Csehszlovákia, D = Német Szövet-
ségi Köztársaság, F = Franciaország, H = Magyarország, RO = Romá-
nia, YU =Jugoszlávia) 

Ab (Aub) D 7ov 
Abaujvár (Abaúj) vármegye 21r 
Adelham D 71 v 
Adlespach (Achtelsbac ?) D 37v 
Adliczlwffen (Adolzhausen?) D 

jOV 
Adlipergh (Adelberg) D 92 v 
Aichenpil (Eichenbühl) D 67r 
Aiéntrelbergh (Eichelberg?) D 28v 
Ainstét (Aichstetten) D 34r 
Aiczing D 95r 
Ainsat (Aitrach?) D 34r 
AijJvifJen D 28v 
Akkert D 71v 
Alcze (Altsee) D 36v 
Alenpach 1. Allenbach D 37r 
Aleshám (Algesheim) D 71r 
Almás (Dunaalmás) 1. Almás-

neszmély H 101r 
Alsacz Czauber (Zabern) D 8~ 
Alsacz Nayburgh (Neuburg) D 

84v 
Alsatia 1. (Elzász) D 44v, 99r 
Also Ricz6 (Alsóhricsó, ma Dolny 

Hrifov) CS 23r 
Alstat (Altenstadt?) D 92v 
Alt (Alb) folyó D 36r 
Altesinglz (Alt-Ötting) D 95v 

Altham (Altheim) A 96v 
Ampak (Dambach) D 64r 
Anspak (Ansbach) D 7ov 
Anstor A 98v 
Aranyos (ma Zlatná na Ostrove) 

CS IOOV 
Arriflvorglz vár F 37r 
Árpás H I 13/2v 
Arva (Árva) vármegye 23r 
As (As) CS 27r 
Asni A 97v 
Aspaclz (?) F 37r, 86v, 89v 
Asperglz (Asperg) D 92v 
Assaffenburg (Aschaffenburg) . D 

66r 
Aurpaclz Auerbach D 9or 
Auspurg (Augusta Augsburg) . D 

93v 
Aufl vára CS 23v 
Austria (Ausztria) 96, 97v 

Bácefalu (Bácsfalu ma Bác) CS 
IOOV 

Baka (ma Bratislava része) CS 
IOOV 

Balassa G;•armat (Balassagyarmat) 
H 20V 
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Balogh vára (ma Vel'ky Blh) CS 
21r, 22r 

Bamburgh (Mainburg?) D 68r 
Ban (Bán, ma Banovce nad 

Bebravon) CS 12r 
Bantovicz CS 26r 
Báry kastély (Bár, ma Horny 

Barhoz tartozik) CS 10ov 
Bars 1. Novj-Tekov, Stary-Tekov 

CS 12r 
Bars vármegye 13v, 2ov 
Bavaria (Bajorország) D 2or, 59v, 

66v, 67v, 941", 95r, v, g6v 
Bázim (Pasing) D 94r 
Becz, Vienna (Bécs, Wien) A 7r, 

88v, 8gr, v, gor, 91v, 92r, 93v, 
94v, 97r, v, ggr, v, 106r, 117r 

Becze (Óbecse, ma Becej) YU 
16v 

Beczkerek (Becskerek, ma Zren-
janin) YU 18v 

Beczko vára (Beckov) CS 115/2v 
Beke (Béke, ma Mierovo) CS 

102v, 103r 
Béleslavia (Boleslav) CS 25r, v 
Beifeld (Benfeld) D 64r 
Belgrad YU 16v 
Bélus (Belu8a) CS 23r 
Berkasli (Bernkastel) D 39v 
Bestercze (Vágbeszterce, ma Po-

vazská Bystrica) CS 23r 
BejJkovicz vár CS 26r 
Bezgyez kolostor CS 25r 
Biburgh A 97v 
Bicze (Bicse, ma Bytea) CS 23r 
Bipontum F 37v 
Bodok (ma Dolné Obdokovce) 

CS IOOV 

Bodrok (Bodrog) folyó H 21v 
Bohemia, ChehorjJág CS 24r 
Bokhauzen D 28v 
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Bodoghkö, Boldokhkö (Boldogkő)

vára H 21v, 22r 
Boleslavia (ma Mladá Boleslav) 

CS 25r 
Borsy (Borsi, ma Bor5a) CS 22r 
Bori (Borovce) CS 115/2r 
Bovf.Plavicz (Bohuslawicz) CS 24v 
Böge folyó CS 18v 
Bök (Bük) H 113/1v 
Bös (Bős, ma Gabcikovo) CS 

IOOV 

BrejJtovan (Bresztovány, ma Bres-
tovany) CS 104v, 107r 

Breznicza (ma Dolná Horná) CS 
23v 

Brodec (Brodek) CS 23v 
Brumocz (Brumath) F 48r, 76v 
Buczán (Bucsány, ma Bueany) 

CS 104v, 105v, 107r, 115/2r 
Buda H 14r, v, 15v, 16r 
Bugyatin vára (Budetín) CS 23r 
Bukva CS 27r 
Burczak (Wurzach) D 341' 
Burgh (Burghausen) D 93r 
Burmocz (Brumath) F 36v 

Canale (Rajna-csatorna) D 44v, 
46r, 55v, 62r 

Capella (Kappel) D Bov, 81r 
Capi (Kapi, Kapu8any) CS 22v 
Carolin (ma Karlovy Vary) CS 

27r 
Cassa (Kassa, ma Kosice) CS 

2or, 21r, 22r 
Catalinburg D 83r 
Chail vár ( ? ) F 341' 
ChehorjJág 241' 
Chajmingen D 4 7v 
Clenburgh ( ?) D 44r 
Czaktomya (Csáktornya, Őakovec 

YU 7r 



Czallo köz (Csallóköz, ma Ostrov) 
CS 9r, 10ov, 106r, 115/xv 

Czanad (Nagycsanád, ma Cenad) 
RO 118r, I 19r 

Czanalos (Csalános, ma Urziceni) 
RO 2IV 

Czekles (Cseklés, ma Bernoláko-
vo) CS 105v, 107r 

Czel (Zell am See) A 36v 
Czerovicz (Czernowitz) CS 23v 
Czeste vár CS u5/2v 
Czicz vára CS 22r 
Cziczo (Csicsó, ma Cieov) CS 

IOOV, 1041" 
Czifer (Ciffer, ma Cífer) CS 105v 
Cziling (Siglingen) D 28v 
Czinczhaim (Sinsheim) D 92v 
Czirik vára (Sierck) F · 75r, v, 76r 
Czombergh vár D 95v 
Czomerhauzen (Zusmarhausen) D 

93v 
Czongrad (Csongrád) vármegye . 

H 18r 
Czorna (Csorna) H 115/1r 
Czöprögh (Csepreg) H II2r 
Czvingerburg (Zwingenberg) D 

gor 

Dakstul (Dagstubl?) F 4or, 71v 
Dárda (Darda) YU 18r 
Darstat (Darmstadt) D 9ov 
Devén, Devin (Dévény, ma Bra-

tislavához tartozik) CS 8v 
Diburgh (Dieburg) F 66r 
Diker (Wicker) D 71r 
Dobravecz (Dobrawitz ?) vár CS 

25r 
Dobrujlka (Dobruschka ?) CS 24v 
/Juna folyó 1 Ir, 14v, 15r, 18r, 

31r, v, 34v, 48v, 68v, 71r, gor, 
93r, 97-102, 104r, 106v, 111v, 
115/1v 

Dunantul (Dunántúl) H ·111r 
Dugstol (Dagstuhl ?) F 5ov 

Edonenhoffen (Equarhafen ?) D 
7ov 

Eger, Egra város (ma Cheb) CS 
27r 

Egra víz CS 26v, 27r 
Eierhaiflen ( ?) D 36r 
Elend (?) A 99v 
Elgingen (Elchingen) D 93r 
Elstat (?) D 64r 
Emöke (ma Vefké Janíkovce) CS 

20V 

Enering (Emerkingen ?) D 34v 
Engelhaujlpergh vár (Engelhaus ?) 

CS 26v 
Engelpergh (?) F 67r 
Engelom (?) F 71r 
Engelstat (Ingolstadt) D 67v, 68v, 

7or 
Encz (Enns) D 97v 
Encz folyó (Enns) D 36r,.97v 
Eperjefl (Eperjes, ma Pre5ov) CS 

22V 
Erd (Érd) H 14v 
Erczham (Erkheim) D 33r 
Erplishám ( ?) F 36v 
Ersek Uyvár (Érsekújvár, ma 

Nové Zámky) CS 9r, 1orv, 
141", 16rv 

Ejlék (Eszék, ma Osijek) YU 18r 
Ejltergam (Esztergom) H 9v, 12v, 

13r, 14r, 16r, v, 100-104r, v 
Etling (Ettlingen) D 36r, 5or, 91v 

Faigen D 76r 
Falham D 93r 
Farkas hidgya (Farkashida, ma 

Vll:kovte) 104v 
Fehervár (Székesfehérvár) H 

103r, v 
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Fekete erdö (Schwarzwald) D 3ov 
Fél (Fell) D 38v 
Feldencz (Veldenz) F 39v 
Felfhausen (Feldhausen) D 34v 
Feringen (Veringenstadt) D 35r 
Femi (Viernheim) D 66r 
Filisburg (Philippsburg) D 28v, 

29r, 36r, 47v, 49v, 89v, 92r 
Fils (Filzen ?) D 74v 
Fincz (Pfünz) D 67v, 68v 
Finte (Finthen) D 71r 
Firsipergh D 3ov 
Firstnifeld (Fürstenfeld) D 94r 
Firt (Fürth) F 28r 
Fisen (Fischamena) A 99v 
Flonhaim D 36v 
Frankhain (Forchheim ?) F 27v 
Forczkam (Pforzheim) D 35v 
Forloi (Fort:Louis) F 3or, 91v 
Föl föld (Felvidék) 8r 
Fraistet (Freistett) D 63v 
Fraknó vár A 11r 
Franczia o. (Franciaország) 59v, 

· 69r 
Frangepach D 92v 
Frangetál (Frankenthal) D 47''. 

49v 
Frankfurt D 49r, 66v, 7ov, 7xr, 

89v, 9or, 92 
Frankonia (Frank-Alb) tartomány 

D 27v 
Frayburgh (Freiburg) D 3ov 
Frankhojfen D 89v 
Friburgh (Friedberg) D 93v 
Frikefeld F 67r 
Fristák (ma Frysták) CS 23v 
Full (Pfuhl) D 93r 
Furt (Furth) D 68r, v 
Futkene F 36v 
Fülek (ma Filákovo) CS 8r 
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Galantha (Galanta) CS 8r, l 7v, 
192, l 15/2v 

Galgocz (ma Hlohovec) CS 104v, 
105r 

Garam folyó l 2r 
Gasenfeld (Geisenfeld) D 68r 
GataA111v 
Gefeld (Kempfeld ?) D 41v 
Gesfeld D 41r 
Gestel (Gesztely, ma Gestel) CS 

21V 

Gefllao (Geslau) D 67r 
Gömör vármegye 21 r 
Gönyö (Gönyű) RO 18r 
Graben D 89v 
Grajinstat (Grafenstadt) D 6~ 
Graiffestan (Greifenstein) A 99r 
Grinburg (Grimburg) F 37v 
Groskarpak D 44r 
Grosse Volsto (Grosse Wallstadt) 

D 7ov 
Grossiha11pte D. 93v 
Grossipot (GroBbottwar) D 92v 
Grumberg (Zábreh) CS 2~ 
Gundeczám (Grotzheim ?) D 7or 
Gundel}Jhoffen (Gundershofen) D 

85v 
Gyöngyös folyó 112r 
GyórH 9r 

Hagano (Haguenau) F 45v, 46r, 
47r, 51v, 55r, 64v, 82r, 83v, 
8~, 8Sr, 89r, 92r 

Haidelberga (Heidelberg) D 89v, 
gov, 92r 

Haizenstán (Heusenstamm) D 66v 
Halprungh (Heilbronn) F 28v, 92v 
Hamburg (Hainburg) A 99v 
Hamburgh (Hom\rurg} F 82r, 85v, 

86r 
J/anopek folyó F 37r 
Harpak (Harhllch) A 7ov 



Haftló (Hassloch) D 66r 
Hathauzen D 95r 
Hatta (Hatten) D 51v, fü!r 
Hatersum (Hattersheim) D 71r 
Hau D 95v 

· Hegling D 95r 
Hegy (ma Őierny Brod) CS 118v 
HelifJt (Höchst) D 71r 
Hél (Hell) D 3ov, 31r 
Helmeflkel (Hermeskeil) F 38r 
Helvillel (Hennviller) F 37r 
Hencz.pach (Hemsbach) D gor 
Heppenum (Heppenheim) D gor 
Hered (Herrieden) D 67r 
Hernat (Hernád) folyó H 2rr, v 
Hernat Nemeti (Hernádnémeti) H 

21V 
Herstain (Herrstein) F 3rr, 41v 
Hicz.oua D 67v 
Hiduegh (Ipolyhídvég, ma Ipefské 

Predmostie) CS 2ov 
Hilber.fthaim F 37r 
Hileflt D 48v 
HiljJpek (Hilsbach ?) D 28v 
Himellay (Himmelreich) D 3ov 
Hirjlfelt F 43v 
Hoelesso (Hole5ov) €:S 23v 
Hofen D 8gv 
Hojfen (Hoffenheim) D 92r 
Hostajf (Hohenstaufen) D 92v 
Hohebort (Hohenwart) D g6r 
Hok (Haag) A g6v 
Hok D 95v 
Hok (Haag) F 39r 
Hollandia 4rr 
Holtniperg A ggr 
Honcll F 43v 
Hont vármegye 2ov 
Hopsteterz (Hoppstli.dten) F 37v 
Ho~ (Horovce) CS 21r -
Hozenpergh CS .26r 
Hurga (H9rgau) D 93v 

lberpergh (Ebclsberg ?) A 97r 
lglo (Igló, ma SpiSská Nová Ves) 

CS 22V 

I/l folyó D 64r 
lller folyó D 33v, 34r 
llloua (Ilava) CS 23r 
ln, Sin (Inn) folyó A 95v, g6r 
Ips (Ybbs) A g8r 
I:er (Jsar) folyó D 68r, 94v 

Jankó (?) RO 18r 
Jox (Jagst) folyó D 28v 
Jungen (Jungingen) D 93r 

Kaizling (Geislingen) D 93r 
Kajál (Nemeskajál) CS u5/2v 
Kajmeftham D 68v 
KaljJpergh CS 24v 
Kalteuest D 92v 
Kamel (Kammlach) folyó D 93r 
Kapolna (Kápolna, ma Kaplná) 

CS 105v 
Kapuuára 1. Kapuvár H I04f 
Karendorff D 27v 
Karkocz (Karkóc, ma Trakovice) 

CS 115/2r 
Karva (ma Kravany nad Duna-

jom) CS 101r 
Kattenhoffen D 7ov 
Kazerftlauter (Kaiserlautern) D 

43v 
Kazli (Kasel) D 82r 
Kázpergh A g6v · 
Kebrik F 39r 
Keczkemet (Kecskemét) H 16v 
Keffestal (Kaferthal) D 66r 
Kekhángel D 34v 
Kéll, Kél (Kehi) D 3or, 63r, 

Bar, v, 81v 
Kemenr;ze (Alsó-,- Felsőkemence, 
.. : ma. Nizná-, Vysná Kamenica) 

CS 21r 
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Kemetin (Kematen) A g6v . 
Kepinge (Göppingen) D 92v 
Kerefltur (Bodrogkeresztúr) H 21v 
Kerefltur (Sopronkeresztúr, ma 

Deutschkreutz) A 111v 
Kerefltur (ma Krifovany nad 

Dudváhom) CS 104v, u5/1v, 
u5/2r 

Kermerin (Germering) D 94r 
Kermesham F 47v 
Kerni (Kim) D 43v, 71v 
Kervajler (Kirl'Weiler) D 66r 
Kefli (Nagykeszi, ma Vel'ké Ko-

sihy) CS IOOV 
Kézmárk (Késmárk, ma Kezma-

rok) CS 22v, 95v 
Kilcze D 7ov 
Kilrijlhaim (Külsheim) D 67r 
Kinczig (Kinzig) D 3or 
Király/alva (ma Modra) CS 107r 
Kirkhauzen D 5ov 
Königfthoben (Königshofen) D 67r 
Kishoffen D 85v 
Kising (Kissing) D 93v 
Kirjlhaim (Weisskirchen) D 66v 
Kitvany kolostor A g8v 
Klajnehepak (?) D 67r 
Klam vára A 97v 
Klanehabak (Klein-Heubach) D 

7ov 
Kleserat (Klüsserath) F 39r 
Klinipergh (Klingenberg?) D 7ov 
Klobuk (ma Val Klobouky) CS 

23r 
Kloster Nayburg (Klosternenburg) 

A ggr 
Koemesam D 67v 
Koker (Kocher) folyó D 28v 
Kolenperg (Colemberg) D 7ov · 
Kolévacz (Chlumetz) CS 23v 
Komárom (ma Komarilo) CS 

IOV, IOOV, IOir, 103V 
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Konyati (Komjáti, ma Komja-
tice) CS 21r 

Kostál vár CS 26r 
Kosthám (Kostheim) D 71r 
Kostolán (Gimeskosztolány, ma 

Kostofany pod Tribeeom) CS 
u5/2r 

Köpczen (Köpcsény, ma Kittsee) 
A gr, 106v, 111v 

Körös (Nagykőrös) H 16v 
Köszögh (Kőszeg) H 7r, 106r, 

111r, 112r 
Kreiczinak (Kreuznach) F 36v, 

71r, v, 75v, 76v 
Krain (Grein) A 97V 
Kra.Pna (Kraszna, ma Krásno) 

CS 23r 
Krenczinge {Gensingen ?) D 71r 
Krenfl (Krems) folyó A 92v 
Krimpak D 33v 
Krinstat F 36v 
Kronburgh (Kronburg) D 3~ 
Kronvayszenburgh (Kronweissen-

burg) Dw 
Krulik (Grulich) CS 2~ 
Krumpak (Grumbach) D 43v 
Krumpak (Kremná) CS 22v 
Kubak (ma SpiSské Bystré) CS 

22V 
Kuczenhauzen (Kutznehausen) D 

87v, g8v, gir 
Kudlos (Kudlov) CS 23v 
Kulonpach (Kulmbach) D 27v 
Kuncz (Gonsenheim) D 71r 
Kunczhauzen (Gunzenhausen) D 

67r, 7ov 
Kutligh D 31r 
Kutniburgh (Guttenburg) D 95v 

Labé (Elba) folyó CS 25v, 26r · 
Laborcz folyó CS 21 r 
Ladenbergh (Ladenburg) D Bgv 



Lajfnibergh vár A 97r 
Lajkirchen (Heisterkirch) D 341" 
Lak (Répcelak) H 113/rv 
Lanczud (Landshut) D 67v, 68r 
Landa (Landau) D 29r, v, 3or, 

441', 47r, 49v, 51v, 52r, 53v, 
54r, 56r, 62r, 64v, 65r, 76v, 
78v 

Landor jeher vár (Nándorfehér-
vár, ma Belgrad) YU r6v 

Laterpach (Laudenbach) D gor 
Laubeczedli D 67r 
Longefélt (Langenzehn ?) D 28r · 
Lauterburg (Lauterbourg) F 3or, 

441', 46r, 47r, 49v, 5or, 76v, 
77r, 79r, 82r, v, 83r, 87v, 
Bgr, v, grr, v, 92r 

Lautrek (Lauterecken) D 43v 
Lauterpoch (Lauterbach) D 27r 
Lék (Lech folyó) D 93v 
Leben (Lébény, Lébénymiltl6s) H 

22v, I 15/1r 
Ledecz (Barslédec, ma Ladce) 

CS 12r 
Láma (Leimen) D 92r 
Laibhaim (Leipheim) D 93r 
Léntafalva (Lentafalva, ma Lent-

vora) CS 22v 
Lestem D 4or 
Leopold (Leopoldov) CS 104v, 

105r, 107v, u5/2v 
Leva (Léva, ma Levice) CS 7v, 

12r, v, 13r, v, 2ov 
Levczin CS 25r 
Levczova CS 25r 
Lezova vára CS 23r 
Lipsova (Libshaufen ?) CS 26r 
Liktenau (Lichtenau) D 63v 
Lichtenbergh (Lichtenberg) D 86v 
Lichtpergh (Lichtenberg?) D 92v 
Lik (?) 76r 
Likhava (Lukawitz) CS 24v 

Limpak (Limbach) D 43v 
Lincz (Linz) A 97r 
Linxhán (Linx) D 63v 
Lipoczova D 67v 
Lipperczok D 68v 
Liptó vármegye CS 23r 
Lipto (Lipt6újvár, ma Liptovsky 

Hrádok) CS 23r 
Lissa (Lisza, ma Lysá pod Maky-

tou) CS 23r 
Lijlka ( 0 laszliszka) H 2 I v 
Litoméricz (Litomerice) CS 26r 
Litova (Litovel) CS 23v 
Ljubljo (Lubl6, ma Stará Eubov-

na) cs 23v 
Loam D 94r 
Lóczok (L6cok, ma Lovéice) CS 

104v, 107r 
Longikanoli D 64v 
Longikbadli F 51 r 
Lorpach (Rohrbach) D 92r 
Lors (Lorsch) D 66r 
Losonc;; (Losonc, ma Lucenec) 

CS 20V 

Lotharingia F 36v, 86r 
Löcze (Lőcse, ma Levoea) CS 22v 
Luczelhauzen D 93r 
Ludán (Ludány, ma Ludany) CS 

I2r, 20V 

Lukó (Louky) vár CS 23v 
Lurpach D 93v 

Máczed (Macséd, ma Malá-
Vefká Maea) CS 104v 

MádH 2IV 

Magyar országh 3rr, 35v, 37r, 44v 
59r, 6Iv, 95r, ggr, 1oor 

Malcz (Malsch) D grv 
Mancz (Mainz) D 48v, 49r, v 
Manum (Main) folyó D 67r, gor 
Manum (Mannheim) D 66r, Bgv 
lvlarbach D 76v 
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Marchen (Manching?) D 68r 
Marchin D 67v 
Maria Taffedli (Maria Taferl) A 

g8r 
Maria-teng (Marchtrenk) A g7r 
Markli (Altenmarkt) D g6r 
Maros folyó 1 Br 
Maros (Kismaros) H 16v 
Martistam (Martinstein) D 71r 
Martonos (Martonos) YV 16v 
Mathauzen (Mauthausen) A g7v 
Jvfauren vár D 35v 
Maydliflet D 34v 
Maytén (Majtény, ma Majci-

chov) CS 104v, 107r, v, 
115/1v 

Mecz (Metz) F 58v, 64r, 73r 
Megen (Mengen) D 31v 
Megyer (Nagymegyer, ma Őalo

vo) cs IOOV 

Megyessó (Megyaszó) H 20r, 21v, 
22r 

Melchin (Melchingen) D 35r 
Melnicz (Me!ník) CS 26r 
Melstét D 94f 
Meminga (Memmingen) D 33v 
Mencz (Mainz) D 47v, 48r, 71r 
Menus (Main) folyó D 4gr, 7ov, 

71r 
Mérav (Méran ?) vár CS 23v 
Mergen F 38v 
Mergitál (Mergentheim) D 67r 
Mers F 5ir 
Meftkirchen (Messkirchen) D 3ir 
Metnik (Mettnich) F 4ov 
Mikedorf (Nickelsdorf) A g6v 
Mikkerpach A g6v 
Mikliczem F 47v 
Milbergh D Bgv 
Mildorf (Mühldorf) D g5v 
Milk (Melk) A g8v 
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Milterpergh (Miltenberg) D 67r, 
7ov 

Miniche, Monachium (München) 
D g4r 

Mirczni D 85r 
Miskócz (Miskolc) H 22r 
Mitburgh F 37r 
Modepergh vár (Mottenberg?) D 

2gv 
Modordorff !. Modranka CS 25v, 

11or 
Moltra (Moldva) folyó CS 25v 
Monok H 21v 
Morboch (Marbach) A g8r 
Moricz (Murg?) folyó D 63v 
Morva országh CS 1 o6r 
Morva folyó CS 23v 
Mosocz (Mosóc, ma Povafany) 

CS 115/2r 
i\lfoson vármegye 10or 
Mulczen F 44v, 46r 
Mwzczing F 46r 
Murpak F 41r 
Muzla (Mosel) folyó D 36r, v, 

37v, 38v, 3gr, 7or, 71r, 72r, 
86v 

Mügliczen (Müglitz, ma Mohel-
nice) CS 23v 

Nagy-Barom(?) A 112r 
Nagyfalu (Nyitranagyfalu, ma 

Branc) CS 23r 
Nagyida (ma Vel'ká Ida) CS 21r 
Nagy Koflmál (ma Velké Koz-

málovce) CS 2ov 
Nagy Magyar (ma Zlaté Klasy) 

CS 115/1v 
Nagy Mihali (Mihalovce) CS 21r 
N agy Szombat (Nagyszombat, ma 

T rnava) CS 25r, v, g4v, 105r, 
106v, 107v, 108r, 11ov, 115/2r, 
n6v, 117r 



Nayfa D 92v 
Naygepán D ggv 
Naystat, Neostadium (Neustadt) D 

3ov, 44r, 52r 
Naystét (Neunstetten) D 28v 
Nekker (Neckar) folyó D 28v, 

35v, 8gv, gov 
Nemetfandorf A 10or 
Nemet orflág (Németország) 29v, 

36r, 49r, 59v, 68r, 94f 
Nemet Uyvar (Güssing) A 7r 
Nered D 36r 
Neringe D 93r 
Nesmél (Neszmély, Almásnesz-

mély) H 101r 
Nid D 48v 
Nid folyó D 48v 
Núleram.JJ (Niedernhausen?) D 

66r 
Niderpak (Niederbronn?) F 86v 
Ninviller D 44r 
Nirenberg (Nürnberg) D 27v 
Nirstan D 49r 
Nit (Nied) D 71r 
Nitra (Nyitra) folyó CS 26v, 28r, 

31r 
Nitra (Nyitra) vármegye 14v, 2ov 
Nitra (Nyitra) város CS 10v, 12r, 

20V 

Noe (Nahe folyó) D 36v, 71r, 76v 
Nograd (Nógrád) vármegye 2ov 
NuksofD 63v 
Nunvillen F 4or 
NujJdorf A ggr 
NujJlok (Nussloch) D 92r 
Nyerges uyfalu (Nyergesújfalu) H 

101r 

Obeczel (Obernzell?) D 67v 
Oberhaim (Odernheim) D 76v 
Oberhóz (Oberhausen) D 49v 
Oberlecz (Obernsees) D 27v 

Oberlister (Löster) folyó D 71v 
Oberpach D 67r 
Oberperg (Obernberg) D 67r 
OberjJain (Oberstein) D 71v 
Odinám F 36v 
O.ffenburgh (Offenburg) D 8or 
Olassi (Szepesolaszi, ma SpiSské 

Vlachy) CS 22v 
Olendorff (Aulendorf) D 34v 
Olesám D 7or 
Oletalstat D 67r 
Olomúcz (Olomouc) CS 23v 
Opinom (Oppenheim) D 48r 
Oppingh D 91v 
Orbák vár D 66r 
Osburgh (Osbourg) F 38r 
Oserstat (Otterstadt?) D 76v 
Ostertingem (Ofterdingen) D 35r 
Ovar (Mosonmagyaróvár) H 

106r, u5/1r 
Oxenhau.JJ (Ochsenhausen) D 33r 

Paczola CS 1 2r 
Pa/falva (ma Pavlova Ves) CS 

23r 
Panzó RO 18v 
Paper F 38r 
Parnó (Parchovany) CS 22v 
Pata (Vágpatta, Pata) CS 10ov 
Pá!JI (Rábapaty) G II1v, 113/1v 
Pecznen (Bernsheim?) D gor 
Pedine folyó D 68r 
Pégnicz (Regnitz) D 27v 
Pekling (Pöchlam?) A g8v 
Pelikán (Pelink) D 44r, 49v 
Pelink (Pellingen) D 74r, v 
Pelmj D 29v 
Péncz D 66r 
Pereting D 35r 
Perg D 95r 
Perghauzen (Berghausen) D 76v 
Perke D 92v 

13.5 



Pest H 16v 
Peterváradgya (ma Petrovaradin) 

YU 16v 
Petronel (Petronell) A ggv 
Pezindorf A 96v 
Peznipaj (Persenbeug?) A 98r 
Philisburg (Philippsburg) D 76v 
Pilisburghojfen D 86v 
Picz (Bitsch) D 86r 
Pihel (Pichlem) A g6v 
Pikelé (Böckelheim?) D 71r 
Pil (Bühl) D gir, v 
Pirfeld D 92v 
Pis D 79r 
Pisoffhajm (Tauberbischofsheim) 

D 67r 
Pisse D 63v, 7ov, 79r 
Pisvaller, Pijlvajler F 51 r, v, 86v 
Pirkefeld, Pirkefelt (Birkenfeld) F 

71v 
Piznipergh vár A ggr· 
Plassenburgh (Plassenburg) D 27v 
Podinstán (Pottenstein) CS 24v 
Polenok (Nah-bollenbach) D 71v 
Polib CS 26v 
Poling D g6v 
Polyanka (ma Seeovská Polianka) 

CS l?l?V 

Pomberg (Bamberg) D 27v 
PoterjJvir (Bodersweier) D 63v 
Povaza Besterce (Podvazie) CS 23r 
Pozony, Pozom, Pozon (Pozsony, 

ma Bratislava) CS 11v, 27r, 
48v, 64r, 68r, 71r, 92v, 94v, 
ggv, 1oor, 105v, 106r, v, 111v, 
n5/1r, II6v, 117r, v, n8r, v 

Pozony (Pozsony) vármegye 2ov 
Pöstyen (Pöstyén, ma Pidtány) 

CS n5/2v 
Praga (Praha) CS 25r, 71r 
Prandez CS 25v 
Praun (Braunau am Inn) A g6r 

Pray D 67v, 68v 
Prenc.zen F 36v 
Prizák D 51v 
Prombak (Brombach) D 71v 
Pruk (Bruck) D 94r 
Puk6 (Púchov) CS 23r 
Purpak D 71v 
Pujlta Fedemes (Pusztafedémes, 

ma Pusté úl'any) CS 104v 
Püspök} (Püspöki, ma Podunajské 

Biskupice) CS 10ov 

Rába folyó 11r, 113/2e, v, I 15/1r 
Rabakö.z (Rábaköz) H I04T, 106r, 

113/1v, 115/1v 
Rabé (Rabe) folyó CS 23v 
Raberspergh vár D 28v 
Raiche{/Jhosen D 28r 
Raichenau (Reichenau) CS 24v 
Raina (Rajna, Rhein) folyó D 

28v, 29r, 3or, 36v, 47v, 48r, 
49r, sor, v, 51r, 63r, 66r, 71r, 
79r, Sor, 82r, 8gr, v, 91r, v, 
92r, ggr 

Raitorkon (Rhein-Dürkheim?) D 
48r 

Rameczhauzni D 68v 
Ratipergh vár F 36v 
Rau (Traun) folyó A 97r 
Rauten D 28v 
Ravnicz vár CS 26r 
Raychek D 67r 
Raystat (Rastatt) D 63v, 79r, 88v 
Redling (Riedlingen) D 31v, 32v 
Regecz (Regéc) H 22r 
Regede (Regete, ma Regetovka) 

CS 7r 
Regensburg D ggv 
Reningen (Renningen) D 35v 
Repcze (Répce) folyó H n5/1r 
Revicze (Rimnicz?) CS 23v 
Rid (Ried) A g6v 



Rima (Rimava) folyó CS 22r 
Rimajlombat (Rimaszombat, ma 

Rimavská Sobota) CS 20v, 22r 
Rishoffen (Reichshofen) D 86v 
Rijlvailer (Fröschweiler?) D 86v 
Riur (Rio!) F 38v 
Rohoncz (Rechnitz) A 7r 
Roma (Róma) Olaszország 72r 
Romza folyó D 95v 
Rottenburgh (Rothenburg) D 28r, 

67r, 7ov 
Rottenpaurk (Raitenbuch?) D 68v 
Rozga (Rozhanovce) CS 21r 
Rozgyalovicz (Rozdálowitz) CS 

24v 
Ruber (Ruwer) F 38v 

Saar folyó D 72v, 74f, 75r 
Saarburg D 72r, 741" 
Sád vara (Szádvár) H 22r 
Ságh (Sahy) CS 2ov 
Saibehok F 4 7r 
Saibenholc F 44r 
Sajo (Sajó) folyó H 21r 
Salánkemen (Zalánkemen, ma 

Slankamen) YU 16v 
Sánta (Szántó, ma Santovka) CS 

22r 
Santpigh (Schönbill?) A g8v 
Sa11t Vendel (Sankt Wendel) D 37v 
Sapel D g6v 
Sarczok D 63v 
Sárfü (Sárfő, ma Blatné) CS 

105v, 117r 
Sarloj (Saarlouis) F 75v 
Sáros vármegye 22v 
Sáros (ma Maly Saris, Vefky 

Saris) CS 22v 
Sáros Patak (Sárospatak) H 21v 
Sárvár H 113/1r, v 
Séczén (Szécsény) H 2ov 
Selbersucz D 67v 

Selestat (Sélestat) F 59r, v, 64r 
Sell;•e, Sél(ye, Sallj•a (Vágsellye, 

ma Sal'a) CS 13v, 2ov 
Semberik F 39v 
Semered (Szemeréd, ma Horné 
Semerovce, Dolné Semerovce) 

CS 20V 

Sencz (Szene, ma Senec) CS 
rn5v, rn7r, 117r 

Senczburgh D 93r 
Sente (Szente, ma Sintava) CS 

uv, 13v 
Sepes (Szepes) vármegye 22v 
Sepsi (ma Moldava nad Bodvou) 

CS 2Ir 
Sercze (Scherzheim) D 63v 
Serencz (Szerencs) H 22r 
Seter, Seterin F 4or, v 
Siczenbergh vár A g8v 
Sife (Gross Süssen?) D 92v 
Sigetköz (Szigetköz) H 115/1v 
Simeren (Zimmern) D 7ov 
Sincz D 92v 
Singeling (Sindlingen) D 71r 
Sinna ll)falu (Szinyeújfalu, ma 

Chiminianska Nová, Ch. Ves) 
CS 22V 

Sinta (Zenta, ma Senta) YU 16v 
Sispak (Süssbach) D 68r, v 
Skalk6 CS 25r 
Sladiczitza (Slavicin) CS 23v 
Smerkovjlka Oboran CS 24v 
Smetkovicz CS 24v 
Smolvijlni D 6 7v 
S6kút (Sof) CS 22v 
Sola D 68v 
Somodi (Somogyi, ma Drienovec) 

CS 21r 
Somorja (ma Samorin) CS 10ov, 

104r, 106r 
Soporrz.yi (Soporni, ma Soporií.a) 

CS 111r, v, 116r 
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Sopron H 111v 
Söny (Szőny) H 101r 
Söprös (Seprős?) CS 10ov, 115/1v 
Spqjer (Speyer) D 47v, 48r, 49v, 

56r, 76v 
Spanyor orjJág (Spanyolország) 39r 
Spicz (Spitz) A gBv 
Spilbert (Spielberg) D 67r 
Spokhaim (Sponheim) D 76v 
Srek F 51r 
Stain (Stein) A gBv 
Stainhilgen (Steinhilben) D 34v 
Stainpergh (Steinsberg) D 92r 
Stairek (Steyregg) A 97r 
Stanmaur D 79r 
Stanmur F 5ov 
Stanpok vár CS 7 4 v 
Stariflpergh (Steinsberg) D 28v 
Stat Prizni CS 26v 
Staznista (Siiusenstein) A gBr 
Stibhauzen (Stipshausen?) F 39r 
Stipach D 93v 
Stolhoffen (Stollhofen) D 56v, 

63r, v, 79r, 81v, 91v 
Stoppenham (Stopfenheim) D 67v 
Storgepergh vár D 66r 
Stréczén (Strefoo) CS 23r 
Str6zburgh (Strasbourg) F 3or, 

5or, 51r, 55r, 56r, v, 57v, 58v, 
6ov, 62r, 63r, 64r, 8or 

Strum vár A gBr 
Stubemi D 76v 
Stukstát D 66v 
Styria D 111r 
Sryévniczka vára (ma Turcianska 

Stiavnicka) CS 22v 
Sulcz (Sulz) D 82r, v, 83r, v, 

88r, Bgv, 91r, v, 92r, ggr 
Sulga (Saulgau) D 34v 
Sulni (Neckarsulm) D 28v 
Sunpach D 92v 
Sunyogdi (Szunyogdi, ma Podu-

najské Biskupice-hez tartozik) 
CS IOOV 

Surán (Surány, ma Surany) CS 
IOV 

Sül (Süly, ma Horny Barhoz 
tartozik) CS 1oov 

Sütö (Süttő) H 101r 
Sveket (Schwechat) A ggv 
Svékhojfen D 49v 
Svób országh, Svevia D 3or, 5ov, 

93r 
Svóbviller D 87r 
Svorczak (Schwarzach) D 63v 

Szava (Száva) YU 16v 
Szaxonia (Szászország) D 27r, 28r 
Szeged H 16v, 17r, v, 18r, 19r 
Szekes feher vár (Székesfehérvár) 

H 103r, v 
Szeleskút (ma Solo5nica) CS 111v 
Szent Antal (Antol) CS 10ov 
Szent Gothard (Szentgotthárd) H 

·7r 
Szent !van (ma Liptovsky Ján) 23r 
Szent Margaréta (Szentmargitbá-

nya, ma St. Margarethen) A 
11 !V 

Szent Mark YU 18r 
Szentmiklos (Lébénymiklós) H 

115/1r 
Szent Mikló( s) (ma Sankt Nikola) 

A gBr 
Szent Miklós (ma Liptovsky Mi-

kuláS) CS 23r 
Sz.ered (Sered) CS 10v, 14r, 

115/1v, 115/2v 
SzikjJo (Szikszó) H 22r 
Szombathely H 112r 

Taiczen Altenburg (Deutsch-Al-
tenburg) A ggv 

Tailham (Thalheim) A 92v 



Tailhoffen (Theilenhofen) D 67v 
Taizing D 95v 
Taleren F 36v 
Tallovicz CS 26v 
Tdllya H 21v 
Tdmer folyó D 94r 
Tarnócz (ma Liptovsky Trnovec) 

CS 20V 

Tdtra CS 102r 
Tauber folyó D 67r 
Taune vár F 37r, 71v 
Tebenhausen (Bebenhausen) D 35v 
Tegenpach D 93v 
Tejfalu (ma Mlieeno) CS roov 
Telek H 21r 
Temetvény (ma Hrádok) CS 

115/2v 
Teplice (Trencianske Teplice) 

CS 23r 
Terebes (ma Trebisov) CS 21v 
Terhova (ma TrhoviSte) CS 23r 
Tezingh D 3 rr 
Tibinga (Tübingen) D 35r 
Tierling (Dierlingen) D 36r 
Tiling F 5ov 
Tilisburgh vár D 97r 
Tiripach (Trimbach) D 86v, ·88r 
Tirkefelt (Birkenfeld) D 37v 
Tirnistain (Dürnstein) A g8v 
TijJa (Tisza) 18r, rgr, 21v, 25v, 

38v, 66r, 97r 
TijJlingh (Tüssling) D 95v 
Titel YU 16v 
Titigham (Dittigheim) D 7ov 
Tochau (Dachau) D 94r 
Tokay (Tokaj) H 21v, 7ov 
Tolcz folyó D g6r 
Tomi (Thomm) D 39v 
Toojlpach D 92v 
Torna vármegye 21 r 
Torna (ma Turnianske Pohradie) 

CS 22r 

Tornallya (Tornalja, ma Safári-
kovo) CS 21r 

Tot Uyhel (?) CS 115/2r 
Tömös (Temes) folyó RO 18v 
Tömösvdr (Temesvár, ma Timi-

soara) RO 18r, v 
Trebicz (Trebnitz) CS 26r 
Trenczen (Trencsén) vármegye 23r 
Trir (Trier) D 38r, v, 39v, 4ov, 

41v, 7or, 71r, 72r, 74v, 75r, v, 
76r, v 

Trorbas F 74v 
Trorpak (Trarbach) F 38v, 39v, 

41r, v, 86v 
T rudering D gy 
Trumeczhdm D 7or 
Tull (Tulln) A g8v 
Turlak (Durlach) D 36r, grr 
Turn D 72r 
Turna (Thurnau) D 27v 
Tyr6l (Tirol) A 95r 

Ugrocz (U gróc, ma Malé Uherce, 
Vefké Uherce) CS 12r 

Ulma (Ulm) D 93r 
Unter Aspach D 7or 
Unter Falham D 93r 
Urbaték CS 23v 
Urspring D 93r 
Uyfalu (Tornaújfalu, ma Nová 

Bodvához tartozik) CS 2Ir 
Uyhel (Sátoraljaújhely) H 21v, 

22r, 95v 
Uyhel (Vágújhely, ma Nové 

Mesto nad Váhom) CS 115/2v 

Vdcz (Vác) H 14r, 16v 
Vdga (Váhovce) CS 115/2v 
Vdgh (Vág) CS 20v, 25r, 49r, 

93r, 94r, 95v, g6r, 97v, 10ov, 
101r, 104v, 105r, 111r, 
r 15/av, r 
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Vainum (Weinheim) D 8gv 
Vai}Jdorff (Weissdorf) D 27v 
Vai}Jnikirchen (Weissenkirchen) 

g8v 
Vaitpak (Weilbach?) D 71r 
Vajzenik vár A g8v 
Vakohoffer D 7or 
Valbrich (Waldrach?) D 74v 
Valsé (Waldsee) D 34r 
Valsé (Wallsee) 97v 
Valstan vár CS 25r 
Valstat (Wallstadt) D 66v 
Varano (Varannó, ma Vranov) 

CS 22V 
Varin (Varín) CS 23r 
Varsán (Varsány) H 2ov 
Vartestain (Wartenstein) D 37r 
Vasarhely (Marosvásárhely, ma 

Tirgu Mures) RO 18r 
.Yaykerpoch (Weierbach) D 71v 
Vayler (Oberweier) D 91v 
Vaylerstot (Weil der Stadt) D 35v 
VaJ•michel (Weilmichel) D 68r, v 
Vaysenburg (Wissembourg) F 29v, 

49v, 5or, v, 41r, v, 55r, 64v, 
67v, 76v 

Vayszenburgh (Weissenburg) D 
68v, 6gv, 7or 

Vecze (Vecse, ma Salához tarto-
zik) CS 20V 

Vekmil (Möckmühl) F 28v 
Velcz (Wels) A g6v 
Vélis vár CS 25r 
Vép H 113/1r 
Verebély (ma Vráble) CS 2ov 
Vereskö vára CS I 1r 
Vergasli D 8gv 
Vert (Wörth am Main) D 7ov 
Vert (Wörth am Sauer) D 83r, 

84r 
Vibérak, Viberak (Biberach) D 

28v, 31v, 32r, 33r 

Vider (Wadem?) D 71v 
Viker (Wicker) D 37r, 49r 
Vilczburgh (Wölzburg) D 67v 
Vildstain (Wildstein) D 76v 
Villburgh F 37v 
Vimfen (Wimpfen) D 28v 
Vinna CS 2rr, 22r 
Vinterbergh (Winterburg) D 37r 
Virben A g6v 
Virczhaim (Biesheim?) D 84v 
Virm (Würm) folyó D 94r 
VirjJham (Wernsheim) D 83v 
Visfoka CS 21 r 
Vispack D 48v 
Vissegrad (Visegrád) H 16v 
Vistalt (Wichstadtl) CS 24T 
VijJlok (Wiesloch) D 92r 
Vitasecz CS 26r 
Vittembergia (Württemberg) D 

31r, 34v, 92v 
Vizkelet (ma Őierny Brod) CS 

19r, 2ov, 1oor 
Voifeiflviller F 37v 
Vollstál (Wolfstahl) A ggv 
Voltrun D 75r 
Vopert F 37r, 43v 
Vopoczen vár CS 24v 
Vorpergh vár (Wahrberg) D 67r 
Vuiflpergh vár A g8v 

Zavar CS 107r 
Zarnosti CS 25r 
Zatecz (Zatec) CS 26v 
Zélakovicza (Zelatovice) CS 23v 
Zemlin vára YU 16v 
Zemplin (Zemplén) vármegye 

2or, 21r 
Zizera folyó CS 25r 
Zlin (ma Gottwaldov) CS 23v 
Zoberhám (Sobernheim) D 7rr 
Zolna (Zsolna, ma Zilina) CS 

23r 



SZEMÉLYNÉVMUTATÓ 

(A személynévmutató csak az Emlékezetben szereplő 
neveket tartalmazza.) 

Andrássy urak 21v 

Baboczay Pál, Babóczay Pál alezredes a Lehoczky huszárezredben, 1712-
től ezredes 96v 

Balogh Pál, hadnagy 108v 
Galanthay Banyai András fia 4 7r 
ljfiu Barkóczi, Barkóczi Ferenc gróf ( 1650 k.-?) kuruc ezeres kapitány 22v 
Bavariai Herczeg, Maximilian II. Emanuel bajor választófejedelem (1662-

1703). 1688-ban a magyarországi csapatok főparancsnoka 18r, 31v, 
76r 

Berchenyi Miklós, Bercsényi Miklós gróf idősebb (?-1689) tábornok, he-
lyettes bányavidéki főkapitány 7v 

Berchényi Miklós, Bercsényi Miklós ifjabb (1665-1725) császári ezredes, 
1686-tól szegedi főkapitány. A Rákóczi-szabadságharcban főgenerá
lis és fejedelmi helytartó 16v 

Bencze Ferenc kapitány 109v 
Bezeredy 111v, 112r 
Bokor György, Lipthay András hadnagya 38r 
Ballakovicz capitan 92v 
Vak Botryán, Bottyán János (1643?-1709) császári ezredes. Esztergom, 

majd Szeged várának katonai parancsnoka. Később kuruc generális 
1oov, 113v 

Buday János, kuruc kapitány francia szolgálatban 571-, 58r, 58v, 59r 

Czaky grófok 23r 
Czáky Tamás 78v 
Carolus császár, III. Károly (1685-1740) magyar király és (VI. Károly 

néven) német-római császár 118r 
Csillagh vezér, Kara Musztafa nagyvezér (1634/35-1683) 8v 
Czobor Ádám, császári tábornok 16r, 19r, 35v 
Csonka bék, Mehmed Őolak Leopold Freiherr von Zunganberg (?-1705) 

Buda helyettes török parancsnoka 1686-ban, később csázári ezredes 



3ov, 35r, 52v, 53r; 53v, 54r, 54v, 56r, 58v, 63v, 71v, 76r, 77v, 82r, 
85r, 88r 

Czuzenius herceg, Eugenius herceg, Savojai Jenő (Eugen) herceg (1663-
1736) császári hadvezér, tábornagy 59v, 64v, 65v, 66v, 67v, 69r, 89r 

Dessiai generalis 1 16r 
Disperger fő comissarius 1 o6r 

Esterhas Gábor, Esterházy Gábor, Esterházy Pál nádor fia 19v 
Esterházy János 14v 
Esterhazy József, Esterházy József császári ezredes 117r 

Fekete Pál 38r 
FirjJte Christian 37v 
Fray páter 6Iv 
Friz generális, Frise báró altábornagy, a szász csapatok parancsnoka w, 

44v, 51r, 87r, 89r 
Forgach úr, Forgách Simon gróf (1669-1730) császári tábornok, 1704 

tavaszától kuruc tábornok 29r 

Gombos Imre generális, Gon;bos Imre báró altábornagy 19v, 76r, 85r 
Gullyás János capitány, Gulyás János kapitány 35r, 4ov 

Haupman, szegedi német kapitány 17v 
Hart francia kapitány 4ov 
HirjJ Lázár nevű zsidó 28r 
Hompos, hollandus generális, Jacob van der Hoop holland tábornok 72r 
Horváth Mihály zászlótartó 42v 
Hunstain úr 4or 
Hau}Jer úr 4ov 
Hohenzoller herceg, Friedrich Ludwig Hohenzollern-Hechingen császári 

tábornok 79r 
Huin generális, J ohannes J oseph Huyn tábornok 17v 

Ivanovicz David 44v, 45v 

Josephinus király, József I. (1648-1711 ) német-római császár és magyar 
király 29r, 64v, 118r 

Karaffa generális, Anton Caraffa gróf (1648- 1693) császári altábornagy 
12r 

Kinighsegh, Königsegg, Lathar Joseph gróf császári tábornok 34v 
Kisfaludi Moyses 77v 



Koháry Imre óbester 8v, r2v, 13r 
Koloredo grof, Colloredo Hieronymus gróf, Morvaország kormányzója 24v 
Kolonicz Ádám, Kollonits Ádám (1651-1726) csázári tábornok 65r 
Kolovráth, Norbertus Franciscus 24v 
Komlossy kapitány 36r 
Krepiczky, Joannes Venceslaus 23v 
Kroncefeld Cronsfeld Johan, Traur gróf császári altábornagy 64v, 6gv 

Labodin, francia commendant 65v 
Labroni, francia kapitány 43r 
Láz (Lóz) generális, Lossy Péter császári ezredes 37r, 41r, 43r, 44v, 45v, 

46r, 51r, 52v, 53r, 64v 
Lamburgh oberster 117r 
Leopold, Lipót, 1. (1640-1705), 1657-től magyar király, 1658-tól német-

római császár 7r 
Lesli generális, Leslie J acob gróf császári tábornagy 8,r, 8v 
Lotharingiai herceg, öreg Károly V. Lipót herceg (1643-1690) császan 

tábornagy, 1683-1687-ig a császári csapatok főparancsnoka Ma-
gyarországon gr, 12v, 13v, 14v, 37r 

Lehoczky úr, Lehoczky Márton császári tábornok 79r, 85r 
Lininger generális, Ligneville, Leopold Franz, császári tábornok 37v 
Lobkovicz herceg 26r 
Loczky Carolzts comissarius 25r 

Malburgh, MalboroughJohn, Churchill herceg (1650- 1722). A spanyol 
örökösödési háborúban az angol csapatok parancsnoka 75r, 75v, 
76r, 76v 

Mersy generális, Merc, Claudius Florimund gróf császári tábornagy 83v, 
84v 

Milli báró, general adjut. 86r 

Nádasdy Ferenc császári tábornok r 12r, 112v, I 13r, 117r 
Nassao generális, Nassau Moritz gróf, holland tábornok 37v, 5or 
Navary 68v 
Nayburgi herceg 43v 
Nigrelli generális, Nigrelli Ottavio (?-1703) császári tábornok 21r 
Noelle generális 72r 

Pálffi János (Pállfy, Pálfi), Pálffy János gróf (1663- 1751) császári tábor-
nagy 103r, I04f, II 1v, 118r 

Petroczy Petrőczy István báró (1620 k.-171 3) kuruc tábornok 12r 
Petrus nevű kapitány 79r 
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Princlui herceg, Badenti Lajos császári tábornagy 26v, 29r, 37r, 57r, 63v, 
66r, 75v, 79r, 81r, 83v, 84f, 88r 

Pukkart secretarius 88v 

Ray grófok 43v 
Ravasz Mihály 32r 
Rákóczy, Rákóczi, II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) herceg, a szabadság-

harc vezetője, Erdély fejedelme ggv, 1oor 
Rewberg, Rebergh generális 85v 

Samalia, francia secretarius 64f 
Semtey Zsigmond, Semsey Zsigmond szegedi kapitány 16v 
Serényiek 23v 
Séczej Gergely 42v 
Slik generális, Schlick, Leopold Adam Joseph gróf (1663-1723) császári 

altábornagy 17v 
Spiegel generális, Spiegel császári altábornagy 
Staivill generális, Steinville, Stefan császári altábornagy 115v 
Storumbergh Vido, Starhemberg, Guido (1657-1737) császári tábornagy 

1oor, 106r, 113v, 116v 
Sunjogh Gáspár 23r 
Svaigler commissarius 21 r 
Szakmáry Imre szegedi kapitány 1 7v 

Talár, Tallard, Camille francia marsall 2or, 41r, 54r, 54v, 56v, 58r, 63r 
Til, Thil (Dutbil) francia tábornok 1680-tól 117v 
Thing, Thüngen Hans Karl, császári tábornok 77r, 77v, 78v, 83v, 85r, 

87r 
Tököli, Thököly Imre gróf (1657-1705) 1680-tól a kuruc felkelők fővezére 

8r, 12r, 13r, 22r 
Turlaky herceg 36r, 91r 

Ujvari kapitány 81r 
Urij István 38r 

Valstan grófok, Waldstein grófok 25r 
Villar, Villars, Claude-Louis herceg (1653-1734) francia tábornagy 75r 
Viber, Vibráh, v\libmer császári tábornok 57r, 63r, 63v, 64v 
Valta, Georgius 26v 

Zichy László 29r 
Zrini urfi, Zrínyi János gróf (1650-1703) 67r 
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„Én Lipthay András jóllehet súlyos nyavalyában, 
de elmémben friss és egésséges lévén teszek illy rende-
lést Kegyelmetek előtt. . . " Ezekkel a szavakkal kezdte 
végrendeletét r 714. szeptember végén az akkor 66. 
évét taposó öreg huszár, akinek teste megfáradt ugyan 
a több évtizedes katonaélet során, de szellemi ereje tö-
r etlen maradt. Ezt bizonyítja az r 7 ro-es évek elején 
írt Életemnek emlékezete, ·melyet több mint két és fél év-
századdal születése után most először tarthat kezében 
az olvasó. 

Különlegessége, hogy belőle egy élete végéig császári 
szolgálatban álló katonatiszt pályája bontakozik ki, 
aki a főhadnagyi rangból az ezredesiig emelkedett, 
miközben bejárta a Habsburg Birodalom szinte min-
den táját. Lotharingiai Károly oldalán harcolt a török 
ellen, a felvidéken Thököly kurucai ellen, majd a spa-
nyol örökösödési háború színterein, ahol francia fog-
ságba is esett. Kiszabadulása és szerencsés hazatérése 
után a Rákóczi-szabadságharc ellen küzdött nyugállo-
mányba helyezéséig. Ekkor írt naplója becses doku-
mentuma a korabeli katonai életformának és mentali-
tásnak. 
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Visszaemlékezéseit olvasva megismerhetjük a XVII-
XVIII. századi köznemesség nagy többségének gon-
dolkodásmódját, műveltségi szintjét és igényeit, látó-
körének határait. Olvastán arról is pontosabb fogal-
mat alkothatunk, hogy milyen közegből emelkedtek 
ki a Habsburg Birodalom államainak nemesi szárma-
zású gondolkodói, katonái, politikusai, literátorai, akik 
hajlandók voltak újra és újra átgondolni, értékelni a 
világot, amelyben éltek. 




