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1676 
1. 

MOL P 1314 No 32 954 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak aianlom alazatos szolgalatomot. 

 Isten minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

kegyelmes paranczolattya szerint az fizetes veget ualo akarattyokat az Szent Groti es Beri 

eő Felsege fizetesen ualo vitezlő rend memorialeban tette mellyet im fel kűldöttem 

Nagyságodnak. Kernem nagy alazatosagal Nagyságodat tuduan mindennemű 

fogyatkozasinkat mennel jobban lehet dolgunkat promorealny meltostassek mely 

Nagyságod kegyelmes gratiaiat megh elűnk alazatossan meg is szolgalny el nem 

mulattyuk. Kiuanom hogy Isten sok esztendeigh eltesse Nagyságodat kedues jo 

egessegben. Datum in Szent Grot 18 Januarii 16761  

 Nagyságodnak alazatossan szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Az en kegyelmes vramnak Meltosagos es Nagysagos Vitezlő Vrnak Groff Bottyany 

Christoph Dunan innen ualo Fő Generalis Vramnak eo Nagyságának adassek. 

 

Melléklet: (a szentgróti és béri katonák levele) 

 

Méltosagos Kegyelmes Urunk. 

Ertetík hogi sok niomoriságal és éieli napali uigyazasunkal meg szolgált keues 

fizetésűnket (melliel már régen adosak uagiunk, es masoktul fölkértűnk) Nagyságod sok 

alázatos kőnyőrgésűnkre az eő Főlsége Méltosssagos hadi Tanacsanal, és Vduari 

Kamaraianal solicitalta, melyre mind edigis semi niomorusaginkat, és adósagunkbul ualo 

ki menekedésűnket kőniebétő uálaztot nem obtinealhatot, hanem hogi uéres uerítekűnkel 

meg érdemlet berűnket nagiob részit oda hagiuan ualami keuesel ha contentusok lennenk 

eő Nagyságok ualameli ho pénzecskét niuitananak; Kegyelmes Urunk hogi lehetne 

minekűnk abban ualamit cedálnunk, hollot csak eginehanion magunkal leuin, ugi mint 

Szent Grotth illyen nagi Végházban tizen eőt gialog, és négi louas, minden harmad nap 
                                                 
1 A levéltári rendező tévesen júliusra dátumozta a levelet. 
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reank kerűl az eő Főlsége iztrazaia, amikor roz hirek uannak masodnapis más dolgunkhoz 

semmikepen nem lathatunk, hanem csak épen az mi keués fizetésecskink uolna, ha meg 

adatnék, aual köllenek feleséginket, giermekinket, és magunk életit táplálnunk, kiuel már 

amint iriuk régen adósakis uagiunk; mink azért hogi fizetésünknek ualami reszit föl 

uehesűnk, és az eő Főlsége szolgálatiát uéghez uihesűk lehetetlen dolog, sőt inkab ara 

kériűk Nagyságodat, mint kegyelmes Urunkat és első Előtűnkiarónkat méltoztassik 

Kegyelmes Urunk eő Főlsége ellőt alázatossan instalni hogi számunkis szaporithatik meg, 

ha nem tőbelis, csak az ellőbeni rendben alétassik, emellet fizetésűnket meg iobitassik, 

auagi az contributio fizetéstűl szabaditasunk fől, melj miat anÿra iutotunk, hogi 

fegiuerűnket, ruhainkat érette el ueuin az Exactorok, bottokal, és csak nem mezételen 

kőlletik eő Főlsége kapuiat űrzenűnk, csak az egi Elő Isten az ki még edig az 

Poganiságnak csalardságat meg gátolta, és meg tartot mint Végházostul benűnket, meli 

(kitűl Isten oltalmazon ha Tőrők kézbe esnénk) még az Rábán felyűl ualo füldis, ugi mint 

Sáruar és Szombathel taia nem lenne securitasban. Mind ezeket, és ennél töb 

fogiatkozasinkatis kiket Nagyságod iol tud, kériűk alázatossan, Nagyságod eö Főlséginek 

detegalni, és kegyelmes resolutiot cum effectum kinyerni ne neheztelien, meli eő Főlsége 

kegyelmes gratiaiat, és Nagyságod intercessioiat utolso csőp uérűnknek ki ontásaual 

hűségűnket alázatossan meg bizonytuan meg szolgálni el nem mullatiuk. Istentül 

Nagyságodnak minden iot kiuánunk. Datum Szent Grotth 17 Januarii  1676 

 Nagyságodnak Alázatos szolgai Szent Gothi és Beri eő Főlsége fizetésin leuő 

Vitezlő rend. 

 

Címzés: 

Nagyságodhoz mint Kegyelmes Urunkhoz Alázatos Kőnyőrgő Leuelűnk. 

 

1677 
1. 

MOL P 1314 No 32 955 

  

Nagyságodnak mint kegyelmes Vramank aianlom alazatos szolgalatomot. 

 Az Nagyságod paranczolattya szerent el menuen Mand neuő Meltosagos Kaloczaj 

ErsekVram eő Nagysága faluiaban, ot leuő kelőnek falunak es Malomnak minden nemű 

allapottyat perlustraluan, im Nagyságodnak az relatiot irasban fel kűldőttűk, a’ mint abbol 

ki teczik nem latuan semmi obstaculumot miert hogy az a falu es malom megh ne 
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epűlhessen, most semmi ollyas hirek ninczenek mellyeket Nagyságodnak tudtara adnj 

meltonak itelnek. Kiuanom Isten tarcza es eltesse Nagyságodat kedues jo egessegben. 

Datum Szent Grot 27 Aprilis 1677 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Ill ustrissimo ac Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro de Bottyan 

perpetuo in Nemet Vyuar Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario 

nec non partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorum Canisae oppositorum 

Supremo Generali Capitaneo Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

Kívül: 

Mandi kelöröl valo level az malom meg Epetese veget. 

 

Melléklet: (jelentés a kelőről) 

 

 Mi Gyöngyösi Nagy Ferencz Szent Grothi Kapitány. Szent Benedeky Thamas 

Generalis Vrunk eö Nagysága Hadnagya, es az töb Szent Grothi Vitezlő louas rendnek 

nagyob resze, meltosagos Kalocsay Érsek es fő Generalis Vrunk eő Nagyságok 

parancsolatyabul ki menuen Mandra Akoshazy Szarkany Istuany Kemendi Kapitány Vram 

pedigh sok ideigh biruan Szent Györgyuari joszagot, es ott lakuan, annak a’ helynek 

minden csinyat tuduan hogy ha nem artalmase azon falunak es malomnak megh epülése 

teszünk illyen relatiot. Midőn Szent Györgyuari Kapitany Vramis az ottualo Vitezlő 

rendnek nagyob reszeuel ki gyöt volna, minnyajon megh nyugottunk azon, hogy a’ 

falunak meghepülése annak a’ Veghaznak, sem az környül valo tartomanak, nem artalmos, 

sőt hasznos vigyazasbul, es hir mondasbul. Az mi pedigh az malom allapatyat illeti Szent 

Györgyuari Kapitany Vram, es az otualoknak nemelyeke tettek illyen difficultast, hogy a’ 

nyaronis feles tőrők ott leuen, ha a’ malom gatt ep lett volna, altal győttek volna, es a’ 

Veghazis kart valhatot volna annak előtte bizonyos üdőkben is Keszthelyrűl sok rabot 

vittek altal azon a’ törökök, mi azért haiora üluen es ezen dolgot ugyan jol megh tekéntuen 

a’ tőrőknek altal nem jöhetesset nem az gatt el vagasnak, hanem az erdő be vagasnak 

tulaidonithattuk miuel az minemő kett helyen az gatt el vagyon vagua, most alkalmos 

nagy leuen a’ vizis szárkőzepigh valo főenyes vizen altal mehetny, hanem mondottak az 
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kik itton halasztak, es buikalottak, miuel magonk sem gyalogh, sem louon az nagy viz 

miat oda nem mehettűnk, hogy mégh azon tul vannak ollyan erek, a’ mellyekben louas 

föllyűl az malom altal nem jöhet hanem gyalogh, ha az vagas nem tartoztattya, a mint 

mostis a’ gattnak el vagasa miatt, keues tartalekia van, hanem a’ hol az malom, a’ hol már 

semmi gátt nincsen, ot ha az erdőnek be vagasa nem leszen, mind louas, gyalogh szabadon 

mehet altal, a’ mint hogy hihető, Kesztelreis azon mentek, es nem azon a’ keskeny gaton, 

melyre nezue mi vekony ertelműnk szerint ugy lattuk, hogy a’ malomnak megh epűléseis 

nem Volna artalmas a’ Veghaznak, csak az erdőnek be vagasa continualtassek, utollyara 

ezt reponalta Szent Györgyuari Kapitany Vram, hogy a’ parasztságh soha megh nem allya, 

ha a’ malom, es gattya megh leszen, hogy utat ne nisson a’ törökös félre, a’ haidu, katona 

pedigh, a’ malomban ki éruen a’ török altal lopuan magat feleset levaghat a’ malomban 

bennek, ennek jo disciplinaual, es az paratsagon valo ani [--] mikep pre obuialhat [--] 

Nagysagtok al az Nagyságtok meltosagos bölcz iteleten. Datum in Szent Groth die 24 

Aprilis Anno 1677. 

 Nagy Ferencz. Manu propria. 

 Sarkanÿ Istvan. Manu propria. 

 

2. 

MOL P 1314 No 32 956 

 

 Agyanlom köteleségel való szolgalatomat mint kedves sogor Uramnak Isten 

minden szerencsés jokkal aldgya megh kegyelmedet, és engedgyen sok ui esztendőket 

érnÿ elis mulatnÿ kedues jo Egésségben minden kedves fiiel egyűt. 

 Hogy az Ur eő Nagysága kegyelemd által tett minapi propositiojára későn adhatok 

ualoszt (:jollehet Kalocsai Ersek Uram eő Nagysága ugyan akor mindgyart meghirta eő 

Nagyságának szollo leuelet:) oka ez uolt, hogy mind az Ipamnak s mind a feleségemnek 

ezen nehéz beteghseghnek hirét hozták vala, melyre nézue ugyan maga kűldőt Kallocsaj 

Ersek Uram megh latnÿ eőket, a’ mint hogy az Ipam szegény nem [--]észi mesze, a’ 

feleségemnekis a’ Hitván Csuz miat ugy el dagadot volt a’ feye, hogy a’ szeméuel sem 

latott, Isten tudgya mi képpen tudtam a’ rosz utakban haza hoznÿ. En Kallocsaj Ersek 

Uramnak, eő Nagyságának, proponáltam azon dolgokat mellyekrűl kegyelmeddel 

beszéltem, ara eő Nagysága ugy felelt, hogy nem értette azt Generalis Uramra, eő 

Nagyságara, hogy eő Nagyságának nem uolna joszaga a’ uegek között, mert tudta azt eő 

Nagysága, hogy mind joszaga uagyon s mind a directio eő Nagyságae, hanem hogy eő 
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Nagysága mind a’ uegek kőzőtt Joszágos, s mind pediglen Generalis Uramnak eő 

Nagyságának kőzel valo szomszédgya a megh nem kérdetet kit gondolna alkalmatosnak 

arra az hiuatalra, holott masud megh bőcsűlték eő Nagyságat aval, ezt apprehendalván 

Comaliter Bécsben Monteculo Vrammal szemben léuén ugy proponálta eő 

Nagysághánakis maga kérdésére hogy eő Nagysága gyermekségétűl foghvást a uegek 

kőzőtt neuelődőtt, mélto uolt uolna megh kérdenÿ, mert abban legh elsőbenis azt tekintik 

ki szolgálta eő Főlséget, ki nem, de hogy Ezterhás Mihály Uram szemelje ellen excipiált 

uolna eő Nagysága, soha sem, mert mindenkor bőcsűletes Urj Embernek tartotta, soha 

nemis adot okot eő Nagyságának ara, hanem inkab ueli eő Nagysága hogy Ezterhás 

Mihály Uram dolgát jnkáb impediálta Kollonics Uram és az Ezterhás Urak között ualo 

controuersia, a’ mint hogy ki teczigh csak abbulis minémő nagy ro[--]ral uetette nékem 

szememre, hogy tudom Batthyani Uramis egyűtt Ezterhás Pal Urammal en ellenem, de 

nem arthatnak ennekem, kire én azt feleltem, abban én semit sem tudok, nemis vélem, 

hogy Nagysága ellen agallyon Batthyáni Christoff Uram, miuel eő Nagyságának azon 

dologhoz semmi kőzi, sőt midőn requiralta uolt én felőlem Kalocsai Ersek Uram eő 

Nagysága azt adta valaszul, hogy contra morom militarem negyet nem proponalhat az utan 

csak mon[--] sem tett eő Nagysága affele oda fől felől[--], én magam penigh soha csak egy 

bőtű irasommal vagy Instantiammal érette nem uoltam, hanem hogy Generalis Uramat eő 

Nagyságát elsőben requiráltam. Igy léuén azért nem jmpedialtattik azon dologh Kallocsai 

Ersek Uramtul, sőt fől megyen eő Nagysága jn jnitio Februarÿ fogh jnstalnÿ érette hogy 

igen nagy alkalmatlansagára uagyon jarasomnak a’ nélkül lennÿ, azért az eő Nagysága 

Contentumjaual tétessék Uice Generalis. Igy léuén azert édes soghor Uram kérem 

touabbis nagy kötelességel kegyelmedet, ne nehesztellye előbbenÿ jo akarattyát 

continualnÿ, melyért nem leszek halaadatlan szolgaia. Kiuanván tarcsa és eltesse Jsten 

kegyelmedet sokaigh. Datum jn Szent Grotth die 29 10bris Anno 1677 

 Kegyelmednek köteles szolgaia sogora Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Nemzetes és Uitézleő Francsics Ádam Uramnak, méltosagos Groff Batthyani Christoff fő 

Generalis Urunk eő Nagysága Udvari Hadnagyának nékem kedues soghor Uramnak eő 

kegyelmének etcetera. 
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16782 
1. 

MOL P 1314 No 32 958 

 

 Ajánlom kőteles szolgálatomat kegyelmednek mint jo akaro Uramnak, Isten 

szerencsés sok jokkal algya megh kegyelmedet. 

 Az kegyelmed Levelét bőcsűlettel Vettem, nem ketelkedem ugyan az kegyelmed 

ajánlásában, hogy rővid nap Főldes Ur szeket fogh szolgáltatni, de a’ migh a’ Leszen a’ 

Lator előb al, a’ mint a’ ki a’ Lovamat el Lopta; Német Gyurko, mikor kegyelmed ot 

vagyon előb ál miként kegyelmed el megyen mingyárást othon vagyon, hogy penigh 

kegyelmed azt nem(?) Laknak Tűrgyen, az kiket neveztem most is az egyik az kegyelmed 

csatloján állot. Kapornaki Balás ot Lakik most is othon vagyon, az kegyelmed Uri szekit 

mar esztendőtűl fogvást várom, kegyelmedet azert én arra kérem azt nyilván valo [--]factor 

orszagunk Tőrvénye szerent, kegyelmed maga egyházi jo lelki(?) ismereti szerent 

fogattassa megh exvinculis czitaltassa ha mi rea nem bizonyettyuk mi maradunk kárban, 

ezeket nem csak gyano keppen irom kegyelmednek, hanem nyilván rea bizonyettyuk, mert 

kapornaki Balasnak az Agyábul hoztak ki a’ sakot, a’ kiben a’ Buzat el vitte, azert migh a’ 

kegyelmed Uri szeki Leszen, had Legyenek mind invinculis, mellyet ha kegyelmed megh 

cselekszik bene quidem, hanem, Generalis Uramat eő Nagyságat, Esztergami Ersek 

Locumtenens Uramat, bizonyossan eő Főlségétis megh talalom Felőle, a’ Nemes 

Vármegye eleiben Terjesztem bizonsajmat, recommendaltatom instantiaimat, az mi 

kegyelmed Szabo Jstvan Jobbagya dolgát illeti, én két rendbeli Levelet vettem 

kegyelmednek, de azt sem tudom mi dolga vagyon, mert soha maga felem sem gyűn, a’ 

mint hogy mostis egy Hajdu hozza az kegyelmed Levelet kezemhez, hogy Valami Varosi 

Polgár adta neki semmit sem szolt csak el ment, az mi Száz Jakabne dolgát illeti, a’ mit 

talált megh erdemlette, mert midőn a’ Végház dolgában járó Levelet el kőllőt volna Vinni, 

a Bironak roszszul felelt, kegyelmedet Bőcsűlettel kővetem oly Boltban igazetotta, a’ kit 

ki nem sőprőt, hogy penighlen a’ kegyelmed Jobbagya a’ levelet el ne Vigye, ha 

kegyelmed a’ meltoságos Hadi Tanacsot ollyan parancsolatokat hoz én reám, megh Lehet, 

de ha ollyan nem Lész valamigh Szent Groth Végház Leszen, bizony addégh mind el 

Viszi, mind az én Jobbagyam, s mind a’ kegyelmede. ha a’ kegyelmed Jobbagya Biro, az 

enim illyen kőzőnseges dologhban allatta Levén ellene támod, csak mind én reám megh 

pálczazzak, azert adgyak a’ Biro kezeben a’ Botot ha magam dolgára kévánom bar ne 

                                                 
2 A MOL P 1314 No 32 957 jelzetszámú levelet nem Gyöngyösi Nagy Ferenc írta, így figyelmen kívül hagytam. 
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fogadgya akkor az szomat. soha bizony megh a’ kegyelmed emberi engemet oly 

dologhban megh nem talaltak, melyben satis factiojok nem volt. de énnekem csak egy 

jurtissima instantiamra semmi sem, irom ezt a’ kegyelmed Tisztviselőjérűl. Kevanom 

Jsten tarcsa es eltesse kegyelmedet jo egességhben Datum Szent Groth Die 20 Aprilis 

1678 

 Kegyelmednek kőteles szolgaja szomszedgya Nagy Ferencz. 

 

Címzés nélkül. 

 

2. 

MOL P 1314 No 32 959 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok. 

 Isten minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod leuelet egyut includalt Hadnagy Vram Leueleuel alazatossan 

vettem, eo kegyelme bőlczen discurraluan az dologrol, en azert az faieszoknak(?) megh 

keruleseben es az hirmondoknak el fogattatasaban faradozom hogy mint lehessen megh az 

Pőlőskeieknek kel azt kerulessel ueghez uinnj hasonlo keppen az eszue ualo gyűlesnek 

mogyatis fel kerestűk, uagy dobronibani uagy ha lehetne feljűl a’ Szalan ualahol. Isten 

tarcza es eltesse Nagyságodat kedues jo egessegben. Datum Szabariae 11 7bris 1678 

 Nagyságodank alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Bottsan, perpetuo in Nemet Uy 

var. Sacri Romani Imperÿ Equiti Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro Sacrae 

Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, nec non Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum ‹…› Canisae oppositiorum Supremo Generali Capitaneo etcetera. 

Domino mihi gratiosissimo. 

Rohoncz. 
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1679 

1. 

MOL P 1314 No 32 960 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak nagy alazatossagal szolgalok. 

 Jsten minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. Tegnap megh erkezuen, 

Kalocsay Ersek vram eő Nagysága, az Nagyságod ualasztyat eő Nagyságanak per longum 

et latum, megh beszellettem, miuel hogy erkezet megint mingyart uyab panaszok értek, 

igen disgultatua uolt, mind azon altal miuel enis az miket az dolgokban ertettem 

declaraltam touab ualo gondolkodasra vette eő Nagysága, azomban im szinten hogy 

agyambul fel kelnek kűlde ezen includalt irast, mellyet in specie Nagyságodnak kűltem, 

ha mikor akarja emberet az inquisitiora kűldeny eo Nagyságatis tudoselhattya. 

 Dyenesi Hadnagy dolgaban kűldőt volt Nagyságod ualami instantiat hozam, en 

megh akkor recomendaltam es Gombaj Vramnak kűttem uisza, erre nem jűt nem tudom 

mente Nagyságod kezehez uagy nem. Kiuanom Jsten tarcsa es eltesse Nagyságodat 

kedues jo egessegben. Datum Sabariae 21 Maÿ 1679. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Bottyan perpetuo in Német 

Vyvar Sacri Romani Imperÿ Equiti Sacratissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis 

Consiliario, Camerario, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro nec non Partium 

Regni Hungariae cis Danubianarum Prae Diorum qui Canisae oppositorum Supremo 

Generali Capitaneo etcetera. Domino Domino mihi gratiosissimo. 

Rohoncz. 

 

Melléklet: (hiányos) 

… Am legien ugi (:noha mostis bura jöttem meg, s mindenkor csak Generalis Uram 

joszágibul vannak persecutioink, a’ Deáki Plebános Körmendre ment uolt a’ napokban, 

hogi meg nezze az ot valo allapotot, mivel oda akartam küldeni Plebánusnak de untig el 

szitták:), Küldgiön mindgjárt eő kegyelme egi Catholicus Embert, énis adjungállom 

magam Emberet, mennyenek igenessen Körmendre s inquiralliák. 
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 Soha bizonÿ a’ vepi Plebanus igi nem iart uolna, ha Rohonczrul béket hattak uolna 

néki, kit mi tegnap ugian onnat Rohonczrul a’ Nemet Plebánus magais meg beszelle de 

azon szegény meg holt vépi Plebánusis, hogi Rohonczra ment most utolszor maga 

mondotta; hogi im nem hadnak béket, és az Vr Generalis Vram azt izente, csak resolvállia 

magát s mennÿen a’ Rohonczi Plebaniára a’ Püspök ellenis meg oltalmazza Vr. Egi szoval 

a’ mi Angliank ezen a’ földön Generalis Uram Joszága, és a’ mi Persecutorink Generalis 

Vram Emberi, Isten s ez világ tudgia, es láttia. Ki miat im szinten holnap akarok vala 

Béczben küldennem a’ Papok közzül kettöt vagj hármat, mert még eddig én sem magam, 

sem masok által, sem eő Fölsegenél, sem másoknál, semmiben semmi instantiát, és semmi 

panaszt nem tettem, söt minden erömmel és tehetségemmel, mindenekben szolgáltam eő 

kegyelmenek kit tudnak az Emberek, a’ többi közöt Káldi Ferencz Uram 

recognoscálhattia, az egész Tábla elöt Posonÿban, mit miveltem, el annira, hogi ha Apam, 

Aniam uolt uolnais nagiob buzgosaggal mellette nem lehettem uolna. 

 Mondgia meg Franczicz Adam Uram Béczben mit cselekettem mellette, mert az 

nÿlvan valo, hogj otis magára az Urra collinaltak, noha Francsicz Adam Vramot akarták 

büntetni képében, nem gjözném én elö számlálni, hol, mikor, kik elöt szollottam meg eő 

kegyelme mellet, és szivessen ágáltam dolgát. Am Lása kegyelmed tegnap a hoszszu 

Consignatiokat, kiket föl akartam küldeni, mert mindenönnet be hozták irva, miulta én 

vagjok a’ Püspökségben, hol mi történt, és mi eset a’ Papokon az Ur eő kegyelme 

Joszágaban. 

 Noha mi szükség uolna Körmöndön az Inquisitio, nem eleg czak az is hogi arra a’ 

házra mentek, a’ hol a ’ Plébánus uolt, nem szabad az, tilalmas, Isten és Emberek 

Törvénnie ellen van, nagiot [--]baltak. Az hogi nagjot [--]báltak uolna, ha másut történt 

uolna, de az Ur eő kegyelme Joszágan minden szabad; A mint irom ám legjen meg az 

Inquisitio, s az után lássuk mi telik belöle, ne mondhassa eő kegyelme, hogj ez irántis 

akarattia szerint nem cselekeszünk eő kegyelmenek, Egiébaránt minden Ember azt 

mondgja, ebbülis semmi sem leszen, mert eddigis sokszor, sok helieken hasonlo 

dolgokban (:söt Papotis öltek immár az Ur Joszágaban és mostis élnek az kik meg ölték, 

vertek sokat:) sok Inquisitio uolt, de satis factio, büntetes, biz keveseb sem uolt. 

  Nehez Körmöndön az Inquirállás, a’ hol semmi felelem, semmi tartoztatás 

semmiben, semmi rend, semmi disciplina, senkitül semmit sem tartanak. Az eretnekség ha 

szazszor esküttetik is felelek bizony a’ felöl, hogi vallion s mondgya kiváltképpen maga 

ellen; A Catholicusság ezek miat oli oppressioban, és oli felelemben van és oli 

nyomoruságh, sehul sem inkáb. 
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 Mindazon által legien meg az Inquisitiois, lassuk mint megien vegben és mi jön ki 

belöle. Engemet bizony az utolso kéntelenség kit extrema necessitásnak hinak, a’ viszen 

reá, ha mire kel mennienis, hogi más hova [--]günk, mind én, mind Papiaim, mind pedig 

alattunk valo kevés catholicusság, hogi masut keresünk gjamolt, ha ugian it nem találunk 

ki igasságot szolgáltasson. 

 

Nem [--] Nagyságodnak mag[--] akarok uala [--] 

 

1680 

1. 

MOL P 1314 No 32 962 

 

 Nagyságodnak, mint kegyelmes Uramnak Ayánlom alázatos szolgálatomat, Isten 

minden szerenczes jokkal aldgyon megh Nagyságodat, 

 Mint ment veghben az astimatio itten, Nagyságodnak Bekássy Miklos Uram 

relátiot teszen, a bizony dologh Hogy az Auzzugoksokkal Töbre mennek annal, miuel az 

keömiuessek mellet valo mesz keuerö, es mesz hordo munkassokat, hassonlokeppen az 

Alcs mellet valokal, semiben tuttak a kikre szinten anny ment, mint az mesterekre, 

meddigh a rabok nem voltak, mert két keömiues mellet mindenkor negy Zuccakernak 

köllöt lennӱ, de azók am maradgyonak abban, Isten ne adgya hogy Nagyságodat 

offendálnám, Hanem czak a mesznek az arat, az kit bizonyosson signidalok, kerem 

alázatosson Nagyságodat dificultasban ne Vegyen, Kiuanom Isten Tarcza es Eltesse 

Nagyságodat kedues Jo Egességben. Datum Szent Grott die 12 Apprullis Anno 1680. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés nélkül. 

 

2. 

MOL P 1314 No 32 963 

 

 Szolgallok kegyelmednek Isten minden Jokkal algya meg kegyelmedet. 

 Az kegyelmed levelet egyűt az Intimatiokkal bőcsűlettel vettem. Az mi Horvat 

Peter Uram Joszagat Illeti igaz hogy az Inseptionalis levelben csak ket szaz forint vagyon 

fől teve de mivel eő kegyelme valami pajtat epitet rajta melyert en egy paripat attam 40 
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tallerban az kit az Egesz Szent Grothi sereg iol tud, Allitvan Horvath Peter Uram szegeny 

Űdvőzűlt Battyany Pal Uram sok ajanlasit hogy valamit epitene rajta be venne kire nezve 

ha eő Nagysága azon 60 forintot beveszi alazatossan veszem az eő Nagysága meltosagos 

gratiajat, ha pedig nem mas modgyat keresek azon pontnak Horvat Peter Uram[tól] valo 

megvetelenek En Bekasi Uramnakis csak ezen forman Jelentettem volt, mivel eő 

Nagyságának is Jo szolgaia volt Horvath Peter Uram Im az Simegi marha hajto 

Hajduknak neveketis meg kűldőttem, egy recognitionalisnak az parjatis talaltam [--] ot 

vagyone az originalissa vagy nincz? ha nincs az en procatoromnal fog lenny az 

szolgabirakis elnek aztis meg fogom kűldeny mihent Szent Grotra megyek kivanom Isten 

tarcsa es eltesse kegyelmedet Jo egessegben Datum Egervar 5 Maӱ 1680. 

 Kegyelmednek szeretettel szolgal Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Generoso Domino Emerico [---]ari Illustrissimi et Excellentissimi Domini Domini 

Christophori De Battyan supremo Aulae secretario etcetera Domino Domino 

obligatissimo 

 

Melléklet: 

En N. N. Nemes Szala Varmegye Vice Szolga Biraja, Adom tuttara az kiknek hogy 

ki menven meg nezny honnand hajtottak el 18. July Anno praesentis simegi Uraimek az 

dobroncziaknak 64. őkrőket es harom Teheneket, Nemes es Vitezlő Győngyősi Nagy 

Ferencz Szent Grothi kapitany Uram instantiajara Forintos Janos es Csillag Ferencz 

Nemes Uraimekat ki hivatvan rea kerdeztűk es előttűnk Jo lelki Ismeret szerent az hol az 

hatart mutattak, Szent Ersebethi es dergecsi Pusztak kőzőt azon belől ugy mint az dergecsj 

pusztanal a hol magukiss az hajto hajduk az fat meg vagtak circiter Szent [--] azon belol 

meg alkalmas darabbal az mint az pasztor mondotta hogy a marhat elől vettek semmi 

nemű marha [--] nem ismertűnk hanem csak a csapast a mint a marhat csuportba vertek es 

hajtottak azonkivűl latvan [--] Nagy Ferencz Uram hogy az maga főlderűl hajtottak el az 

marhat engemet ugy mint birot oda kűldőt azon hajtokhoz es hajtatokhoz reputaltatta az 

marhakat es arra azt feleltek ők nem agyak mert Gori Miklos Urtul meg arendalvan a 

pusztat fele eő neki iar az eő kegyelme hire nelkűl ki nem agyak amint akkor ki sem attak 

melyet per praesentes recognoscalok es emlitet Nagy Ferencz Uramnak pro juris. s[--] 

futura [--] ki attam szokot pecsetem es kezem irasa alat addito hogy eő kegyelme ha az 

Jobbagyok valami vegezesre mennek avagy levelet adnanak magokrul marhajoknak ki 
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valtasaert es nyeresegert annak eő kegyelme en előttem Contradicalt es semmiben sem 

Consential[?]. 

 

Simegi Hajduk neve az kik az marhat el hajtottak 

Szent Győrgy Marton 

Szabo Ferencz 

Beres Ferencz 

Szabo Gyurko 

Sziarto Istvan 

Bataj Mihaly 

Es Racz Istvan 

 

3. 

MOL P 1314 No 32 964 

 

 Nadságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatossaggal szólgálok. 

Isten minden szerencses jókkal álgya meg Nagyságodat. Akarám Nagyságodnak 

alázatossan tudtára adnom, ennek előtte eőt, hat esztendőuel az mint a Tőrőkök magok 

beszellӱk valami német legény ment vólt be Murakőzbűl Kanisára, ott az kéncs tartó 

mellyet lévén, most hat hete lehet ki akarván győnӱ Raik nevő faluig győtt maganossan, 

ott valami Acs András nevő Peleskei sarcs hordó Rabra akadott az ki mellé adván magát, 

más egy ugyan ott valo gyilkos társával ajánlyást tettek hogy eők el kísérik noha a Biro 

egyebaránt is tartozot volna embert adnӱ melleje, nem hoszták erre, hanem alávittek az 

ormánd felé, és ott az utban meg eőlték mind eddig is soha hiremmé nem eset, hanem 

negyed napja talályák meg szegenӱ, azonban mindgyart ki kűldettem ugyan a’ Hadnagyal 

ennehány lovast resen leven a’ fűlők ennehány falukat nyargalytak be, s nem kaphatták. 

Kapornakra is parancsoltam felőle azonban továb is gondolkozván féltem attól, hogy ha 

azok sem kaphatyák Tőrőkké lesznek: jrattam itt való Hadnagy urammal ollyan levelet 

kiben paroláját atta, ha magok be jőnek el [--] az alat a’ kapornakiak meg tagatták, ott 

lévén Kapornakon, meddig hiremé atták az Hadnagy levele is oda érkezet, s magam is 

meg irtam hogy ne persequallyak a’ fellől meg irt okra nézve had [--]dőllyenek, a’ 

Kapornaki vayda s mind az én levelemet nézve, melly imár a’ fogság után érkezet, csak 

meg hitte, s egy Pacsaӱ emberrel jde kűldette, én fogságban vétettem, jól lehet még 

Tőrőknek is adós, kezességek is vadnak érette fiais ottben Rab; azt is mondgya, hogy a’ 
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Pribék Kaposban hitta vólna eőket út mutatnӱ ki nem hihető: mindazon által bizony 

bűntetest érdemely. a’ társa még kézben nem akat, arra is lészen szorgalmatos 

vigyázásom. Nagyságod mitt parancsol felőle ha Tőrvényessen bűntetődgyéke a’ tévő 

leszek. 

 Minap irt vala Nagyságod Ilés János Uramnál lévő egy nehány Rénst adósságom 

véghet, ki nem sok, csak négy száz forint, nem is busétottam vólna eő kegyelmet érette, de 

20 Januarӱ három ezer forintot kelletik le tennem valami nyomorólt falucskáért addig nem 

lészen szűkségem reá. Nagyságodnak egy korcsmájárul is le jőn akkorra ez a’ kevés 

alázatossan vészem Nagyságodtól, ha meg nem fogyatkozom benne. Kivánom Isten tarcsa 

és éltesse Nagyságodat kedves jó egésségben. Dátum Egerszeg dje 4 Xbris1680. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

  

P. S. Enel az holduilagal bizonyossan megint el gyűnek az Tőrőkők, ha kőrmendi Vramek 

az lovesekre el gyűnek, bizonyossan kart tehetűnk bennek, ha it harmat lőnek csak 

indullyanak, ha keuesebet bar ne, mert egyet kettőt uigyazasertis szóktunk lőnny. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro de Battyán. Perpetuo jn Nemet 

Uyvar, Sacri Romanj Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro, Partium Regni Hungariae cisz 

Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo. 

Etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

1681 

1. 

MOL P 1314 No 32 965 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajanlom alazatos szolgallatomat. 

Isten minden szerencses Jokkal algya megh Nagyaságodat. Harom rendbeli 

parancsolattyat Nagyságodnak bizonyos Inquisitiok veget alazatossan vettem, Im az 

kapronczai kapitany Uram praetensioi véget valot fől kűldöttem, az Rab megh lővese 

dolgaban szinten most farad Tar Josa Uram, mostany Utobbi parancsolattyatis 

Nagyságodnak ezen alkalmatossággal committaltam eő kegyelmének hogy Szalavarrais be 

mennyen, es aztis veghez vigye a mi a puska por dolgat illeti ha Nagyságodnak ugy 
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teczenek talam Kardos Pal Uram ot valo seregh, vagy Varmegye biraia altal 

alkalmatossabban vihetne veghez az kőrmőndi kalmarok közöt valo Inquisitiot mivel ha 

emlitet Tar Josa Uramat vagy mas vegbeli Tisztvieslőt kűldők nehezebben fognak 

comparealny ha pedigh ugy megyen eő kegyelme mint Varmegye Biraia nem acceptaltatik 

mind azon altal az Nagyságod parancsolattya mellet akar kijs veghez viheti, a mint 

Nagyságodnak teczik ugy legyen csak pro facilitacione negoty irom Nagyságodnak ertet 

It Egerszegen ugyan azon dologh veget en el nem mulatom mind egyűt főlkűldom 

Nagyságodnak. Azomban vannak itten valami szanszandekkal valo Gӱlkosok paraszt 

emberek e Jűvő Hetfőn Tőrvent akarnek szolgaltatny reaiok ha Nagyságodnak ellenere 

nem lenne, akartam alazatossan tuttara adny es egyszersmint kernem (:hogy ha a tőrven 

megh sententiazza:) ne tartassanak sokaigh mivel az olyan desperatis ember sok roszatis 

cselekethetik ha expedialtatom eőkor ne bannya mivel egyeb arantis sem fizetesen levő 

Vitezlő Rendbűl, sem szabad legenyekbűl valok csak affele Vagabundusok, ugy hoztak 

kezemben eőköt bűntetesre. Nemeth Christof Uram Jelente Sigmond Fiamnak hogy 

secretarius Uram hozta elő hogy Decretumi Expeditiomat ki nem valtom En eddigh  sem 

hattam volna ben de nem tuttam se taxaiat, se pedigh mi mod vannak expedialva, melyre 

nezve Fiamat fől akarom kűldeny kivanvan in bona forma expedialtatny azon decretumot 

Nagyságodat alazatossan kerem ne bannya es egy Passust mely mellet be bocsassam 

adatny neki meltoztassek ha mi mast fogh Nagyságod nekie parancsolny attevő Leszen. 

Kivanom Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedves io egessegben. Datum Egerszegh 11 

Marty 1681. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro De Battyan, Perpetuo in Nemet 

Ujvar, Partium Regni Ungariae Cis danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum 

Supremo Generali Capitaneo Sacri Romani Imperӱ Equti Sacrae Caesareae Regiaeque 

Maiestatis Consiliario Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

Melléklet: 

 Anno 1681 die 8 Martӱ Meltossagos Groff Bottjany Christoph Uram Német Uy 

varnak eőrőkős Ura Császár es koronás kiraly Urunk eő fölseghe Kanisa ellen Vetetett 

végh hazainak fö Generálissa es Tanácsa, Romay szentseges birodalomnak szentelt 
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Viteze, és ezen Kegyelmes Urunk eő fölseghe fö Bor Tőltője Parancsolatjábul szedetett 

bizonisagok, az kevetkezendő De eo utrum szerént 

 

1. Tudgiae a tanú hogy Kapronczay fő Kapitány Uram Kanisa kőrűl lévő falukat mi 

veghre hivatta, s hajdukkal egy nehány falubelieket el vitetett, nyargallot vett 

rajtok, fogsagban tartotta, és ha azon falubelieknek Török urak hit levele vane nala 

vagy nincs, az mely Bőrzőncze Kremo nevű Rabnak a sarczát kivannia azert. 

 

2. do Tudgia e a Tanú hogy az minemű Dörnyey hajdut az Uyudvariak megh fogtak, 

es Egerszegre hoztak s onnet a mi fogsagunkban hozatattam az töb Tarsaival 

edgiütt azon Kremo nevű Rabot megh fogtae Uy udvaron avagy nem, azt veteke ki 

kezekbűl az Uy udvariak avagy Polgarokat fogdostak és azokat akartak be vinny 

 
1. Testis Joannes Janko Colonus Groti Domini Georgy Torody in Possioni Borsffa 

degens Annorum Circiter 60 jurutus examinatus fassus est Tudgia ezen fatens hogy 

midőn elsőben Kapronczay fö Kapitány Uram be hivatta volna űket valami Kremo 

nevű Berzenczey Rab Sarczát akarván rajtok megh venny, nem leven penigh az u 

Iszpaiajoknak hit levele nala hanem csak azert sarczoltattja űket, mint hogy az ü 

Iszpajaiok is Börzönczen lakik, es ezen fatenst legh elsőben is találták fogva el 

vinny mellien tizen het forintot nyargallo penzt vettek Ad 2dum punctum nem 

azon Kremo nevű szőkőtt Rabot kerestek Uy Udvaron azon hajduk, kik kőzűl egiet 

megh fogtak hanem csak szinten annak a sarczaert akartak az Polgarokat el vinny, 

az mint hogy megis fogtak volt egy Polgárt, ugy szabaditották ki kezekbül, azt 

pedigh csak azert cselekszik mivel hogy az Uy Udvariakkal egy Iszpajak vagion; 

 
2. dus Testis. Stephanus Mathe Colonus Groti Domini Melchioris Ra[d]ky in Possioni 

Borsffa, degens Annorum Circiter 40 est. J. E. F. Ezen fatensis per omnia similiter 

sicuti antecedens mivel Uӱh volt fogva azon Rabnak sarczaert, es nyargallot is 

fizetett. 

 
3. Testis Georgius Solya Colonus Illustrissimi et Reverendissimi Domino Domini 

Acsieppi Collocens in oppido Segesd varas degens Annorum Circiter 50 J. E. F est. 

Ad primum punctum vallja ezen fatens, hogy ott körül belől lévő falukon az mi 

nemű huzast voniast az Kapronczay Fo Kapitany tett, nem lévén a Török Uraknak 

semmi hit levele nála, csak hogy hatalmas Urak az Iszpaiak ugy mint fo Basa es 
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Basa Agák, erre nézve sarcsoltattja űket gondolván hogy azok megh nem engedik, 

falujokat el pusztulny, inkab ki keresy a Rabok sarczat, Ad 2dum punctum, nem az 

Kremo nevű Rabot kerestek azon Kapronczay hajduk, mert az Börzönczen volt, 

hanem csak szintén az Polgarokat fogdoszták, es ugy fogtak megh az hajdutis az 

Polgarok, 

 
4. Testis Gregorius Giula Colonus Praementionati Domini, in Labad degens, annorum 

circiter 25 J. E. F. est per omnia sicuti 3tus Testis. Ad primum punctum. Ad 2dum 

nihil. 

 
5. Testis Georgius Bozor Colonus praementionati Domini Homok Szent György 

degens, Annorum Circiter 24 J. E. F. est Ad priumum punctum per omnia sicuti 

3tus ad 2dum nihil. 

 
6. Testis Martinus Tasso Colonus ejusdem Domini in Homok Szent György degens 

Annorum Circiter 29 J. E. F. est Ad 1mum punctum sicut antecedens ad secundum 

nihil. 

 
7. Testis Stephanus Varga Colonus ejusdem Domini in Kalmoncza degens Annorum 

Circiter 30 J. E. F. est Ezen fatens vallia hogy űtet nem hurczoltak Rab sarczáert, 

külömben hanem Dörnyere az vajda vont öt Tallert rajtok, azon kívül az 

Kapronczay fo Kapitany het Tolvaj hajdu megh oleseert száz tallert vont rajtok, 

 
8. Testis Gregorius Varsa Colonus praementionati Domini in Kutfő degens Annorum 

circiter 39 J. E. F. est Ad primum Kapronczay fo Kapitany ezeket nem haborgatta, 

hanem Tot Szent Gyorvary Commendans vont rajtok 93 Tallert Rab sarczát, nem 

lévén az Iszpaiajoknak hit levele nala, sem az Polgaroknak. 

 
9. Testis Stephanus Adan Colonus praementionati Domini in possessione Bolyho 

degens Annorum circiter 40 J. E. F. est Ezen fatens vallia hogy egy Babocsay Rab 

sarczaert az el mult Eösztűl fogva Dörnjere járnak Pallicza nevű Ember házához 

rabsagra a Kapronczay fo Kapitany engedelmebűl de sem az Iszpaiajok nem 

ismerte azon Törököt, sem ük soha hiret nem hallottak de [--] nihil. 
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10. Testis Stephanus Balika Colonus ejusdem Domini possessione Tarnocza degens, 

Annorum Circiter 30 J. E. F. est ad 1mum punctum per omnia sicut 3tius ad 2dum 

nihil. 

 
11. Testis Nicolaus Gombos Colonus ejusdem Domini in Possessione Darány degens 

Annorum Circiter 40 J. E. F. est. vallota hogy a szomszed falukat haborgattiak 

Kapronczara Rab sarczaert de űket nem haborgattak. 

 
12. Petrus Tot colonus ejusdem Domini in possessione Csakonia degens Annorum 

Circiter 45 J. E. F. est vallia ezen fatens hogy üket legh aláb huszon öt helire 

hurczoltak az Tot orszagjak Rabok sarczaert ki Kapronczara ki Szent Gyorre, ki 

Dőrniere, ki Legradra, a kiert sem az Iszpaiaioknak hit levele se penigh magoknak 

se hirek se tanácsok ninczen ad 2dum nihil. 

 
13. Andreas kovács Colonus [--] Groti Domini Stephani Beseniey in Possessione 

Gerse degens Annorum circiter 40 J. E. F. vallia ezen fatens hogy az mi nemű 

Cremo nevű Török Rab sarczaert hurczollia üket az Kapronczay fö kapitany azért 

sem az Iszapajaiok hit levele, sem penigh magoknak semmi hirek nincsen benne, 

hanem hogy az Török Urok hatalmas ember Kanisan ugy mint Basa agha a vegre 

hurczollia üket hogy az adassa megh a rab sarcsat. Ad 2dum nem a Cremo nevű 

Rabot kerestek a dörniey hajduk Uy Udvaron, s nemis volt ott hanem csak az 

Polgarokat hurczoltak, a mint hogy valo Mykos Balint nevű Polgartt meghis 

kötöztek volt s azt szabadittotak ki  keszekbul a vegre fogtak megh uket. 

 
14. Joannes Balogh Colonus praementionatae Dominae in Possessione Gerse degens 

Annorum circiter 25 J. E. F. est per omnia ad primum punctum sicuti praecedens 

ad 2dum quoque similiter. 

 
Coram me Josipho Tar Judex Nobilium Comitatus Szaladiensis Manu propria. 

Coram me Francisco Kaman Juratus Assessore Comitatus Szaladiensis Manu propria. 

Coram me Johanni Gödy Peruptore(?) Comitatus Szaladiensis Manu propria. 
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2. 

MOL P 1314 No 32 966 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatossagal szolgalok Isten 

minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 

 Touabra halladuan ugy mint 15 praesentis az eo folsege be gyűvetele egy nehany 

napra ala rugaszkodtam uala azomban ezen oraban ueszem megint Kaloczaj Ersek Vram 

eő Nagysága czedulaiat melyben iria hogy ad 20 differaltatot egy [--] megh tartozam leuen 

most az jo űdőkkel az veghaz körülis dolgink, uarok az Nagyságod parancsolatyatul az 

mikor fogja parancsolny akkor indulok; Ualoban raita ertem most az ven czaiguortert az 

rauassagon Kanya uarra miuel felelmes ide jarnyok, kűldőttem, masa port es fel maza 

olmot, az quietantiat 2 maza porra es 1 maza olomra irta, gondoluan hogy nem tudok 

nemetül oluasny azomban az pattatyusokot hivattam hit szerent rea kerduen menyt adot, es 

meg montak, hogy csak az mint a Comissio uolt felanyt, midőn kerdettem uolna miert irta 

tehat ket annyra (mert az pattantyus irja) azt mondotta hogy szidassal veressel 

parancsollya nekik nem csak most, hanem mikor az it ualo seregnek ka[--]ter port ad, 

mindenkor fellyeb irattya, illyen [--] beren ki jőnek, im az quietantiatis fel küldöttem, nem 

subscribaltam, ezt mar uekony iteletem szerent nem melto el halgatni tőb rauassagiis 

lassan lassan nylatkoznak. Kiuanuan Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedues jo 

egessegben, Datum Egerszegh 9 Maӱ 1681. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Az en kegyelmes Vramnak Meltosagos es Nagyságos Vitezlő Vrnak Groff Battyany 

Christoph Dunan innen ualo fő Generalis Vramnak eo Nagyságanak nagy alazatossagal 

adassek. 

 

Melléklet: 

quietung 

 

wer zwey zänden bulffer ein zänden bleӱ so auff befellich ihro gnadlen herrn Vizӱ Jönerel 

Nang ferentz auf dass gränitz hauss gängiawähr angeschaffet hatt, wirdt solliche 

Munitzion von dän herrn hanssen khödl kaӱ. zeigwarth in sall Eggersen Richtich 
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empfangen haben, dass bezeicht wein hierundler gestölte handschrifft vnd pöttschaffts 

főrtigung Adum Eggersen dän 6 Märtzӱ 1681. 

 

2 zänden bulffer 

1 zänden bleӱ 

1682 
1. 

MOL P 1314 No 32 968 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak nagy alázatossagal szolgálok. Isten 

minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod leuelet az minemű bizonyos embertűl bekűldőttem uolt Kanisara 

ketszeris csak ollyan ualaszal boczattak hogy Deuannak kel arrol Lenny, megh midőn 

touabbis sűrgette uolna csak meg montak hogy arra semmi ualoszt nem leszen, hihető ki 

fogytak az hamis ratiokbol, Az abrakot sehonnan nem hozak, Szalauari kapitany Vram ir 

hogy az minemű arendas joszagokot bir Nagyságod engedne megh had szedne maga 

szamara, csak igen el ne [--]me, s az arrat megh adna ha Nagyságodnak ugy teczenek 

talám meg lehet, Az Janos hazi Rab felől regi dolog leuen [g--]ine akkor nem 

informalhattam Nagyságodat mit irjanak mind az Szalauariak mind az Polgarok 

Nagyságod meg ertheti, nekemis ugy jut eszemben hogy akkor midőn Tőrveny uolt Szent 

Groton az maga tarsais ki most Czakanban Lakik igy fatealta sőt az kardyátis az fa alat 

hatta arrol talaltak fel, mar Nagyságodat Groff Judex Curiae vram eő Nagyságais 

busetotta ezen dolog felől de meg ertuen az dolgot abban hatta, ha az mely ember 

kesertette meg nem holt uolna az veresben talam melto uolt uolna examene, az Tőrvény 

azert szabadetotta fel a falut, Most megh ujobban halalos bűntetes alat minden fele elest 

ker a Basa a’ maga faluin, be hosztak uolt tegnap a’ Currenset, ki keletre mind futny 

keszűltek. Kiuanom Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedues jo egessegben Datum 

Egerszeg 4 February 1682. 

 Nagyságodank alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 



29 
 

Az en kegyelmes vramnak Meltosagos es Nagyságos Vitezlő Vrnak Groff Battyany 

Christoph Dunan innen ualo Fő Generalis Vramnak eö Nagyságanak nagy alazatossagal 

adassék. 

 

Kívül: 

Valami Rab dolgárul valo levél, hogy az Polgárok atták volna fől. 

 

Melléklet: 

 Aӱanlӱok Nagyságodnak mint bizodalmas io Urunknak igaz alázatos 

szolgálotunkat. 

 Isten kivánsági szerint valo szerencsés sok jokkal álgӱa megh Nagyságodat. Nem 

tudgӱok mi okokra nizvin az Czernӱ János nevő Rab, mastan Jánosházán Lakozo Rab, 

semmӱ uttal rulunk el nem akar állanӱ, akarván raitunk kővetnӱ és keresnӱ az sarczát, 

hogy mӱ füzessek megh, holot már mind Szalaváry Szent Groti és Egerszeghi tisztviselő 

Uraink, söt az Egisz Szalavárӱ Seregh előtt mast is igaz Lelky ismiret szerint megh 

bizonӱodott, hogӱ nem mӱ miattunk, hanem az maga szofogadatlansaga miat eset 

Rabságra, mivel eleget izentek s kirtek hogy az Erdőn az bokrok közé bujék el, de ő aszt 

nem fogatta, hanem az Gabonák közöt föl hágvan egy Zivofára, míg Rada nevő falurul az 

Emberink kisirőtt hozott volna melleje elő Találták hogy kitelen megh küllött mondanӱ 

nekyek, hun Legyen azon Czernӱ János, mely veris miat szegin Emberinknek meg is 

kőllöt halnӱ. Minek okáért kirgӱek alázatossan Nagyságodat mint bizodalmas jo urunkat, 

Látván ez eránt valo igasságunkat, Méltoságos Fő Generális Urunkat eö Nagyságit volta 

kippen tudosicza ezen dolog viget, s állӱon el rulunk azon Rab mert my bizonӱ soha az Eö 

sarczát megh nem fizettyek, inkáb kiszek vagӱunk az falutis pusztán hadnӱ az Társa az kӱ 

szot fogadott és az Erdőn el buit, megmenekedet, ő sem eset volna Rabságra ha szott 

fogadot volna. Ezeránt az Nagyságod io oltalmazo gratiaiat vargӱok. Isten sokáig iltesse 

Nagyságodat szerencsessen jo egissigben. Datum Szalavár Die 31. Januarii  1682. 

 Nagyságodnak Alázatossan szolgálunk Mӱ Garabonczӱ Polgárok Weszpremi 

Nemes káptalan jobbágyi. Manu propria. 

 

2. 

MOL P 1314 No 32 969 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossagal szolgalok. 
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 Isten minden szerencsés jokkal algya migh Nagyságodat. Im mit irjanak az 

kapornakiak az ot maradot Tőrők felől Nagyságodnak fel kűldőttem, en mind azon altal 

Hadnagy Denesi Vramat oda kűltem miuel az it leuő Tőrőkők azt mongyak hogy kiczin 

koraban uittek el, hogy hozon informatiot, ha ugyan Spente[?] és oreg korában ment be in 

Terterem aliorum csak erdeme szerent bűntetőgyek, ha pedigh ugy uan az mint az 

Tőrőkők mongyak, az Nagyságod parancsolatyaig helleztem allapottyat, mind granat 

kőntősben uan az mint mongyak, Az Louakot igen keues szenaiok leuen az ki[--]nal megh 

tutak tartany, [--]a kis egy sem er tizen őt tallert, czak taligalouak, Nagyságod 

engedelméből holnap kotyauetyere vettetem, it lesznek az utannis, fel uihetik ha 

Nagyságod parancsollya, de az mint iram nincz kűlőmben. Kiuanom Isten tarcsa es eltesse 

Nagyságodat jo egessegben. Datum Egerszegh 15. Februarii 1682. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 Bakacz Vram hadnagyan Sipos Janczin lőues eset ugyan ot a harczon el temettek. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti, Domino Christophoro de Bottyán, perpetuo in Németh 

Ujvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro Partium Regni Hungariae cis 

danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum supremo Generali, Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

Melléklet: 

 Algion Isten jo napot kegielmednek. 

 Azon török rabot be hoztuk kapornakra magia io akaratabul megh valota Hogi 

pribek, tótsentgyörgy varot lakik az atia baittio peniglen ivancion lakik, szimsic mihal 

maginok az nive maithas, hogi kegielmed egien egien a raboktulis, tudakozogik 

kegielmed, ö nagisaganak, ielence megh kigielmed, ki nem engedgük vüni, hanem it 

kapornakon fogiguk karoban vonni, ami a szegin Sipos Jannos mar meghot mentul 

hammarab el temmetuk Ezek utan istin iltisse kegielmedit Actum kapornak 1682 die 12 

februarii. 

 Kegielmed jo akaroii kapornakiak. 

 

P. S. it kapornak varosi polgarok is megh ismertӱk kivalkipen Calo Balaz maga simivel jo 

lato mikor ki is giüt. 
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Címzés: 

Nemes Nemzetes es vitezlo Tar Joza Uramnak Casar es koronas kiralunk ö fölsige 

Egersegi kapitannok nekünk jo akaro Urunknak adasik. 

 

3. 

MOL P 1314 No 32 970 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossagal szolgalok, Isten 

minden szerencsés jokkal algya migh Nagyságodat. 

Az Rabokat Nagyságod parancsolatya szerent fel kűldőttem, A kapornakon levő 

Pribek es itis egyik mely az Kanisaj Tőmlőcztarto fia uolt megh döglöttek az sebekben 

Ezeknek a’ harma nem hogy igen derek emberek uolnanak, de nemis szinten ala ualok 

kapitany Vram relatiot tehet, bizonyossan irhatom Nagyságodnak feleny ertekek sincz az 

mint eők [--]tollallyak, az harmat, harom szaz forinton uagy leg fellyeb taleron ha megh 

vehetny nem leszen karos, megh nem veti az vitezlo rend a’ Nagyságod gratiaiat, az egyik 

szolga legeny jouallanam ha Nagyságod uisza boczatana talam ualamely szegeny rab bele 

akadna nagy kedvel vennek Nagyságodtul, Az harmaert az Nagyságod meltosagos gratia 

szerent en le teszem a’ mi ream esik. Marfi Sandor Vram es az Beriek közöt ualo 

contraversiat, az Nagyságod parancsolatya szerent megh lattaton de mivel sem Szalauari 

kapitany vram sem Perneszi Vram ithon ninczen ha egy kezesse hallad Nagyságod ne 

neheztellye. az Gyűles alkalmatossagaual mind jelen lesznek, minemű Panaszokat tettek 

az kapornakiak es az it ualokis suplicatiokbol Nagyságod kegyelmesen megh ertheti, s 

kapitany vramis relatiot tehet, eo kegyelme altal Nagyságodnak vekony opiniomat megh 

izentem, en soha sem jouallom hogy az ki egyarant indul, ha szinten rea nem eris hogy az 

resze elueszen azet Nagyságod ez irant meltoztassek egy parancsolatot küldeny bar czak 

ennekem hogy az igaz vegbeli szokas tartassek megh mindenűt, mert ot hagya 

ueszedelemben egyik az masikot ha lattya hogy heaban jar, Kiuanom Isten tarcsa es 

eltessen Nagyságodat kedves jo egessegben Datum Egerszegh 24. Februarii  1682. 

Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti, Domino Christophoro de Bottyán, perpetuo in Németh 

Ujvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 
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Camerario, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro Partium Regni Hungariae cis 

danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum supremo Generali, Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

Melléklet: 

 Nagisagodnak mint kegyelmes Urunknak alazatos suplicacionk. 

 Jolehet nagisagos uram tudhatia nagisagod az elmult estendőben sent goroti 

Uraimekal volit egy kevis ciatank mikora valo nizve ki tudanok belőlő akor tarsul 

fogadtak benünket holot nagisagos Uram a Tőrőkőt megh a fekvisibűl sem vontak fől 

masik a nagisagos Uram mind adig is mentűnk valamigh szüle Jstvan es Szent Benedeki 

gergőly Uramat el nem irte mingart harom loval elirtűk s minden katonaikat el hatuk, es 

otis mondotuk, minekűnk tovab utano vagi Tőrőkőt a vagy lovaikban elnerhetűnk, mikor 

miltosagos fő Generalis Urunk o nagisaga fől kivanto az rabot megh izentik nekűnkis, kit 

vagi harom loval altol menniük Szent Gorotra, egiűt fő Generalis Urunkhoz el mentűnk, 

nekűnk tőbet nem attak egi egi forintnal, ketin harmon magokat ösvö hivan, el vestetik a 

töbi nikünk iarondo igasagunkat, egi atolan fogivan Hamart nagisaktok, megh engedi 

nekik ez mostani nincsigben rest níkik vönni Holot ők ez azon Harcira nem mintek az 

harcira mi mind adigis le tetuk annira valo, neresigeket a meni a minket fölutti, Holot 

valameli vighaz bíli Uraimik valamit istekben vösnek masig haz bilieknekis hirik lisen a 

dologban a lisen belölö soha egi mast megh nem segitik mert föltartiak az ilen dolgokat, 

nem igazallak a vig biliek, ligien törvin belölö arra is kisek lesünk jsten iltese nagisagodat 

kedves egisigben Actum kapornak 1682 die 17 februarii 

 Nagisagodnak alazatos solgai kapornakiak. 

 

Címzés: 

Tekentetes es Nagyságos Győngyősӱ Nagy Ferencz Vicze Generalis Urunkhoz Eő 

Nagyságához Alázatos Kőnyőrgő Supplikátionk. 

 

4. 

MOL P 1314 No 32 971 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok. Isten 

minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 
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 Akarom Nagyságodnak alazatossan tuttara adnom hogy it csak harom patantyus 

volt annakis az egyike megh holt, az Czaibortis csak halalan uagyon, még ma fel akarnak 

Becsben meny fizetesekert, es egy nyomorult Pintert akarnak fel uinny az ki az en 

Pinterem uolt Szent Groton hogy be commendallyak soha elenseget sem latot soha 

agyuual nem lőt, egy szóval semmit sem tud, nekűnk ollyannal, ha az Tőrők az veghaz 

alat uan az kerestyenek kőze lű, mint minap kapornakon, Nagyságod meltoztassek az hadi 

Tanacsnak irnya hogy ollyant kűlgyenek az ki tanolt ember legyen, azon kiuőlis negy uan 

az lajstromban be irua szűkségesis hogy meg kettőt kűlgyenek az Czaigvorton kiuől, 

Kiuanom Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedues jo egessegben Datum Egerszeg 2 

Aprilis 1682. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti, Domino Christophoro de Bottyán, perpetuo in Németh 

Ujvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro Partium Regni Hungariae cis 

Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum supremo Generali, Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

5. 

MOL P 1314 No 32 972 

 

 [a levél eleje hiányzik] 

 ‹…› hogy Nagyságodal együt mehessek ‹…› [má]sodik parancsolattyatis vettem eő 

Nagyságának alázatossan de ket rendbeli szerencsétlenségh megh gatolta utamat egyik 

hogy az szegenj Napam Aszont in agore irtak lenny oda divertalvan meghis holt s mivel az 

Attyafiak nem akartak sokaig fen tartany temeteserűl kőllőt providealnunk az megh leven 

indultam fel hogy talam megh in tempore udvarolhatok Nagyságodnak azonban 

Nesiderben ugy megh nyomorita elsőben az Torkom fajasa az utan a köszveny hogy im 

most vitetem magamat fel holt elevenen Szombathely fele s onnand ha lehet az veghazba 

akartam azert Nagyságodat alazatossan tudositanom hogy melto mencsegemmel adgyon 

helt es ne neheztellyen hogy ez uttal nem udvarolhattam igyekezem minden 

alkalmatossaggal Nagyságodnak szolgallnom kivanom Isten tarcsa es eltesse 

Nagyságodat jo Egessegben Datum Rakos die 20 Maj 1682. 
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 Nagyságodnak alazatos kőteles szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Ill ustrissimo Domino Comiti Domino Adamo De Battyan Perpetuo in Nemeth Ujvar 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario etcetera. Domino Domino 

nihi Colendissimo. 

 

6. 

MOL P 1314 No 32 973 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok Isten 

minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod meltosagos leuelet alazatossan ueuen az oda fel ualo dispositiokat 

az vegekről megh ertettem, Ezek csak arra ualok hogy ne lattassanak semmit se 

cselekedny, ha az Tőrőkel ualo Bekesseg megh lesz ennekis ketsz[--] effectusa, ha pedigh 

megh nem leszen azt gondollyak mertenek a’ vegekkel, noha bizony nem arra tanetanak az 

régi experientiak, Mind ezek igy leuenis nem kétlem Nagyságod meltoztatot az Gratuitus 

Labor felőlis iffiu Groff vram eo Nagyságanak a mellete leuő emberinek Comittalny, hogy 

az mostanj articulus szerent prestaltassek, ha nem, talam megh in tempore uolna csak egy 

leuelet meltoztatnek az Bellicumhoz dirigalny hogy az Magyar Cancellarianak intimalna, s 

onnan emanaltatnanak parancsolatok mind az kűszeghi Possessor vrakra s mind az 

varmegyekre s az restantiakrolis, de az Cancellarianal Nagyságod kezehez kellenek jőny 

azoknak, az Pőlőskeiek bar csak addigh maradnanak megh az Commissariusok be 

gyűesenis Penteken be uontatom magamat ha Nagyságodis egy leueleuel megh 

meltoztatik addigh marastany őket talam fogh hasznalny, Kiuanom Isten tarcsa es eltesse 

Nagyságodat kedues jo egessegben Datum Sabariae 26 Maӱ 1682. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Meltoztatot uolt az en Egerszeghi epűletemet Nagyságod ennek előtteis kegyelmesen 

recommendalny, melyre nezue astimaltatottis, mostanis miuel hasonlo matria az Gratuitus 

Laborral alazatossan megh szolgalnam ha ugyan azon Leueleben emlekezetet tenne, 

tudom lenne foganattya s uane mar bizonyos hire mikor jűnek ala az Comissariusok 

alazatosan ueszem ha Nagyságod tudoset. 
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Címzés: 

Az en kegyelmes Vramnak Meltosagos es Nagyságos Vitézlő Vrnak Groff Battyany 

Christoph Dunan innen ualo fo Generalis Vramnak eö Nagyságanak nagy alazatossagal 

adassek. 

 

7. 

MOL P 1314 No 32 974 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok, Isten 

minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod meltosagos leuelet mihelt vettem mingyart el irtam az veghazakra 

hogy az munitio szűksége felől tudoseczanak, miuel Nagyságod kegyelmes 

gonduiseleseből effectusban uetetik az gratuitus Laborrol coadaltatot articulus, kerem 

alazatossan Nagyságodat meltoztassek az kűszeghi vraknak irnya hogy praestaltassanak az 

oda ualo joszagal f 300, mas kepen kárt ualhat az szegenseg, hasonlokepen Legradi es 

Salauari kapitany vraimeknakis parancsolny (:Talam in paribus azon articulust nem art 

megis kűldeny:) hogy alkalmaztassak ahoz magokat es az mi mas houa rendeltetet attol ne 

exigallyak, Szalauari kapitany Vram mit irjon uolanter kűlte hozam, vekony iteletem az 

hogy még kiskomarom fen uolt anny gratuitus Labor sem uolt oda, s akor hogy subsistalt, 

irja hogy a’ palankok roszak es a híd mert eő kegyelme azt nem reparalta hanem Lápot 

metsetet, heaban ualo malmokat, nemeteknek ualo hazakat (:melyre bizonyos nem uagyok 

benne, de ugy uelem penztis attak:) csinaltatot, az mit az keretesre hidakra kellet uolna 

fordetany azon kiuol Sziget tartomanya nem alab ualo az tőbbinel, ezeket azert irom 

Nagyságodnak, tudom hogy oda felis fog irnya Patronusinak, Kiuanom Isten tarcsa es 

eltesse Nagyságodat kedues jo egessegben. Datum Egerszegh 3 Junӱ 1682. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Az en kegyelmes Vramnak Meltosagos Nagyságos Vitezlő Vrnak Groff Battyany 

Christoph Dunan innen ualo Generalis Vramnak eo Nagyságanak nagy alazatossagal 

adassek. 

 

Kívül: 

N. B.: errul Széchy Uramnak levelet irnӱ. 
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8. 

MOL P 1314 No 32 975 

 

 Nagyságodnak mint Uramnak ayanlom alazatos szolgalatomat. 

 Isten minden szerencses jokkal aldgya megh Nagyságodat. Tegnap estue Isten 

keg[yelmes]igibül bekeuel haza erkeztem Egerszegre, semi olly derekas hireim nincsenek 

egyeb hanem Valami oda ala valo Jancsarsagot mondgyak hogy be érkeztenek Kanisara 

másra nem velhettem, hanem a louassat valahoua akariak vinny, touabbis vigyazassom 

leszen hogy amit értek Nagyságodat tudossitany fogom. Kiuanom Isten tarcsa es eltesse 

Nagyságodat kedues jo egessegben Datum Egerszgh die 23 mensis Junӱ Anno 1682. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Ill ustrissimo Comiti Domino Domino Adamo de Botthian Perpetuo in Nemet Uy Vár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Cubiculario Camerario etcetera. Domino Domino 

mihi semper colendissimo. 

 

9. 

MOL P 1314 No 32 976 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok, Isten 

minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat, 

 Tegnap az Pattantyustul irtam Nagyságodnak az ide ualo dolgokrol, az utan 

erkezuen Sereg Deak Vram ala es eő kegyelmenek szollo Mustra mester Vram leuele, 

melyben parancsollya hogy az Generalissagtul el kezduen az Zaszlotartoig melyek az eő 

Felsege resolutioiatul dependealnak azon alob ualo militiat be iria az reghistratur szerent, 

ha kik talakoznak, tudom eő kegyelme el fogia kőuetny, miczoda effectusa leszen euentus 

docebit, Tudom nyluan hogy Nagyságod mar regen praeconsideralta azt hogy hac 

modalitate nem sok katonat haidut conscribal eo kegyelme, vekony iteletem az volna hogy 

elsőbennis Nagyságodnak intimaltatnek, hogy az Tistekre az reghi Laystromok szerent 

alkalmatos szemelyek proponaltatnanak, ha azokat [--] resolualna eő Felsege szokot 

fizetesekel egyűt, el keszetetuen az mint Nagyságod előbbeny leueleben irta uala az 3 ho 

posto es 3 ho penz auagy 4 ho in paratis jőnenek ala az Comissarius Vrak uele, mert azt 
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nem uelem hogy az mezej had mogyara az Tiszteknel concredalyak, de meg az Tisztek 

meg nem lesznek addigh Tamas uagyok hogy el keszűllyőn, s ahoz penz, ez csak 

discursus Nagyságos Vram allanak mindenek az Nagyságod bőlcs iteletin, sok scrupulust 

csinal az szegeny Legény az illyen had fogadasban, ki fogia commenderozny midőn az 

Tiszteketis nem latya, nemely alat edigh aiandekon inkab szolgalna hogy sem mas alat 

fizetesert, Nagyságod ezeket nalamnal mind jobban tugya nem szűkseg sokat discuralnom. 

Kiuanom Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedues jo egessegben Datum Egerszeg 30 

Julӱ 1682. 

 Nagyságonak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Ill ustrissimo ac Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Botyán 

Perpetuo in Nemet Uyvár Sacri Romani Imperӱ Equiti Sacrae Caesareae Regiaeque 

Maiestatis Consiliario Cubiculario Partium Regni Cis Danubianarum et Confiniorum 

Canisae oppositorum supremo Generali et Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino Gratiosissimo. 

 

16833 

1. 

MOL P 1314 No 32 977 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencsés jokkal algya megh Nagyságodat. 

Im lattya Nagyságod Legradi kapitany Uram mivel menti magát, ez előttis mind 

féltem ettűl, hogy eö kegyelme fogia akadályoztatni indulasunkat, Perneszi Uram leveleit 

is alazatossan kűldöttem Nagyságodnak, mellyekbül Nagyságod megh ertheti, hogy nem 

mi raitunk, hanem a fizetesnek kesedelmessegin mult el ki szállásunk Ifiu Groff Uram eö 

Nagysága szüntelen ualo leveleitis ueszem, kiben föletteb surgeti, hogy eö Nagysága 

melle mennyek, én azert minden kesedelem nelkül alá megyek és a kikkel lehet megh 

indulok ha Nagyságod ugy fogia parancsolni, hogy el hagyam a kik kesöbben jőhetnek, 

Legradi Kapitány Uramnak meltoztassek Nagyságod kemény parancsolatot kuldeni, mert 

a bizony dologh hogy ö kegyelme akarmi kőzőnséges jobanis őrőmest akadalyoskodik, 

                                                 
3 Az 1683. évi levelek modernizált közlését lásd: TÓTH 2008, 94–97. 
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kiválképpen most, kérem alazatossan Nagyságodat, az inclusakat ha meltonak itili kűlgye 

visza had mutathassam megh Ifiu Groff Uramnak is, hogy mi tet remorat 

késedelmeskedesűnkben. Kevanom Isten tarcsa, és éltesse Nagyságodat kedves jó 

egésségben, Datum Sabariae die 7 Junӱ Anno 1683. 

Nagyságodnak alazatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Ill ustrissimo ac Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Battyan, 

perpetuo in Nemet Uyvár Sacri Romani Imperӱ Equiti Sacrae Caesareae Regiaeque 

Maiestatis Consiliario Cubiculario Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum 

Confiniorumque Canisae oppositorum supremo Generali Pincernarum Regalium per 

Hungariam Magistro, etcetera. Domino Domino Gratiosissimo. 

 

2. 

MOL P 1314 No 32 978 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok. 

Isten minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat, Az Nagyságod 

meltosagos paranczolatyat alazatossan vettem sietesűnk felől Groff Battyany Adam Vram 

melle, mar megh uan paranczolua oda ala magamis mingyart indulok, uagy gyűnek uagy 

nem az Muran tul ualok, Kiuanom Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedves jo 

egesegben Datum Sabariae 8 Junӱ 1683, 

Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Az en kegyelmes Vramnak Meltosagos es Nagyságos Groff Battyany Christoph Dunan 

innen ualo fő Generalis Vramnak eo Nagyságanak alazatossan adassek. 

 

3. 

MOL P 1314 No 32 979 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossan szolgálok. 

Isten minden szerencsés jókkal aldgya megh Nagyságodat. En holnap Isten 

segétségébűl ez itt kőrő levőkkel Mihályfalvai retekre ki szállok; Előszer az el múlt 
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szerdát rendeltem volt a ki szállásra, de mint hogi a Mura mellő a Fizetésnek 

késedelmessége miát el nem készőlhettek, ugi a holnapi napra halasztottam: Most vészem 

Perneszi Uram levelét, kiben eö kegyelme iria, hogi mivel a Fiscalis jószágbol voltak 

limitalva a Taborra menendő szekerek, azon jószágnak Tisztviselőjit éppen impedialtak, s 

telliességgel nem engették a szekereket, hanem ujobban más szekereket kelletet 

parancsolni; Kire nézve hetfőnél előb meg nem indulhat. Már én ezekkel Nagyságod 

elöbbi parancsolattya szerént Groff Uram után siesseke, vagi továbbis várakozzam, 

Nagyságod méltoságos dispositioiatol várok. Meg irtam ugian Perneszi uramnak, hogi 

azon napot ne várja eö kegyelme, hanem éjel nappal siessen. mihelit érkezik, azonnal meg 

jndúlok. Thar Josa Kapitány Uramnak parancsoli Nagyságod, hogi ezen Varmegieben 

lévő Nemesseknek meg parancsollia, hogi szekereket adgianak, itt mi körölőttűnk két, 

három falucska vagion, kikis az szolgálatokat jde szokták presentalni, s most is 

szekerekkel jde vadnak limitálva; Alázatossan kérem Nagyságodat, hogi már ezerántis 

igiekezetűnk ne conturbaltassék, maradgion meg a limitatio. Nagyságod parancsolattyát 

Kapitány Uram el fogia a Birónak kűldeni, a’ ki Lenti és Lindva kőről való nemes 

falukbol a’ specificalt szekereket meg fogia parancsolni, job videkje lévén azon Váraknak, 

jobbanis ki telihetnek onnét. Kivánom az Ur Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat kedves jó 

egességben. Egerszeg dje 10. Junӱ Anno 1683. 

Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro de Batthyán Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Jmperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario 

Camerario Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro Partium Regni Hungariae cis 

Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

4. 

MOL P 1314 No 32 980 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajanlom alazatos szolgallatomat. 

En mar harmadnaptul fogvást it vagyok, az Vegbeliekis az tőbbi ide erkeztenek 

egyedűl csak az Muramelykj Vitezekre varakozom, kikis mihelt el erkeznek mingyart 

indulok Ifiu Groff Uram eő Nagysága melle, azomban minemű kemeny Parancsolatot 
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kűldot ki az falukra az Kanisai Bassa Im Nagyságodnak az parjat megh kűldőttem s ezen 

includalt Hadnagy Uram levelebűlis Nagyságod megh ertheti hogy az Kanisai Tőrőkőkis 

nylvan az taborban keszűlnek. Kivanom Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat Kedves jo 

Egessegben. Datum in Castris ad Szent Peterfa die 13 Junӱ 1683. 

Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro de Batthyan, Sacri Romani Jmperӱ 

Equiti, Partium Regni Ungariae cis danubianarum Confiniorum Canisae oppositorum 

Supremo Generali Capitaneo Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario et 

Pincernarum Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

5. 

MOL P 1314 No 32 981 

 

Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alázatossagal szolgálok. 

Isten minden szerencsés jokkal aldgya megh Nagyságodat. Tegnap estue Vettem az 

Nagyságod leuelet, melyben tudakozza szállasunk s megh megindulassunk felől, en 

szinten csak az  mura melleki es Muraközi hadakra Varakozom, mihellyen megh érkeznek 

mindgyárt megh indulok s Nagyságodat mindenekrűl tudossitany fogom, Az mi penigh 

köriölötűnk leuö kett vagy harom nemes falucskat illeti, azt Nagyságod nem ércse hogy 

tellyessegel mencsem őket hanem miuel hogy Egerszegül kett száz Embernek kölletik el 

menny, az gratuitus labor penigh igen keues, s azokbul kölletek szekeret nekik rendelnem. 

Szalavari kapitany Uram Nagyságodnak szolo leuelet hozza egy Szent Grothi katona, a’ ki 

szoual izenetet ollyat mondot, hogy feles Török jöt Volna Kanisara, miuel penigh itt 

mezöben leuén meltonak itéltem hogy enis tudgyam az ollyan hirt Egerszegrül penigh 

semmit hassonlot nem irtak, az Nagyságod leuelet föl szakaztotam im Includalua föl 

küldötem. Kivanom Isten Tarcsa es eltesse Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum 

Szent Peter fa die 14. Junӱ Anno 1683. 

Nagyságodnak Alazatos szolgaia. Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Illustrissimo ac Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro de Botthian, 

Perpetuo in Nemet Uy Var Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque 



41 
 

Maiestatis Consiliario Camerario Partium Cis Danubianarum Regnum hungariam 

Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali ac Pincernarum Regalium Per 

hungariam magistro etcetera Domino Domino gratiosissimo. 

 

6. 

MOL P 1314 No 32 982 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatossaggal Szolgalok. Isten 

minden szerencsés jokkal algya megh Nagyságodat. 

Eötöd napia ma hogy indult egy Gersei emberem az Eszeki Tőrők Taborbul kiknek 

ugyan az Uy Udvariakkal egyűt parancsolatjokban vagyon az onnan valo hir adás, azt 

beszélli hogy már a fő vezér oda érkezet az Eszeki hidon alul nap kelett felől fekszik. 

Taborban tart egy mér főldet a Drava mellett innen főllyül a hidon Darda vár felé más 

Bassák nepei fekűsznek, azis tart anjra a mint vannak telepedve, de a tulso Tabor töb mert 

sűrűben vagyon két hetigh lakott kőztök fől s alá járt mind a két Taborban bizonyosnak 

hallota, hogy a tulso Tabor tull megyen fől a Drava mellett, az innen esö pedigh innen, 

ugy hogy Repásnál az mely Dörnye elenneben vagyon hidat vessenek és altal mehessenek 

egy máshoz, a merre fogh kivantatny nagy hajokat és tombaszokatis a kik a hid 

csinállashoz szűksegessek, hasomlokepen deszkákott mind látta már a Dráván lenij, jele 

azis hogy innend fogh egy resze fől jőnij, mivel a minemű elést ala vittek volt, eppen 

Eszekre annak nagy részét megh fől hozták Siklosra bizonyossan mondgya hogy már nem 

késsik hanem megh indul Eségh és kenyerbeli fogyatkozás nagy vagyon kőztők huss 

bövebb, de ötven penzára kenyeret masod magaval könnyen megh ehetik egy ételben, a 

Török Császár hogy személlye szerint fől jőnne nincsen semmi hire mégh Lándor fejer 

váráis, mingyárt megint alá kűldőm ugyan ezen legént hogy mindeneknek mennyen jol 

vegére és mikepen leszen indulasok, hozzon bizonyos hirt nem akartam el mulatnom hogy 

Nagyságodnak tudtara nem adnam, ezutanis ha mi bizonyost értek köttelesegem szerint el 

nem mulatom. Kivanom Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat kedves jo Egesegben. Datum 

ex Castris ad Szent Peter fa positis Die 15 Junӱ Anno 1683. 

Nagyságodnak alazatos szolgaja Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Ill ustrissimo ac Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Bottyán 

Perpetuo in Nemet Uyvár Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque 
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Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum 

Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali, et Pincernarum Regalium per 

Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino Gratiosissimo. 

 

7. 

MOL P 1314 No 32 983 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajanlom alazatos szolgallatomat. 

Mi mar ednehany napia hogy be erkeztűnk a Taborra Ifiu Groff Uram eő Nagysága 

az Veghazat tekenteny be fordult Papara ma varjuk ki eő Nagyságat; tegnap Groff Iudex 

Curiae Uram eő Nagysága Esterhaz Mihaly es Chralj Moises Uraimekkal eő kegyelmekel 

be erkezet, az Nemet Tábortis ugy hallyuk hogy Koroncso fele nyomakodik meg bizonyos 

nem vagyok benne meg ma gyűn hirem Nagyságodat tudositany alazatossan el nem 

mulatom. Azomban ket rendbeli levelet Nagyságodnak alazatossan vettem egyik hogy 

Kardos Pal Uram jelentette volna hogy az Hegyhati falukkal keptelen bantam volna en 

Nagyságos Uram semmit nem vettem rajtok a mit jo akaratokbul hoztak mindenestűlis 

egy falubul het, nolcz kenyeret őt hat tikot de mivel mostany üdőben akarmi aprolekos 

irassal nem gondol az Polgarsag azert irtam kemenyebben reajok tudom az ilyen 

dolgokban az discretiot, Az mj pedig Nadasdi Andras Uram Szentjakabi Jobbagyt illeti En 

Perneszi Ferencz Uramat serio examinaltam azt mongya hogy ha kűlőmben vagyon az 

mint Nagyságodnak megh irta Nagyságod erdeme szerent bűntesse, ha pedigh Nagyságod 

mind az eő kegyelme mind az en szavaimban ketelkednek Inqviraltasson nylvan ki fog 

tecseny belőle, kivanom Isten tarcsa Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Ex 

Castris ad Vat 21. Juny 1683. 

Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro De Battyan perpetuo in Nemet 

Uyvar Sacri Romanj Imperӱ Equiti Partium Regni Ungariae Cis Danubianarum et 

Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo Sacrae Caesareae 

Regiaeque Maisetatis Consiliario et Pincernarum Regalium per Hungriam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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16844 

1. 

MOL P 1314 No 32 984 

 

 Ajanlom Szolgallatomat kegyelmeteknek Isten minden szerencses jokkal algya 

megh kegyelmeteket. 

 Az kegyelmetek levelet bőcsűletes kovettjei altal vettem, mivel azert edes jo akaro 

Vitez Uraim s Barataim, a midőn az Isten azt a njereseget atta kegyelmeteknek se a 

vegbeliek se pediglen az Vegeken kivűl levő Vitezlő rend egy szavaval se egy bötű 

irasaval megh nem talalt se kotyavetjesek valosztasaban se az kotyavetjenek s raboknak el 

adasaban hanem ezek mint hirem nelkűl veghez mentek en se Egerszegen se kőrmőndőn 

egy rabot sem vettem nemis vehettem mert mikorra ala bocsatot meltosagos fo Generalis 

Battjanj Christof Uram eő Nagysága mar akkor az Vegekben mind el voltak adva egj 

leven azert az dolog ha kegyelmetek az eleit nalam nelkűl veghez vitte az utolyaban sem 

akarom avatnj magamat, a mi az szaz aranjat illeti kit ennekem az Egerszegiek attak 

mindenkor tartoznak az tiszteknek tized pinzel nem csak ők hanem mas veghazakbannis 

sőt igen nagy csorba eset az en ez irant valo accidentiamban mert tizen kilencz rabot vittek 

fel kőrmőndre azon kívül a partekanak a javat attulis ennekem tized jart volna ha otthon 

lettem volna meghis vettem volna kegyelmetek azert a mint az eleit kerte Isten hirevel 

vegerre en nem tartok semmi ellent benne ha mind kőzre adgyakis valami nyeresegh 

vagyon Isten tarcsa kegyelmeteket jo Egessegben datum Sabariae 17 Februarӱ 1684. 

 Kegyelmeteknek jo akaro Barattja Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Nemes es Vitezlő minden vegbeli s minden azokon kivűl levo Tisztviselő Uraimeknak es 

az egesz kozőnseges Vitezlő rendnek jo akaro Baratimnak eő kegyelmeknek adassek. 

 

Kívűl: 

Vice Generalis uram leuele az kotyauetye dolgárul die 17. Februarii 1684. 

 

 

                                                 
4 A No 33 009 jelezetszámú levelet Sibrik Sánodr írta Batthyány III. Kristófnak és nem értelmezhető Nagy 

Ferenc egyik levelének mellékleteként sem, ezért figyelmen kívül hagytam. 
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2. 

MOL P 1314 No 32 985 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak aӱanlom alazatos szolgalatomat Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod meltosagos levelét alazatossan vettem, melyben irja hogy az Kanisa 

ellen vetetett Végbelieket én biztatom aval hogy ne adgyák kőzre az el mult csatabéli 

nyereségbűl valo reszeket és a fejeben száz Aranyat vettem volna fől tűlők, valaki 

Nagyságodat ugy imformalta vétet benne, mert én soha sem tartoztattam nemis 

tartoztatom, emlékezhetik Nagyságod reá hogy mégh ott főn voltam Uyvarot 

Nagyságodnál, hogy Istenben el nyugott Lenti Kapitán Uramnak parancsolt Nagyságod, 

hogy a rabokat fől hozzák, s latvan a retenetes tekozlást a ki Kőrmenden esett nem 

cselekedtek, minek előte én ide jőttem már minden rabok s minden parteka el volt 

kottyavetyézve, azt Nagyságod magais tudgya hogy nem az én akaratombul volt sőt 

elenemre, azomban az Taborra parancsoltatott az vitezlő rend kőlcsegtelenek levén ugy 

oztoták fől, az kibűl az száz aranyat ennekem tized pénzben zokták, aztat nem más 

vegbeliek hanem csak az Egerszegiek, hogy pediglen én annak az el oztot el kőltőt 

pénznek ki szedeset magamra vadallyam, készteb leszek ki mennem Egerszegrűl, a mi a 

tized pénzt illeti, az Nagyságod űdvőzűlt Attya tőb akkori Végbeli tiztviselőkkel egyűtt 

rendelték az Tizteknek, ha minden kozre adatik az, az mi azon Csatanak alkalmatoságával 

nyereségh esett és kottyavettyére nem ment énis alő adhatom az tizedet, hogy pedigh nem 

én engedtem s anyval inkab nem parancsoltam az kottyavettyének el oztássát hanem az 

kőrmendi kottyavettyesek rendetlen cselekedeti, ladaknak fől nijtogatassj okozták, ki 

tetzik abbul hogy most masodik kottyavettyét hannak, és nemellyek nem tizedét vették 

annak az nyeresegnek hanem valamit akartak, ugj hogy kőrmend nem fö kottyavettyenek 

(:az mint Nagyságod meltoságossan jol rendőlte volt:) hanem fő distractionak hele volt 

ugy értem. Igy lévén azért a dologh se Nagyságod se más azén nyakamban nem vetheti azt 

hogy én ebben kottyavettyés tiztit és annak az kit mások őzve zuztak, zavartak 

rectificatiojat magamra végyem, a minemű levelét az vitezlő seregh ritis ennekem 

körmendrűl alá kűttem ide az seregnek mi valaztott adtak reá ők tudgyák, én Nagyságod 

engedelmes szolgaja vagyok de ebben a dologban semi vétkemet nem érzem nemis 

félhetek bűntetéstűl. Nagyságodnak alazatossan akartam tudtara adnom hogy tegnap 

Páson alul valo emberek jőttek hozzám, azt beszéllik, hogy az Töröknek mihent a ho el 
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megyen egy derekas csapast tenj valo szandekjok vagyon, az Uy fö vezér Landorfejervárá 

jőt mindenüt megh van parancsolva már az hadaknak hogy keszen legyenek, az Tatarsagh 

Dunantul Bácskában vagyon, az Eszéki hidon egy Törőköt sem bocsatnak alá, föllűl Pécs 

táján es azokon a Végeken vagyon hét, nyolcz ezerigh Törők igen megh szűkűlt mind 

lovaiknak mind magoknak életek, az buzanak kilaja hat forinton, ugy sem talalnj, az 

haidina harom forinton. kivanom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo 

egessegben Datum Egerszegh die 1 mensis Martӱ Anno 1684. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaja Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Ill ustrissimo ac Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Bottyan 

perpetuo in Nemet Uyvár Sacri Romani Imperӱ Equiti Sacrae Caesareae Regiaeque 

Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Cis Danubianarum Confiniorum Canisae 

oppositorum Supremo Generali et Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino Gratiosissimo. 

 

3. 

MOL P 1314 No 32 986 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatossaggal szolgalok Isten 

minden szerencsés jokkal álgya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod Méltoságos Levelét mellyet Olauazal Uram hozott alazatossan 

vettem, eő kegyelme kiuansaga szerint itt az rabokat Consignalta s tőb Veghellyekbenis 

mivel maga a rosz utak miát nem mehetet el iratott, ha ualahun tőbbek találkoznának, de 

mint hogy az Méltosagos Badensis Herczegh per specialem Commissionem az Kanisa 

ellen vetetett Veghazokban valo rabokat megh tartoztatta s eő Herczegségek keze Levén 

raita kértűk hogy adigh Légyen uarakozással migh tudtara adgyuk evel ment Lenti felé 

noha elégh kedvetlenségevel a vitezlő rendnek de ha onnand fol szabadulnak ugy kől leny 

a mint ő Főlsege parancsollya nem kétlem hogy az Herczegis az eő Fölsége 

parancsolattyábul arestalta. Ennékem egy rosznál tőb nincs már csak fát sem lesz kinek 

vágnij, csudalatos dologh hogy csak minket suitnal hiszen mi sem uoltunk vétkessebbek 

massoknál ugy legyen a mint Isten akarja. Kiuanom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat 

kedves jo Egessegben. Datum Egerszegh 27 Martӱ 1684. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaja Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Ill ustrissimo ac Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Bottyán 

perpetuo in Nemet Uyuár Sacri Romani Imperӱ Equiti Sacrae Caesareae Regiaeque 

Maiestatis Consiliario, Camerario Partium Regni Cis Danubianarum Confiniorum Canisae 

oppositorum Supremo Generali et Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino Gratiossissimo. 

 

4. 

MOL P 1314 No 32 987 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencses jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Nem kivánom Nagyságodat sok országos dolgai közöt terhelnem, a’ Végbéli 

Tisztek Leveleinek olvasásával, kiket tegnap estve hozának hozzám lamentalkodván 

mindenut, hogj készek volnának ugjan a’ Taborban valo szállásra eö Fősége s Nagyságtok 

parancsolattya szerint, de a’ Nemeth Vitezlö rend sohonnan egy szekeret sem enged nékik 

csinálny, most pediglen a’ minemü szűk üdö vagyon szeker, élés nélkűl bizony megh 

fogyatkozik a’ ki a’ Táborban mégyen, minemü dulást tesznek pediglen Generalis Leszli 

Uram eö Nagyságha hadai tudom Nagyságodnal már nyilvan vagjon, Szala Vármegye ma 

tellyesseggel el pusztult, Tar Josa Uram irja, hogj az Apatur vagjon vélek s Egerszegre is 

szándekoznak, de nem gondolhatnám hogy Egerszegre mennének, mert ott valoban jó 

lakások volt, Széchi Szigethi Hadnagj Uram mitt irjon, Nagyságodnak kűldőttem, 

kételkedem benne, hogy azok mind ugy volnának, a’ mint az a’ nyavalyás szegény Rab 

hallotta, megh mordul a’ Török kanisáért, mégh ez a’ nemet Vitezlö rend itt lesz rajtunk, 

én soha nem tudom hogi szalléthassuk ki a’ Végbelieket, s nem külömben a’ Vármegyeket 

is, noha ahoz nékem semmi gondom, de valóban nagy tribulatioban vagyunk 

közőnségessen, kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jó Egésségben. 

Datum Sabariae. Dje 22 Junӱ Anno 1684. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Batthyan, Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Eqiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario 
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Camerario Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo.  

  

Melléklet: 

Alazatos szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak min kegyelmes Uramnak, Isten 

szerencsis iokal algia Nagyságodat kivanom. 

 Nem akarám el mulatnom, hogy Nagyságodnak hirévé nem adnám, mivel szintégh 

Isten eő Szent Főlsége csak most hozá ki egi itt valo Haidunkat kanisárul, az melij iol tud 

Törökül beszillӱ Nagyságos Uram, hogӱ hallotta sokszor beszed közben, az Törököktül el 

küldöttek, hogi az végh Hazban adgianak segétseget nékik, arra azt felelták, adnak huszat 

vagi harminczat de tőbet nem mivel nekűnkis kől az segétsegh, az élésbűl pedigh annira 

megh fogatkoztak, hogi az regi hambárokat az kőleseket kezdettik megh, s azt eszik. az 

Télen az Bassa Agát el kűldőttek uolt az Tőrők Császárhoz, hogi ha megh szoréttyák űket, 

mit kőllessék cselekednӱ. azis csak azt felelte ha tarhattӱátok csak egi hetigis tarczátok, ha 

nem az előttis űdejek volt, hitre agiatok megh. most igen el fogiot az Hadam megh nem 

segéthetlek, iol értette tőrőkűl mind tűlök, most semi más olӱ hireim ninczenek az kirűl 

Nagyságodnak irnék, enél egeb. Kivánom Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat sokaigh io 

egessegben. Szechi Sziget. Die 20. Junӱ 1684. 

 Nagisagod alazatos szolgaia mégh ell Ferenczi Páll. Manu propria. 

 

P. S. Sehol sem ertette hogi az Töröknek Hada volna. 

 

Címzés: 

Tekéntetes es Nagyságos Gyöngyösӱ Nagy Ferencz Uramnak, eő Főlsege Dunán Innenseő 

Részeinek, Kanisa ellen vetett Vegh Hazának Vicze Generálissának en nekem 

mindenkoron kegielmes Uramnak eő Nagyságának adassék. 

 

5. 

MOL P 1314 No 32 988  

 

 Ill ustrissime Domine Comes, Domine colendissime. 

 Salutem et seruitiorum meorum demissam commendationem. Az Nagyságod 

méltoságos Leuelét nagy alázatossággal vettem, En ma is ujobban szorgalmatossan megh 
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parancsolván meghint az egész Vég házbelieknek, hogj mindgjárt ki szállyanak, és 

Nagyságodat hol létekrül tudositván, parancsolattyátul várjanak valamit el követhetek, 

semmit el nem mulatok ezéránt való kötelességemben. Az hirekrül való tudositását 

alazatossan vészem Nagyságodnak. Groff Széchi Peter Uram Emberének én Palatinus 

Uram eö Nagyságha leuelét is megh mutattam, az mellyben Nagyságodra dirigaltatik a’ 

Comando, s azt is megh mondottam, hogj hiszem a’ Vármegyek Hadait is Nagyságod 

fogja Commenderozny, azért nem velem, hogj az ö Nagyságha Intentioja véghez 

mehessen. En mindenekben alkalmaztatom a’ Nagyságtok parancsolattyához magamat. 

Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagjságodat kedves jo Egességben. Datum Sabariae Die 7 

Julӱ Anno 1684. 

 Ill ustrissimae Dominationis vestrae. Servus obligatissimus Franciscus Nagy. Manu 

propria. 

 

Címzés: 

Ill ustrissimo Domino Comiti Domino Adamo De Battyán, Perpetuo in Nemeth Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario etcetera. Domino Domino 

colendissimo. 

 

6. 

MOL P 1314 No 33 2025 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagj alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal aldgya megh Nagyságodat. 

 Im mitt irjon Széchi Szigeti Vajda Uram Nagyságodnak alázatossan fől küldőttem, 

Istennek légjen hála ezek mind jo hirek, nem tudom mit itél Nagyságod felőle, ha megh 

tartyáke azon várott a’ keresztyén hadak, mivel mezőben is talám kellenyi fogh 

szolgálattyok, gaj demoliallyak, való dologh, ha megh tarthatnák az Horváth országban 

való erupciok ellen, ha hihetne az Ember annak a’ föld népének ugi vélem találna elég 

Rátzságot benne a’ mellé valami Praesidiumot is, kőz hirrel hallyuk Lengyel ország felől a 

fö Vezérnek erre valo nyomakodását, kivált képpen a’ kanisaiak hirdetik, most más semmi 

ollyas uӱ hirem nincsen, kirül Nagyságodat tudositanám. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Egerszegh die 27 Julӱ 1684. 

                                                 
5 Az iratok rendezője a levelet tévesen az 1689. évi levelekhez sorolta. 
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 Nagyságodnak Alazatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Batthyan Perpetuo in Nemet 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

Németh Uyvár. 

 

Melléklet: 

 Nagycsagodat mint Kegyelmes Uramat az Isten jo szerencsekkel algya meg. 

 Most vettűk Balogh Gaspar Uram levelit az mellyben irja ő kegyelme hala Istennek 

io hireink vannak, ugy mond Viravicziat most az el mult vasarnap ugy mint 23 Julj meg 

nyertek a Törököktöl, nagjob oka [--] az megh vevése hogy az kénjerek el fogiot husok 

sem lévén különb az lo husnal. vizbul is keves juthatot nekik es az mint tudositva legiek 

nem czinalt keveseb [--] raita horvat [--] mell Horvat [--] Probajok mivel hogy az zazlokat 

az Törököktül kiket annak ellötte föl vertek el njerte kit az arkokra [--] volt ez ugy mind 

azon okokra valo nizve megattak magokat mellyre nizve kért ő kegyelme hogy 

Nagyságodnak hirive adgiuk, mivel ö kegyelme nem bizonyos benne ha vagjone 

Nagyságodnak tudtara a vagj nincz, azon is kér ö kegyelme hogy Nagyságodot Feher vari 

ötközetnek és a szegen magyarok el veszésének ha Nagyságod valami hirit hallotta hogy 

meg vertek volna őket, mellet ö kegyelme sem hiszen ne is adgya Isten hogy ugy volna, 

mellyre nizve kerem alazotossan Nagyságodot ne ne neheztjelen tudositanj kivanom tarcsa 

es éltesse Nagyságodot Isten sok szamu Esztendullik viragzo jo egessegben  Szecsi Sziget 

Die 26 Juli 1684. 

 Nagysága alazatos szolgajo meg ill szolgal Ferecz Pall. Manu Propria. 

 

Címzés: 

Tekentetes és Nagyságos Gyöngyösi Nagy Ferencz Uramnak ö Felsége Duna innensö 

Resseinek Kanisa ellen vetet vegh Hazainak Vice Generalisanak nekem minden koron jo 

kegyelmes Uramnak ő Nagyságának alazatossan adassek. 

Cito, cito, cito citissimo. 
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7. 

MOL P 1314 No 32 989 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencsés jokkal áldgja megh Nagyságodat. 

 En tegnap be vontatám magamat a’ Végházban, jollehet olly badgjot állapattal, 

hogj egy lépést sem tehetek, Azonban értem kapitány Uramnak irt Nagyságod 

parancsolattyábul, hogy e’ jővő Pénteken a’ Vitézlö Rendet ujobban ki szálléczuk olly 

hellyre, a’ honnad az houá kivántatik mehessenek, de mivel ha itt a’ Végek közőt lesznek, 

ne talántan egy eӱel föl verje öket a kanisai seregh, a’ mint hogy tegnap a’ Basa is be 

érkezet, ugy mondgyák feles Török jűt vele. ha pedigh tavul lesznek a’ csintalanságtul 

lehetetlen megh oltalmaznyi öket, ha azért Nagyságodnak ugy teczenék, javallanám csak 

maradna kiki a’ Végházban olly készen, hogy mihent Nagyságod Parancsolattyát 

vennénk, mindgyárt menne a’ hová kivántatik. Más olly hireink nincsenek, kitt 

Nagyságodnak tudtára adnyi méltonak itélenék. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jó Egésségben. Datum Egerszegh die 16 Julӱ Anno 1684. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro de Batthyán, Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum 

Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali, Sacrae Caesareae Regiaeque 

Maiestatis Consiliario, Camerario Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

8. 

MOL P 1314 No 32 990 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatossaggal szolgalok. 

 Isten minden szerencsés jokkal algya megh Nagyságodat Az mint Nagyságod 

parancsolta vala kapitanj Uramnak hogy nyelu fogni bocsássunk egynehanj Lovast el 

kűldőt uolt eö kegyelme de nem uolt semmi szerencsejek mivel ahova szandekoztak 

ualami malmokra más haiduk előb próbáltak naloknál azok egy Tőrőkőt vagtak ezekre 
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oztán feles Tőrők jűvén ki futva kőllőt előtők el gyünj más egyéb hirek most nincsenek a 

Bassa mint egy negyven vagy őtven magaual jőt be, oda alá ualo emberek beszéllík hogy a 

német és Horuath hadak Verőcze alat uolnanak még megh nem vették uolna, de fundalyak 

magokat micsoda erőségh azt Nagyságod tudgya én arra nem uoltam. kiuanom Isten tarcsa 

és éltesse Nagyságodat kedves jo egesegben. Datum Egerszegh 18 Julӱ 1684. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaja Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Botthyan Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario Partium Regni Hungariae cis Danubianarum Confiniorum Canisae oppositorum 

Supremo Generali et Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino 

Domino Gratiosissimo. 

 

9. 

MOL P 1314 No 32 991 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Egy megh hitt Emberünk érkezik ezen orában kanisárul, ki hozá hirét hogj 

bizonyos ot ben valo jó akaroitul értette uolna, hogj ma heted napja, miulta a’ Horváth 

országhi had Virviticza alatt vagyon, de nem lővi, és az Tatár Hám fia negjuen ezered 

magaual menne segétségére, de ebben ketséges vagyok, más Basát is mondottak néki 

lennyi SzigetVárott, ezek mind csak ijesztö hirek, de az bizonyos hogy élést felest vittek 

be, és hogj a’ Török Császár a’ kanisaiaknak adta volna valamennyi élést készéttetet volt 

az előbbenyi Fö Vezér Eszékre. Azt is beszéllé, hogj Milei Lászlo Pribék kiben ö mond 

megh valami kis keresztényseget lennyi, mondotta volna, hogj az uӱ Basa bizonyossan 

vagj maga vagj pediglen népe ki ütne probalnyi, ezt el hiszem, kiualtképpen ha az hadak 

megh indulnak, hogj a’ [--]varodáson megh ne látogassák a’ Végházokatt. Valami német 

Aszszonynak szabadulásában is fáradoz fül akart mennyi körmendre, de mivel most a’ 

Nagyságod hadai is induló félben vannak, nem bocsáttam fől, egjnéhány nap alat ha 

Nagyságodnak ellenére nem lészen, talám föl bocsáthatom Körmendigh, szivét az 

illyennek Ember nem tudhattya, talám nékünk is Kanisára is szolgál, nem akartam el 
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mulatnom, hogj Nagyságodnak tudtára ne adgyam. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo Egességben. Datum Egerszegh Die 18 Julӱ 1684. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro De Battyán Perpetuo in Németh 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

10. 

MOL P 1314 No 32 992 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagj alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Ma megh irtam Nagyságodnak, minémű hirt hoztak kanisárul, im azért Lentibül is 

a’ Fiam mitt ir Nagyságodnak alázatossan akarom tudtára adny, oda küldöttem volt 

valami marháknak restitutioja véget, ír hogj azokat job szerrel hozhassa el magáual, 

azonban Nagyságod méltoságos bölcs itéleti jobban penetállya, ha csak ӱjesztö hireké 

ezek, de én ugj vélekedem felöle, hogj Ratio belli dictallya itt a’ tumultus tételt, ha szinten 

derék kár nem eshetik is, hogj mind a’ kett Expeditioban lármát csinalhasson. kiuánom 

Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh Die 19 Julӱ 

1684. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro de Battyán, Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

Melléklet: 
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 Alazatos fiui engedelmesseggel valo szolgallatomat ajanlom Nagyságodnak Isten 

minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 

 Kotori Vajda Uram levelet veszem ezen oraban melyben irja hogy az kanisaiak 

bizonyossan muraj szombat tajara igyekeznek egy ket nap alat rablany az uj bassa 

szerencsejere en minden fele hirt attam a totsagra az Bagodiaknak visza attak marhajokat 

karokrulis contentaljak csak gyűjjenek ide hasonlokeppen az Sotoniaknak kivanom Isten 

tarcsa es eltesse Nagyságodat jo egessegben Datum Nempti 18 Julӱ 1684 

 Nagyságodnak alazatos engedelmes fia Nagy Sigmond. Manu propria. 

 

Címzés: 

Fili ac Magnifico Domino Francisco Nagy de Gyongyös Sacrae Caesareae Regiaeque 

Maiestatis Confiniorum Canisae oppositorum Vice Generali et [--] Egerszeg Supremo 

Capitaneo etcetera. Domino Parensi nihi colendissimo. 

 

11. 

MOL P 1314 No 32 993 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod Méltoságos Parancholattyát nagy alázatossággal vettem, mellynek 

Continentiaja szerint elirtam mind az egész Végekre, azon lészek, hogy fogjatkozás ne 

essék, hanem a’ megh irt napon és helyen jelen lehessenek. A Németh Adoban valo 

Restantiajokért Győr Váriak s Boldogh Aszszony faiak felessen voltak itten fogva illyen 

takaro űdőben azonkivül is mindenekbül ki pusztulván megh keues Gabonácskájokat be 

takarják ki bocsáttattam őket, talám nem vétettem véle. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo Egességben. Datum Egerszegh die 18. Julӱ 1684. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro de Battyán, Perpetuo in Németh 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 
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12. 

MOL P 1314 No 32 994 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod Méltoságos Leuelét uettem, mellyben parancsollya, hogy Szalavari 

Apatur Törvényérül informállyam, de Nagysághos Uram a’ citatio megh volt, a’ 

Convocatus Birák s Tisztviselök mind itt voltak, Seregh Deak Uramnak kellett volna az 

Actiot proponalnyi, azonban eö kegyelmet negyed nappal az előtt Győri Vice Generalis és 

fö Mustra Mester Uraimék Pápára hivatták, a’ nagy vizek miatt oda rekedet, nem jőhetet 

megh a’ Terminusra, igy kellet el mulnyi, noha megh izente mind Novak Uramtul, a’ ki 

által citaltattam, s mind pedigh Leuelében megh irta, hogy nem comparral, azt pedigh 

despictuose a’ mint Nagyságodnak relatiot tehetnek, ha parancsollya, emlétet Novák 

Ádám és Fáncsi István Uraimék, Az Actio, és az ellene föl tett panaszok Szombathellyt 

vannak, ha Nagyságodnak ellenére nem volna, edgyik nap föl rugaszkodnám, egy két 

napra, és Nagyságodnak föl küldeném, ha ugy teczenék föl küldhetné Nagyságod a’ 

Méltoságos Hadi Tanácsnak, tudom mindgyárt jöne parancsolattya. Kivánom Isten tarcsa 

és éltesse Nagyságodat kedues jo egessegben. Datum Egerszegh Die 20 Augusti 1684. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Batthyán Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

Német Uyvár. 

 

13. 

MOL P 1314 No 32 995 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 
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 Minémű injuriája légjen ezen Leuelem vivö itt való Lászlo Peter nevö Katonának 

Sárkány István Uramtul, s eö kegyelme Sánta Peti nevö szolgájátul, Nagyságodat kérem 

alázatossan, méltoztassék Hadnagj Uramtul informatiot vennyi, s megh parancsolnyi 

Sárkány Uramnak hogj ha mi igaz keresere vagjon azon szolgájának küldgye ide füstire, 

és (:a’ mint Leuelembenis ajánlottam eö kegyelmének:) satis factioja lészen bizonyossan, 

de ö kegyelme valamint hogj mindenekben csak a’ hatalmaskodást követi el, igj szintén 

ebbenis, állétván azt, hogj eö kegyelmének senki nem parancsol. Most semmi ollyas 

hireim nincsenek, mellyekrül Nagyságodat tudositanyi méltonak itélem, ha mi 

occurrentiak lésznek kötelességem szerint Nagyságodnak tudtára adnyi el nem mulatom. 

Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egességben. Datum Egerszegh die 

24 Auguszti 1684. 

 Nagyságodnak Alazatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro De Batthyán, Perpetuo in Német 

Uyuár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

14. 

MOL P 1314 No 32 996 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgia megh Nagyságodat. 

 Tegnap kűldöttem kett katonát Weszprimben, hogy bizonyost hirt hozzanak, miben 

légyen oda az állapat, kik ha megh érkeznek, Nagyságodat éjel nappal tudositom. A Dráva 

mellet fekűvő Táborbul mégh nem érkeztek megh, kanisánis vagyon bizonyos Emberem, 

kit holnapra várok, micsoda hirt fogh hoznyi Nagyságodnak alázatossan tudtára adnyi el 

nem mulatom. Tegnap irtam vala Nagyságodnak, hogy a’ Szalavári Apatur ellen valo 

Actiot és [--]lakat föl küldöm, azonban a’ melly katona a’ Leuelet vitte, itt találta hadnyi, 

azért im most föl kűldőttem Nagyságodnak, alázatossan kérvén Nagyságodat, véteknek ne 

tulajdonicsa. Szintén ezen orában vészem a’ Nagyságod Méltoságos Leuelét edgyűt a’ 

Patensekkel, kitt mindgiárt egy Zászlotartotul el küldöttem a’ Végekre, ide Egerszegre töb 
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nem jőtt megh három katonánál, a’ ki Nagyságodnak Leueleket hozot, s három betegh 

hajdunál, azok helyetis mindgiárt másokat kűldőttem, a’ Végházokban aligh van egi nap, 

hogy kemény bűntetessel iesztő parancsolatokat nem bocsáttam, s mentekis el, de megh 

azonban ugi hallom mások jőttek viszha. A mi a’ Tisztek dolgát illeti három kapitány volt 

oda ugy tudom mostis oda vannak, szegény Fancsi István megh irtam Nagyságodnak 

megh holt, nemis volt oda rendelve, csak maga jo akarattyábul ment, Széchény Győrgj 

Vramat igen betegen hozták haza mind vért hány, ha egésségben erősödik a’ mint irja 

parancsolat nélkűlis mindgiárt el megy. Sibrik Vramat helyette addigh jo lesz ha 

Nagyságod el parancsollya. Itt valo Hadnagy Gyenesi Gergelly Vramis kész el mennyi, de 

nagj fogiatkozásunkal lészen, mert a’ Fiam az én Companiambul valo Tisztekkel oda 

vagion, Vice kapitány Vramnak a’ Vice Hadnagia, nyomorult betegh, az Ober Vajdánk 

hasonloképpen. Nagy István vajda megh holt, Balogh Mihálly vajda oda vagion a’ 

Táborra. Gyenesi Vram Viceje Tőrjek Gergelly megh holt s néha kapitány Vramnakis ki 

kell menni, s ha valami dologh occurál, Nagyságod méltoságos itiletire hagyom, kit 

tudgyák valamire adhibealnyi, mostis eö kegyelmét kűldtem volt a’ Végekre ki hajtanyi a’ 

Táborrul viszha szőkőt népet, hanem a’ Szent Gróthi gyalogh zászlo Tarto Halász Márton, 

és a’ Széchi szigethi vajda jőttek haza, azoknak mindgiárt parancsoltam, hogy vagi magok 

vagi hasonlo Tisztek mennyenek helyettek, egieberant Gyenesӱ, ha Nagyságod továbis 

parancsollya el men‹…› Hertelendi Vramis bizony nem continuallya a’ Végházban valo 

lakást, talám egy ideigh eö kegyelménekis nem artana hazájanak szolgálnyi. Companiajok 

nem lesz ugian mindeniknek, hanem a’ mint irám Nagyságodnak Sibrik Vram Széchényi 

Győrgy Vramat migh megh giogyul suppertalhattya, Hertelendi Vram pedigh a’ Véghbeli 

Gyalognak gondgiát vislheti, valoban jo Vajda Ember az itt való, ki vélek vagion, keze 

lába lészen eö kegyelmének, mind azon által a’ mint Nagyságod fogh ezekben rendelést 

tennyi, a’ tévő lészek. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egessegben. 

Datum Egerszegh Dje 22 7bris Anno 1684. 

 Nagyságodank Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

  

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Batthyán, Perpetuo in Nemet 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 
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15. 

MOL P 1314 No 32 997 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Megh erkezének az estve a’ Drava melléki Táborra kűldöt katonaink, mitt irjanak 

Makar és Rauch kapitány Vraimék, Nagyságodnak föl küldöttem, jollehet emlétem Széchi 

szigeti Hadnagy vram azt irja, hogy mind erre a’ felre által költöztettek volna a’ Dráván, 

és Szigetváron föllyül fél mérföldel Istvánd nevű faluhoz szállottak, de ezek a’ katonak 

bizonyossan azt mondgyák, hogy az elöbbenyi helyben Barcsnál vannak, tul s innen a’ 

Dráván nagy erdőségben. A Dragonok pedigh az erdőn kívül egy darab sikon, élések 

vagyon, hanem szenábul s abrakbul fogyatkoznak. A három falubul Gözfárul, 

Boldogaszszonyfárul és Szent Lörinczrül közel hetvenigh valo veszet, kiket le vágtak, 

Aszony Embert s apro cseledet al vittek a’ Törökők. Henyében volt ezer Lovas, a’ ki oda 

föl járt mintegy két százigh való, kapornaki vajda Uram irja, hogy az ö szölejek főlőtis egy 

Dandarja volt, a’ mint hogy itt való vajda Uramat utánok bocsáttam volt, edgynéhány 

loval szinten Pölöskeeigh késertette, ha valamelly el maradt volna bennek, de egy nagy 

seregh hátul jaroban igen csuportossan késerte, sohonnan semmi hirt nem hoztak, a’ falusi 

Birakban meghis fogattam, a’ többit mind hivatom a’ merre föl jőtt. Egy itt valo Tizedes 

a’ szőlő hegyen lévén Dobolásokat, Sipolásokat mind jol hallotta, csak be sem jött, hanem 

másnap vasra verettem, ennek ugyan a’ ki Henyében volt nem árthatunk volna mi 

magunk, de ha valahonnan a’ mint sokszor végeztük, jőtt volna segétségűnk az utban a’ 

szorosokon viszha mentébenis megh üthettűk volna, én soha sem tudom mitt erez ez a’ 

Magyar nemzet, hogy illyen engedetlen és semmi joban nem concural, hiszem a’ ki oda 

föl volt rabloja Boldog Aszszonyfánál Vasvár, Mihállyfalva, Baltavár mind csak körül 

voltak az Egervári Lővésekre ott értek volna könnyen, elis voltak széllyelve, ha azt megh 

inditottak volna, ez a’ Dandarjais mindgyárt el reműlt volna, s az Isten megh áldot volna, 

de sohonnan senki egy Lélek sem comparealt, meghint el jőn evvel a’ hold világgal, irtam 

minden fele hogy harmad napigh valo elessel gyüllyenek egy közhellyre Sagodhoz, megh 

eddigh senki sem jőtt, aztis nem tudom megh cseleksziké vagy nem. Most Nagysághos 

vram kanisán sok Török vagyon, a’ megh vett apro Végházokbul mind inkáb oda 

gyülekezet, hihető hogy kaposi Törökis volt pedigh velek, mert a’ Sándor haziak Iszpaiaia 

megh parancsolta alá mentében a’ Jobbagyinak, hogy az el vitt lovakért mindgyárt 
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mennyenek, mert ha későn járnak, más helyben való Törökök el viszik, nem tudgya ki 

keresnyi. a parasztságotis harmad napigh tartották ben kanisán, migh ide jártak, örömöst 

mindent cselekedném, de innenis a’ kenyér szüksége ki széllyeszti a’ katonát, igassággal 

irom Nagyságodnak, mind gyaloggal lovassal nem voltam hetven őtt Emberrel a’ kivel 

reájok mehettűnk volna. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo 

egessegben. Datum Egerszegh Die 27 7bris 1684. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Batthyán, Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

16. 

MOL P 1314 No 32 998 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod Méltoságos Leuelét alázatossan vettem, mellyben parancsollya 

vékony teczésűnketis tudtára adnánk az szegénységnek megh maradása felől; ugy látom 

Nagysághos Vram hogy e tájan magok providealnak magoknak, némellyek securus 

hellyre kőltőzvén, némellyek pedigh a’ mint lehet kedvet keresnek a’ Poganysagnál, 

gabonát nem vihetnek, mert magoknak sincs, Nagyságod parancsolattya szerint 

tilalmazzukis, hanem az egy Császár adoját praestallyak, Ezen a’ mostani rablásonis igen 

megh rémülvén. Gondolkodtam ugy rola, hogy evvel a’ holdvilággal mégh egy probát 

fogh tennyi a’ Török, el nem bocsátván az idegen Törökőtis magátul, hivattam vala ide 

Sagodban ki hozzánk csak kett Taraczk lövésnyi, az körül valo népet, de ma hozák hirét 

Rajkrul hogy mégh ott kett fele szakattak, és egy része által ment a’ bozoton, egy része 

pedigh az egyenes uton kanisára, hihetőis hogy nem csak kanisai Török volt, mert Szent 

Grotiaknak kapornakiaknak mindenűt leseket hánt, hogy ne conjugalhassák magokat 

velűnk, azonkivül valamelly falukrul a’ hirt be hozhatták volna, hol negyven hol ötven 

lovast hagyot, maga a’ Basa személlye szerint Henyén volt Dondárban. Apatibul és 
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Henyérül be hozhattak volna az hirt, mellyek nem meszsze ide, vannak olly titkos uttyai 

elöbbenyi szokások szerint, magokis egy mást vádolyák, a’ kik vetkeseknek találtattak, 

fogságban véttettem. Szegény Tarrodit Isten csudalatosképpen ki szabaditotta a’ külsö 

Sanczban addigh ittak a’ Törökök vele, maga a’ Basa Aga Eöcseis, el részegedvén, ő 

szegény ki ásta magát s el jőtt. Némelly ide valo katonak Beszprim tajára voltak, azon 

allulis alsó Eőrsigh, valami probát akartak arra tennyi, de az esős űdő nem engedvén, azt 

hozák hirűl, hogy a’ magyar Vitézlő nép, föl verte volna a’ Fejervár táján lévő gyűlt 

törökőt, harmincz zászlót nyertek, ezt ugj irom Nagyságodnak, a’ mint ők beszéllik tudom 

bizonyossab hire ment eddigh Nagyságodnak felőle. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedues jo egességben. datum Egerszegh die 28 7bris Anno 1684. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Batthyán, Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

17. 

MOL P 1314 No 32 999 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod Méltoságos Parancsolattya szerint a’ Táborra való készűlet felől 

minden Végházokra irtam, az itt valóknak in originali az Nagyságod parancsolattyát megh 

olvastam, rendelléstis tévén kőzőttek, minémű fogyatkozot állapotyukrul 

panaszolkodgyanak, Nagyságodnak magokis megh akarják irnya, ellent nem tarthatok 

benne, a’ bizony dologh, Méltoságos Nagysághos Vram, hogy ezennel ezen a’ főldőn 

aranyat hordozzon bár az Ember, mégh sem talál buzát vennyi, ugy el hordtak, és 

dragitották a’ Pápai, és a’ tájára valo kereskedők, mégh a’ hajdénát megh sem aratták 

mindenűt, már réghen kett forintot hannak le kőbliért, a’ szegénységh csak azértis el 

adgya, hogy kőnnyebben el buidoshassék, azok el pusztulván, annak utánna a’ Végekis 

utanna mennek, mert itt a’ Végek körűl tellyességgel nem termet Gabona, igen méltonak 
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itélném, ha megh tiltanék ha Nagyságodnakis ugy teczik, én alkalmaztatom 

Parancsolattyához maghamat. ket rendbélei consideratiom vagyon benne, Nagyságod 

meltoságos bőlcs elméjevel jobban fől talallya, ha megh nem tiltyuk, s Német Vitézlő 

Rend jűn ide Quartélyra (:Pápai Vice kapitány és Vice Ispány Vram semmit sem ira 

Leuelemre, a’ Táborban vagjon:) ruinaltatik ez a’ föld, és utolso pusztulásra jűt, ha pedigh 

megh tiltyuk, nem lészene az ö Fölsége Budai Táborának ellenére? noha bizonyossan csak 

a’ kereskedők tőltőznek a’ hasznával, de lesz olly rosz Ember, maga interessét nézvén 

benne, hogy jobban mennének a’ Táborra, ha itt megh nem tiltották volna. Ezeket 

Nagyságod jobban érti nálomnál, ugy disponallyon, a’ mint teczik talám nem is viszik a’ 

Tábor szűkségére, hiszem Német országban olcsob a búza, Sopronban e’ minap hogy 

voltam, éppen Stokeraubul hoztak, csak affelé czipo sütök kereskednek vele, kik 

meghinten be szedik jövendö drágaságra. Nagy Sigmond elég nyavalyásul vagyon, az 

Instalatotiat im Nagyságodnak fől kűldőttem, ha méltoztatik parancsolnyii felőle, 

egessége jobbül, be viszem, vagy be kűldőm, Tiszteket kiket parancsol Nagyságod a’ 

Táborra, mélto volna idején tudni, mert a’ kik oda voltak, ki betegh ki megh holt. Sibrik 

Sandor Vram, Hertelendi Sigmond, Novak Ádám Vraimék el mehetnek. Vajdák Szent 

Grotrul, innend, Széchi Szigetbűl, az előbbenyis hamar el jőtt onnan megh betegedvén, 

mindazonáltal ha Nagyságod másképpen rendeli, atévő lészek. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedves jo egességben. Datum Egerszegh Die 15. Octobris Anno 

1684. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Batthyán, Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae, Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

Kívül: 

Az Gabona el tiltás uégett Uice Generális Vram Leuele. 
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18. 

MOL P 1314 No 33 000 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgalok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Ket rendbéli Méltoságos Leuelét Nagyságodnak egyszersmind alázatossan vettem, 

az utolsoban parancsollya Nagyságod, hogy a’ Vitézlő Rendet mindgyárt megh inditsuk. 

Tisztek pedigh kik mennyenek vele, a’ kiket én gondoltam oda alkalmatossoknak lennyi, 

Nagyságodnak alázatossan megh irtam, vélem hogy eddigh kezéhez ment Nagyságodnak 

azon Leuelem; mivel pedigh Sibrik Sándor, és Hertelendi Sigmond vraimék a’ Végházban 

ben nincsenek meltoztassék Nagyságod megh parancsolnyi, hogy be jőjenek, s a’ Vitézlő 

Rendel innéd indulhassanak megh, mert ne talantan mint fejetlen láb indulván, az utban 

valami alkalmatlanságot és csintalanságot cselekedgyenek, a’ mint Nagyságod ezen 

kapornaki vajda vram Leuelébül kegyelmessen meghérti, hogy alkalmatlanságh nélkűl 

nem lészen, ha ö kegyelmek velek nem lesznek. Kivánom Isten tarcsa és éltesseb 

Nagyságodat kedves jo egességben. Datum Egerszegh. Die 16. Octobris Anno 1684. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Batthyán, Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae, Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

Német Uyvár. 

 

19. 

MOL P 1314 No 33 001 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Tegnap előtt hozák hírét, hogy a’ Lenti Strása Mester ment volna itt el az Falukon 

a’ Budai Táborrul jővén (:valami lovai vesztek volt el, azért maradt ott:) beszéllette volna, 
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hogy egy bástyában és a’ Mátyás Király házában a’ németek be mentek, de mivel a’ 

semmire kellő Ember ide be nem jűt, nem examinálhattam, Nagyságodnak nem akartam 

bizontalant irnom, hanem most érkezék egy Emberséges okos katonánk Páparul, ki által 

izente Thuri Farkas Vram, hogy az emlétet Mátyás Király várának Szent Gellérd hegye 

felől a’ minémű bástyája volt, fől vettették, sok Törők veszedelmével, ostromnak menvén 

a’ maradék Törökséget a’ bástyárul le verték, néki felesedvén a’ Török a’ nemetet ki tolta, 

ujob segétsége jövén a’ Németnek, mégis a’ Töröket hátra tolták, és sokat megh öltek 

bennek, Concurralván más bástyákrulis a’ Töröknek segétsége meghint a’ Németet 

kénszeritették hátra mennyi, ugy mindazon által, hogy a’ Postot csak a’ bástya mellet 

locálták, s impatronálták a’ Tőrés mellet magokat, és nagy reménségek vagyon, hogy Isten 

rövid nap kezekben adgya, mind lővéssel mind tüzes szerszámokkal mégh eddigh ollyan 

sürü operatiokat nem tették mint máskor most, talám Nagyságod már jobban is hallotta, 

mindazon által nem akartam el mulatnom, hogy Nagyságodnak tudtára ne adnám, adgya 

az Vr Isten, rövid nap hallyuk örvendetes hirét (:mivel a’ lovasnak igen nehez ot élnyi, ha 

őt száz Végbeli gyalogh volna tőb hasznát vehetnék.) Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Egerszegh. Die 17. Octobris 1684. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Csak Kapitány Vramékat parancsollya Nagyságod a’ Vitézlö rendet mindgyárt el 

inditom. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Batthyán, Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae, Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

20. 

MOL P 1314 No 33 002 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya meg Nagyságodat, En it készen léuén az 

Taborra rendeltetet néppel, el várom Sibrik Uramat, ugy hogy erkezvén eő kegyelme, 
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holnap Isten hírével meg indulhassanak, az Muramelléki Vitézlő rendetis minden orában 

várom, gondolom azok sem fognak késnyi, hanem szintén most érkezék ollyan hirem, 

hogy az kanisaiak igen keszűlnek, és valahova lesz, ki csapnak ha Nagyságod méltonak 

itéli talám edgyütt léven nem ártona egy két nap olly helt meg varnunk szandékát, ugya 

fordulhat Isten szerencsétis adhatna, Nagyságodnakis mentsége lehetne Sibrik Uram által, 

hogy illyen szűkségért tartoztatta egy két nap a népet. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves io egésségben. Datum Egerszeg 25 8bris 1684. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Christophoro De Batthyan Perpetuo in Német 

Uy Vár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Partium Regni Hungariae cis Danubianarum et 

Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo, Sacrae Caesareae 

Regiaeque Maiestatis Consiliario et Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

21. 

MOL P 1314 No 33 003 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossaggal szolgálok. Isten 

minden szerencsés iokkal áldgya meg Nagyságodat. 

 Az Nagyságod méltoságos 28 praesentis emanaltot levelet nagy alázatossaggal 

vettem, magamis meg gondoluán azt, hogy az Vitezlő rendnek indulása kesedelmet nem 

szenued, mihent Sibrik Uram erkezet mindgyárt el inditottam az it valokat, Taar Josa 

Uramat es a Fiamat mind azon beteges allapottalis noha alig tolták fel a Lora, el bocsáltom 

uelek, hogy relatiot tehessenek, mintegy menyin indulnak meg mustralván őket, magamis 

a Nagyságod parancsolattya szerint őrőmest el mentem volna, de miuel az Muramelléki 

Végházakbul nem érkeztek, gondoltam hogy soha ki nem mozdittya más ha magam 

tavozom innen Nagyságod méltoságos feiét nem kartam fajditanom, és busulásra 

inditanom, minemű leveleket irtak, Szécsi Szigetbül és Lentibűl, hogy keszebbek inkab el 

ueszni, hogy sem mind el mennyi sok igaz és hamis okokatis adván, ugy kűldőttem 

Gyenesi Gergel Hadnagy Uramatis oda olly kemény leuelet iruan reáiok, hogy kegyelmes 

Uramnak eő Főlségének nem szolgaia, hanem pártos és ueszedelemnek fia leszen el van 

rendelue és ha el nem megyen Nagyságodis halállal bűnteti őket, ittis a kik félre vettek 
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magokat Feleségeket, gyermekeket, hányattam a Tőmlőczben, ugy haitottam ki, kapornaki 

kapitány Uramis a szerint lamentalkodik, de meg irtam valamenyid magával lehet csak ki 

mozdullyon, az ithon maradottak érdemek szerint bűntetődnek azok ugy uelem, meg 

egyeztek az it ualokkal. A Nagyságod kemenj és Instrictio szerint kűldőt levelét, mindenűt 

meg oluastattam ha egyűtt lesznek, meg uiobban meg oluastatni parancsoltam. a Tőrők 

készűletinek pedig, az effectusát includált Szalavári zászlo Tarto levelébűl megértheti 

Nagyságod, ez eránt mit fog parancsolnyi, a tévő leszek, áll méltoságos bőlcs itéletin, én 

másképpen nem segithetek nékik, csak az egy biztatassal, a Pölöskeiek uálasztot sem attak 

a Nagyságod leuelere nekem, penig kesz boszszuság csak a mit irnak, ha oda kűldők fel 

vonyák a kaput, mind a Bozodba szöknek haiokon, már raitam tőrtént, ide penig még 

porért sem mernek bé gyűnyi, hanem parolat s hitet kivánnak, az Isten ne atta volna, hogy 

sohais oda epithettek volna, mert semmi hasznunkra, de ualoba nagy kárunkra vannak, 

Horuát Miklosis, mit irion, mind a Nagyságod levelére, kit in paribus szegeny Rumj 

Laszlo obligatioiáiával edgyűtt, meg kűldőttem n‹…› s mind az enyimre, én 

Nagyságodnak fől kűldőttem, ezek ha más ‹…›lna csak egy halomba ualo vágást 

erdemlenének a ‹…›ögöttis csak disciplina nem leszen addig, míg exemplum nem 

‹…›ltatik de törventelenül lelkemre nem vehetem Vicze Ispánok nincsenek, a Vár Megye 

Birái nem szolnak miriminalibus hozza, Vicze Ispán nélkűl, ezért iárt volt ot az elmém 

hogy Hadi Biro ‹…›áltassék mas modis pro hic et nunc míg az meg lészen, ne‹…›enne, 

hanem ha a’ Nagyságod kemeny edjictuma, lészen tőrvény, ‹…› levelében valami Bőcze 

Benedek nevű, Tolvainak meg‹foga›tása, és fől kűldése felől parancsolt vala Nagyságod, 

soha nem tudok végére mennyi, hol lakik, hova valo, és micsoda ember legyen, kapitány 

Uram sem tud semmit felőle mondani, szaboszík hogy nemis bocsattatta, nemis ismeri, ha 

Nagyságod meltoztatík egy kevesse declaralnyi parancsolattyához alkalmaztatom 

magamat. Kivánom Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat io egésségben. Datum Egerszeg 

Die 29 8bris 1684. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Battyán Perpetuo In Németh 

Uy Vár, Sacri, Romani, Imperii, Equiti, Sacrae Caesareae, Regiaeque Maiestatis, 

Consiliario, Camerario Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque 

Canisae Oppositorum Supremo Generali Pincernarum Regalium Per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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22. 

MOL P 1314 No 33 004 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossaggal szolgálok. Isten 

minden szerencsés iokkal áldgya meg Nagyságodat. 

 Taar Josa Uramnak irt Nagyságod méltoságos leuelet ö kegyelme meg nem 

érkezvén még a Hadaktul, fől szakasztottam titkos utakonis szorgalmatossan érette lészek 

a Nagyságod parancsolattyát effectualhassam eő kegyelménekis szolgálhassak, szintén 

most kűldők két bőcsűletes Tiszt Viselőt a Muramellyeki Végházakban kik által 

Inquiraltatok, hogy kik legyenek az okai hogy sem a Nagyságod meltoságos 

parancsolattyát, sem az en [--] sokszor valo requisitiomat nem respectalván, csak most 

mennek dulva fosztva a Falukon, az oda valo Hadak, a Rába mellé véuén penig uttyokat, 

egynéhány merfőldet kerűlnek, holot mind leuelem által, mind it valo Hadnagy Uram által 

meg parancsoltam hogy ere gyűűenek, s innen egyenessen a hagyot helyre eő 

kegyelmeknek kezekben adtam mindgyárt a Nagyságod leuelet hogy ottis a Végházakban 

szorgalmatossan tudakozzák, ha valami hirt hallonak felőle meg teréseben szivessen 

faradozom. Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat io egésségben. Datum Egerszeg Die 2 

9bris 1684. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Battyán, Perpetuo in Nemet Uy 

Vár, Sacri, Romani, Imperӱ, Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis, Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali Pincernarum Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

23. 

MOL P 1314 No 33 005 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencsés iokkal aldgya meg Nagyságodat. 
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 Tar Josa Uram Nagy Sigmondal edgyütt meg érkezének vasárnap a szala melléki 

Hadakat Sibrik Urammal edgyütt el bocsátták, a mikor ezeket ki inditottuk innen, a 

Nagyságod parancsolattya szerint eshetet volna indulások. de sokáig keletvéb 

várakoznyok a Muramelleki Végh Házbeliekre, midőn hallották a Kemenyes alyára valo 

meneteleket, ugy inditották ezeketis meg, kit mind a Nagyságod parancsolattya s mind az 

én izenetem és sok irásim ellen cselekedtek, mellyért elis küttem inquiralnyi, ezeknek 

számokat a kik innen mentek, meg hozták eö kegyelmek, minden orában várom Lenti 

taiarulis edgyüt Nagyságodnak mindgyárt fől kűldőm, ha oda nem értekis eddig Budához 

ugy gondolnám Esztergamig el mehettek, meg leuen hagyua Sibrik Uramnak, hogy a hol 

hireket hall‹…›kat; Parancsolt volt Nagyságod hogy mind ‹…› száma felől tudosicsam, a 

Magyar Végh‹…› Generalissága alat vannak, Tőrők Rab nincs ‹…› kettő, szegén raboke, 

Szalavárot az Apaturnak kettő, itt egy nyomorult szegén rabe volt, mellyet Gogán Falviak 

meg őltek, a kezeseken maradt a sarcza, vélem ennek kel fől szabaditanyi, Légrádrúl nem 

gyűt még meg levelem, a Tőrők Végházakban penig Kaposbul még választom nem győt, 

Kanisárul az szegén Rabok mit irianak Nagyságodnak kűltem, szoval azt izentek, hogy 

mindenestűl kevesseb őtőd fél száznál a ki Rabság Kanisan van, mihelt érkezik Kaposrulis 

hirem, mindgyárt fől kűldőm Nagyságodnak; Végére akarván menni, hogy a Tőrők 

miképpen ment be Szala Vár alá, (: mivel nem kicsiny veszedelembe volt az a Végház:) 

irtam volt a Zászlo Tartonak hogy tudosicson, mit irion im Nagyságodnak fől kűldőttem, 

azomban Szalaváriakis léven nálam, szorgalmatossan investigáltam, azt beszéllik hogy 

Szala Vári Kapitány Uram Ország utyát csinált ot be az Tőrők partrul, mind maga szamára 

Marhákot haitatván be, mind másoknak a Vám keduéért meg engedvén, melly a régi 

kapitányok ideiében, élete s marháia el veszte alat tilalmasztatot,, azon mentek be a 

Tőrőkők épen a Palankig az Istaloiokatis fől verték, Miheieket az Bozodba hánták, a Basa 

személy szerint tizen hat zászloval Szabadnál volt, meg ítélheti Nagyságod, micsoda 

hasznos épűletet tett emlitet Szalavári Apat Uram, épen akkor egy csoport Haidu volt 

Bakonakon Szalavárbul az Isten oltalmazta a Várot, VirViticza felé fársángol ő kegyelme 

parancsolat nélkűl s maid meg adgyuk it az árrat, igen mélto Nagyságodnak io 

confideratioban ‹…› dolgokis a tőbbivel edgyűtt meg irt Apat Uram részérűl ‹…› 

Nagyságod gratiauabul be kűldőttem volna eddig Lentiben‹…›any lako helye, mind ot s 

mind Lyndvan meg éget, csak egy helig sem tud hol laknyi, ez előtis az főldős Urak Tiszt 

Viselei epitettik, Nagyságodat alázatossan kérnem, méltoztatnek kelez Mihálly Fiscalis 

Lengyel István Palatinus Uram Tisztartoinak irnya, had csináltatnák meg szokás szerint, 

más egyeb hirt most Nagyságodnak nem írhatok, hanem Tar Josa Uramat, Generál Leszli 
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Uram hivatá, az téli quartél véget, azt találtuk benne, hogy parancsolatyát meg ne vesse, 

hanem el menyen, azonban miuel ő kegyelme csak egy ember, egyebben nem 

basáskodhatik, hanem ennek a főldnek pusztaságát representalhatya, Kivánom Isten tarcsa 

és éltesse Nagyságod kedves io egésségben Datum Egerszeg Die 7 9bris 1684. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Battyán, Perpetuo in Német Uy 

Vár, Sacri, Romani, Imperӱ, Equiti, Sacrae, Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

24. 

MOL P 1314 No 33 006 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencsés iokkal áldgya meg Nagyságodat. 

 Meg érkezének Lenti Táiárulis az inquisitio véget el kűldőt Uraimék, kapitány 

Uramis az minémű laistromot hozot, az inquisitioval edgyűtt Nagyságodnak fől 

kűldőttem, meg parancsolván minden Végházakban hogy valakik el voltak rendelve, és 

ithon maradtak, fogdozzák mindenüt, s kűldgyék Nagyságod fogságába, a szerint az it 

valokonis el kővetem, iol lehet kapitány Uram ollyan relatiot tet, hogy az it valokban talált 

egynyéhányat elő, már visza térven uttyában, ugy hogy a Loasnak kettő heánál tőbbet nem 

iránzot, kitis supplealtak az Tisztviselők, mindazonáltal ha csak egy találkozikis, fogságba 

fől kűldőm; Ezen orában hozák Béri kapitány Uram levelét, ki azt iria, hogy Keszthelyre 

valami Dunai Hajduk érkeztek kik olly hirt hoztak, hogy az Mohács mezein feles Tőrők és 

Tatár takarodot volna fől, a kanisaiak is keszűlnek, a mint hogy mostis vannak oda 

bennek, az Olaibékis oda van, ha mit tőbbet értek Nagyságodat alázatossan tudositanyi el 

nem mulatom. csak szinten most hozák Nagyságod leveletis, melyben engedelmet ad 

kimenetelemre s parancsollya hogy főlis menyek Uy Várra, a tévő lészek. Kivánom Isten 

tarcsa és eltesse Nagyságodat io egessegben Datum Egerszegh Die 9 9bris 1684. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Battyán, Perpetuo in Német Uy 

Vár, Sacri, Romani, Imperii, Equiti, Sacrae, Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum, Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

25. 

MOL P 1314 No 33 007 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencsés iokkal áldgya meg Nagyságodat. 

 Kapornaki Vaida Uram levellét vettem csak szinten most, mellyben iria hogy 

bizonyos emberei gyöttek kanisárul, kiknek a Tőrők azt mondotta, hogy ha hallyátok hogy 

Budát meg vették csak fussatok merre futhattok, azonban felessen el mentek kanisaiak 

hihető a Táborra, nekemis ugy hozták azt hirűl, Szent Groti kapitány Uram azt iria, hogy 

kesztheliek gyűttek meg, kikis azt beszellik hogy, Beszpremi Horvát Péter Uramat 

kűldőttő volt a Méltoságos Herczeg a Tőrők Tabort kémlenyi, eszre vévén a Tőrőkők, 

felesset le vágtak bennek, maga Horvát Péter kevessed magával szaladot, most más hireim 

nincsenek, kikrűl Nagyságodat tudosithattnam. Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat io 

egességben Datum Egerszeg Die 10 9bris 1684. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Battyán, Perpetuo in Német Uy 

Vár, Sacrae, Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Sacri, Romani, 

Imperӱ, Equiti, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum, Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 
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26. 

MOL P 1314 No 33 008 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencses iokkal áldgya meg Nagyságodat. 

 Mit irion Sibrik Sandor Uram im Nagyságodnak fől kűldőttem, még az ide valok 

meg nem érkeztek, mi lesz ennek a vége, talán correspondeal a meltoságos Hadi Tanács 

levelének pariával, kit Nagyságod nekem küldöt vala, még Tar Josa Uram nem érkezet. 

Kivánom Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat io egésségben. Datum Egerszeg Die 11 9bris 

1684. 

 Nagyságodnak alazatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Battyán Perpetuo in Nemet Uy 

Vár, Sacri Romani, Imperii Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

Kívül: 

Sibrik Sándor Uram két levele vagyon includálva benne Pápai Vice Kapitány Uram 

levelével egyűtt. 

 

1. Melléklet: 

Szolgalok mint Uramnak io akaro szogor Uramnak. 

 Im sinten ezen oraban erkezém Vissa kolletet [--], mivel mind Draskovicz Uram ö 

Nagiczaga hadai, mind szinten papaivár is visha térvén komarombúl én aval nem 

gondolvan ujvár helben akartam mennj Beszeredy papai kapitan Uram levele érkezvén 

hogj csak meg [--], mivel az eges ü Folsege armadaia el[--] mar alola megh az el mult 

pinteken lengyeleket és magiarokat kulték el elszokin is allola azt bizon ot hattak io Budat 

mi forman miként azt megh nem tudom irna kegielmednek aztis szogor Uram én az mi 

keves népet allam adot Tar Jiosa Uram ketto hean vissza hoztam egikét el temettuk, 

masikat papan hattuk a szok ros rendetlen és szo fogadatlanszagokert Isten oion mind 
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engem mind sz[--] mas emberseges Tizt Viselot il gaz szo fogadatlan néppel jarny aggion 

az Isten ellöt, [--]mat rulok az ki rea szoktata [--] én lehetetlen volt hogi én megh 

szablashattam volna oket ennis ma holnap it levén föl megiek Fo Generalis Urunkkal 

azonban tudosithatia kedielmed kivanvan Istentul hogi szokaig kedves io egessegj szok 

estendeig Datum Die 10 Kegielmed szolgalo szogora Sibrik Sandor 

 

P. S. bocsanatot varok hogi il fustos papirosra kolletet irnom kegielmednek. 

Mivel az kemendj Eke[--]szanak nem volt kal ha[--] hol  megh oltalmazhatta volna az 

kegielmed udvallaszara magam mentem volna de bizon felek hogj a hon az nemetek megh 

ne [--]lok karomat lovaimis farat allapottal vadnak [--] valo [--]stul 

 

Címzés: 

Tekintetes és Nagyczagos Gongosi Nagy Ferencz Uramnak Kanisa ellen vetet vegj 

hazoknak Generalissanak, nekem kedves Uramnak szogoromnak adassek. 

 

2. Melléklet 

 Szolgalok Kegyelmednek mint kedves Battyam Uramnak. Isten kivanta sok jokkal 

aldgya megh Kegyelmedet. 

 Tegnap elöt hogy kegyelmed innend Patyi Urammal el ment hazamtul sok rendbeli 

panasz erkezek az kegyelmed katonairra, mind tegnap mind tegnap elöt minemü fosztasok 

estenek itt a’ Veghaz elöt, nem vitez Emberekhez valo dologh volt, nem velem hogy 

Kegyelmeteknek hireve let volna, jol adta Isten hogy a’ Vitezlö rend itthon nem talalt 

lenni, lehetettlen hogy ennyihany Ember halal nem este volna, ennyihany rendbeli 

embereket itt a’ veghaz alat megh fosztottak, kegyetlenül meghis vertek öket, Eszterház 

Mihályne aszonyom Embereitis itt a’ kertek elöt megh fosztottak, huszonnegy huszon ött 

forentara erteket vettek eltölök, masokkalis hasonlot cselekedtek, ennyihany tehen fele 

marhatis vittek el, szinten ugy bántak velünk mint ha csak falu nem Vegház let volna ezen 

helyük kettei katonat ittben megh szoridtattam az el vont partekaval, szürök, ködmen nala 

leven az egyik katonanal, hogy fogatnyi akartam, a’ tarsa szablyát rantvan Fesztetics Uram 

haza alat csak le nem vagta egyik Emberemet a’ mellyet itt leis vontak a’ lovarul, megh 

fogatvan a’ tömlöczre vittettem, holnap vagy holnap utan mint uton allo tolvai, s foszto 

Emberre Törvenytis lattatok, az tarsa a’ veghaz kapuján ki szaladot a’ kinel az el vont 

parteka volt, nemellyek itt közülök megh reszegedven, a’ kapukon sok alkalmatlansagokat 

el köettek nem tanacslom, hogy töbször cselekedgyek bizony megh nyityak és szabjak 
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őket, ugy ertem Csikvándonis sok alkalmatlansagot cselekedtek, kerem kegyelmedet 

remediallya, és az el vont joszágot ki keresnyi ne neheztellye, nem ketlem hogy 

kegyelmed kemenyen fogh a’ dologban el járnyi, es a’ szegenyseghnekis kárát meg foghja 

teriteni. 

 Akaram Kegyelmeteknek azt is tuttara adnom az itt valo Vitezlö rend ma haza 

erkezek a’ kiket Buda fele ereztettem vala, es a’ ki katonaink Buda alat voltak azokis, 

megh erkeztek az egesz Nemeth, Horvath es Magyar Armada mind el jottek. Buda alol 

minden nemü munitioval, ez bizonyos leven bizvást Kegyelmetek viszha mehet, mind 

ezeket akaram Kegyelmeteknek tudtara adnom. Tarcsa es eltesse Isten kegyelmeteket jo 

egesseghben. Datum Pap dje 6 9bris 1684. 

 Kegyelmednek igaz jo akaro Attyafia szolgaja Bezeredi Istvan. Manu propria. 

 

Címzés: 

Nemzetes vitezlö Sibrik Sandor Uramnak, Kegyelmes Király Urunk eö Felseghe Kemendi 

Fő Kapitanyanak etcetera. nekem joakaro Battyam Uramnak eö Kegyelmének adassek. 

 

27. 

MOL P 1314 No 33 010 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencsés iokkal aldia meg Nagyságodat. 

 Mind eddigis iol lehet Nagyságod kegyelmessen meg engedte vala fől 

menetelemet, és hogy Nagyságod udvarlásárais menjek parancsolta, nem tudvan el 

igazodnom ebben az Uitezlö rend visza iöveteliben, bárakoztam  hogy valami bizonyost 

halhatnék, mert soha el nem tuttam magammal hitetni, most sem tudom hogy mire nézve 

kellet volna Sibrik Uram hirenek igy tőrtenyi, most érkezék ket katonam Pápárul, kiket 

ugyan magam küttem volt oda, más bizonyos dologban, egy szot nem ir ot valo kapitánj 

Uram, arrul az allapotrul, hanem csak az Uitezlő rend csintalanságarul, az mint 

Nagyságodnak im fől kűldőttem énnekem Sibrik Sandor Uram felém sem gyöt, iollehet 

irtam ö kegyelmének s hivattam nem gyöt, Hertelendi Uramis föl ment, iollehet meg irta 

ugyan, hogy valami Haiadon Leányának szerencséie találkozot valamelly napra ne 

bányam hogy fel megyen, Drevodoricz Uramis ugy értem Dravan tul keszül egyetlen egy 

kapitanyunk nincsen a Beren kivűl, én soha nem tudom mikeppen kel meg orvosolnyi 

ezen dolgokat, Parancsollya Nagyságod hogy a Vacans tisztekre proponállyak bizonyos 
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személlyeket Nagyságodnak csak szot sem tesz senkiis felőlők, sőt a kiket requiral‹…›em 

acceptalljak, ha tavul valo emberséges embert recomendal Nagyságod nem lakik az 

Uegházban, nemis subtistálhat, a kinek it ioszága nincsen, el irtam mind a Uégekre, hogy 

azon el rendelt Hadakat készen tarcsák noha bizony nehezzen fogiuk egy hirtelen föl 

vehetnyi őket, mert a ki Elest szörzöttek voltis iollehet parancsoltam hogy meg tarcsak, de 

hihető hogy el tékozlodot, Nagyságodat kérem alázatossan hivassa Sibrik Uramat, honnan 

vette ö kegyelme azt a Lármát, az mellyre visza kellet terit‹teni a› Hadakat, míg csak meg 

sem értven miben légyen a dolog bizonyosan, a meddig ot czekáztak föl s alá, a mint 

irtamis Nagyságodnak bizonyossan oda érkezhettek volna Buda alá, három hete hogy ki 

mentek innen. Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat egésségben. Datum Egerszeg Die 14 

9bris 1684. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Battyán, perpetuo in Német Uy 

Uár, Sacri Romani, Imperii Equiti, Sacrae Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

28. 

MOL P 1314 No 33 011 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alazatossagal szolgalok. 

 Isten minden szerencsés jokkal aldgya megh Nagyságodat. Kett rendbeli leuelét 

Nagyságodnak alazatossan Vettem, includalt meltossagos Palatinus Urunk ö Nagysága 

leuelének páriával, melyből jol megh értuén mind ö Nagysága s mind az Nagyságod 

parancsolattiat, én mindgyárt parancsolatokat kűldötem minden Veghazokra hogy az 

elöbbeni mod es szam szerint olly kiszen legyenek, mihellyen Nagyságod massodik 

parancsolattiat Veszük mindgyárt megh indulhassanak a houa fogh kivantatny, ertessekre 

aduan azt is hogy az Veghazokon Veszprimen es Papan alol nem kivantatik menny. 

Elessekbűl micsoda prouisio lehet Nagyságod meltossagos bőlcs itéletire hagyom, mint az 

kit az előbbeny uttyokra vittek volt, az alkalmassint el fogyot s már az időis alkalmassent 

meg hidegeduén olly hamar tábori eszkozel ki nem Vehettyűk hogy mezőben sokaigh 
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substistalhassanak, hanem mint egy csataképpen gondolkosztam volt felőle csak könyű 

szerrel egy fordulast tenny velek ha Nagyságodnak ugy teczet volna, de ezen oraban 

érkezek olly hirünk hogy az nemet hadak már megh indultak, és Dietrikstein Regementie 

ki volt ide a Vegházokban rendeltetuén az Eőrsegen vagyon, kett vagy harom nap alat itt 

leszen, General Leszlie Uram ö Nagysága Regementie penigh a’ Mura mellekien, 

Balatinczon a’ S tob ezek igy leuen soha nem tudok ra felelny Nagyságodnak, hogy az 

Vitezlő rendet ki Vihessem, felessegeket gyermekeket itt hagyuán az nemet militia 

gazdassága alat, én magam reszerűl Valamit Nagyságtok parancsol a’ téuö leszek. A 

minemö Protectionalist küldötem föl Nagyságodnak Hadnagy Uram által, kérem 

alazatossan meltoztassek ala küldeny talan most fogh kivantatny. Kivanom Isten Tarcsa es 

eltesse Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Egerszegh die 20 mensis 9bris Anno 

1684. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Szinten hogy ezen leuelemet Vegezném érkezék Tarrodi Mihaly Uram Pápárul, ki 

altal mitt irion Papai Vice Kapitány Uram im Nagyságodnak fől kűldötem szovalis izente 

Papai Kapitany Uram hogy mind az nemet s mind az Tőrők Tabor el oszlot, melyre nézue 

talan nem leszen mar szűkséges az magyar Vitezlő rendnek ki Vitele. 

 

Címzés: 

Ill ustrissimo Domino Comiti Domino Christophoro de Batthian, Perpetuo in Nemet Uy 

Vár, Sacri Romani Imperӱ Equiti Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario 

Camerario, Partium Cis Danubianarum Regni Hungariae Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali Pincernarum Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

29. 

MOL P 1314 No 33 012 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencsés iokkal aldgya meg Nagyságodat. 

 Két rendbéli levelét méltosagos Nagyságodnak alázatossan vettem, egyiket 

melyben emlékezik szegény Perneszi Ferencz Uram halálárul, kit még az előt nem 

értettem volt bizony szániakodásra melto, mert io indulatu iffiu ember volt, Csapodi Istvan 



74 
 

Uramat lattam ugyan de én sem vagyok derekas ismeretes ö kegyelmével, el hittem 

másképpen qualitasӱs meg vannak csak ben lakhassek a Uégházban, de ha csak nével 

viselik a kapitányságot, soha ben nem laknak némellyek a Végházban, rettenetes nehéz 

egy nyomorult paraszt Vaidával véget érnem az Vitezlö rend sem füg tőle tizzer irok 

Nagyságod parancsolattyábul neki, el sem tud benne indulnyi nemis akar szűntelen a 

panaszolkodások, hogy ők a kapitányok tisztit nem viselhetik, s ez illyen okokra nézue 

inpunegressal a Vitezlö rend alig várnam lattya Isten magamis hogy mehetek a Nagyságod 

udvarlására, eddig régen el mentem volna, de az Istenért kér az Vitezlő rend, hogy a mikor 

a Nemet Uitezlő rend érkeznék otben legyek, nem tudom ha győzőme elvárnyi vagy nem, 

mert még eddig semmi bizonyos hireink nem gyűtt egyeb csak hogya Muran költöznek, s 

ideis gyűnek; Nadasdi Ferencz Groff Uram bőcsűletes katona Úr ember, nem tudom a 

joszag ki kezenel fog maradnyi, áll a Nagyságod méltoságos bőlcs itéletiből, második 

levelében parancsol Nagyságod it ualo Ober Vaida Uram allapottyarul valo dolog hogy 

semmi egéssége nincsen valamiulta it lakik, másképpen emberséges szolgáltra valo Uitéz 

ember uolna, Beszpremi Pűspők Uram ö Nagysága Tisztartoiat, Gazdag Ferencz Uramat 

iavallonam helette, ha az Ura meg engedne, it Egerszegen semmi akadált egyik hivataljy a 

másiknak nem tenne, magara gondolta magat, írtis az Urnak ugy tudom felőle, Vice 

kapitány Tar Josa Uramnakis a Viczeie meg halt, Gyenesi Uramnak sincsen Lentibenis 

egy Vaida hea, Kapornaki Hadnagy Uramatis hallom hogy meg holt, az Zaszlo Tartoia 

Agi Andras bőcsűletes Uitez ember, ot nem lészen fogyatkozás, helyette lehet bizvást, 

igen nehezzen szokhatnak hozzá Nagyságos Uram, hogy Decretumot vácsanak ez előt azt 

mondgyák nem volt szokás az also Tiszteknek, bizony némellyik nemis adhatná meg a 

taxáiát ugy el szegényedtek, kiválképpen hogy Béczbe menyenek, hanem ha egy 

bőcsűletes ember fől menne, kőzőnségessen egyszer s mind el végezné; Hadnagy Uramtul 

föl kűldöttem volt Nagyságodnak, Causálya hogy az Uizek miat nem mehetet el, 

Kőrmendrűl visza tért, mind azért talan akkor kivantatik legiobban a mikor a Nemet 

militia be eresztetődik, az Originalist addig it hattam, páriát Nagyságod fől kűldőttem, ez 

eiel az Vakmerő Szent Iványiakban el vivének a Tőrőkők egyel mással tizenhatig eleget 

mondottam nekik, hogy ne lakianak ott Henyében, hanem akarnak fizetnyi a Tőrőknek, 

miuel szárazon minden tartalék nélkül mehetet oda, Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat io egessegben. Datum Egerszeg Die 24 9bris 1684. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 
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Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Batthyan Perpetuo in Nemet Uy 

Vár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali Pincernarum Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

30. 

MOL P 1314 No 33 013 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alazatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencses iokkal áldgya meg Nagyságodat. 

 Ezen orában vettem Marchio Spinola Uram levelét, mellyet Nagyságodnak 

includálva fől küldőttem, addig immár míg be heleztetödnek meg várom, Groff Zrenyi 

Adan Uramis gyülést hirdet, Uy Udvarra, kirűl valo levelétis Nagyságodnak fől 

kűldőttem. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat io egésségben. Datum Egerszeg 

Die 29 9bris 1684. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Battyan Perpetuo in Nemet Uy 

Vár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario 

Camerario. Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali, Pincernarum Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

31. 

MOL P 1314 No 33 014 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencses jokkal aldgya meg Nagysagodat. 

 Irtam vala alá, Tar Josa Uramnak hogy a Bécsi utra valo kőlcségrűl miképpen 

gondolkoznának ö kegyelmek im mit irion Nagyságodnak fől kűldőttem, igaz dolog az 

hogy ha a Végeken kezdik szednyi, késedelmessen megyen az véghez, a mint ennek 

előttőis irtam volt Nagyságodnak, hanem ha Nagyságod anyi gratiaiat mutattya, mint 
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ennek előttőis, hogy míg kiszedehetik addig ad előre valami kőlcséget, alázatossan meg 

szolgállyuk Nagyságodnak, a bizony dolog, hogy mind fizetésünk s mind más 

fogyatkozásink véget mélto volna a fől kűldés, ‹…› Nagyságodnak fog ugy teczenyi, 

kegyelmességétis mutattya, én ‹ir ›ok mindgyárt Nagy Sigmondnak hogy gyűjjön fől, s 

véle edgyűt Nagyságodhoz mégyek, mást kit fog Nagyságod melleie parancsolnyi, talan 

vagy Szentgroti kapitany Uram vagy Sibrik ‹Ur›am io volna, miuel az Német Vitézlö rend 

ott kezte el ‹Szent› Groton az hatalmaskodast, ö kegyelme relatiot tehetne, ha ‹pe›nig más 

teczik Nagyságodnak kinek fog parancsolnyi, eddigis föl mentem volna Nagyságodhoz; 

de vártam az Installationak Terminussát és helét, melly ugy értém tegnap kalocsai Ersek 

Uramtul, Nagyságodnakis nyavalyáiára nézue el haladott azért a mikor parancsollya, 

akkor mégyek fől, ha előbben meddig Nagy Sigmond főlérkezik, vagy véle edgyűtt; 

Kíuánom Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat io egésségben. Datum Sabariae Die 30 Xbris 

1684. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christop‹horo› de Battyan perpetuo In Német 

Uy Vár, ‹Sacri› Romani Imperӱ Equiti, Supremo Comiti Comitat ‹…› castri ferrei, Sacrae 

Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario ‹Camera›rio, Partium Regni Hungariae Cis 

Danubianarum Co‹nfi›niorumque Canisae oppositorum Supremo Generali, Pincernarum 

Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

1685 

1. 

MOL P 1314 No 33 015 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagj alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés iokkal áldgia megh Nagyságodat. 

 Mitt irianak Szalavárul és Lentibűl Nagyságodnak includálva föl küldöttem, ha a’ 

Lenthi hir Igaz volna, tudom Nagyságodnak elöb tudtára volna, a’ bizony dologh, hogj 

evvel az hold tőltével és esztendőben próbálni fogh. Ha mi hireim lesznek Nagyságodat 

alázatossan tudositani el nem mulatom. Kivánom Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat 

kedves jo egessegben. Datum Egerszegh die 2 Januarii Anno 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali 

Capitaneo etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

2. 

MOL P 1314 No 33 016 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencses jokkal áldgya meg Nagyságodat. 

 Kűldőttem volt már Szecsi Szigeti Vaida Uram felűl valo leuelemet, hogy a 

Nagyságod levelét alázatossan uettem. Nagy Sigmondot már nem tudom miképpen 

hivassam visza, miuel az fuar sokba tellik s talan eddig főnnis van Bécsben, hanem 

utannais irok, hogy vária meg méltoságos Groff Uramat ö Nagyságat, könnyeb ot egy 

Inassával kőltenyi, hogy sem mind alá győnyi, azonban ha Tar Jósa Uramnak fog 

Nagyságod parancsolnyi, valo onnan Kőrmend fele ala vihetik a leuelet ha Szent Groti 

kapitány Uram valamiben impedilis lenne, az mint a Czaibert beszélli, Sereg Deák 

Uramnakis irtak, bizony igen mélto, az Instantiának fől menyi, menyi hora adgyanak 

fizetest, s mások ne praeripiállyák előttűnk mert Fő Mustra Mester Uram az Győri 

fizetésre készűll, ielének tartom hogy vagy kevesebbet vagy későbben akarnak ide adnyi, 

várok mindenekben az Nagyságod meltoságos parancsolattyát, alázatossan uenném 

Nagyságodtul, halaz epűletre valo comendatoriait, ezen emberem által ide kűldeni, 

includalván az estimatiot, addig Sigmond megis faradhatna benne, míg Isten Groff Uramat 

ö Nagyságat fől viszi. utána kűldeném. Kiuánom Isten tarcsa es éltesse Nagyságodat 

kedues io egésségben. Datum Sabariae Die 6 Februarii 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propira. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Batthyán, Perpetuo In Német 

Uy Vár Sacri Romani Imperӱ Equiti, Supremo Comiti Comitatus castri ferrei, Sacrae 

Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae cis 
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Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali, Pincernarum 

Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

3. 

MOL P 1314 No 33 017 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencses jokkal áldgya meg Nagyságodat. 

 Im mit irjon a Szalavári Sereg az ot valo Német Uitezlő rend excessis veget 

Nagyságodnak föl kűldőttem, irtam mind a seregnek felőle hoogy valami támadást ne 

kezdgyenek, hanem Nagyságodat alázatossan informálnyi fogom, mind Penigh az ot valo 

Német kapitánnak, hogy a féleket alatta valoi által ne engedgyen cselekettetnyi, miuel 

mind a’ Főlségének, mind a méltoságos Hadi Tanácsnak hiréue lészen, talan nem ártana 

ha Nagyságodis irna, Hauptman Detríytan(?) megyen oda az Szalavári Apatur igen 

Pompassan jár Berben. Kiuanom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo 

egésségben. Datum Sabariae Die 10 Martӱ 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Batthyan, perpetuo In Nemet 

Uy Uár Sacri Romani Imperӱ Equiti, Supremo Comiti Comitatus castri ferrei, Sacrae 

Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae cis 

Danubianarum et Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali, Pincernarum 

Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino ‹Domino gratiosissimo›. 

 

4. 

MOL P 1314 No 33 018 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Nem őrőmest busitanam ugyan Nagyságodat, de szükség képpen méltonak itéltem 

megh irnom, hogy annak utána ha a Véghháznak pusztulása lészen recensáltassam végette, 

Lőuői Vitézlő rendek kőzűl jűuének egynéhányan hozzam, illy panaszszal, az mint 

Nagyságod includált supplicatiokbul meg értheti hogy némellyek az Uitézlő rend kőzűl 
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bizonyos puszta helet Arendába bir, nem magáé, s mégis szintén anyit vetnek reá a Nemes 

Vármegye Tisztei a menyit egy Nemes emberre, ki maga curiáját birja ugy emlékezem 

reá, hogy a Nagyságod előttis ugy mene véghez ezen dolog, hogy az Uégh házban leuő 

Vitézlő rend a ki maga puszta helet birja, oda ki felére fizessen, mint a ki rajta lakik, értem 

ezt a régiekrűl, a ki csak most ment be, a Nemes(?) ado eláta(?) Végházba, arrul szot sem 

tészek, a ki peniglen csak esztendő számra bir arendába, valamelly puszta helt, elégnek 

ítélem ha negyed részet fizetné, mert a főldes Urnakis kell fizetnyi tűlő a kitűl meg 

arendálja. mindazonáltal a mint Nagyságod bőlcs itéleti szerint teszen rendelest, ugy 

legyen, ha gyűlése szolgáltatnék, Nemes Szala Vármegyének, magamis demonstrálnam 

miben legyen dolgok. Vagyon megint ollyan a Vitézlő rend kőzűl, a ki fűet pénzen ueszen, 

főldet kőblibe szánt mégis adot uetnek ra, hiszem inkab a tartozník fizetni, a ki el adgya, 

és a ki a Desmát veszi a főldrűl, mindazonáltal a mint iram a Nagyságod bölcs itéleti 

ezeránt maradgyon helyen; Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo 

egésségben. Datum Sabariae Die 23 Martӱ 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Battyan, perpetuo in Nemet Uy 

Uár, Sacri Romani Imperii  Equiti, Judyti Comitatus castri ferrei Supremo Comiti Sacrae 

Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae cis 

Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali, Pincernarum 

Regalium Per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

5. 

MOL P 1314 No 33 019 

 

 Excellentissime Domino Comes Domine gratiosissime. 

 Salutem et seruitiorum meorum paratissimam comendationem. 

 Méltoságos Öreg Úr ő Nagysága leuelébűl értettem, Német Christoph Uramis meg 

irta, hogy Decretumomnak ki nem váltása végeth difficultiot tett ott főn a Méltoságos 

Bellicum, melly én rajtam nem mult, emlikeznyi fog Meltoságos Őregh Urunk ő 

Nagyságais reá, a mint bőven meg irtam ő Nagyságának, tudom, hogy Nagyságoddal 

fogia kőzlenyi, ezért nem akartam hoszszu irásommal terhelnem miuel Német Christoph 

Uram ollyatis ir, hogy kivánják a Nagyságod Méltoságos opiniojátis; kérem alázatossan 



80 
 

ne neheztellye ket vagy harom l[--]val valo recomandatioját, vagy ide kezemhez Sibrik 

Sandor Sogor Uram ő kegyelme által, ide kűldenyi, vagy peniglen Nemet Christoph Uram 

kezéhez Bécsbe, de ha föl küldi Nagyságod, kirem alázatossan tuttara adnji ne 

neheztellyen, hogy az en dolgomba jár az Nagyságod gratiaiat míg élek, alázatossan meg 

igyekezem szolgálnyi. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egessegben. 

Datum Sabariae Die 7 Aprilis 1685. 

 Excellentissimae Dominis Vestrae seruus obligatissimus Franciscus Nagy. Manu 

propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan, Perpetuo in Nemet Uy Uár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali, Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

6. 

MOL P 1314 No 33 020 

 

 Excellentissime Domine Comes Domine gratiosissime. 

 Salutem et seruitiorum meorum paratissimam Comendationem. 

 Tegnap értém hogy az Isten Nagyságodat Bécsbűll szerencséssen es io egésségben 

meg hozta, nem akartam el mulatnyi hogy Nagyságodnak leuelem által miuel magam még 

igen badgyat állapttal vagyok alázatossan ne udvarlanék, értettem aztis, hogy kegyelmes 

Urunk ő Fölsége Nagyságodat az Fő Generalisságnak, és ország kapitánságának Tisztiuel 

megh böcsüllőttő, kin sziuem szerint örülvén kivánom hogy szerencséssen, országunk 

jauara, és ellenségűnknek romlására diadalmassan uiselhesse Nagyságod minkis nagy 

alázatos engedelmességűnket ajánlván, mint Méltoságos edes Attyának hiuen 

szolgálhassunk. kegyelmes őreg Urunknak bőlcs tanácsa és teczese szerint Nagyságod 

vezérlése alatt ellenségűnknek árthasson. Kiuanom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat sok 

esztendeigh kedues io egésségben. Datum Sabariae Die 4 Aprilis 1685. 

 Excellentissimae Dominationis Vesztrae Seruus oblogatissimus. Franciscus Nagy. 

Manu propria. 

 

Címzés: 



81 
 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan, perpetuo in Nemet Uy Uar, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali, Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

7. 

MOL P 1314 No 33 021 

 

 Excellentissime Domine Comes Domine gratiosissime. 

 Salutem et seruitiorum meorum paratissimam commendationem. Az Nagyságod 

leuelet alazatossan vettem, melyben opinioiat agya az Decretumert ualo fel kuldesben es 

be menetelemetis parancsollya, Becsben holnap [--]pedialom kőltsegel bizonyos 

emberemet, ki altal megh erthetem miben legyen dolgom, Az Veghazban pedigh eddigis 

be mentem volna, hanem ugy hirdettek hogy Esztergami Ersek Vram eő Nagysága be jűn 

es Fo Ispan Vrunkat eő Nagyságat installalny fogia erre uarakoztam az mint megis irtam 

eő Nagyságanak meg Nagyságod le nem jőuok(?), arra nezueis hogy buczuzhassam 

Esztergami Ersek Vramtul eő Nagyságatul. ha azert Nagyságodnak ellenere nem leszen 

mar az szent vnnepek csak egy, ha az vizekis az mint hallom nagyok mégh apadnak az 

vnnepeket it tőltőm az utan parancsolatya szerent arra megyek, ha pedigh maskepen 

parancsollya is maturalom be menetelemet. kivanom Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat 

kedves jo egessegben. Datum Sabariae 13 Aprilis 1685. 

 Excellentissimae Dominis vestrae seruus obligatissimus Franciscus Nagy. Manu 

propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo De Battyan perpetuo in Nemet Vyuar 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali etcetera. Domino 

Domino gratiosissimo. 

 

8. 

MOL P 1314 No 33 022 

 

 Excellentissime Domine Comes Domine gratiosissime. 



82 
 

 Salutem et seruitiorum meorum paratissimam  comendationem. Midőn Uy Várot a 

Tőb Tiszteket recomendalta vala, Méltoságos Őreg Urunk ő Nagysága, Lenti egyik 

Vaidaságra Deák Mihálly nevű, emberseges embert, propanált vala Tar Josa Uram ő 

kegyelme, ki ugy emlekezem ra, hogy a tőbbi kőzőtt comendáltatot, s most jmmar mit 

irjon Nagy Sigmond, im Nagyságodnak jncludálva alázatossan oda kűldőttem, ugy értem, 

akkor sem volt kedue hozzá mellyre nézue, noha az illyen dologban nem kelleniek 

változásnak lenni, de a mint iram Nagyságodnak, hogy hire nélkül let, nem erőltethettyűk 

reá, ezen emberséges személyt Lengyel Ferencz Uramat, kérem alázatossan Nagyságodat, 

méltoztassék recomendálnyi amannak megh Decretumja sem léven, tudom ot főn sem 

tesznek difficultast benne, minden qualitasi meg vannak ő kegyelmének, hogy 

böcsületessen szolgálhat, mind ő Fölségének, s mind Nagyságodnak, az Egerszegi 

Pattantyust hogy bizonyos Posta uihesse főll a Nagyságod leuelet, Decretumjatis ő 

kegyelmének alá hozhassa, it tartoztatam ma, egy nappal nem sokat kesik; Kivanom Isten 

tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves io egéssegben. Datum Sabariae Die 19 Aprilis 1685. 

 Excellentissimae Dominis Vesztrae Seruus obligatissimus Franciscus Nagy. Manu 

propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan, Perpetuo In Német Uy Vár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

9. 

MOL P 1314 No 33 023 

 

 Excellentissime Domine Comes Domine gratiosissime. 

 Salutem et seruitiorum meorum paratissimam Comendationem. Az Nagyságod 

méltoságos leuelét, alázatossan véuén, a töb Uegh házakban szollokat el küldőttem, ittis 

publicaltattam, az Nagyságod parancsolattyát, nem kétlem a Mura melleis a zerint 

parancsolt miuel az oda valo levelek, nem gyűttek kezemhez, a mint Nagyságod ot 

létemben gondolkodot uala, az Hadi szék szolgáltatásaban, igen méltonak itélném, mert a 

mint Nagyságod iria, epen el áradot a gonoszságh, a Példa tétel valoba zükséges uolna, 

mostis a Pőlőskeiek megh hasomlo Istentelenseget kővettek, valami Németeket fosztvan 
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megh meg Fársángban vagy Bőit elein egy fogva eset közottők itten, a németekkel meg 

alkutt, hogy nem fizethetet, más Pőlőskei zegéni legennek a ki nem volt Tars azon 

latorsághoz el vétette azon bűntelen szegén legen, Marfi Andor nevű hozzam gyűtt, levelet 

kívánt tűlem hogy a Tolvaiokkal a Vaida meg elegittesse, be menuen, meg fogták addig el 

uertek, holt [--]ba hatták, a Vaidaiok hogy mentenyi akarta, arrais rá támattak, sőt nem 

merven leveletis irnya a Vaida miattok, mert mindgyart fől nittyák, sőt ellőttők irnya 

kenszeritik, a kit én irok publice olvastattyák legkiseb dolog sem marathat titokban, a mint 

hogy a minapi intentioban sem irtam semmit nékik mostis ki kűttem husz gyalogot, hogy 

ha megh fogdoshatnak bennek, mert az Buzás szekerek fől veresere értettem, hogy ki 

gyűttek, ezek kőzőt igen mélto volna az Exemplum statualas, a kik a mostani Támadást 

cselekettek, im jedzésben kűldőttem Nagyságodnak, kirvén alázatossan irion egy igen 

kemény leuelet a Vaidájoknak hogy fogdostassa megh őket, magais azt kivánnya, nékem 

is az alat lészon szorgalmatos gondom reájok, Hollosi Jobbagyom mellik irt leueletis 

Nagyságodnak ez orában veszem, az kire gyanoságok uolt, mindgyárt megh fogattam 

továbbis károk mellet faradozni el nem mulatom. semmi olyas hireim nincsenek hanem 

Pecs Tartomanybeli emberek valának nálam, kik a Tőrők kőzőt nagy szűkséget mondanak 

lennyi, tizen őtt forintonis el kelne Buzának kilája; de sohul nem kaphatnak, Haidina, 

kőles, nyolcz forinton jár, mezzőbéli Tőrőknek sohul hire nincs, hanem Pécsen, Szigetben, 

és Kaposban vannak valami őrző Janicsárok, igen tartanak a főlső hadaktul. Kivánom 

Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat kedues jo egessegben. Datum Egerszeg die 7 May 

1685. 

 Excellentissimae Dominis Vesztrae Seruus obligatissimus Franciscus Nagy. Manu 

propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo In Nemet Uy Uar, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

10. 

MOL P 1314 No 33 024 

 

 Excellentissime Domine Comes Domine gratiosissime. 
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 Salutem et seruitiorum meorum paratissimam Comendationem. Kapornaki 

kapitány Uram mit irjon Nagyságodnak, alázatossan  fől kűldöttem, nagy panaszszok 

vagyon az Kapornaki Uitézlő rendnek, a mint Nagyságodnak minap az Hadnagyok által 

megh izenték, im Béri substitutus kapitany Uramis, hasomlo dologban megyen fől 

Nagyságodhoz, meg fogia állapottyokat beszéllenyi, nagy alázatossággal kérem 

Nagyságodat valami orvosságot talállyon ebben mert megh fognak a Végek pusztulnyi 

mostis ehel halok, ha valamire szűkségessek lésznek, semmi hasznokat nem vehettyűk, it 

most semi ollyas hireink nincsenek, kikrűl Nagyságodat tudosithatnam. kivánom Isten 

tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh Die 9 Maӱ 1685 

 Excellentissimae Dominis Vestrae Seruus obligatissimus Franciscus Nagy. Manu 

propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo in Nemet Uy Uár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis, Consiliario, Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

11. 

MOL P 1314 No 33 025 

 

 Excellentissime Domine Comes Domine gratiosissime. 

 Salutem et seruitiorum meorum paratissimam Comendationem. Mivel talan az 

Nagyságod méltoságos Hadi széki továb fog halladnyi, itten penig olly halálra valo Rabok 

vannak, kik nyilvan valo Gyilkosságban, Tolvailásban, Pincze Törésekben, in flagranti 

tapasztaltanak, egyet tegnap hoztak, az ki egy böcsületes emberseges it valo embert, 

szanszándékkal meg őlt, és hihető hogy Törökké akart lennyi, mert Kányováron alol, egy 

mérfőldel fogták megh, azért akartam Nagyságodnak alázatossan tudtára adnom, hogy it 

akarok törvényeket szolgáltatnyi, Nagyságod engedelmébűll, ad ratificationem szokás 

szerint föl kűldőm Nagyságodnak, mert sokan vannak, félő hogy a Tőmlőczőtis meg nem 

ássak; kivánom Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat kedves jo egességben. Datum 

Egerszeg Die 14 May 1685 

 Excellentissimae Dominis Vestrae Seruus obligatissimus Franciscus Nagy. Manu 

propria. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo in Nemet Uy Uár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

12. 

MOL P 1314 No 33 026 

 

 Nagyságodnak mint Méltoságos Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Minap vettem vala Nagyságod parancsolattyát Hollosi Jobbágyimnak kárvallások 

véget, a minemű katonára volt gyanoságok, mindgyárt megh fogattattam, az uta it 

arestomban vagyon, minemű bizonyságot hozot maga mellet, im Nagyságodnak 

jncludalva fől kűldőttem, nem felelhetek ugyan főlőlo, de vélnem talam Ebben nem 

vétkes, mindazonáltal tőrvényre czitáltattam a káros embereketis certificáltattam, de loco 

et terra, ha méltonak itelne Nagyságod, talan io kezesseg alatt ki bocsattathatnék. Az 

Pőlőskei vaida fől ment vélem instálnyi fog azon legények mellet, kiket e minap fől vittek 

mindgyárt gyűttés gyűt egynéhány rendbéli panasz utánnok, mihent meg ertettek, it valo 

fogságokat, az Hercsieketis csak az előt egy néhány nappal fől verték, ha Nagyságod ugy 

parancsollya, inquiráltatok ellenek fől kűldöm Nagyságodnak, Siror(?) Petit a maga 

feleségeis tartatta, kit rettenetesképpen el kinozvan el űzőt és mindgyárt mást vet, 

mindazonáltal ál a Nagyságod bőlcs itéletin, mit cselekeszik vélek, de a bizony dolog, 

hogy rettenetes Istentelenség az mit cselekesznek, mint ha csak ország pusztítanyi fogatták 

volna őket azómban se Nagyságodnak, se nekem, se más Tisztviselőiőknek szovát nem 

fogadgyák. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egességben. Datum 

Egerszegh Die 22 May 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo in Nemet Uy Var 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis, Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 
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cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

13. 

MOL P 1314 No 33 027 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alazatossagal szolgalok. 

Isten minden szerencses jokkal aldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod parancsolattya 

szerint az szomszed ellensegnek bizonyos gyűlekezetit vagy szandekit sem az Dravan 

föllyül sem alol ugy Eszek taian ‹hall›ottam. az mint hogy tegnap Pecs Tartomanyabul 

Valo Emberek, ugyan az Pecsi Alay Bek Jobbagy, a kik legh jobban ki tanulhatnak, leuen 

nalam, tudakozoduan tűlök, semmi gyűlekezetit az Töröknek nem tudgyák, hanem egy 

sooval keresködö rácztul halloták hogy Szolnok fele ment Volna soert, uttyaban 

Baramegeben leuen feles Tatar, mindenibül ki fosztoták. Az minemű őrzö Tőrők penigh 

Kanisan Kaposban és Sziget Varot leuen azok Pecs Varossa mellet fűuellik louokat 

hallottam hogy Feier Várnal Volna Valami Tőrök gyűleközés de bizonyossan nem 

tudhatom, azon leszek ha mitt bizonyossat érthetek Nagyságodat sietsegel tudossitany el 

nem mulatom. Az Pattyantus most sem jött megh Bécsbül, elegget busul az Czaigbort is 

rayta, nem tudgya mire vélny, penzt köllöt Volna hozny, talam megh öltek. Az fizetes 

dolgaban ha Nagyságod mitt fogh parancsolny, Nagy Sigmond megh ottfőn Vagyon 

‹…›ny Szombathellyen o‹…› Varan az Nagyságod parancsolattiat, ha penigh ala talal 

jőnnyis mindenkor az Nagyságod szolgaia. Kivanvan Isten Tarcsa es eltesse Nagyságodat 

kedves jo egessegben. Datum Egerszegh die 22 Maӱ Anno 1685. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Tegnap az Kanisayak az mezőnkre jöuen kett gyermeket s negy lovat el kapuan azzal 

el mentenek, louatlan leuen a katonassagh, egyszer azok penigh a füelőre leuen lovok nem 

mehetünk utannok, kett zaszlo allya volt mindenestül az mint az hirt hozták visza menet 

kétt Kanjavari haydutis T[--]ben megh fogvan el vitték. Groff Draskovits Miklos Judex 

Curiae Uram az Győriek fizetesse dolgaban mitt irjon Nagyságodnak signaturaban 

alazatossan megh küldöttem. 

 

Címzés: 
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Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo De Batthian perpetuo in Nemet Uy Var 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali. Domino 

Domino gratiosissimo. 

 

Melléklet: 

Extractus Excellentissimi Domini Domini Judicis Curiae. 

 Azonban hogy az oda Valo hireket Velem közleny nem neheztelie Kegyelmed, 

nagy obligatioval veszem, s kérem tovabbis Continualván azerant Valo jo akaratttiat 

gyakorollya az hireknek tudosetássatis, ritkan leuen massonandis hirem. Jrják nekem is 

Dunantul s más helekrül is az bekessegnek mi Voltat, de ellenében az hadakozashoz Valo 

praeparatoriakis megh Vannak mind az kett reszrűl egyebarant az praeparatoriak által 

remenlhetűnk jo bekesseget, kit engedgyen Isten. Az Füzető mester holnapi napon megyen 

Györe, azon veghazbelieknek fizetesekre, kiről lattam Eszterhaz Janos Uram leueletis, 

hogy kivansagok szerint megh fizetnek, s Taborban szalvan ottis megh iar fizetessek, s 

kennyerekis leszen, Kegyelmednek Comendatioia alat leuő veghazoknak megh fognak 

fizetny Vagy sem nem ketlem Kegyelmed tudgya, kiről is ha tudosset Kegyelmed, 

keduessen veszem. 

 

P. S. Mӱs meltosagos Nagyságos Uram nem Volnank mostoha fiay ő Főlsegenek. 

 

14. 

MOL P 1314 No 33 028 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok Isten 

minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod parancsolatya szerent Lengyel Ferenczet fel hozattam, az mint 

ertem Gyenesi Hadnagy Vramtul nem szinten anyira vetkes az mint vadoltatik, 

Nagyságodhoz föl kűldőttem hogy magais mentseget proponahassa Nagy Sigmond tellyes 

informatiot adhat Nagyságodnak, most semmi ollyas hireink nincsenek melyekről 

Nagyságodat tudosethatnam. Rettenetes galibank uagjon az Tőrvenyek szolgaltatasaban 

Vice Ispan Vramek mentik magokot hogy jelen nem lehetnek en Nagyságod 

engedelmeből csak hadi Tisztekelis Veghez uiszem mert ollyak vannak hogy ha ki 
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bocsattatnak bizonyossan Tőrőke lesznek az Tőmlőczőn pedigh ehel halnak megh. Isten 

tarcsa es eltesse Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Egerszegh 29 Maӱ 1685. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Az en kegyelmes Vramnak Meltosagos es Nagyságos Vitezlő Vrnak Nemeth Vyuari Groff 

Battyany Adam Fo Generalis Vramnak eo Nagyságanak alazatossan adassek. 

 

15. 

MOL P 1314 No 33 029 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok. 

 Isten minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. Menny sok 

alkalmatlansag uagyon hogy kapitany Vramek az Veghazakban nem laknak Nagyságod 

magais jol tugya, kiualtkepen az nyaualyas Lőuőiek minemű nagy insegben vannak az 

nemeth vitezlő rend miat ezenleuelem uiuő vaida Nagyságodnak megh tudgia beszelleny 

kerem alazatossan Nagyságodat parancsollya be kapitany Vramat megis az eo kegyelme 

Ithon lete sok dolgokat megh orvosolhat, azon kivől masbanis meltoztassek segeteny 

szegenyeket. Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Egerszegh 

29. Maӱ 1685. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Hogy Nagyságod az Pőlőskeiket Nagyságod el bocsatta jo kezess alat hiszem ugyan 

rab az ki kezessegen ugyan az vaida ha maga sem akar bunhodny tudom uigyaz raiok, 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Bottӱan Sacrae Caesareae Regiaeque 

Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum 

Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali etcetera. Domino Domino 

Gratiosissimo. 
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16. 

MOL P 1314 No 33 030 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Lenti Hadnagy Uram iria, hogy a parancsolat szerint a Szécsi Szigetiek ki menek 

az Kanisa videken valo Falukra a Nemet adonak szedeseert, a Tőrők bizonyossan el gyün 

utannok, kihez képest az it valo es Szent Groti Lovas sereget bocsássam el, ne láttassam az 

io szándékot meg gátolnyi, el bocsáttam, olly instructiot advan Hadnagy Uraimeknak, 

hogy ha láttyák, hogy kevessen lesznek, consideratioban vegyék az kanisai Hadnak erejét. 

de mivel azt irja Szecsődi Uram, hogy a Murakőziekkelis végeztek, gondolom hogy eleg 

gyalogiok lészen, akartam Nagyságodnak alázatossan tudtára adnom, az probának holnap 

köll meg lennyi, Kivánom Isten tarcsa és éltesse kegyelmedet kedves io egésségben. 

datum Egerszeg Die 1 Junӱ 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo in Nemet Uy Var, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum kanisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

17. 

MOL P 1314 No 33 031 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencses jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod tegnapi napon ugy mint 4 Juny irt, méltoságoa leuelet alázatossan 

vettem, melyben mit irjon megh értettem, az mit Nagyságod fogh parancsolnyi a téuő 

lések. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedve sio egésségben. Datum 

Egerszegh Die 5 Junӱ 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 
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P. S. Ot leszek bizonyossan Szent Groton. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo in Nemet Uy Uar, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Kanisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

18. 

MOL P 1314 No 33 032 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak aianlom alazatos szolgalatomat Isten 

minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 

 Tegnap be erkezven Beloticzra eleget beszellek Generalis Leszli Vrammal eő 

Nagyságaual, hiuatasomnak oka az mint Nagyságodnak megh mondottam csak az uolt 

hogy az Tőrőknek mikepen arthatnank es az munitiokat mere uihetnek legh 

alkalmatossabban, eo Nagyságának leszen tiz tizenket ezer nemetye ahoz Ban Vram hada 

s az Mura kőziek s ha Nagyságodis mellette lehetne ugy akarna, az mint mondotta irtis 

Nagyságodnak előb hogy sem erkeztem ha ualahol szemben lehetne Nagyságoddal, az 

operatiokat pedigh kaposon uagy Pecs fele akarna kezdeny, Fejeruaratis tudakozta ha 

elegseges lenne az eő Nagysága alat ualo had megh uetelere ahoz nem tuttam szollany, 

mert olyan dologban nehez tanaczot adny, az mi az Kaposi allapotot illeti uagy Pecsit azt 

ueghez uihetyűk ha nagyob erő nem er bennűnket, azt magais ugy latom touabra ki uannya 

hadny, mert mar az Tőrők Tabor bizonyossan Landor feier Varnal leuen hogy okot ne 

agyon erre ualo vonasara, hanem az alat igen nagy kedue volna valami csata tetelre uagy 

az kanisai marhanak el haitasara Nagyságod hadai melle Nemetet uagy louas uagy gyalog 

uagy Dragoner kiuantatnek lesz adny ezt az Fizető mesterek jöuetele alkalmatossagarul 

ueghez uihetnenk, az utat pedigh az ala menetelre bar Kapos ala menneis mink jobbat nem 

talaltunk mint Murakőzőn ala es az Drauan ki, de ugy latom hogy az oda le ualok ki uertek 

az fejeből az tőbbiben leuő difficultasokat megh mondottam, Nagyságtok lassa mit talal 

felőle Kanisa ala ha mennenk az Zagorhigya uolna alkalmatossab, ide jőttem Lentiben 

holnap be megyek Egerszegre ha Nagyságod mit parancsol oda dirigalhattya. Kiuanom 

Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Lenti 27 Junӱ 1685. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo In Német Uy Vár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Kanisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

19. 

MOL P 1314 No 33 033 

 

 Nagyságodnak mint Kegielmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencses iokkal áldgia megh Nagyságodat. 

 Ezen orában érkezém megh, az Végh házba, utamban léuén, vettem alázatossan az 

Nagyságod méltoságos leuelét, mellyben iria Nagyságod, hogy tudositsam mikor mehetek 

Kőrmendre, en mindenkor keszen vagyok az Nagyságod udvarlására csak tudgiam, hogy 

mikor tallálom Nagyságodat Kőrmenden, mindgyarast mentis megyek; Kivánom Isten 

tarcsa és eltesse Nagyságodat kedves io egésségben. Datum Egerszegh Die 30 Junӱ 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Touab uolt oda térésem hogy sem remelletem az Nemet hadak miat kik megh 

takarosznak ez ejel lőuőn halnak ottis kellet miattok mulatnom mert igen imperiore 

akartak az Veghazal bany. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo In Német Vy Vár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Kanisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

20. 

MOL P 1314 No 33 034 

 

 Nagyságodnak mint kegielmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok; Isten 

minden szerencses jokkal áldgya megh Nagyságodat. 
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 Miképpen bantak az Pőlőskeiek uiobban Vaidáiokkal, Nagyságodhoz ment maga 

meg beszélli, en soha nem tudom, mit kellessék az meg átalkodot Istentelen fiakkal 

cselekednyi, az végekre uionnan minden fele parancsoltam, de mivel az Tisztekis most a 

Lentin kivűl, talan egyik sincs az Végházban, vélem aratásokhoz látnak, az fizetésis igen 

el hallada, aratás előt nehezzen hiszem, hogy fől vehessűk őket, én ugyan semmi 

fárassagomat, hivatalomban valo el járásomat, Nagyságod parancsolattyát el nem 

mulatom, de hogy kapitány vraimek tisztet egyedűl viselhessem lehetetlen, Szent Groti 

Vaida Pátyi András Vram irja, hogy Kapos alá volta, hat eleuen Tőrőkőt, egy feiet, 

bizonyos számu Loakat és Juhokat hoztak, a kanisaiak az hodulatlan Falukra igen fenik 

fogokat, tegnap izené egy szegén Rab, hogy Lőuőre szándekoznak, mert irtam ugyan oda, 

hogy vigyázásban legyenek, de ugy gondolom, nem oda megien a hova hirdeti, meg irtam 

más leuelembenis Nagyságodnak, hogy a mikor parancsolja, akkor megyek főll, ha penig 

ellenire nem lenne Nagyságodnak, meg a Comisarius Urak ke[--]enek Szombathelyre 

rugaszkodnam, Tar Josa Urammal edgyűt mert ö kegyelmenekis partikáia, kőltsegie ot 

vagyon, melly a Taborrais kivántatik, akár fől menet, akár visza iővet, Nagyságod 

szolgalattyára Körmend fele mehetűnk, Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat 

kedves io egességben. Datum Egerszegh Die 4 Julӱ 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Battyan perpetuo in Nemet Vy Var, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

21. 

MOL P 1314 No 33 035 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak alazatossan szolgalok. 

 Isten minden szerencses jokkal aldgya megh Nagyságodat. Ma tizenkett orakor 

érkezuen meg Generális Lezlij Uramtul ö Nagyságatul, akartam Nagyságodnak 

alazatossan tudtára adnom mitt vegezet. Lőuörül ide érkezuén azon nap itt volt, a’ mi kis 

ebedünket adhattam el vegezuen ki mentünk louakon a Veghazat meg megh kerülte, ala 

ment Kanisa fele a Hányássigh, a népe semi kárt itt nem tett az egy fűuet hogy el vették 
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más nap reguel ugy mint tegnap megh indulván ö Nagysága idejen ugy gondolkodot volt, 

hogy az Szerdahely hidigh mennyen, a mely Kanisahoz egy igen kicsiny mérföld, 

Söytörig menuen a Dragonok kessőn érkeztek Lenti felől, ott megh szállottunk ő 

Nagysága ebedet euet, elijkbenis kűldőtűnk, el unván várnyi resolvalta magat, hogy csak 

egyenessen a Zagorhidgyanak mennyen, a’ mint hogy, ha Szerdaheli hidigh mentünk 

volna, megh tartot volna virratigh visza jőnnűnk, a Dragonokat Tarnok neuö falunal 

talaltuk, azok migh hozzánk érkeztek a mely falukban el jőttek, mind fől dultak, de a’ 

magaval leuö nep Söjtörön sem tett semi kárt, ez etszaka Novában háltunk, a’ houa a’ 

Lenti seregis el érkezuén ő Nagyságanak kalauzul eleiben adtam megh köszönvén mind 

Nagyságodnak a’ jo akaratot s mind nekűnk a’ fáratságot, el bocsatot ma reguel benűnk, 

maga Lentire Szecsi Szigetre veszi uttiát, a véghazokat s a passussokatis megh nézuén a’ 

Tabor fele kett rendbeli leuelet talatam itthon Nagyságodnak, azarant valo parancsolatit [--

]ban vettem, a Vasoni katonakatis, kikre Kesztheli Uraimek panaszoltak fogsagra ide 

hozattam, de nem ők lesznek abban vetkessek, meghis menthetik a’ mint látom magokat 

hanem Nagyságodat kérem meltoztassek ez Inclusabul megh erteny, de ezen leuelet nem 

kel Sarkany Uramnak kűldeny mert viszavonyas leszen ott a’ szomszedsagben egy 

mással. Nagyságod parancsolhat maga kesztheli szolgák kárárul, fél orával ez előt hozzák 

Papay Kapitany Uram leuelét a’ melyben illyen post scriptal ir. Ersek Uy Vart megh 

szallota a’ nemet ármada, minek ellőtte megh szallották kin szoritotak a’ Tőrökőt, tőbbet 

harom száznál le vágtak, az ottben valokban az vár előt, Győre is hoztanak tegnap 

ennyhannyat benek, az mint beszellik hamar nap Isten az keresztennyek kezeben adgya kit 

Isten adgyon megh érnűnk. Papa 6. Julӱ. Elest vittek ugyan be Kanisára de most semmi 

idegen Tőrők nincsen ott, a’ fizetessűnk igen rák lábbon jőn, ha Nagyságod mitt értet 

kérem alazatossan tudossicson. Isten Tarcsa es eltesse Nagyságodat kedves jo egessegben. 

Datum Egerszegh die 8 Mensis Julӱ. Anno 1685. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo de Batthian, Perpetuo in Nemet Uy Var 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Cis Danubianarum 

Regni Hungariae Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

22. 



94 
 

MOL P 1314 No 33 036 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencses jokkal aldgya meg Nagyságodat. 

 Minémű helytelen leveleket irjon, és mind magunkat, tőrvenyűnket mocskollyon 

Sárkány Istvan Vram, Nagyságodnak in specie fől kűldőttem, melly dolgokban sem 

hirem, sem tanácsom nincsen, hogy en valamelly főldes Úr ellen kivánnék az Uitezlő 

rendel hatalmaskodtatnyi, nem vagyok ollyan esze feleitet, ithon sem voltam, mikor az ö 

kegyelme leuelit hozták, sőt elő sem hozodot az törvénytűl fogvást, az ő kegyelme dolga, 

azis maga mult el, mert most csak ezen leuelben küldőttö Sárkány Mihálly ellen valo 

praetentioit, az mint tanitotta Sárkány Mihált, ugy vegye hasznát, meg attam ugyan a 

választot ö kegyelmének, ami a sok hatalmaskodásokon most az ö kegyelme Istvándi 

Jobbagyinak, marháiokat el haitották a Sűmegiek, a kemendieknek Loaikat, azt iriák 

expresse Sárkány Mihálynak hogy a kemendi marhátis mind el haityák, anyi sok 

hatalmaskodast cselekedet Sárkány Mihálly, kirűl mikor intettem azt mondotta, hogy a 

Báttya parancsollya, meg kől cselekednyi hogy ha törvényes idő lészen mind a kettőnek 

javai [--] fől [--] Eszterhasi János Uram, maga akart érette gyünyi, hogy nyakon foghassa, 

az mint leuelet Nagyságodnak meg mutathatom. Kapornaki Benők Márton, az mint a 

törvény találta, bőcsűletes emberséges emberekkel meg mentette magát in termino, hogy ő 

kegyelme akkor jelen nem volt, magának tulaidonittya, de voltak ollyan lelkű ismeretű 

emberek, mint ő kegyelme, a kik be vettek hiteket, hogy ő kegielme nem Benyők 

Martonyert, hanem a magának hozot marháírt fizette a hatvan Tallert, miképpen purgálta 

magát kapornakon includalva Nagyságodnak fől kűldőttem, avval nem elégedvén, ide az 

tőrvény Bírák eleibe hozattattam personaliter a bizonyságokat a szerint fatealtak a mint 

fateciojokat a tőrvény alá oda irták, de ő kegyelmenek ha pro volo non succedal a törvény, 

helytelen keresetbenis, soha sem teczik csak mocskolodik, s fenjegetődik, most azt 

praetendalia hogy nem in puncto in termino let a mentség, hiszen szabad volt volna, ha 

mindgyárt mai nap mentetteis volna magát, mert nem tartya a tőrvény azt, hogy in bis 

quimdem, hanem intra bis quimdend, ezek a bizonyságok penig olly emberek, hogy ő 

kegyelméért, egyik sem veszti a lelkét, noha itten olly erős hittel eskűvének egy másra 

hogy ugyan irtoztunk minyaian bele. Kivánom Isten tarcsa és eltesse Nagysághodat 

kedves io egessegben. Datum Egerszeg Die 10 July 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo in Nemet Uy Vár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

Melléklet: 

En Csaszar és koronás kirally Urunk ö Fölsége Végvárában lakozo ö Fölsege egyik szolga 

Sereg Biráia, Tott Mihálly a ki vagyok, kilenczven esztendős hűtőm szerint vallom 

hogy Benők Martonért nem adot Sárkány Istvan Uram egy penztis, hanem maga 

adosságában marha árrában nem adhatot Tallert, harom libra pénzt a főlire 3 Róf 

avagy meni vőrős posztot adot a Tőrőknek Nemet Miklos pinczeieuel. 

2. Baba Marton Csaszar és korona kirally Urunk ő Főlsége Tizedeseis hasonlokeppen 

vallya hűti szerint hogy mivel Sarkány Istvan Uram meg nem atta azon 60 Tallert, 

Kapornaki városon Benők Marton felesigenek, az őczet avagy hugát azon hatvan 

Tallerért el akartták vinnyi; De ribaris(o?) Janosnak az anja vette ki [--], és ugy atta 

meg az hatvan Tallért a marha árrában, De nem Benők Mártonyert atta hanem maga 

adosságáért. 

3. Enis kapornaki városon lakozo Ribario János hűtem szerint vallom, hogy Benők Márton 

Rabságáért nem adot Sarkán Istvan Vram egy penztis, hanem csak a maga 

adosságáért Benők Márton nem adot egyebet, nemis kívánt rabságáért egy penztis, 

hanem csak azt hogy szállia meg a Faluiát azt tudom mondani hűtőm szerint, aztis 

tudom, hogy a Leant el akarták vinyi az Marhák arráért, és ugy hitta kemendi 

hegyre, itatta mind az három Tőrőkőt, ugy vittek fől ő kegyelmétűl a libra penzt 

mivel három rof avagy tőbbis volt a poszto, a kit nékik adot, a Tőrőkőknek, 

sűvegnek és egy nadrágnak valot, s ha én értem atta volna ő kegyelme tahat, az én 

kezemben kellet Volna adnyi, De mivel nem én értem atta, hanem maga 

adosságában, maga atta ő kegyelme kezekben az Tőrőkőknek Ezzel Isten tarcsa 

Nagysagodat es ti kegyelmeteket io egéségben. Datum kapornak 25 Junӱ Anno 

1681(?). 

P. S. Lett ezen leuel irás Csaszar es koronas király Urunk kapornakon ő Főlsége Zazlo 

Tartoja előt Aghi András, Pap Mihálly és magam akor beli Plebanus Martinus Vida. 

P. S. Ezen leuel ot penig Erősségnek voltáért pőcsétűnkkel megis erősittyűk Hadnagy 

Urammal edgyűt, a kinek penig nem léuén keze kereszt vonyásaval.  
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23. 

MOL P 1314 No 33 037 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossaggal szolgálok. Isten 

minden szerencses jokkal áldgya meg Nagyságodat. 

 Az Nagysagod leuelet alázatosan vettem, melyben parancsollya, hogy Pinter Pált 

el ne bocsáttassam, mivel Nagyságod parancsolyttyábul fogattam meg, noha a kesztheli 

dologbul, ugy veszem eszembe, ki menti magát, mindazonáltal, nem is gondolkoztam, 

hogy Nagyságod parancsolattya nélkűl el bocsáttassam. toabbis mit parancsol Nagyságod 

felőle a téuő leszek, ezis akarám Nagyságodnak alázatossan tudtára adnom, hogy a 

napokban egy Egri Palko neuű Rabot, a Tőrőkők kezességen postájáual edgyűt kj 

bocsátottak, kinek szent groti vaida Páttyi András Uram fogta pártyát, és ugyanazon Rab 

Uranak Peczér Oda Basának, a hit leuele vagyon Patyi Uramnál, melly főllyűl haladgya 

Egri Palkonak a sarczát, nekem irt felőle, hogy eztet ő kegyelmek a Rabot be nem 

bocsáttyák, hanem a maga hit leuelét, Becsér oda Basa vacsa ki rajta, én bé irtam ugyan, 

mind az Basa Agának, mind Beczér Oda Basának, im mi valasztot küldöttök rá, 

Nagyságodnak alázatossan fől kűldőttem, az kűlőmben vagyon a dolog, mert Egri 

Palkonak a sarczában látván hogy semmie sincs, sokat le szalletottak a hit leuél penig 

tőbbet tart, a mint Nagyságodat kérem alázatossan, méltoztassék magatul meg ertenyi, a 

hit leuelbenis bele tekintenyi, s maga méltosagos opiniojatis hozzá adnyi, mert én 

Nagyságod hire nelkűl, bele nem avatom magamat, hogy be irtamis, addig cselekettem 

csak, míg a napia el nem tőlt, kesztheli, Lenti és Murakőzi Rabokatis, kik hit leuelen 

sarczot hordottak, ők most bent fogtak, enyimetis kettőt, ha lehete, Rabokat érette meg 

tartoztatnyi, vagy nem, Nagyságod parancsolattyátul várok, nékem nagy consideratiom 

vagyon benne, mert ezeknek kezességek vannak oda be azokat fogiák kihoznyi. Kivánom 

Isten tarcsa és eltesső Nagyságodat kedves jo egéssegben. Datum Egerszeg Die 10 July 

1685 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo in Német Uy Uár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 
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cis Danubianarum et confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

24. 

MOL P 1314 No 33 038 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerencses jokkal áldgya meg Nagyságodat. 

 Az Nagyságod méltoságos leuelét alázatossan vettem, a tőb végekben szollo 

leuelekkel edgyűt, kiket mindgyárt el kűldőztem . mijs a minemű szűkült álapottal 

vagyunk itten készen leszűnk, és alázatossan jo sziuel várjuk Nagyságodat, parancsoljon 

Nagyságod hogy a Falukrais élest vessek fől, kit mindgyárást el kővetem, de talan nem 

vetek vele, hogy Nagyságodnak meg irom, ide igen kevesset birhatik Nagyságod s mind 

az Comisarius Urak, mert az Faluk kevűl belűl el pusztultak, az melly nyomorult ember 

tekeregis rajta, egy hétig sem eszik kenyeret, hanem kaposzta leuellel paraijal, és ha 

valahunan magzot[--]alyatot kaphat, avval mulattya ehenseget abraknak még hire sincsen, 

azert akartam Nagyságodnak alázatossan tuttára adnom, hogy tudgyon dispositiot tennyi 

meg addig meg érkezik Nagyságod tudom toabbis fogh parancsolnyi, ha a szala mellieki 

Vegbelieket mustrára ide [--] parancsolnyi igen alázatossan vettem Nagyságodtul, ha előb 

mireis mustra mester Uram érkezik, az alsob tisztek mikent és kicsodak rezolvaltattak, 

tudositom, mert jol lehet Nagyságtok proponalta ugyan, de még csak abba vannak, ugy 

mint a kapornaki vaidais, s tőbbiek, tudom hogy Nagyságod egyet értuén Fő Mustra 

Mester Uramal, mindezeket rendbe hozhattya de nekűnk megint az szemellyeket 

tempestium kelletek statualnunk. Kivánom Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat kedues io 

egességben Datum Egerszeg Die 14 July 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Poszto alá az előt az Hegyhatrul szoktak szekereket kapnyi, Nagyságod tudosicson 

felole hány szeker kivantatik hogy ezenkiul mik jűnek rea. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo in Nemet Uy Vár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 
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cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

25. 

MOL P 1314 No 33 039 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak alázatossan szolgálok. Isten minden 

szerencsés iokkal áldgia meg Nagyságodat. 

 Az Nagyságod méltoságos levelébűl alázatossan értem, hogi még se a’ 

Commissarius Urak, se Kéry Uram Kőrmendre le nem érkesztenek; Ala meg indulván eö 

Nagyságok Kőszegrűl elég estvére Kőrmendre Jűny: Azért én meg uiobban a’ Nagyságod 

parancsolattiát fogom, mint hogi az Nagyságod más mái megindulásárul bizontalan 

vólnék. Javallaianam pedig hogi Nagyságod ugi rendelné uttiát, hogi jde bé érkezhetnék 

egi nap, kiváltképpen a’ Commissarius urak kin halását nem javallalnám, és jobbanis 

esnék a’ szállások kedveértis hogi Nagyságod jdeién érkeznék bé, tehetne egirőlis s 

másrolis ezekben jó dispositiot. Ez it való lovas vitézleő rend szokás szerént Hagiárasnál 

szokot várakozni, és a’ gialog: András hidánál, a’ passuson, azért alázatossan akariam 

Nagyságodnak tudtára adnom, hogi Nagyságodis azon heliekre vegie uttiát, ne valamint el 

kerülnénk egi mást. A tőbbi occurentiakra mennél jobban lehet gondot uiselűnk. Kivánom 

Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat jó egésségben sokaig. Egerszeg dje 15 Julӱ 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia. Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo de Battyán Perpetuo in Német Uyvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo. 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Kőrmend 

 

26. 

MOL P 1314 No 33 040 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 
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 Isten minden zerencses jokkal aldgya meg Nagyságodat. Alkalmasint hallám csak 

valahogy épen el ne mulnék a fizetés le hozása, ot létemben elfeleitettem Nagyságodnak 

oda adnyi, az ő Főlsége parancsolattyát mellyet Nagy Sigmond Muraközben publicalt, 

mikeppen fenyegetődik az kanisai Olai Bék, hogy őkis a Falukat rabolnyi kezdik, im 

Nagyságodnak oda kűldőttem ezen nem építék ugyan sokat, mert ő a Jobbágy nélkűl, 

inkáb nem lehet, mint mink, de hogy interrorem aliorum valamellyet meg ne csapion nem 

felelek felőle Sopronyiak valának nálam, kik megint Nemes Hadakat várnak, jól lehet fől 

kűttek ő Főlségehez, ha efficiálhattiak, hogy Stirian vigyék által őket, it valo Praepost 

Uram ielente hogy Eszterházi János Uram parancsolattyát hozták ide a Tűske Váriak, 

kiben maga melle kiványa őket, es ugyan ollyan stylussal él, hogy ertettem, hogy 

Nagyságodis requirralta volna őket, de mivel mindenkor Győrtűl vettek oltalmokat, mostis 

ne ide, hanem oda menyenek, én meg mondottam Praepost Uramnak hogy Nagyságodnak 

a méltoságos Hadi tanácstulis, vagyon ez irant parancsolattya, mivel meg iria Collonics 

Pűspök Uramnak, hogy ki melle fogia parancsolnyi őket, helyes ratioit meg mondvan, 

mire nézuen alkalmatossab lészen Nagyságod mellet; Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves io egésségben. Datum Sabariae Die 21 Julӱ 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia. Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo in Német Uy Vár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Kőrmend. 

 

27. 

MOL P 1314 No 33 041 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak alázatossan szolgálok Isten minden 

szerencses jokkal áldgia meg Nagyságodat. 

 Széchenyi György Uram, Pőlőskei és Egervári kapitányságárul ugy értem a 

resolutio meg vagyon, és expeditiobanis van, csak hogy Mustra Mester Uramnak, az 

Intimaturium még nincs kezénél, azért ugy veszem eszemben, hogy difficultist akarnak 

tennyi Comissarius Uraimék az ő kegyelme fizetésében, azért kérem alázatossan 



100 
 

Nagyságodat, méltoztassek egy levelet, ő kegyelmeknek irnya had adattassék meg 

fizetése, menyi sok kőltsége volt eddigis ő kegyelmeknek, azokra a nyomorult emberekre, 

Nemet Christoph Uramis relatiot tehet Nagyságodnak rola, a mint ő kegyelmitűl értem, 

hogy expeditioban vagyon, ha ő kegyelmének fizetése lenne, maga helet egy embersegies 

embert substitualhatna, ugy talan valami job karban hozhatnánk őket, a mint énis voltam 

Szentgroton, holnap koran itt lehet a Nagyságod leuele. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo egésségben Datum Egerszegh Die 27 July 1685 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Battyan perpetuo in Nemet Uy Var, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

28. 

MOL P 1314 No 33 042 

 

Nagyságodnak mint Kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencses jokkal aldgya meg Nagyságodat. Mit irjon Eszterházi 

János Uram, Beszprémi Pűspők Uramnak, im Nagyságodnak in originali fől kűldőttem 

tudom Nagyságodnakis meg irtam én az Vitezlő rend ki szallításában semmit hátra nem 

hagyok mennél hamaráb Nagyságod mellé kűldöm méltoságos őreg urunknak ő 

Nagyságanakis egy párt kűldőttem, mélto ugy mint Fő Ispánnak, Nagyságodnak penigh 

ugy, mint Orszag kapitannyának, Rába mellyekire szorgalmatos gondot viselnyi és 

vigyáztatnyi a kanisaiakbanis sokan oda vannak, ha most a Nemet Tábor alá menetele nem 

[--]ulja őket. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum 

Egerszegh Die 31 July 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia. Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Battyan perpetuo in Német Uy Vár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis, Consiliario, Camerario Partium Regni Hungariae 
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cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

29. 

MOL P 1314 No 33 043 

 

 Kőszőnetem utan adgyon Isten minden jokat kegyelmednek. 

Az minemű ökrei el vesztek kegyelmednek, Lappai Jakabra valottak felőle, mivel most a’ 

Katona Taborba kel, Lappait meg kezesitettem, de ő azt vallya hogy ő nem lopta el az 

őkrőket hanem kegyelmeteknél lakozo Német Bencze, a ki Karlát főldérűl, ment be laknyi, 

hozta kezéhez hogy el adgya, avval kegyelmed szabd(?) mit cselekeszik, es el kűldőt 

ugyan az őkrőkert ha még meg vannak, Visza hozattya. Isten tarcsa és éltesse kegyelmedet 

jo egésségben. Datum Egerszegh. Die 31. July 1685. 

 Kegyelmednek jo akaroja: Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Holloson lakozo Kober Istvannak Jo akaro szomszedomnak, ő kegyelmének adassek. 

 

Kívül: 

Sidi Mihálly Uramat kérem az két leuelet küldgyö által Hollosra. 

 

30. 

MOL P 1314 No 33 044 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencses jokkal áldgya meg Nagyságodat. Tegnap ki érkezuén ide, 

addig bizony elég alkalmatlanság eset, a mellyekért Szalavári Vaidát, Zazlo tartot, egy 

Egerszegi Loas Tizedest arestomba vitettem, Hertelendi Vramis bizony meg érdemlette 

volna, avval várakoztam a Nagyságod kijőveteleigh, el sem bocsáttatom őket, míg Isten 

Nagyságodat ki nem hozza, Vettem ugyan a Nagyságod leuelet, Sicsine Aszszonyom 

Joszágira valo Salva gvardiák felől, kiket mindgyárást ki adok, csak legyen emberok, a ki 

kiviszi őket, más parancsolattyátis vettem Nagyságodnak, Tarrodi Uram által, hogy az 

Hadakat mezzőre szállicsam gondolkodván továbbis rola es it valo Vraimekkalis 

beszélgetvén, jobnak találtuk több és nagyob károknak el tavoztatásáért, hogy 
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maradgyanak helybe, magamis kőztők leuén, io disciplinát fogok tartanyi, mindazonáltal 

ha Nagyságod toábbis fogia parancsolnyi, ki szallitom őket, el várom az Nagyságod 

ordinantiaját, alázatossan. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo 

egésségben. Datum Tűskevár Die 7 Augusti 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Battyan perpetuo In Német Uy Vár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

31. 

MOL P 1314 No 33 045 

 Nem olvasható.  

 1685. szeptember 12. 

 

32. 

MOL P 1314 No 33 046 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossagal szolgálok. 

Kivánok Istentűl mindenszerencses jokat Nagyságodnak. Csekély dolog véget busíttom 

Nagyságodat, de mivel meg Kérij Ferencz Uram eő Nagysága uy Ember a’ 

Kapitánságban, méltob Hogy Nagyságod requirállya eő Nagyságát előb. mint En. Mit 

irjon Szechij Szigeti Hadnagy Uram, Nagyságodnak includálva kűldőttem, hiszem Szent 

Mihál nap után mindenűt fől szabadulnak a’ Ritek, szabadon járattya akar kӱs marháját 

bele, eő Nagysága ne idegenicse, Uy Tiszt livin, a’ katonát magátul illyen kicsin dologért, 

de a’ Hadnagy levelit, Kirem alázatossan, nem kől oda kűldenj, mert neheztellist venne 

magára. Most nincsenek ollyas hireim, mellyekrűl Nagyságodat tudosithatnám. Kivánom 

Isten tarcsa es éltesse Nagyságodat szerencseltesse kedves jo Egissegben. Datum Egerszeg 

dje 10 8bris 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája. Nagy Ferencz. Manu propria. 
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P. S. Tegnapi Levelemben mindenekről tudosetottam Nagyságodat, velem eddigh kezehez 

ment, az Tőrők el oszlót Kanya uari vaida irta hogy feles veszet az Tot orszagiaktul benek 

Nagyságodnakis tudom megh irta az Weszpremiekben mind szazigh vittek el az 

szőlőhegyről cseledet, 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Batthyan perpetuo In Nemet Uyvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Ungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Kanisae oppositorum Supremo Generali, Capitaneo 

etcetera. Domino Domino mihi gratiosissimo. 

 

33. 

MOL P 1314 No 33 047 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok. Isten 

minden szerencses jokkal aldgya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod paranczolattya szerent en el irtam mind az egesz uegekre hogy 

keszen legyenek es uarjak Nagyságod masodik paranczolattyat, a’ ualo dologh hogy 

alkalmatlan űdőben esik ez az Generalis Leszly Vram eő Nagysága intentioia mert 

mindenűt derek szűret uagyon, kit nehezen hagy el uitezlő rend. Megh jöuenek kémjeim 

Kanisarol, melyben hogy bizonyossab lehessek ed nehany louastis kűldőttem uolt ala 

megh vizgalny, egy arant hoztak hogy az gyűlt tőrők el ment megh az kanisaikis kesertek 

az szekereket (:Uyuaarban keszetet eles uolt ez tőbbetis hoztak:) hanem Szigetuari Tőrők 

uagyon mint egy hatuan loual, azok csak az az proba kedveert marattak, a’ mint hogy 

megh nyargaltak ez el mult heten ketszer Pőlőske kőrnyeket es az szőlőhegyeket, az 

dandar mindenkor hahotigh jot eleiekben. Kiuanom Isten tarcsa es eltesse kegyelmedet jo 

egessegben. Datum 9 8bris 1685. 

Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Az en kegyelmes Vramnak meltosagos es Nagyságos Vitezlő Vrnak Groff Nemet Vyuari 

Battyany Adam Dunan innen ualo Fő Generalis Vramnak eo Nagyságanak alazatossan 

adassek. 
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34. 

MOL P 1314 No 33 048 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod parancholattya szerint a’ minemő hayduk a’ Táborrul el szőktek 

fogságban vettettem, eleget instálnak ugyan, hogy Tőrvény napigh kezességhen 

bocsássam el öket, de én az Nagyságod parancholattya nélkül nem cselekeszem. El várom 

annakokáért alázatossan az Nagyságod ez szerint való dispositiojat. Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh Die 17 8bris 1685. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Ha Nagyságodnak ellenére nem uolna miuel hogy a’ nyavalya nehezen távozik 

rolam a’ Doctorral örömöst beszellyenek, ha az hadaknak nem lenne indulasa, miuel az 

üdö igen változik, fől rugaszkodnam Szombathellyre a’ Nagyságod engedelmébűl. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Batthyán, Perpetuo In Németh 

Uyvár, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali 

Capitaneo etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Németh Uyvár 

 

35. 

MOL P 1314 No 33 049 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossan szolgálok, Isten minden 

szerencsés jokkal aldgya megh Nagyságodat. 

 Ezen Leuelem vivő kemendi Haydu az eő Fölsége fizetésen léuő jőve hozzám, 

jelenté hogy minémő alkalmatlanságok legyenek Sárkány István és Sárkány Mihálly 

Uraimék kőzőtt, és a’ Kemendiek kőzőtt, Sárkány István vramis felesseddel magáual 

Mihalfavaiakkal menven oda, félő hogy valami mocskos allapot ne tőrténnyék kőztők, ez 

mind csak attul vagyon, hogy kapitány vraimék némellyek csak nével viselik a’ 

kapitányságot, s feleje sem mennek a’ Véghaznak, Nagyságod azért vagy be parancsollya 
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eő kegyelmét, vagy másképpen orvosollya megh ez illyen alkalmatlanságokat, irjon 

Sárkány vramnakis hogy ne hatalmaskodgyék, Földes Uri auctoritassán kiuül ne mennyen, 

a’ Vitézlő Rend sem impedialhattya az ő kegyelme igaz proventussat, én ha irok is eő 

kegyelmének semmit sem gondol vele, mégh nálomnál nagyob emberekkelis ugy tartya. 

Kivanom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh die 

20 8bris Anno 1685. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

36. 

MOL P 1314 No 33 050 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerenchés iokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod parancholattya szerit én bé irtam Kanisára, a’ mint legh jobban 

tudtam, minémő Választot adtak Leuelemre im Nagyságodnak includalva megh 

küldöttem. A mitt tovab fogh Nagyságod felőle parancholni, a’ téuő leszek. Kivánom 

Isten tarcha és éltesse Nagyságodat kedues io Egességben. Datum Egerszegh Die 1 9bris 

Anno 1685. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Batthyán, Perpetuo in Németh 

Uyvár, Sacrae Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni 

Hungariae cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali 

Capitaneo etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

Kívül: 

Végbeli Levelek Anni 1685 
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37. 

MOL P 1314 No 33 051 

 

 Nagysághodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. 

Mitt irjon Gábor György Vice szolga Biro Vram, im Nagyságodnak includalva oda 

kőldöttem. Valoban sulyos lészen ennek a’ Vármegyenek, hogy ha személlyek szerint 

szállyanak be a’ Vitézek, s kiuáltképpen ha a’ Végházokban is. Jrja ugyan eő kegyelme, 

hogy nem sok, de talám megh nem számlálta, mert egy Gyalogh Compagniaban kett száz 

portionál tőb vagyon, és így tizenkétt vagy tizenhárom száz portiora reá menne ezeknek 

száma, s huszon őtt pénzel akarnak venni egy portiot, holott ugy ertettem, hogy Vas 

vármegyében husz husz penzre rendelték, ha pedigh magok raitunk lesznek, annyival 

inkáb fognak bennűnkett onerálni. Jgy lévén azért ha Nagysághod föl menvén Bécsben, 

valami keuesset segéthetne raitunk, valóban jol esnék, az Nagyságod hozzánk mutatando 

kegyelmességett minden alkalmatossággal mind mi, s mind az egész Varmegye megh 

szolgállya. Kiuánom Isten tarcha és éltesse Nagyságodat kedues io egésségben. Datum 

Egerszegh die 2 9bris Anno 1685. 

 Nagysághodnak Alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Batthyán, Perpetuo in Németh 

Uyvár, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni 

Hungariae cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali 

Capitaneo etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

38. 

MOL P 1314 No 33 052 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Megh irtam vala tegnap Nagyságodnak Leuelemet, hogy Czaygbort Uram 

consignatioját a’ Végbeli fogyatkozásokrul hozák, a’ Pattantyusokrul nem ir semmit, de 

legh aláb őtőt bizvast kivánhat Nagyságod, Széchi Szigetben, Kapornakra, Egerszegre, 
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Lentiben, Lindvára, és Lövöre egy egy kivantatik, mert hogy csak a’ hajduk lőjenek, tőb 

kár esik a’ lövö szerszámokban, és puska porban, hogy sem mint a’ pattantyus fizetése 

tenne. Kivánom Isten tarcha és éltesse Nagyságodat kedues jo Egessegben. Datum 

Sabariae die 30 9bris Anno 1685. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Viennae. 

 

Kívül: 

Nagy szeretettel kérem Polgár Mester Uramat, ne neheztellye fel küldeni eö 

Nagysághanak. 

 

39. 

MOL P 1314 No 33 053 

 

Ajánlom szeretettel való szolgálatomat kegyelmednek, Isten minden szerencsés 

iokkal áldgya megh kegyelmedet. 

 Az kegyelmed Leuelét böcsülettel vettem, melyben mitt irjon megh ertettem; a’ 

Szent Grothiak felől való hirben semmi nincsen, a’ mi a’ Szalaváriak dolgat illeti, igaz, 

hogy fogtak nyolcz Törököt, de csak affele bocskorosok, kegyelmedet továbis fogom 

felőle tudositani. Isten tarcsa és éltesse kegyelmedet jo Egésségben. Datum Egerszegh die 

5 Xbris 1685. 

 Kegyelmednek szeretettel szolgál Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Minémö Leuelem érkezet Szalavári Kapitány vramtul, im kegyelmednek mulatságul 

oda küldötte. Ezt penigh az holdultságon falurul falura hordozták. 

 

Címzés: 
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Nemzetes és Vitézlö Csányi Bernárd vramnak, Méltoságos Groff Batthyáni Adam Fö 

Generalis Uram eö Nagyságha Fö Ember szolgáiának etcetera io akaro Uramnak eö 

Kegyelmének adassék. 

Körmend. 

 

40. 

MOL P 1314 No 33 054 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagj alázatossággal szolgálok Isten 

minden szerenchs iokkal aldgya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod 4. praesentis irott Méltoságos Leuelét alázatossan vettem ma 

kilenczedik ejusdem melyben parancsollya hogy a’ Német Vitézlö Rendett a’ 

Végházokban be ne vegyem, e’ jővő szerdán lészen Szent Grothon Vármegye Gyülésse 

melyre magamis el megyek, s a’ tevő lészek a’ mitt Nagyságod paramcsol. Irja 

Nagyságod erzekenséggel, hogj nem tudositottam az ide valo dolgokrul; mindeneket megh 

irtam Nagyságodnak egynehany rendbeli Leuelemben a’ többit Sopronyi Polgar Mester 

uramhoz dirigaltam, ugy a Czaybort Relatioját is hanem edgyiket a’ mely posta hozta 

Uyvarul, ugyan azon által meltoságos öregh Urunk eo Nagyságha kezéhez küldőttem, 

miuel itten egy Katona sincsen a’ ki Bécsben valaha volt volna, kerem alázatossan 

Nagyságodat meltoztassek Polgar Mester Uramnak vagj kétt szoval irnya hiszem 

mindennap jűn s megjen az alkalmatossagh had küldgye föl leueleimett enis irtam eo 

kegyelmének. Most semmi ollyas hireim nincsenek kirül Nagyságodat tudosithatnám, 

hanem Kapornaki és Szalauári kapitány uraimek mitt irjanak, includalva küldöttem, 

Istennek neue dicsértessék ez iden a’ kanisaiak is a’ mi Veghazunkon nem tettek annyi 

kart mennyit magok szenvedtek. Szalauari Kapitány Uramnak böven van most Hayduia 

tudgyais magasztalni őket, nem tudom meddigh tart. Kiuánom Isten tarcsa es eltesse 

Nagyságodat kedues jo egessegben. Datum Egerszegh die 9 Xbris Anno 1685. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Adamo Comiti de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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41. 

MOL P 1314 No 33 055 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok Isten 

minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Tegnap estve felé érkezém megh Szent Grotrul a’ nemes Szala Vármegye 

Gyűléssérűl, az hol harmad napigh tőrődtűnk a’ Német Vitézlö rendnek accommodatioián, 

én akarvan magamat alkalmaztatnom az Nagyságod utolsó ‹…› való Leueléhez be nem 

vettem mind addigh, migh Commisarius Uram nem praesentálá az Nagyságod utolso 

parancsolattyát, mellyben azt parancsollya hogy accommodallyam a’ Veghazokban, kire 

nezve kett Companiat kellet bé vennem kinek edgyikét a’ Muramelleki Vegházokban, 

másikát Egerszeghre, Szent Grotra, Szalavárá és Szent Győrgj várá helyeztettem: irta 

ugjan Nagyságod hogj Egervárá is tegyek benne, de miuel Egervár Vasvármegjében 

vagyon s onnan is elegh terh vettetett reáiok nem lehet ket felol onerálnunk, Nemes 

Vasvármegye Fö Ispánnya Uram is megh szollamlana miatta. Kivanom Isten tarcsa és 

eltesse Nagyságodat kedues io Egességben. Datum Egerszegh die 16 Xbris Anno 1685. 

 Nagyságodnak Alazatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. A mint mar hogj itt bé nem vettűk, oda retiralta magát érzékenségel vettem eö 

Nagyságha. Most semmi ollyas ‹hirei›m nincsenek mellyekrul Nagyságodat 

tudosethatnam. Ez a föld el pusztult telyességgel lehetetlensigh hogy ezt az igat el 

uiselhesse. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali 

Capitaneo etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Viennae. 
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42. 

MOL P 1314 No 33 056 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerenchés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 En az Nagyságod parancsolattya szerint az itt való Vitézlö Rendet ki bochatottam, 

s hasonlokeppen a’ tőbb Végbelieknek is parancholtam, magamis örömöst elmentem 

volna, de egésségem nincsen arra való, hogy affele dolgokban foglalhassam magamat, 

hanem Tar Josa kapitany vram altal izentem, Nagyságodat alázatossan kérem ö kegyelme 

szavának hitelt adgyon. Innen, ugy uelem, a hirt el nem uittek, hanem Sárkány Mihály 

vram minemő Excessust csinált, kapitány vram szoval megh beszelli Nagyságodnak. 

Kivánom Isten tarcha és éltesse Nagyságodat kedues jo egéssegben. Datum Egerszegh die 

28 Xbris Anno 1685. 

 Nagyságodnak alazatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

43. 

MOL P 1314 No 33 057 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagj alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerenchés iokkal áldgya megh Nagyságodat, s engedjen sok uj esztendőket érni, 

elis mulatni kedues jo egésséggel. 

 En az ‹Nagyságo›d utolso parancsolattya szerint az német ‹vité›zlö rendett ‹…› 

Veghazokban per personaliter be helyezttetém, Egervárban tennem nem ‹…› mert az 

Nemes vasvármegyében vagjon, s onnan elegh portio vagjon az oda valo joszágra vetve, 

én soha nem tudom hogj viheti véghez a’ szegénységh, mert már tellyességjel mindenbűl 

ki fogjott, sirnak, rinak, pusztulni keszulnek, a’ Nemes Vármegye ollyatis rendelt, hogj az 

Végházokban léuő uj vitézlö rend, a’ kik nem régen jőttenek bé, a’ mint tavaly, otkin való 
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joszágoktul adozzanak elegge voltam ellene, de csak az let választom, hogj determinalnak 

az szerint lássa a’ Németh mint veszi megh, s ha én ellene állok mint adok számot rola, én 

ugjan mégh eddigh fűggőben hadtam, továb mitt parancsol Nagyságod felőle a’ tevő 

lészek. rettenetes sok a’ tolvajlás ezen a’ földen, praesentis 17. Januárӱ ha Nagyságodnak 

ellenére nem leszen Tőrvény napot rendeltem itt Egerszghen, az itt levő Németh kapitány 

igen kér azon, hogj ha valamely ‹…› leveleit kivantatnék el vinni, miuel az maga alatt 

valoj az utat nem tudgják, szőkéstűl is félti, s történnék neha Szent Grotra küldeni, nem ex 

debito, sed per honore kűldene el kapitány vram Simegigh vagj Kesztheligh, én 

Nagyságod hire nélkül arra sem mentem, ha Nagyságod megh engedi, irok eő 

kegyelmének. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum 

Egerszegh die 28 Xbris 1685. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgaja Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Most semmi ollyas hireim nincsenek kikrül Nagyságodat tudositani meltonak 

itélném, a’ Kanisaiak meghint élés eleiben vadnak. 

 

P. S. Szinten hogj ezen Leuelemet irnám, jőve hozzám Nemes Vármegje Perceptora ‹…› 

kapitány vram szavával kérvén, hogj Haydukat adnék, a’ kik az adott bé nem hozzák, 

azoknak föl hozatására, en az Nagyságod hire nélkül nem mertem megh probálni, s nemis 

bátorságos a’ katonaknak járni Kanisa vidéken. 

 

Címzés: 

‹Excellentissimo D›omino Comiti Domino Ada‹mo De Batth›yán, Perpetuo in Németh 

‹Uyvár, Sacrae› Caesareae Regiaeque Maiestatis ‹Consiliario, Cam›erario, Partium Regni 

Hun‹gariae cis Danu›bianarum, Confiniorumque Ca‹nisae oppositorum› Supremo 

Generali Capitaneo etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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16866 

1. 

MOL P 1314 No 32 9617 

  

Nagyságodnak kegyelmes Vramnak nagj alázatossággal szolgálok, Isten minden 

szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. 

Már edgyik Leuelemett be pöcsetlettem, hogy ezen hírekett hozák, mellyeket 

Nagyságodnak in originali föl kűldőttem, mi azért itt szorgalmatos vigyazassal leszűnk, 

nem árt vasvármegyebenis vigyázni, mert a’ Törők gyakorta nem megyen oda, a’ hová 

hirdeti, hanem más fele is ki csap. Kivánom Isten tarcsa es éltesse Nagyságodat io 

egessegben. Datum Egerszegh 14. Januarius Anno 1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferenc. Manu propria. 

 

Címzés 

Excellentissimo Domino, Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh 

Vyvár, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali 

Capitaneo etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Cito Cito Citissimo 

 

2. 

MOL P 1314 No 33 058 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

23. praesentis irt Nagyságod Leuelét alázatossan vettem, mitt irjon a’ Mihályfalvai 

dologh felől megh értettem; abban már ‹…› ki, de szóval Tar Josa kapitány uram jelentette 

vala, hogy ‹…› Instructiot is akarna eő kegyelmének adni ‹…› az hagyott napigh el 

érkezhetnék, s igen alkalmatos volna arra nézveis, hogj ott is praeducálhatná eő kegyelme 

hogj nem magatul, ha nem az Nagyságod parancsolattyábul cselekszik. Ezen Leuelem 

                                                 
6 A No 33 100 jelzetszámú Batthyány II. Ádámnak szóló levél írója Nagy Zsigmond, ezért azt ebben a munkában 

figyelmen kívül hagytam. 
7 A levelel a jelzetszáma alapján az 1679–1680. évi levelek közé sorolták. 
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vivő katona megh hozhattya, ha Nagyságodnak ugy tecsik. Taraczkot innen parancsole 

Nagyságod, vagy Körmendrűl kűld, aztis oromost érteném, miuel ha megh keményíték 

magokatt, csak iesztesért is, nem árt ott lenni, hogy Ember kár ne [történnyék]. Mihent itt 

a’ dologh végezödik, föl megyek az Nagyságod udvarlására. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh 25. Januarius 1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino, Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh 

Uyvár, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali 

Capitaneo etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Körmend. 

 

3. 

MOL P 1314 No 33 059 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak nagj alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

Első Leuelemet már pőcsétlettem, hogy hozák Sárkány Mihály Leuelett, mellyet ir 

kapitány Uramnak eö kegyelmének, kitt includalva fől kűldőttem Nagyságod mitt fogh 

felőle parancsolni, a’ Leuél későn érkezet, mert tegnap itt kellett volna lenni, s csak ma 

kapu nyitáskor hozta egy polgár. A Törők Legény nem akart föl menni Nagyságodhoz, 

sőtt ollyan szót is eytett, hogj mégh egy ideigh elvárja azon nyomorult Aszszonyt, az után 

tudgya mitt fogh cselekedni, én azért kőtelessegem szerint kényszeriteskeppen is, a’ mint 

nem akarta föl küldőttem. Kivanom Isten tarcsa és eltesse jo egessegben Nagyságodat. 

Datum Egerszegh 30. Januarius 1686. 

Nagyságodnak alazatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu  propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino, Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh 

Uyvár, Sacrae, Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali 

Capitaneo etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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Kőrmend. 

 

4. 

MOL P 1314 No 33 060 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagj alázatossaggal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal aldgya megh Nagyságodat. 

Az Nagyságod Méltóságos Leuelét vévén mindgyárt ki kűldöttem a’ falukra 

szekereket hajtani, serio injurigalván nekjk, hogy legh kisseb alkalmatlanságott se 

cselekedgyenek nem hogy dulast, a’ mint hogj Mihályfalvára is ollyan parancsolattal 

kűldöttem, hogj senkinek csak kétt pénz érő marháját se vegyek el, hanem kőrnyűl fogván 

az helyt, azon Latrokat kiket megh akart Nagyságod fogatni, kérjék ki, hogy másképpen 

történt, nem az én akaratombul lett. Eddigh föl mentem volna a’ Nagyságod udvarlására, 

de a’ Lenthi kapitány annyira megh betegedék ott, hogy a’ varasdi Doctor curaia alá kellet 

szekeremen küldenem, ha ugjan bizonyos [--] azért benne, hogj Nagyságod Bécsben való 

menetelet ebben az rosz utjan nem differallya, az hol, és mikor parancsollya, ott udvarlok 

Nagyságodnak Aztis akartam Nagyságodtul alázatossan értenem, hogy ha pro 6. Martӱ 

publicallyame az Nagyságod Generális székét, mert az idő el jár, idején kellenik tudniok, 

lesznek a’ Tisztek közöttis Controversiok, a’ kiben magam Interessato nem lészek, 

Nagyságod nevével ha parancsollya citalhatom, hanem itt valo fő Hadnagj Gyenessi 

Gergely Urammal illyen dolgom vagyon, hogj száz hatvan kő sómat az eö kegyelme Hitt 

Leueléért Kaposban  megh tartották, kérem alázatossan Nagyságodat, méltóztassék az én 

Instantiamra kapitány uramnak, vagj más Tisztnek megh parancsolni, hogy ad praxim 

celebranda Iudicia Generalia eő kegyelmét is citallyák. Itt olly rosz utak vannak, hogy 

mégh csak fáért sem tudunk az erdőre kűldeni, Czaybort uramnak is rosz uttya lészen a’ 

Munitioval. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egességben. Datum 

Egerszegh 3. Februarius 1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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Kőrmend. 

 

5. 

MOL P 1314 No 33 061 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagj alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Szegenj keresztyén Rabok jővén ki Kanisárul Nagyságodnak szollo Leuelet hoztak 

kezemhez, én gondolván hogj Egri Palko dolgában jár, a’ mint hogj a’ rabok is ugy 

referalták s kértek hogj fől nyissam, fől nyitottam, de miuel más dologhban jár, im 

Nagyságodnak includalva fől kűldőttem. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat 

kedues jo egésségben. Datum Egerszegh 3. Februarius 1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Az bizony dologh ha ez az Intentio véghez mehetne igen jol esnék, de innéd igen 

nehéznek avagj csak nem lehetetlennek tartom a’ Dravan tul megh lehetne. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Kőrmend. 

 

6. 

MOL P 1314 No 33 062 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossagal szolgálok. 

 Isten minden szerenches jokkal álgya meg Nagyságodat. Most semmi ollyas 

hireink nincsenek, mellyekrűl Nagyságodat tudosithatnám, hanem mára vagy holnapra 

várgyák be az élést Kanisára. Sohun semmi őreg vadnak még az idén szerit nem tehettűk, 

tegnap hoztak Pőlőskeӱ Emberim egy kis erdeӱ sűdőt, Nagyságodnak fől kűldőttem. 

Kivanom Isten tarcsa es éltesse Nagyságodat szerencsessen kedves jo egissigben. Datum 

Egerszeg dje 8 Februarius 1686. 
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 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Hogy levelemet meg irtam volna, hozák Nagyságod levelit Csanadӱ Moyses 

suplicatiojaval egyűt egy Boldog Aszonyi polgár, kirűl semmi informatiot nem tehetom, 

nem tudhatom mi praetensioja vagion, emlitet Csanadӱ Moysesnek, hanem meg irtam 

hogy gyűjőn ide igasság szolgáltatik neki. 

 

Címzés: 

Ill ustrissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan, perpetuo in Nimetuyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Camerario et Consiliario. Partium Regni Ungariae 

cis Danubianarum. Confiniorumque Kanisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino, Domino mihi gratiosissimo. 

 

Kívül korabeli kézírással: 

Végbéli Levelek  

 

7. 

MOL P 1314 No 33 063 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak, nagy alázatossagal szolgálok. 

Isten minden szerenches jokkal álgya meg Nagyságodat. Főlőttib is sainálom, hogy 

az Nagyságod udvallására fől nem mehetik, minek előttő Bécsben menyen, de láttya Isten 

mostis az ágyat nyomom. Ertettem, hogy Nagyságod talám holnap meg indul, arra nizve 

im Czaihbort Uram specificatiojat fől kűldőttem, micsoda Munitio szűkséges az 

Végházokhoz. A’ Porház igassagal irom Nagyságodnak, mihelt az kikeleti esők el jűnek, 

mingyárt bé dűl, tőb kár liszen a’ porban, mint a’ kivel meg épithetnink. Minap hogy 

Nagyságod parancsolattyábul a’ Végházak Gratuitus laborit oda attam vala Secretarius 

Uramnak irásban, az Egerszegi ithon volt, im azt is fől kűldőttem, ezek pedig rigiek, meg 

az őreg Ur eő Nagysága atta Ennekem, ki teczik ebbűlis, menj űdőtűl fogvást a’ Kűszőgӱ 

pinzt nem praestaltak, kirem alázatossan Nagyságodat, le iratván ezeket Secretariussánal 

tarhattya, s a’ párjait kűlgyő meg nekem, hogy ittis A’ Végházokban tudhassuk ahoz 

alkalmaztatnunk magunkat. Nagy alázatossagal kirem még bocsasson Nagyságod hogy 

busittom. Maholanj Uramnak szollo levelemit Miltoztassik egy Inassa által fől vitetnj. 
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Kivánom Isten tarcsa es éltisse Nagyságodat kedves jo Egissigben. Datum Egerszeg dje 9 

Februarius. 1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Ill ustrissimo ac Excellentissimo Domino, Domino Comiti Adamo De Bathyan, perpetuo 

in Nimet Uyvár etcetera. Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Camerario Consiliario. 

Partium Regni Ungariae cis Danubianarum Confiniorumque Kanisae oppositorum 

Supremo Generali Capitaneo etcetera. Domino Domino mihi gratiosissimo. 

 

8. 

MOL P 1314 No 33 064 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden szerenchés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod Mélto-

ságos parancsolattyát alázatossan vettem, már ennek előtte is megh parancsoltam én az 

egész Végekben, hogy senki Leuel nélkül ne járjon, miuel Méltoságos Palatinus vrunk eő 

Nagyságha Leuelétis vettem eziránt, ujabban pedigh ezen holnap az Nagyságod 

parancsolattya szerint el kővetem a’ sok csintalanságok és Istentelenségek ki irtására. Itten 

sok rab vagyon, a’ kik az Nagyságod szekére mind citalva vannak, akkorra ha Nagyságod 

parancsollya mind fől viszem őket. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat 

kedves jo egéssegben. Datum Egerszegh. die 2. Martӱ Anno 1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Cis 

Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Kőrmend. 

 

Kívül korabeli kézírással: 

Végbeli Levelek 

Anni 1686 
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9. 

MOL P 1314 No 33 065 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak nagy alázatossággal szolgálok. Isten 

minden szerenchés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

A minémő Totth Peti nevő legény felől parancsolt Nagyságod, eleget 

tudakozodtam mind Hadnagy s mind Vaida Vraiméktul, de egyébnek végére nem 

mehettem, hanem ennek a’ ki ezen Leuelemet viszi, ez pedigh Szent Grothi fi, semmi kőzi 

nincsen ahoz a’ helyhez, az hol azon pénznek el veszese tőrtént, a’ mint magais fől ment 

Nagyságodhoz nem félvén űgyét attul az vadolástul. Igy levén azért talám nem szőkevén, 

nem szűkséges arostomban vetetni, s bűntelen szenvedtetni, hanem declarallyak 

voltaképpen micsoda Ember az a’ Totth Peti, ha végere mehetek, az Nagyságod 

parancsolattya szerint cselekszem véle. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat 

kedves io egésségben. Egerszegh. die 2. Martii  1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Kőrmend. 

 

10. 

MOL P 1314 No 33 066 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak nagy alázatossággal szolgálok, 

Isten minden szerenchés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Az mint Nagyságodis 

javallotta, im kapitány vraimék kőzzűl kettöt föl kűldőttem hogy fizetesűnk végett 

jnstantiat tegyenek az Méltóságos Bellicum előtt, ne mondassék az után, hogy nem kértűk, 

mert igassággal irhatom Nagyságodnak, annélkűl ki nem vehettyűk a’ vitézlő rendet, 

Azonban akarám Nagyságodnak aztis alázatossan tudtára adnom, hogy Kanisa vidékérűl 

minden rendbéli ember szabadon taytya az marhát, nem tudom ha megh vagyone engedve, 



119 
 

vagy nincsen, ha megh vagyon, nem artana nékűnkis praeiudealnunk, mert ha Taborban 

kőlletik szálni, szekereket nem lészen honned haytani, ha pedigh megh nincs engedve, 

Nagyságod méltóztassék megh parancsolni, hogy afféle Excessus csinálokat megh 

bűntethessem. Kiuánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum 

Sopronӱ. die 23. Martӱ. Anno 1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Az Pölöskeiek állapottyát, az Hadi Biro és Notarius akartam Nagyságodnak 

alázatossan eszében jutatnom, im kapitány uram föl megyen. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Viennae. 

 

Kívül: 

Anno 1686. die 18 Julӱ Dőbőrhegy és Dőrőskeiek megh attak Egimashoz tartozando 

Tabori negj őkrőt, szekeret, kirul attam ezen recognitio […] Egervár die […] Sidi Mihalj 

 

11. 

MOL P 1314 No 33 067 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak nagy alázatossággal szolgálok 

Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. En az Nagyságod 

engedelmébűl bizonyos dolgaim végett föl rugaszkodtam egy kevesse Sopronyban, tegnap 

estve érkeztem ide Szombathelyre, azon lészek hogy holnap vagj holnap után alá 

indullyak., ha kapitány vraimék jelen lehetnek, á Tőrvények dolgaiban pregredialok 

Minémő hireket irjon Tar Josa Vram, Nagyságodnak includalva föl küldöttem, mitt 

parancsollyom Nagyságod azon legény es lova felől. ki az németekhez adta magát, ha oda 

engedgyűke, vagj főt küldgyűk, á tévő lészek. Azonban Dörnyei Szegény rabok érkezének 

hozzám szintén Pécs tartománnyárul, beszélik, hogy á Totth Országhi haydukban Sikos 

táján felessen vesztek el, egy helyen nyolczvant vágtak le bennek, mas csatán hatvanigh 



120 
 

vagy hatvan őtigh, elevenen kitt el vittek, kit pedigh le vágtak á kapossiak. Kivánom Isten 

tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. Dátum Sabariae die  26.  Martij Anno 

1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Viennae. 

 

12. 

MOL P 1314 No 33 0688 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En az Nagyságod 

engedelmébűl föl mentem Soprony felé, és tegnap bé érkeztem á Végházban, itt az alatt 

szerencsétlenségh történt, á Rabok megh ásván az Tőmlőczőt el szaladtak, kik kőzőtt 

nekemis egy Tőrők rabom el ment, megh is fogtak ugyan bennek, de hete mind eddigh  is 

oda vagyon. Más hireim most nincsenek, kikrűl Nagyságodat tudoséthatnam hanem 

tegnap hozzák hirűl, hogy á Kanisaiak alá mentek, soldot fognak bé vinni, kitt feles Tőrők 

is késért, szorgalmatos vigyázassal vagyunk, ne talántán valami Excursiot tegyenek 

Azonban hozzám jőve itt Való németh kapitány uram kirvén azon hogy Nagyságodnak, 

azt á Tőrők legényt, ki ez el mult  napokban ki jőtt, és az eő kegyelme hadában állott, pro 

Examine kisz fől kűldeni, s az mitt Nagyságod felőle disponál a tévő lenni, mivel pedigh á 

lovára rá árult, kéreti alázatossan Nagyságodat, ha el lehet Nagyságod nála nélkül, 

méltoztassék néki engedni, minden alkalmatossággal megh igyekezi Nagyságodnak 

szolgálni Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben Datum 

Egerszegh die 30. Martij Anno 1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

                                                 
8 A levelet modernizálva utóirat nélkül közölte: MÜLLER 1976, 53. No 13. 
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P. S. Nagyságodat alázatossan kérem, megh ne itéllyen hogy az lo felől irok, mivel ide 

jővén hozzám igen igen kért, hogy irjak, ha nem irtam volna, ne talántan itéletit tett volna; 

az Nagyságod jo akarattyan áll ha engedijs, ha nem. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Viennae. 

 

13. 

MOL P 1314 No 33 069 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak nagy alázatossággal szolgálok 

Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En tegnap á 

Törvényeket ki szolgáltattam, de mivel á Convocatusok fogyatkozása miatt á 

Criminalissokhoz nem nyulhattunk, azok abban maradtak, hanem á minemö dolgaink 

voltak mind itt, mind más végházokban, némellyeken által estem, kapitány vraimék 

közzül Lővőj kapitány vramnál egyéb nem volt jjelen. Most itt más hirek nincsenek, kikrűl 

Nagyságodat tudóséthatnam, hanem ismégh feles élést hoztak az el mult vasarnap 

Kanisára, sok Török késérhette mind Lovas, mind gyalogh. Azonban minémő Instantiája 

lészen valami Munitio véget Legrádi kapitány urk, im Nagyságodnak includalva föl 

kűldőttem, méltóztassék Nagyságod megh szerzeni. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh die 3. Aprilis 1686. 

Nagyságodnak alazatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Az Nagyságod pro 26 praesentis Körmenden leendő Generalis székét publicaltam 

mindenütt. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae, Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni 
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Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali 

Capitaneo etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Viennae. 

 

14. 

MOL P 1314 No 33 070 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden szerencses jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

Méltoságos Leuelét alázatossan vettem, én mihelyt megh érkeztem, mindgyart Dispositiot 

tettem mind á Végházokra, Szegvári Kapitány vramnak is megh irtam, hogy a’ környűl 

való kéretet helyekbűl a népet melléje vegye, és mennél job szerrel lehet az hagyott napon 

és helyen comparallyon Lenti kapitánynak megh irtam, hogy kétt Taraczkot hozzon 

magával, ha pedigh föl vonták volna á bástyákra, s el nem hozhatna, innéd viszek egy jo 

réz Taraczkot, csak a’ mikor megh indulunk le vonyatom a’ bástyárul, Egervárá is hirt 

adtam, itt ugy gondolom nem leszen fogyatkozás a’ végbelieket a’ mennyen föl ülhetnek, 

én el viszem magammal. Kivánom Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat kedves jo 

egésségben. Datum Egerszegh die 19. Aprilis. 1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Körmend. 

 

Kívül: 

Kűltettem pénzembül 136 R azon kívül Szelesteinek minden mesterhez valo postai 

alkalmakra R. 30 az parancsolat [--] R 13 d 50 Secretari R[-]ingnek Taller 12 a’ ki a 

kamarán totum fac, Christoph adot kőlcsőn negy aranyat a’ mellyel fűzettem az kocsisnak 

a’ ki Bécsbül alá hozott. 
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15. 

MOL P 1314 No 33 071 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden szerenchés jókkal áldgya megh Nagyságodat. Alázatossan akartam 

Nagyságodat illyen dologh fellől megh találnom, hogy Sándorházán lakott egy szolga 

Biro Liszkay András nevő ki a’ Török miat sokat szenvedet, mert mihelyt a’ Török a’ 

falun valamitt kívánt, vagy valamint akart végben vitetni, ha falu megh nem cselekedte, 

vagy véghez nem vihette mindgyart vagy Leányát, vagy mas cselédgyét el vitte, s addigh 

mind ottben tartotta, migh kivánságának eleget nem tett, sokszor kőllet a’ magáébuly 

fizetni, utollyán magát vitte el, és másképpen ki nem bocsátotta, hanem nemelly 

emberséges emberek kezességhen, most félvén a’ Töröknek továb való háborgatásátul bé 

ment Kemendre minden portékáját bé vivén magával, mitt irjon azért a’ Sándorházi 

Iszpaia a’ kezesseknek, im Nagyságodnak includalva föl kűldőttem, az én vékony opiniom 

az hogy a’ mitt a’ Török vesz a’ kezesseken, ha viszha nem akar menni, megh kell fizetni, 

jollehet az eő Fölsége Végházábul ki nem köllene adni, ha kezessegen nem volna, mind 

azon altal a’ mitt parancsol Nagyságod felőle a’ teuő lészek. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedves jo Egességben. Datum Egerszegh die 25 Aprilis Anno 1686. 

Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Kőrmend 

 

16. 

MOL P 1314 No 33 072 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden szerenches jokkal áldgya megh Nagyságodat. Im az Nagyságod 

parancsolattya szerint fől küldöttem Nagy Sigmondot és Czáyborth Uramat Nagyságod jo 
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instructiot advan nékik bocsássa a’ mint legh jobnak itéli. En nem tudom a’ Pölöskeiekkel 

mit kellessék mivelnűnk, naponként árad Istentelenségek, mostis Boczföldiekk hat vagy 

hét lovokat el lopták, kik is utánnok menvén a’ Berekben megh találták, s hogy viszha 

vitték volna a lovakat, raitok mentek a’ Pölöskeiek és annyira megh [--]ltak hogy egyet 

már halva vittek el inned, a’ Barbélytúl, egynéhány sebben fekszik. Azonban a’ Fiscalis 

joszágbeliekre, és Falussi Miklos uram jobbágyira menven ugyan Pölöskeiek kilencz 

lovokat el vitték, csak harmad napja, ha Nagyságtok megh nem orvosollya, ennek a’ darab 

földnek semmive kől lenni miattok. Az egyebet nem tudok, hanem demo[-]altassek az 

hely, es a’ Militia máshová uitessék Kiuanom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves 

jo egésségben. Datum Egerszegh die 1. Maij. Anno 1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Kőrmend. 

 

17. 

MOL P 1314 No 33 073 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat Az Nagyságod 

Meltosagos Leuelet most del után négy orakor alázatossan vettem, más el küldöttem volt 

Nagy Sigmondot es Czaybort Uramat száz forintot adván nekik kolcsegre, ha mennienek 

Isten hireuel Nagyságod jo instructioval bocsátvan őket, ha Nemeth Christoff Uram 

segétséggel leszen az eo kegyelme jo akarattyáért halaadatlanok nem leszűnk. Az mi 

pedigh a Generalis szék publicatioját illeti, én el követtem, s dispositiot vettem, hanem az 

kiket Nagyságod fogh vetetni, azok ellen Inquisitiot kell peragaltatni. Nagyságod 

parancsollyon egy bizonyos embernek felőle, én az én hivatalomban el járok. Kiuánom 

Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat kedves jo Egessegben. Datum Egerszegh die 1. Maj. 

Anno 1686. 

Nagyságod alázatos szolgaja Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Körmend. 

 

18. 

MOL P 1314 No 33 074 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden szerencses jokkal áldgya megh Nagyságodat. Minémő hireim 

érkeztek ezen orában, im Nagyságodnak includalva föl kűldőttem, mi itt a’ mennyire lehet 

szorgalmatos vigyázással lészünk, más végházokbanis hirt adtam. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedves jo Egésébben Datum Egerszegh die 6 Majis Anno 1686. 

Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Midőn Nagyságodnak Leuelemet irnam, magunkra valo vigyázásnak okaert is be 

hivattam vala it való Kapitány Uramat tőb Tisztuiselő vraimekkal edgyűtt, kik beszéllik, 

hogy valamely Emberek Kanisa vidékjerul jőnek, nyilván beszéllik hogy a’ Kanisaiak 

mind arra várakoznak hogy Nagyságod evvel az hold vilaggal megint probát fogh tenni, 

Boso is tegnap előtt érkezék Kapos tájárul, ki azt beszélli, hogy  bizonyossan hirek  

vagyon Kaposbanis, s muniallyák erőssen magukat; Hogy alá indulet volt Ngod minden 

étszakán hasonloképpen nappal is zászlostul strázaltak ide ki, Janicsarsaggal a’ paytákat 

megh rakták a kanisaiak ezen hir mondotúl Amhet Agaés az Andráshidai Iszpahia 

strásákon lévén tudakoszták, hová szándékozik Nagyságod En soha sem tudom honnan 

megyen el az hir, mígh itthon voltunk ui Egerszeghen. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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Körmend. 

 

19. 

MOL P 1314 No 33 075 

 

Ayanlom Nagyságodnak, mint kegyelmes Uramnak alázatos szolgalatom. 

Isten minden szerencses jokkal álgya meg Nagyságodat. Az Nagyságod Uyhelbűl 

irott 11. praesentis Méltosagos leuelét alázatossan vettem, melyben 

parancsollyaNagyságod, hogy az tőrőt Taraczkokat fől kűlgyem, azért mingyárt 

parancsoltam felőlő hogy fől vigik. Hogy az fizetésűnk felől is jo reminsígel biztat 

Nagyságod; ezerant is az Nagyságod farodtsagos Patrociniumjat kivánnyuk alázatossan 

meg szolgálnank. Most ollyas hireim nincsenek, kivűl tudnam Nagyságodat tudosíttanom, 

hanem az Rábán főllül valo nimet vitezlő rend takaroszik alá, vagy Legrádnál, vagy 

Dőrnyenel az Drawa mellet fog meg szállanj, noha az itt valoknak meg semmi 

ordinantiajok nincsen, ezek tudom Kanisa vidikjit mind el pusztíttyák, azért az Nagyságod 

Méltosagos opinioját alázatossan vennim, [--]rend kőllene az Végházokbeli Taborozo 

Vitézlő rendnek, marhak felűl prouidialnunk, ha ez a Tartomany el pusztul. Kivanom Isten 

tarcsa es éltesse Nagyságodat kedves jo egissigben. Datum Egerszeg die 16 Maijis 1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyán, perpetuo in 

Nemet Uyvár, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium 

Regni Ungariae cis Danubianarum et Confiniorum Kanisae oppositorum Supremo 

Generali Capitaneo etcetera. Domino mihi gratiosissimo. 

 

20. 

MOL P 1314 No 33 076 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossaggal szolgálok. 

Isten minden szerencses jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

Méltoságos Leuelét alázatossan vettem, melyben mitt parancsollyon megh értettem, én 

azért el irtam minden fele a’ Végekre, hogy keszen legyenek, de láttya Isten igen 

fegyvertelenek és lovatlanok, nem tudom miképpen mehetnek el, ha a’ fizetés nem éri 



127 
 

őket. En egy vagy kétt napra fől rugaszkodtam bizonyos vásárlásnak okáért a’ vépi vásárra 

jo rendben hagyván a’ végházat, nem késem semmit, ismét alá megyek. Nagy Sigmondot 

értem hogy ma ment el innét, nem kétlem Nagyságodnál lévén vette az Nagyságod 

patancsolattyát, mitt kellessék cselekedni. Valami nyelu fogásnak okáért alá küldöttem 

volt az Egerszeghiekben és Kapornakiakban, az Egerszeghiek mégh oda vannak, a 

Kapornakiak kétt felé voltak, egy fele őtt lovas, azok egy fejet, és kétt payzán lovacskát 

hoztak, más fele 17 Gyalogh, kik is három rabot hoztanak, megh irtam hogy addigh el ne 

adgyák, migh az Nagyságod parancsolattyát nem veszik. Azonban voltak nálom 

Beszprimbűl jőt emberek, kik azt beszéllik, hogy Győri és hozzá tartozando végházbeliek 

alá mentek Pécs várossának fől veréssére, Kaposban tudom nem mernek kapni, mert azok 

derék erővel vadnak. Kivanom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. 

Sabariae 21. Majis 1686. 

Nagyságodnak Alázatos Szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generalen Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

21. 

MOL P 1314 No 33 077 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden zerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 27 

presentis Uyhelybűl dataltatott méltosságos Leuelét alázatossan vettem, melyben ujobban 

parancsálya a’ végbeliek készületit, én minden fele kemény parancsolatokat adok ki, s 

valamitt az Nagyságod parancsolattya szerint országunk javára el követhetek, el nem 

mulatom, de nem tudom honnéd tellik ki a’ Végbeliek számára valo szererezés, mivel Fő 

Commissarius Uram kétt száz szekeret vetett Profont alá erre a’ vármegyére, már 

limitaltatott is, a’ Vármegye protestalt, hogj semminemö Forspont a’ Végbeli vitézlő rend 

számára nem enged, hanem a’ ki Táborra mégyen, csinállyon magának szekeret, ha In 

megh hozza Ngdat, a’ mint irja, hogy  Conferentiát fogh mentúl hamaráb tartani, azt 

kövessük a’ mi leghjob leszen. Semmi ollyas hireink nincsenek, mellyekrűl Nagyságodat 
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tudoséthatnám, a Németh Vitézlő Rend mégh a’ Murán innéd fekszik elégh 

nyomoruságával a’ Szegénységnek. Kivánom Isten tartsa és eltesse Nagyságodat kedves 

jo Egésségben. Datum Egerszegh die 31. Majis 1686. 

Nagyságodnak alázatos Szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Neostadӱ(?) 

 

22. 

MOL P 1314 No 33 078 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Im mitt irjon Szalavári 

kapitány Uram Nagyságodnak includalva föl kűldőttem, tovab is ha mi hireim lesznek 

Nagyságodat alázatossan tudosétani el nem mulatom, el várván az Nagyságod 

parancsolattyát kivánom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum 

Egerszegh. die 3. Junӱ. 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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23. 

MOL P 1314 No 33 0799 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Minapi Leuelemben 

megh irtam vala Nagyságodnak, hogy a’ Nemes Zala vármegyére kétt száz szekeret 

vetettek, kiket in instanti kérnek, a mennek is már, a’ minémő vitézlö rend pedigh a’ 

falukrul be jőtt a’ végházokban, fizetéstis vett az eö Fölsége szolgálattyában, azokra 

szintén ugy reá vetették, ha azoknak el kell menniek, nem tudom ki fogh Nagyságod 

mellet fől űlni, s mezőre menni, mert a’ régiek ki el holt, kit le vágtak, ki pedigh a’ 

szolgálatra alkalmatlan, Nagyságod mit fogh felőle parancsolni, atévő leszek, kivánván 

Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh. die 5. Junӱ. 

1686 

Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

 Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh 

Uyvár, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali 

Capitaneo etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Cito cito citissime. 

 

24. 

MOL P 1314 No 33 080 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat Mitt irjon Szalavári 

kapitány Uram, Nagyságodnak az Inclusaval edgyűtt fől kűldőttem, ugy látom 

Commissarius Uram Kanisa körül való szegénységet akarja conservalni, de némellyeknek 

olly opiniojok vagyon, hogy azt el pusztétsák a’ magok hasznára s nem országnak javára, 

a’ bizony dologh ha a’ Somogyságott is conservaltak volna, nagy hasznára lett volna az eö 

                                                 
9 A levelet modernizálva közölte: MÜLLER 1976, 54. No 14. 
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Fölsége hadainak, Nagyságod bőlcs iteletire hagjom, ha ezt el pusztétyuk, s magok fől 

jőnek is, ehel kell megh halniok, mert életeket s gabonajokat a’ kanisaiak megh arattyák s 

be takarják, és igy magunknak kárt s azoknak hasznot szerzűnk, ha pedigh alá mennek, 

ellenségink lesznek. Javallanám annak okáért migh Isten Nagyságodat megh hozza, 

impetrálna egy parancsolatot hogy senkitűl ne bantatnek hanem conservaltatnek, bár csak 

aratásigh, hogy életeket be takarhatnák és oda tehetnék az hol az utánis élhetnének belőle. 

Nagyságodat Isten megh hozván s eőszve gyütvén bennűnket, a’ mitt concludalunk, oda 

fől is megh irhattya. kivánom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat kedues jo Egésségben. 

Datum Egerszegh. die 9. Junӱ. Anno 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

25. 

MOL P 1314 No 33 081 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ez el mult napokban 

megh irtam Nagyságodnak, hogy a’ Toth Országhiak oly szándékban vadnak, hogy 

Kanisa kőrűl való falukat, a’ mint értettem, el pusztétsa, gabonájokat le kaszalván, vagy el 

égetvén, a’ mely nagy kárára lenne a’ Kanisa ellen vettetett Végházoknak, mind pedigh a’ 

szegénységnek éhel kellene megh halni ha aratás előtt tőrténnek, hanem ha minek utanna 

életyeket bé takarnák azzal edgyűt fől hoznánk őket, igen jol esnék ha Nagyságod bőlcz 

opinioját adna az előbbi Leuelem Continentiája szerint. Az Nagyságod Becsbűl kűldőtt 

Leuelében adott parancsolatit, azon leszek, mennel jobban véghez vihessem. Azonban a’ 

vitézlö Rend jőve hozzam jelentvén hogy a’ kanisai marhakat alkalmas meszsze kin őrzik, 

ha Nagyságodnak ellenere nem lenne, egy probát tennének azoknak el haytására, magamis 

ha Egésségem engedné jelen lennek, el várom ezéránt az Nagyságod Méltoságos 

parancsolattyát de mentűl hamarab lehet, ne talantan mas praeripiallya előttűnk. Kivánom 
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Isten tarcsa es éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egersegh. die 17. Junӱ. 

1686 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Most meghint szándekoznak ala a Balaton melléki végházbeliek a’ Péchi vagy kaposi 

marhákra, a’ mi végházainkbulis lesznek vélek. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae, Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Vienna. 

 

Kívül: 

Kérem nagy szeretettel Bekási vagy Csáni Vramat, küldgye sieetve eö Nagyságha után. 

 

26. 

MOL P 1314 No 33 082 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ertettem szerencsés 

megh jővetelét Nagyságodnak, kin szivem szerint eőrülők, és hogy a’ fűzetés poszto is 

már körmenden vagyon. Azonban el mulhatatlan dolgaim uégett Szombathelyre kölletik 

egy kevéssé föl mennem, ott nem lészen késésem, kétt vagy három nap mulva alá jövők, 

ugy szándekosztam volt ugyan hogy harmad vagy negyed nappal ez elött föl mentem 

volna, a’ mint hogy izentem voltis Nagyságodnak Bekásy Miklos Uram által, de valami 

Török hirűnk jőtt, s ki küldöttem lesni, arra nézve kőllet akkor el mulatnom. Kivánom 

Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum Egerszegh die 29 Junӱ 

Anno 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 
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Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

27. 

MOL P 1314 No 33 08310 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh kegyelmedet. En eleget gondolkodom 

raita miképpen tőlthessűk ki a’ Végbéliekbűl a’ Táborra menő népet, de igassággal irom 

Nagyságodnak, aligh marad valaki itthon a’ Végházok örzésére, hanem a’ Szabad 

Legényekbűl ki tőlthetnénk a’ Lovasokat ugy mint Szent Grotrul, Szent Győrgyvárul, 

Lővőrűl és Lindvárul, de fizetés nélkűl miképpen mehessenek el Nagyságod méltoságos 

itéletire hagyom, ugy gondolkoztam azért felole a’ mint ott létembenis Nagyságodnak 

mondottam vala, hogy a’ fizetés végben menvén Lentiben megyek, es az kik arra valok 

lesznek hogy a’ Táborra el mennyenek, Nagyságodnak Laystromban föl küldöm. Ennek 

előtte az volt a’ szokás, hogy Fizető Mester vraimék vagy kétt nap Körmenden késtek, 

migh a’ végbéliek ide gyűltek, hogy itt ne várakozzanak reájok, Nagyságodat alázatossan 

kérem, méltoztassék tudosétani, mikorra hivassam eőszve őket, a’ posztot ugyan az alat el 

hozhattyák, mi innen gondot uiselyűnk reája. Javallom aztis hogy Nagyságod fől hivasson 

bennűnket a’ Tiszteket mind itthon való securitassunkrul, mind a’ Tábori rend tartásrul 

Conferentiat tarcson. Fizető Mester Uraméknak pedíglen ne neheztellye intimalni, hogy az 

uӱ katonaknak is megh fizessen, mert ha megh nem fizeth, mégh kevesseb tellik ki. 

Azonban mennyi hejával esik a’ vitézlő Rend, csak a’ Szala melleki végházokbanis a’ 

Tisztek szeri miátt, im Nagyságodnak includalva föl küldtem. valóban fenegetik a’ 

kanisaiak a’ végházokat tűzzel, ha eők hasonlo kárt vallanak, nemis lett ott semmi 

nyerességh, mert már magok beszéllik a’ németh had intentioját; mind azon által a’ 

magunk kárát nézvén ha eő nékik hasznossan árthatunk, el kől lővetnűnk. Nagyságod 

azért jol gondolkodgyék mind ennek, mind a’ Rábán follyül valo főldnek securitassárul, 

mert a’ Dunan tul való vitézleő rend ha mind el megyenis, erős Tőrők végház nincsen 

ellenek, s a’ Táboris elöttek vagyon, de itt Kanisa s Szigetvár, Kapos kárt tehet, ha öriző 

                                                 
10 A levelet modernizálva közölte: MÜLLER 1976, 55. No 15. 
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nép nem lészen, Méltoságos eőregh Urunkkal eő Nagysághávalis conferallya. Kivánom 

Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh die 4. Julӱ. 

Anno 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Ha ezen Leuelem vivő Emberemtűl méltoztatik Nagyságod a’ vislát alá kűldeni, 

alázatossan vészem és szolgálom, gondgyát is viseltetem 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

Melléklet: 

Egerszegrűl és az tőb Végházokbul a’ Táborra menő Vitézleő Rendnek száma 

 

   Lovas    Gyalogh 

Egerszegrűl  100    75 

Egervárul  12    25 

Lővőrűl  25    30 

Bérbűl   5    10 

Szent Győrvárul 10    20 

Szent Grotrul  6    30 

Szalavárul  –    40 

Kapornakrul  40    25 

Lentibűl  50    50 

Lindvárul  25    25 

Széchi szigetbűl 20    30 

Legrádrul  50    100 

Kotoribul  10    30 

Goricsánbul  4    20 

Hodosánbul  –    20   

  Latus  357    530 
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Végházbéli vitézleő Rendnek száma 

 

Egerszeghi 

Lovas ló 300. ebbűl Tisztek 92. közrend 208. 

van héja 9. 

Gyalogh 150. van héja No 7. 

 

Pölöskei 

Lovas Tisztek lo 10. köz ló 20. 

héja a’ Tisztek, köz 13. 

Gyalogh No 70. heja No 31. 

 

Kapornaki lo 100 

Tisztek lo 28. köz lo 72. héja lo 20 

Gyalogh 50. megh van. 

 

Egervári Lo 25. 

Tisztek lo 8. köz ló 17. megh van. 

Gyalogh 50. megh van. 

 

Kemendi lo 10. 

Tiszt lo 8. köz lo 2. heja 1. 

Gyalogh 30. megh van. 

 

Lővő lo 46. 

Tisztek lo 10. kőz lo 32. megh van. 

Gyalogh 42. megh van. 

 

Szalavár lo 15. 

Tiszt ló 10. kőz lo 5. Gyalogh 100. megh van. 

 

Szent Győrgyvár lo 22. 

Tiszt ló 6. héja köz ló 19. Gyalogh 40. megh van. 
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Szent Groth ló 25. 

Tisztek lo 14. kőz lo 11. Gyalogh 50. megh van. 

 

Bér lo 16 

Tiszt lo 6 kőz lo 10. Gyalogh 20. megh van. 

 

28. 

MOL P 1314 No 33 084 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Fizető Mester Uraimék 

holnap a’ végbéliek fizetését el végezik, holnap után Isten hirével megh indithattyuk, ugy 

értettem pedigh hogy Nagyságod magais Lentiben szándékozik menni, mely ha ugy lenne, 

talán nem volna szükséges az én oda való menetelem, mivel Nagyságod valamitt 

parancsol, Nagy Sigmond ott levén el nem mulattya, énis megh hadtam néki. A Táborra 

menő Vitézleő Rendet mennyevel jobbétottam, im Nagyságodnak föl küldőttem, mitt irjon 

Legrádi kapitány Uram in specie includalva megh küldöttem Nagyságodnak, onnéd töb 

jobbétásis lehetne, ha Nagyságod méltonak itéli, parancsollyon Leuele által eö 

kegyelmének. Az Béchi költséget itten ki szedik, tudom a’ Muramelléki végházokban sem 

lészen fogyatkozás, mind az által Nagyságod méltoztassék Legrádra irnya, mert az igen 

kemény nép, tavaly is ki felében adta megh, ki pedigh semmit sem adott. Arrul is el várom 

alázatossan az Nagyságod parancsolattyát, mikorra készécsem el a’ vitézleö rendet, s 

micsoda helyre gyülekeztessem. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo 

egésségben. Datum Egerszegh die 7. Julӱ 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Kőrmend. 
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29. 

MOL P 1314 No 33 085 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ennek előtte is száma 

nellkűl magh irtam végbéli kapitány Uraimeknak, s szoval is megh modottam az 

Nagyságod parancsolattyát a’ Táborra való kkészűlet felől, hanem de loco et Tempore 

nem tudosétottam eö kegyelmeket, mivel csak tegnap értettem az Nagyságod Leuelébül. 

Irgya Nagyságod, hogy Kemenden és Kapornakon semmi dispositiót nem tettem, 

magoknak kapitány Uraiméknak megh mondottam, s megis irtam egynéhány izben, 

mennyit kellessék rendelniek, hanem hogy Körmenden voltam Nagyságodnál a’ 

kemendiek jőttek Sibrik Sándor Uramhoz instantiát akarván Nagyságod előtt tenni, hogy 

megh engedgyen Nagyságod nékik, nem tudom engedetté megh Nagyságod vagy nem, én 

ugyan föl tettem a’ Laystromban, és mostis ujobban megh parancsoltam eö kegyelmének 

hogy csak ki állétsa. Vaydákat pediglen itt valo Balogh Mihályt, Lenti Lengyel Ferenczet, 

Egervári Sidi Mihályt, Legrádrul kettőnek kőllene jőnni, ha pedigh tőb hayduság lenne, 

könnyü egy jo zászlo tartót eleikben tenni. Az lovas Tisztek a’ mint Nagyságod rendelte, 

ugy legyenek. En ezentúl indulok Legrád fele de félek raita, hogy az oda valo járásom az 

itt valoknak is késleltetni fogja indulásokat, ott is pedigh a’ kapitány Leuelét értvén 

leszené haszna járásomnak. Commussarius Uraimék ez éyel Lövön hálnak, mivel 

Lentiben nem érkeznek; Mégh ez éӱel ha Nagyságod valamit fog parancsolni, ott érhet 

Leuele. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum 

Egerszegh. 9. Julӱ. 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Szent Groth. 
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30. 

MOL P 1314 No 33 086 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alazatossagal szolgalok. 

 Isten minden szerencses jokkal aldgya megh Nagyságodat. Kett rendbeli 

meltosagos leuelét alazatossan vettem Nagyságodnak 9 praesentis ugy mint ma 

dataltattattotat Szent Grothrul az utan egy oraval tegnapit Körmendrűl hagy az körmendj 

rendelesset Nagyságodnak nem effectualhattam oka, hogy most adgyak kezemben, hogy 

pediglen az előt mind Becsből Uy helbűl Körmendrűl valo parancsolatit megh nem irtam 

volna azokhoz kipest valo dispositiokat nem tettem volna, valaki Nagyságodnak mondota 

peter melle szolt, mert száma nelkül sokszor intimaltam s Nagyságod neueuel megh 

parancsoltam, sőt ugy, hogy az egez fizetessen valo rend kiszen legyen mért valahol 

többet kivannak mint taval, ahoz kől alkalmatoztatnunk magunkat, szekerekrűl valo 

provisiot pediglen a’ tavali mod szerent tegyenek  s ha tőbbet nem árt ha fogyatkozas van 

eddigh benne nem az én vetkem a’ ki eyel nappal huzom a’ terhet hanem kapitány 

Urajmeke,  nem gondolvan nemelyek sem a’ magok hite szerint valo kőtelessegekkel, sem 

előttők iarokhoz, s Kegyelmes Urunkhoz valo engedelmessegekkel, csak a’ mikor fizetnek 

akkor vannak a Véghazban, kűlőnben igen ritkan mostis már fől vivén a’ fizetest 

ennyhannyan el oszlottak. En tőlem lehetetlen hogy mindenkinek terhét visseljem. 

Tehetsegem szerint eyel nappali szolgalatomat el nem mulatom. Legradj kapitany Uram 

levelet Körmendre kűldőtem Nagyságodnak, kӱs menti magat, hogy Vitezlő rendet nem 

adhat ide, mert őttven lovassat a’ Repassi Taborban Vittek, talam eddigh kezehez Vittek 

Nagyságodnak. En azert el mégyek ide, ha Nagyságod kemeny parancsolattya nem leszen, 

tudom ott is ugy fogadnak szot mint a’ tőbbi emlekezik Nagyságod rea, Janoshazanal 

Szent Grothi kapitanj Uram mind azt monda Nagyságodnak, azonban talán harom 

katonaia nem lett volna ha oda nem kűldet volna Nagyságod. mostis azirt ha ö Kegyelme 

mondotta hogy dispositiot en nem tettem, a’ mint az ellőbbeny szavay szoktanak lenny ez 

is ugy vagyon, a’ fizetessit ö Kegyelme mint irak nem alkalmas ideigh retardaltattot, mert 

midőn a leveleket ö Kegyelmehez dirigaltam, nem kűldte bizonyos Embertűl Szalavara es 

Szent Győrgy Varra ez oraigh nem Vettek, kirem Missefan halom hogy a’ polgarok 

hordoztak bennek, ki ha Tőrők kezben akadt volna valamely Veghazbeli Vitezlő rendet 

Tőrők kezben eythete volna ez illyenere akar en s akar más Tisztvisselő megh érdemlené 

a’ fey vételt el sem jőttek volna abbul a’ kett Veghazbul ha Szalavari kapitany Uram erre 
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nem jőtt volna s megh nem ielentette volna nekik. En ugyan pro 17 praesentis 

mindennűnen parancsolok de nem Velem hogy addigh Murakőzben Veghez mehessen a 

fizetes, noha elegge sietnek Vele. Szent Grothi kapitany Uram mar rigen hirdeti, hogy 

Nagyságod Valami rablast akar tenny minekelőtte a’ Taborra mennyen, ez illyenekbűl 

megyen akar mikoris a’ hirűnk. Im miuel a’ Tauali Vitezlő rend szamat s miuel peniglen 

a’ menyvel megh tőbbíthettük Nagyságodnak irua ujobbanjs megh küldötem. Kivanom 

Isten Tarcsa es eltesse Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Egerszegh. die 9. Julӱ 

Anno 1686. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo de Batthian, Perpetuo in Nemet Uyvar, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

31. 

MOL P 1314 No 54 871 

 

 Szolgálok kegyelmednek. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh kegyelmedet. Méltoságos Groff Fö 

Generalis Uram eő Nagysága parancsolattyát a’ Táborá valo készűletérűl egynéhány 

rendbéli Leuelemben megh irtam kegyelmednek, de az helyrül hová kellessék gyűlekezni, 

és a’ napjárul mégh nem tudosétottam kegyelmedet. Most azért Isten engedelmébűl a’ 

fizetés végben menvén olly készen leszen kegyelmetek, hogy pro 17. praesentis mennél 

job Tábori készűlettel lehet megh indulhasson, és az hová eő Nagysága fogja parancsolni, 

oda mehessen. A mi pedigh a’ vitezlő rend számát illeti, tizen hat lovast, harmoncz 

gyalogott állétson kegyelmed. Isten tarcsa és éltesse kegyelmedet jo Egésségben. Datum 

Egerszegh die 9 Julӱ 1686. 

 Kegyelmednek jo akaró Baráttya Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Generoso Domino Fancisco Dreuadelics Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 

Praesidӱ Szent Grotth Capitaneo etcetera. Domino Amico mihi obligatissimo. 
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32. 

MOL P 1314 No 33 087 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak, nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerenches jokkal álgya meg Nagyságodat. Az Nagyságod 

Méltoságos levelit alázatossan vettem, mellyben parancsollya Nagyságod, hogy az itt valo 

vitezlő rendnek deputáltatot szekerek laistromát meg kűlgyem. im azert meg kűldőttem 

Nagyságodnak. Irgya Nagyságod azt is, hogy az száz husz lovason kivűl tőbbet adnák a’ 

Taborra, En tiszta szibűl meg cselekednim, ha lehetne, de Nagyságos Uram itt azokon 

kivűl, az kik az Taborra vannak rendelve, csak husz lovas sem marad, a’ Tiszteken kivűl 

es igy csak level hordozo is alig marad. Szabad leginyeket penig itt csak hatot sem találnj, 

mivel mind be iratták magokat, az fűzetésen valo meg holt, es máskép el veszet, katonak 

es haiduk heliben, az mint hogy az szabad vaidais le tette az vaidaságot, az fizető 

Commissárius Urak előt, ide azert nem bizhatunk szabad leginyek fogadására. Az mint 

hogy kapitany Uramat Isten meg hozván, Nagyságodhoz migy, voltaképen informálhattya 

Nagyságodat. Kivánvan Isten tarcsa es éltesse Nagyságodat kedves jo Egissigben. Datum 

Egerszeg dje 11. Julӱ 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája. Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino, Domino Comiti Adamo De Battyan, perpetuo in Nimet uyvár. 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario. Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

33. 

MOL P 1314 No 33 088 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En az Nagyságod 

Méltoságos parancsolattya szerint ide érkeztem Lentiben, hogy Legrádra bé menvén 

valamit Nagyságod paranncsolt, véghez vigyem, de utomban oly szerencsétlenségh, 

tőrtént raitam, hogy a’ lovam valami madártul megh iedvén felre ugrot alattam, s ugy 
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megh űtőtte a’ Térdemet, hogy egy lépést sem tehetek, melyre nézve ha magam bé nem 

mehetek, mivel azon űtés miát a’ köszvény is kezd (:a’ mint eszemben vettem:) a’ 

térdemben akadni, Commissarius Uraimékkal, a’ kik ma itt el végezték a’ fizetést, Nagy 

Sigmondot bé küldöm jo Instructioval, hogy az Nagyságod parancsolattyát véghez uigye, 

kitt is itten megh várván ha lehetséges lészen magam el megyek az Vitézleő Rendel egyűt 

Nagyságodhoz, ha pedigh nyavalyám nem könnyebűlne, eőtet küldöm az Nagyságod 

parancsolattyára, Egerszegre ugyan, ha csak szekérben kől is az ágyot tetendeni el vitetem 

magamat. Kivánom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum 

Nempthi, die 12 Julӱ. Anno 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino, Domino Comiti Adamo De Batthyán, Perpetuo in Németh 

Uӱvár, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali 

Capitaneo etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Kőrmend. 

 

34. 

MOL P 1314 No 33 089 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatosággal szolgalok Isten 

minden szerencsés jokkal álgya megh Nagyságodat. 

 Az mint Nagyságodnak tegnap előti Levelemben megh irtam hogy én raitam 

szerencsétlenségh esvén mostis az ágyott nyomom, hanem az Comissarius Urakkal be 

kűldvén Nagy Sigmondot Kemény Leveletis irván ott valo kapitán Uramnak, az 

Nagyságod Leveletis kezében attam mint szökeinek szollót, ezen utobi parancsolattyatis 

mingyárt utána kűldőm hogy mennél hamarab megh indicsa őket, az itt valokat enis adigh 

készitem, de ezeknek főlőtéb valo nagy akadállyok vagjon hogy méltosagos Palatinus 

lindvai és Ersek Uram eő Nagysága Balatinczi Tisztartoi csak megh monták hogy ők 

bizony szekereket nem adnak, sőt az joszágot fől támasztyák, ez iránt továb mit 

cselekedgyenek, Nagyságod bölcs itéleti, mert ha kevesses nép megyen megh Lűdőzik az 

polgárok, ha feles mind a két resz kőzőt kár essik, a pőcséteket mind azon által ki kűldvén 

magok ezek készen volnának minden moddal azon Láboralok mennél hamaráb megh 
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indithatom, talán jo volna Nagyságodnak méltosagos Palatinus Urunk eő Nagyságát 

requiralni ezen dologh felől, tegnap bé nem értek az Comissariussok Légradra ma jokor bé 

menvén mégh el kezdhetik az mustrát. Kivanom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat 

kedves jo Egessegben. Datum Nempti 15 Julӱ 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferenc. Manu propria 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo de Bottyán Perpetuo in Nemet Uyvár 

Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum 

Supremo Generali Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario etcetera. Domino Domino Gratiosissimo. 

 

35. 

MOL P 1314 No 33 090 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatosaggal szolgálok Isten 

minden szerencsés jokkal algya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod 15 praesentis irt Levelét alazatossan vettem melyben továbis 

parancsolya hogy Legradra bé mennyek, én Nagyságos Uram az Nagyságod 

parancsolatyát a mint edigis soha sem kivántam el mulatni, de irhatom Nagyságodnak 

igassagossan hogy miuta ide érkeztem már őtt napia csak a medigh az ágyomat megh 

igazitották volnais fől nem vehettek az agyrul hanem csak koplalással és fekéssel kőlletik 

tűrnőm olj kemenj faidalmakban vagyok hogy csak az ki probálta az tudgya, kérettem volt 

ugyan egy szekeretis kőlcsőn hogy azon alkalmatosággal be vitetném magamat de a mint 

irám Nagyságodnak hogy mégh most nem szenvedhetem el ha csak egy helybül masikba 

teszik a Lábamatis, ha magam ott voltam volnais tőbbet nem cselekedhetem volna mint az 

kit Legradi kapitán Uramnak Leveleimben megh irtam szobanis Comitáltam megh hattam 

itt valo kapitannakis hogy mingyárt tudosécson, mégh ma gyün Levelem, az mi pedigh az 

Vitézlő rend ki inditássát illeti, mennél jobban lehet urgiálom, a minthogy Egerszegreis 

megh irtam de ez a méltoságos harom Úr joszága ugy mint Palatinus Urunké, Esztergami 

Ersek Urame Groff Judex Curiae Uram eő Nagyságáé egyet értvén semmi uttal szekereket 

nem akarnak praestalnӱ, soha Nagyságod alkalmatlanab hadat nem viselt mint ez Lészen 

valamint in Anno 1623 (1673?) vagy 24(74?) az egész országot el rablották az zaszlo alat 

a mikor köllöt nem voltak, mert az necessitastul viseltetvén az Uraknak megh köllöt 



142 
 

engedni az szabad praedát nékik, én egy zaszlotartomat a Rumi akasztofára fölis 

akasztottam masod magával, nincsis pedigh itten sehol a harom joszágon kivűl ép falu, én 

azért proponáltam itt valo Tisztviselő Uraiméknak készek ugyan az Nagyságod 

parancsolattyanak engedelmessek Lenny, de a mint iram bőcsűletet Nagyságod nem vall 

vélek, én irtam ugyan mint az Balatinczi mind az Lindvai Tisztartoknak böcsületessen 

hogy ne impediallyák tudom az meltosagos Uris illyen hazaio szolgalatyára valo dolgot 

nem fogh nehesztelni, Lindvai Tisztarto Uramtul mi választom jőt im Nagyságodnak oda 

kűldőttem, Balatinczrul mégh nem jőtt választom. Nemes népet Szent Györgyvölgyet 

beszellik itt valo Tiszt Uraimek de azok Nemessek Lévén soha effélében nem 

agraváltattak, ezennel hivatom öket ha per soadialhatnám bonis modis nekik, mert erővel 

nem Lehet sokan vannak s magok szabadsagok mellet föl tamadnak mint itt beszellik, 

ennek már csak két nap a’ közi. Kivanom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat jo 

egessegben. Datum Nempti 16 Julӱ 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo de Bottyán Perpetuo in Nemet Uyvár 

Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum 

Supremo Generali Capitaneo Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario etcetera. Domino Domino Gratiosissimo. Cito cito cito cito. 

 

Kívül: 

Lövői vaida vagy kapitán eӱel nappal kütten külgye. 

 

36. 

MOL P 1314 No 33 091 

 

 Nagysághodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatosságal szolgalok, 

 Isten minden szerencsés jokal algya megh Nagyságodat. Az Nagysághod 

Méltoságos levelét Bőcsűlettel vettem melben tudakoza hogy ha marate itt az Comisarios 

Uraknak is valami posstoja de itt bizony semmi sem maradot sőt Nagy Sigmond 

pósstojanakis megh adását legradra hallasstottak valami sa[-]al selem postot vet itt 

magának; Miképpen késséthettyűk az tabori szekereket Nagysághod az inclusabul megh 

értheti én oka nem lehetek ha fogyatkozasok esnek az dologban vagy Nagysagod direkte 
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parancsollyon vagy az Meltoságos Urakat felőle megh talallya kűlőmben veghez nem 

megyen az Nagysághod parancsolatty, Kivanom isten tarcsa és éltesse Nagyságodat Jó 

Egességben. Datum Nempti Die 16 Jullӱ Anno 1686. 

 Nagysághodnak alazatos szolgaja Nagy Ferenc. Manu propira. 

 

Címzés: 

Ecselentisimo Domino Domino Comiti Adamo De Bottyan Per Petuo in Nemet Uj Vár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliario Camerario Parcium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae opositorum Supremo Generali. Domino 

Domino Graciosisimo. 

  

Melléklet: 

 Alazatos szolgalatomat ajanlom Nagyságodnak, Isten minden szerencses sok jokal 

algya megh Nagyságidat. 

 Az Nagyságod parancsolatja szerént teghnap itt ualo Tiztarto Vramnak fő 

Generalis Vrunk ő Nagyságha leuelet megh muttatam az szekerek fellől, és Nagyságod 

parancsolatja szerént Nagyságod leueleiuel egyűt el kűldotem kapitan Vram ő Nagyságha 

utan be jncludalua, mint hogj pedih kapitan Vram ő Nagyságha bizonjos limitatjot tet és 

ide rendelt szekereket, én ennek ellőte enӱhanӱ napal kӱ kűttem az pőchéteket, ő 

Nagyságha azon limitatio szerént hogj Nagyságatul megh jűttem uolna teghnap bizonjos 

louos Tizedessemet kj kűttem pőchetemel hogj szerdan okvetetlen it ben legjenek az 

szekerek elsőbenjs Dobronakra ment uolna, és pőchét szerent megh hatta uolna az szeker 

dolgat, özue Gjűlekezet az polgarsagh és azt fellelt, ha az egesz lenduaj seregh oda 

megőnis űk bizon nem adnak semit, és keszen foghjak uarni, mihent el jűnek, mingjart 

agjon lűdőzik, aztis mondotak volna minden kor harmat fél szazonugj allanak kezen 

puskakal, azért Nagyságodnak tutara akarom adnj, és touab mit parancholjon Nagyságod, 

ez it valo Tiztartonak is mondtam ezen sokat, azt felelj rea hogj nem parancholja hogj 

agjanak, azt sem hogj ne agjanak. azért mindeneket Nagyságodnak tutarra akartam adnj. 

Ezek utan Isten tarcha Nagyságodat jo egészséghben 16 Julj 1686. 

 Nagyságodnak alazatos solgaja Jakljn Gábor. 

 

Címzés: 
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Tekintetes és Nagysághos Gyöngjösj Nagӱ Ferencz Vramnak ő Nagysághanak, Kanisa 

ellen vettet Vegheghnek Vranak(?) ő főlsege Végh Hazajnak Vice Generalissanak, es fő 

kapitanianak etcetera. jo kegyelmes Vramnak adassek. 

 

37. 

MOL P 1314 No 33 092 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatosaggal szolgalok Isten 

minden szerencsés jokkal álgya megh Nagyságodat. 

 Ma fől kűldőttem Nagyságodnak Nagy Sigmond Levelét mégh megh nem érkezet 

hanem kűttem volt magamis bizonyos kémjeimet bé Kanisara kik azt hozták hogy az 

Német Tabor Berenhez szállot, a mely galambok és Komár várossa fele vagyon de közel 

megh Kanisához, a Tőrőkők ugy monták nékik ugyan derék ember Iszpaiaja vagyon az 

egyiknek hogy Galambokra Komárvárossára és Magyaradra mennek onnand Hidvegen 

által a Budai Taborhoz, mivel husz Nemetet le vágtak kettőtt el fogtak, kettő megh 

vasastul bé szőkőtt azokat exeminálták, kérdezte aztis ugyan azon Iszpaiatul hogy ha 

Eszéknél vagyone derék Tőrők Tábor azt mondotta az Iszpaiaja, bizonj nincs jámbor 

valami kevés vagyon ki hidat őrzi három, négy, őtt ezer lehet, aztis kérdezte ha Budát 

megh vehetik az kereszténjek arra azt felelte bizonj jambor Buda nem fél csak mind 

harmadával egyszer el szőknek alula puskákat ott hadgyák edigis jőt volna feles Tatár 

segitségére, de az utban megh haraguttak nem akartak jőnny, imár a Tőrők Császár sok 

ayandekot igért nékik rövid nap el jőnnek, az Kanisai Bassa Aga mégh oda alá vagyon a 

Tot Orszagiaknak feje böreit vitte a fő Vezérhez, aztis beszélli hogy a kanisai seregh mind 

kin vagyon hogy ebben a Német Taborban valamit elkaphasson, itt valo Tisztviselő 

Uraimék beszellik, hogy a mere ez a Tabor alá ment olyan hidakat és utakat csináltatot 

minden kelőkön hogy szabadon gyűhet az Tőrők tartoztatás nélkűl, taval elégették volt az 

itt valok mit parancsol Nagyságod most felőle, arrais kérem Nagyságodat alázatossan a 

mint már ennek előteis irtam gondolkodgyék ennek az földnek securitásarul mert kit Isten 

ne adgyon ha valami szerencsétlenségh törtenik találkoznak irigӱ(?) Nagyságodnak hogy 

errűl irok Nagyságodnak kérem alázatossan megh bocsasson, mert egyik az, hogy 

tartozom véle, másik az, hogy Nagyságodnak igaz szolgáia vagyok Kivanom Isten tarcsa 

és éltesse Nagyságodat Kedves jo Egességben. Datum Nempti 17 Julӱ 1686. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo De Bottyan Perpetuo in Nemet Uyvar 

Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum 

Supremo Generali Capitaneo Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario etcetera. Domino Domino Gratiosissimo. 

 

38. 

MOL P 1314 No 33 093 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

Méltoságos Leuelét ezen orában alázatossan vettem, előbeni Levelemet már el kűldöttem 

volt; az mi a’ lővéseket illeti, a’ mitt azon Leuelembenis megh irtam Nagyságodnak, 

Istennek neve dicsértessék itt semmi kár nem tőrtént, hanem hogy a’ Pribék fől jőtt, három 

legény el veszet. general Sulcz Uram fől égetvén Komár várossát, Galambokot, és Récse 

táján a’ mezőben Lévő Gabonát Berinyhez szállott egy mér főldel Kanisán alól, mégh 

ezek ott kőrűlettek iárnak talán derekas próbát nem tesznek. Eszék táján semmi hire nincs 

a’ Tőrők hadnak, hanem a’ ki az hidat őrizi valami ezer Ember. Továb is mindenekrűl 

tudosétani Nagyságodat el nem mulatom, legh kisseb hirem érkezik is; szinten most is 

kűldőm Kanisára kett megh hitt Emberemet. Kivánom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat 

kedues io Egésségben. Datum Egerszegh. die 28. Julӱ. 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Nagy alázatossan megh szolgálom hogy Nagyságod méltoztatot az uӱ hireket velem 

kőzleni. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Batthyán, Perpetuo in Németh 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Iudyti Comitatus Castriferrei Supremo Comiti, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Pincernarum Regalium per 

Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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39. 

MOL P 1314 No 33 094 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal aldgya megh Nagyságodat. Kétt felől is hozták 

hirét, hogy Eszéken alul valami Törökség gyűlt volna eőszve, a’ ki az hidat eőrző kétt 

Bassa népéuel conjugalni akarván magát, Viroviticza és Tott országra szándékozik menni, 

Kanisárulis jőtt tegnap bizonyos Emberem, az is ez szerint referallya, arra nezve Sulcz 

Uram Armadaja Dernye eleibe a’ Dráva melle retiralta magát Kanisa körűl valo 

egynehány falukat fől égetven Bán Uram és Kőrősdi es Kapronczay Vice Generalis Uram 

hadai megh indultak sietvén a’ Német Táborhoz, hogy azon jővő Töröknek eleiben 

alhassanak, a’ Törökők soknak hirdetik de masok kevésnek mondgiák lenni. Mitt irjon 

ezéránt Szalavári Kapitány Uram im Nagyságodnak includalva kűldöttem, ezen egy 

dolgott megh ertheti Nagyságod belőle, a’ többit jobb tudgia. Kivánom Isten tartsa és 

éltesse Nagyságodat kedues jo egességben. datum Egerszegh. die ultima Julӱ 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. A Bassa Agha tegnap jőtt megh Kanisára, a’ ki a Tott országhi hayduknak a’ feje 

bőrit vitte alá a’ Fö vezérhezé vagy a’ Császárhoz nem tudom, az Allaj Bégh mindgyárt 

elment helyette. Ezen Zalavári Kapitány Uram Leueleinek az originalissát az eőregh 

Urnak eő Nagyságának küldöttem. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

40. 

MOL P 1314 No 33 095 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 
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Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ezen órában vettem 

Nagy Sigmond Leuelét, melyben mitt irjon im Nagyságodnak in paribus megh küldöttem. 

továb is ha mi hireim lesznek Nagyságodat alázatossan tudosétani el nem mulatom; ha ez 

ugy vagyon, hogy a’ Fö Vezér Viroviticzánál van, annak a’ rablója, bizony nem marad ott 

helyben, hanem által jön a’ Dráván, azért gondolkozzék Nagyságtok ennek a’ földnek is 

securitassárul. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum 

Egerszegh dje 2da. Augusti. Anno. 1686. 

Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Az originalist Meltosagos eöregh Urunknak eő Nagysághának kűldöttem. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

Kívül: 

Szent Grothi vayda uram éjel nappal kűldgye Vásonban, Vásonbul Weszprimben. 

 

41. 

MOL P 1314 No 33 096 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossgal ualo szolgalatomot 

aianlom Isten minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 

 Harom rendbeli levelet Nagyságodnak alazatossan vettem az ket elsőt csak tegnap 

estve utobban az utolsot kit Tarodi Vram hozot negyed napia mingyart el kűldőttem Tar 

Josa Vramat az Szala mellyeki Veghazakban az rosz pelda adokban kettőt harmat minden 

veghazakbol ide hozon az Tőbbit ki haicsa az Muramelle Nagy Sigmondnak parancsoltam 

Muraköziek uannak it tizen fogsagban el követem az Nagyságod parancsolatyat csak 

kezre kerethessek bennek, de nem gyűnek az Veghazban az kiket pedigh eszue szedhetek, 

egy Tisztviselo altal utanna kűldőm Nagyságodnak tegnapra rendeltem uolt napot de meg 

nem erkezet Tar Josa uram; Mas hirt Nagyságodnak nem irhatok hanem Horuath Orszaghi 

Ban Vram Kisztauicza(?) fele ment lőuő szerszamotis uit hirdetik hogy megh szállotta. Az 
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Nemet Tabor Kaproncza Vidékenel megint Repasnal fekszik, az Kanisanal Apro Csatakal 

szűntelen járnak rablasalis fenyetődnek de megh eddigh nem kővettek. Kivanom Isten 

tarcsa es eltesse Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Egerszegh 2 7bris 1686. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Battyan perpetuo in Nemet Vyuar 

Sacrae Caesareae Reg‹iaeque Maiestatis Consiliario Camerario› Partium ‹Regni› 

Hungariae Cis Da‹nubianarum, Confiniorumque› Canisae oposi‹torum Supre›mo 

Generali ‹etcetera› Domino ‹Domino Gra›tiosissimo. 

 

42. 

MOL P 1314 No 33 097 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok, Isten 

minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod 13 praesentis Földuarnal leuő Ta[bor]bol datalt levelet tegnap 

Egerszegre, ma ide Szombathelyre (:mivel Sopronban rugaszkodtam uolt ez el mult 

szerdan:) hozak utannam, kinek continentiaiat megh ertuen mingyart az egisz uegekre el 

irtam hogy Nagyságod utan menjenek, de miuel az level nem tudom hol keset talam ot 

sem erik Nagyságodat mar egyszer mind el kűltem uolt eőkot Szecsődi Gaspar Hadnagy 

Vramat rendeluen eleikben győrről teretettek uisza, az Gyalogsag pedig azt mongya hogy 

Nagyságod engedelmeből jőttek meg, hiteltis attam nekik mert vaidastul (:az Egerszegi 

elesett:) seregestül jőttek, en mind parancsoltam nekik ket hetigh ualo elest az haidu sem 

uihett Nagyságod mit parancsol felőle Meltosagos Fő Ispany Vram eő Nagysága 

leuelenek extractusat, noha tudom eo Nagysága magais megh irta Nagyságodnak mind 

azon altal mint solnak az hirek megh kűldőttem, de Legradrol megh semit sem irtak noha 

megh uan parancsolua. kiuanom Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedues jo egessegben. 

Datum Sabariae 29 7bris 1686. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Miuel Nagyságod azt írja hogy Pecz fele uan az szandek erre az Mura melle hamarab 

ernek Nagyságodat ket any [--] lenne mert arra kerulnj soha ot nem erik Nagyságod 

szerencsetlenseg talallya. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo De Batthy[án] perpetuo in Nemet Vyuar 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

43. 

MOL P 1314 No 33 098 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok, Isten 

minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. 

 Minap vettem Nagyságodnak egy réghy Leuelét, melyre ugyan akkor válosztot is 

kűldőttem, nem tudom mente kezéhez Nagyságodnak, vagy nem, mivel nem tudtuk az 

Nagyságod hol létét, hanem az után értettem Méltoságos Fö Ispány Uram eő Nagysága 

Leuelébűl, hogy Eszék fele menvén Nagyságtok, a’ Dráva mellet fogh fől jőni, melyre 

nézve Legrádi kapitány Uramnak és tőb Muramelléki Tiszteknek megh hadtam, hogy 

szorgalmatossan vigyázzanak, és ha jővetelét értendik Nagyságodnak, mind Lovassal 

gyaloggal eleiben mennyenek; most ismégh kőz hirrel értem, hogy Kapos alá ment 

Nagyságod az tőb hadakkal edgyűtt, mely eránt semmi parancsolattyát nem vettem 

Nagyságodnak, hanem csak kőz hirrel hallottam, el várom annak okáért, s a’ mitt fogh 

parancsolni Nagyságod, a’ téuő lészek. Kivánom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat 

kedues jo egésségben, s hozza megh szerencséssen. Sabariae. 5. 8bris. Anno. 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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44. 

MOL P 1314 No 33 099 

 

 Serenissime Princeps, ac Domine Domine gratiosissime. 

 Summo mane cum apertione portarum accepti Literas Excellenissimi mei supremi 

Generalis suae serenitati sonantes, quas siquidem aliae etiam erant adjuncta, aperui, sed 

cum in Titulo statim agnoverim non mihi, verim suae serenitati sonare, nec legi, nec 

ulterius prospexi. Ob quem inopinatum casum a’ sua serenitate gratiam et verinam peto, 

ergoque humillime seam serenitatem, ut hoc factum non curiositati, aut contumaliae, 

verum accidentali casui imputet. Ego interea hic in confinӱs manebo, et quidquid in 

emolumentum Christianitatis potero, inuigilare non intermittam. His me in fauorem et 

gratiam suae serenitates recommendans Eandem diu feliciterque vivere et valere desidero 

Maneoque 

 Ejusdem suae serenitatis 

 Humillimus servus Franciscus Nagy Vice General. Manu propria. 

 

Egerszegh 17 8bris Anno 1686. 

 

Címzés nélkül. 

 

45. 

MOL P 1314 No 33 101 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En Nagyságodtul el 

jővén békével haza érkeztem, semmi ollyan hirek nincsenek, kikrül Nagyságodat 

tudoséthatnám. Az itt valo Czáytbort az Innepek utan föl megyen Bécsben, oda küldvén 

Nagyságodhoz a’ mitt Nagyságod fogh parancsolni, a’ tévő lészen. Azonban mivel 

Nagyságod Savariaban készül, ha megh nem bántanám Nagyságodat kerném alázatossan, 

ne neheztellyen tudosétani micsoda moddaly fogh Nagyságod menni hogy Nagy 

Sigmondis (:azt mutatván kegyelmes gratiaja Nagyságodnak, hogy el vigye magával:) 

tudgya magát mihez alkalmaztatni, viheté valamely Inast, vagy csak maga visellyen 



151 
 

gondot magára. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves io Egésségben. 

Datum Egerszegh 15. Xbris Anno 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

46. 

MOL P 1314 No 33 102 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

parancsolattya szerint el mentem volna Körmendre, de a’ mint Németh Uyvárott is 

jelentettem Nagyságodnak, az a’ kedvetlen catharrus ugy el járta a’ fejemet, hogy csak 

aligh voltam s vagyokis bele, mind az által ma szándékoztam megh indulni, hogy az 

Nagyságod udvarlására mennyek de tegnap Rohonczra küldöttem egy szolgámat, a’ ki Jári 

Uramtul értette,hogy ma Sámfalvára veszi Nagyságod uttyát onnéd vagy Rohonczra, vagy 

Szalonakra, melyre nézve hogy az Nagyságod parancsolattyának végben vitele el mult, 

alázatossan bocsánatot kérek Nagyságodtul. Im signaturaban küldöttem Nagyságodnak 

minémő fogyatkozások legyenek a’ Végekben. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat Kedves jo Egésségben. Datum Sabariae die 30 9bris Anno 1686. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Akartam aztis Nagyságodnak alázatossan tudtára adnom hogy a’ Táborrul el szökött 

két szent Grothi haydu,és egy kapornaki mostis fogva vannak, kettő már megh holt, három 

exequaltatott, ezek is éhel halók, mitt fogh Nagyságod felőlek parancsolni, ha 

Nagyságodnak ugy teczenek annak az két szent Grothinak talám megh elégedhetnénk 

eddigh valo sanyaruságokkal, valóban kemény rabságot szenvedtek s holt betegekis. 

 

P. S. Már Levelemet bé pöcsétlettem, jutott eszemben hogy az egész Végházokban sohul 

csak egy szál vass sincsen, csak egy reteszt vagy aytosarkat nem csináltathatunk, a’ 
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Czayhortnál vagyon ugyan valami kevés, de azt az algyuk szükségére tartya, azért kérem 

alázatossan Nagyságodat, mivel ez legh szükségesseb, tegyen Instantiat felöle, az elöttis 

mindenkor onnan föllyül szoktak adni. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

1687 

1. 

MOL P 1314 No 33 103 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

Méltoságos Levelét az Meltoságos Hadi Tanács három rendbéli parancsolatival edgyütt 

alázatossan vettem, az elsöt publicaltam itt Egerszegen, a’ tőbbire is gondom lészen, egy 

orát sem mulatok el benne, nagy alázatossaggal tudosetani fogom Nagyságodat felöle. 

Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat io Egésségben. Datum Egerszegh 12. 

Januarӱ 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque. Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

Kívül: 

   Lovasz    Gyalogh 

Egerszeghi  100    100 

Murameliki  100    100 

Szentgroti  30    100 
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Törjei   10    40 

Lenti(?)  25    30 

Béri   -    30 

Kapornaki  20    30 

Sunt[-]   -    25 

Egervari  5    25 

Ko[--]   -    10 

Szegvari  8    15 

Janoshazi  8    15 

Kőrmendi  30    50 

Vdvari(?)  30     

   366    560 

       366 

       926 

 

2. 

MOL P 1314 No 33 104 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ezen orában 

végződének el az itt való Törvények, mellyeket Nagyságodnak parancsolattya szerint föl 

küldöttem, minémő Törvénnye lett Tornyos Istvánnak, megh olvashattya Nagyságod, 

Niczki Sándor Uramis ben lévén a’ Törvényekben, Nagyságodnak relatiot tehet. Azonban 

megh érkezvén Hadnagy Uram Kaposbul, az Nagyságod szolgálattyára föl ment. 

Kivánom Isten tarcsa éséltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh 21. 

Januarii Anno 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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3. 

MOL P 1314 No 33 105 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy a‹láz›atossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Nagy Sigmond által tett 

Nagyságod izenetét alázatossan vettem, a’ töb dolgokrul kik felöl parancsolt Nagyságod, 

már tudosétottam itt valo Hadnagy és Niczki Sándor Uraimék által Nagyságodat. Azonban 

jelentette hogy a’ mostani Expeditiora minemö végbéli vitézlö Rendnek szekereket 

parancsol Nagyságod mely eránt maga Patensétis fogja kűldeni, Nagyságodat azért 

alázatossan kérem meltoztassék el kűldeni, hogy annyival inkáb bátrabban 

parancsolhassak énis, ne mondg‹ya› annak utanna is a’ Nemes vármegye, hogy a’ mi 

szek‹er›esink inpedialtak az eö Fölsége Profontya alá va‹lo› szekereket. Kivánom Isten 

tarcsa és éltesse Nagyságodat ‹kedv›es jo Egésségben. Egerszegh 23. Januarii 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. A szekerek felöl pedigh illyet mondott Nagi Sigmond, hogy egyet kettöt 

proportionate. Itt valo Czeugbart uram az estve erkezik megh Bécsbűl. kinek ollyan 

parancsolattya vagyon Hoffkircher Uramtul, hogy mindgyárt jarja megh mind a’ 

végházokat, és a’ mennyi töredezett metallumbul valo Lövö szerszámok vadnak, vigye 

föl, fől vivén, a’ minemő Munitio kivánsik, fognak adni eö kegyelmének. Akartam ezt is 

Nagyságodnak alázatossan tudtára adnom. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

  

4. 

MOL P 1314 No 33 106 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 
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 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Bezerédi István Uram 

a’ szekerek el készétése véget pro 27. praesentis terminalt Kőrmendre, Béchy János Uram 

pedigh most estve küldé szolgáját hozzám, ki által eö Fölségének minémő parancsolattyát 

küldötte im Nagyságodnak föl küldöttem, eö kegyelme Lindvára terminalt, azert akartam 

Nagyságodnak megh irnom hogy ha a’ szekerek dolgában fogyatkozás lenne, nehez volna 

Nagyságodnak az hadakkal most mezöben sokáigh várakozni. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh 25. Januarii 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

5. 

MOL P 1314 No 33 107 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ezen Levelem vivö itt 

valo Seregh Birája a’ Budai Táborban vett volt egy paripát, dögh miat el veszvén a’ maga 

lova, a mellyet ugyan akkor nyertek, a’ mikor Nagyságtok föl verte a’ Törököt, sok 

emberséges ember bizonysága vagyon szent Grothi kapitány Uram s mások, a’ kik 

szemekkel látták a’ mikor nyerték, s az mikor megh vette is, most Kardos Benedek Uram 

nem tudatik micsoda praetextus el vette töle azon lovat, azt praetendalván, hogy valamikor 

az eö kegyelmee lett volna, de bár eö kegyelme lett volna is dato sedenon concesso, mivel 

Töröktül nyerték, el nem veheti töle. Melyre nézve Nagyságodat alázatossan kérem, vigye 

mélto consideratioban a’ dolgot, hogy ez is megh ne károsodgyék. Azonban akartam azt is 

Nagyságodnak alázatossan tudtára adnom, hogy ez el mult Törvényekkor itt Lévén Szent 

Grothi kapitány Drivodelics Ferencz Uram egy szegény haidut az Eöcse Drivodelics János 

Uram jnstantiájára megh fogatott, a’ Törvények el végzödvén mivel a’ mostani 

Expeditiora nézve eö kegyelmek el siettek menni megh nem examinalhattam azon szegény 

Legényt hanem most mivel menti magát, az includalt supplicatiojabul megh értheti 

Nagyságod, ha ugy teczenék Nagyságodnak szükségünk lévén most a’ vitézlö Rendre, 
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bocsattatnék el annyi érő kezességen, a’ mint Drivodelics János Uram ki vette volt, had 

igazétcsa dolgát, Nagyságod jo teczése s itélete raita, ha az eö kegyelme joszágára rá 

mennyené, vag ynem, mivel a’ Törvény sem sulyosétotta megh, egyebaránt ha mind el 

hadgyák az eö Fölsége szolgálattyát a’ polgárokbul lett katonák és haiduk, megh 

üresednek a’ végházok. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves io 

egésségben. Datum Egerszegh 25. Januarii 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferecz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque. Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

Melléklet: 

 Alazatos szolgalatomat Ayánlom Nagysagodnak, Isten minden szerencses sok 

iokal algya megh Nagysagodat. 

Kenszeritetem Nagysagodat mint kegyelmes Uramat ez könyörgö supplicatiom 

által megh találnom, hogy ugy mint, hogy Dervadaricz Ferencz kapitány Uram megh 

fogatott az Nagysagod parancsolattyabul valami kezessegh dolga véget, es hogy iobágya 

voltam az ötsenek Dervadaricz Janos Uramnak, valo az Nagysagos Uram, hogy laktam az 

ő kegyelme földen Domonkos fán, de örökös Jobbagya en nem voltam sem penzt nem 

adot eretem, hanem az Atyam olaszfi volt törtenet szerent oda Domonkos fara talalt löny; 

ez ot egy kicsin korig le[-]ta magat, de en megh tizen hét esztendös koromban el mentem 

arrul az helrül ő fölsege szolgalattyara magyarosdra, valo azon kezessegh dolga, hogy 

körmenden fogva voltam, es hogy az törveny fö szabadetot Rohonczon gyamolom nem 

leven ő kegyelme Drevadaricz János Uram azt volt a kezessegen ötven forintigh, hogy az 

ioszagara visza mennyek, az utatul fogvan ő kegyelme sem erösödöt raita, annak pe[dig] 

immar vagyon tizen két esztendeie vagy tizen harom, kerem alázatossan Nagysagodat, 

mint kegyelmes Uramat, hogy Nagysagod bocsasson el kezessegen, had igazethassam el 

dolgomat, mert betegis vagyok nem ülhetek ot a hidegen, mely Nagysagod kegyelmes io 

akarattyat az Isten fizesse megh, varvan az Nagysagod kegyelmes gratiaiat. Ezek utan 

Isten szerencseltesse Nagysagodat szerencsessen. 
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 Nagysagodnak mint kegyelmes Uramnak Alazatos szegen szolgaia szolgal olasz 

Janos. Manu propria. 

 

Címzés: 

Nagysagodhoz mint kegyelmes Uramhoz alázatos supplicatiom. 

 

6. 

MOL P 1314 No 33 108 

 

 Mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal valo szolgálatomat aiánlom 

Nagyságodnak. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Minémő Törvénnye lett 

kapornaki Tornyos Istvánnak, Nagyságod megh értette, mivel avval mentette magát, hogy 

nehez betegsége miatt esze feleitet volt, és nem tudta miképpen hozták el a’ Táborrul, 

azért a’ Törvény bizonyságot vetett néki, hogy azt intra Quindenam megh bizonyitsa, im 

minémő bizonysag tételt küldött kezemhez, Nagyságodnak föl küldöttem, mitt fogh továb 

Nagyságod felöle parancsolni, a’ tevő leszek. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh. 25. Januarii 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

Kívül: 

Vegbeli Levelek 

Anno 1687 

 

Melléklet: 

 Romaӱ  Czaszar koronas kiral kegyelmes Urunk ü felsige kapornakӱ Tisztviselagi, 

és azok az kik miltosagos Groff Botyani Adam fü Generalis Urunknak ü Nagyságaval 

Buda alat Voltunk hitink szerint Valyunk, az kapornaki Presidiumban az it Valo Tisztek 
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elüt és ű felsige Egerszegi Vas Janos hadnagya elüt Tiszedes Miszaros Adam elüt hog az 

el mult nyaron Tornyos Istvanok semi ol szandikga nem Volt hog az budaӱ Taborbül Haza 

Gyűjen sem nem igyekezet és aszt Valyak akor bili Taborban livü Tot Marton Zaszlo 

Tarto tub Tiszedesekel együt és az el szeket katonakal együt hitik szerint hog nilvan 

nyomorult Volt betegh és azok és aszt Valyak hitek szerint az kik Vélek együt el hosztak 

Tornyos Istvant hog masok tetik fel az lora és aszt sem tuta hova  migyen Vagy hol 

Vagyon let ezen iras ilyen szemilyek elüt ü felsige hadnagya elüt Agi Andras elüt 

Solnaj Janos kapor Egerszegi ü felsige hadnagya Vas Janosnakj seregh biraja és 

traza mester elüt Egerszegi ü felsige Tisedese Misaros Adam elüt Zaszlo Tarto Tot Marton 

elüt Tiszedes Nagy Mihal elut kezük irasunkal és pecitunkel megh erositetunk. 

Datum kapornak 23 Januarij Kemenczeӱ(?) Pall. Manu propria. 

Anno 1687. 

 

7. 

MOL P 1314 No 33 109 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Mitt irgyon Kapornaki 

Hadnagy Uram Kemenczei Pál ott való vayda Uram szerencsétlenségérűl, Nagyságodnak 

jncludalva küldöttem, eö kegyelme helyet azért Szalavárul parancsoltam egy vaydát, hogy 

az megh hagyot helyen és napon compareallyon zászlot is vivén magával. Azonban 

minémő parancsolattal bocsátották Bécsbűl itt valo Czaigbort Uramat, már megh irtam 

Nagyságodnak, im most maga is fől megyen, Nagyságodat kérvén alázatossan, 

méltoztassék a’ végekre parancsolatot adni a’ töredezet mosárok és taraczkok fől vitele 

véget Kőrmendigh, azután miképpen viseli eö kegyelme gondgyát, maga tudgya. Kivánom 

Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh Dje 28 

Januarii 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque. Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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Körmend. 

 

8. 

MOL P 1314 No 33 110 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

Méltoságos Levelét Lenti kapitánynak szollo Levelével edgyütt ma regvel nyolcz ora 

táyban hozá egy Körmendi posta, a’ Lenti kapitány Levelét mindgyárt el küldöttem 

Lövöre, hogy onnéd sietséggel vigyék Lentiben. Az mi a’ marhak és szekér véget valo 

parancsolattyát illeti Nagyságodnak, mindgyárt haidukat küldök ki, hogy az taraczkocskák 

alá haicsanak nyolcz lovat, és negyet egy szekérben a’ kin ha szükséges leszen port es 

golyobist vigyenek. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. 

Datum Egerszegh Dje 30. Januarii 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaja Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Exellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque. Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

9. 

MOL P 1314 No 33 111 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal aldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

parancsolattyaszerint el küldöttem vala Pőlöskére Gyenessi Geregely Uramat a’ rabok fől 

verése véget, az Inquisitiot nem látta eö kegyelmének szükségesnek lenni, mert nem 

tagadgyák a’ semmire kellö Emberek, hogy nem az eő dolgok, 18. voltak, a’ mint ím a’ 

neveket Nagyságodnak megh küldöttem, a’ vaj a’ kit el vontak tűlek, megh vagyon mégh, 

Hadnagy Uram megh parancsolta, hogy el ne tékozollyák, de most a’ mitt el vettek,mind 

föl osztották, s megh ették; azon Tolvaioknak megh fogatásokban nem tudom micsoda 

modot talallyanak, hanem ha neppel plequallyuk a’ helyet, mert ha öttven hatvan Embert 



160 
 

küldök inned oda, a’ mint ezelött probaltam, fől vonnyák a’ kaput elöttek, s másfelöl a’ 

bozotra ki ugrandoznak, most leghinkáb, mivel a’ vize befagyott, a’ mint akarja ugy 

mehet. Mitt fogh azokáért Nagyságod felőle parancsolni, ahoz alkalmaztatom magamat. 

Azonban ezen Levelem vivő itt valo Seregh Biraja mellet ezelott is irtam volt 

Nagyságodnak, hogy Kardos Benedek Uram valami lovát vette el, Nagyságodat azért 

alázatossan kérem, tétessen igasságot néki, mert most kivántatik az Ember mind az utra, 

mind pedigh itthon. Kivánom Isten tarcsa ls éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. 

Egerszegh. die 1 Februarii 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Egerszeghi egy sem volt közöttek, kit csudáltam volna is, hogy ezek megh mertek 

volna az Nagyságod rabjait haborgatni. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

Melléklet: 

Pőlöskeieknek kik a’ Török Rabokat fől verték, a’ Nevek. 

Mogor János Tizedes 

Mák Szem 

Czigany Gyermek 

Szent Miháli Mihály 

Turi Gyurko 

Pattantyus Geczi 

Merenyei Gyermek Mihok 

Szent Balásy Máté 

Gocza János   Rácz Simon 

Csorba Mihok   Kapus Peti 

Kemendi Mihok 

Facér István 

Bakoni Gyurko 
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Fodor Istok 

Kurucz Jancsy 

Horvat Gyurka Nagy Miklos fia. 

 

10. 

MOL P 1314 No 33 112 

 

 Mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok Nagyságodnak. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

Méltoságos Levelét alázatossan vévén Bésán Istokot Csákáni Gondviselö Urammal 

szemben juttattam, a’ ki ugy vallotta eö kegyelme elött mint ha halálra valo menetelét 

kivánná miképpen vesztek el mmind a’ Fűzessi lovak, s mind az eö kegyelme maga lova, 

melly vallását irásban adtam eö kegyelmének. Mivel azért Kukvicza Istok a’ kire vallott 

Besán Istok Nagyságod Fö Ispányságában lakik Nagyságod fogattassa megh, és serio 

examinaltassa, ha itt valok közűl valamellyekre vall, bizonyossan satis factiot tetetek, és 

erdemek szerint való bűntetések is megh lészen. Az mi a’ kukmeri lovak el veszesét illeti, 

igen javallottam volna a’ mint Levelemben is megh irtam Nagyságodnak, hogy ha az 

hadakkal a’ Mustra helyigh el mentek volna, magam szolgait adtam volna melléjek s 

assecuraltam volna Nagyságodat, hogy semmi háborgatások vagy galibájok nem történt 

volna, ott talán marhájok közül valamellyet megh ismérhettek volna, de most Pécsben, 

Siklosban vivén el cserélik, másokat hoznak helyettek és igy végére nem mehetűnk, 

kiknek a’ dolgok legyen mind azon által az Nagyságod parancsolattya szerint továbis 

szorgalmatossan investigaltatom kivánván alázatossan szolgálni Nagyságodnak mind a’ 

Nagyságod Embereinek. Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. 

Egerszegh Dje 6. Februarii Anno 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Besán Istok vallását Nagyságodnak includalva küldöttem. 

 

Anno 1687. Dje 6. Februarii  Kukvicza Istok Tott kereszturon lakozo, cserélt egy vörös 

lovat Hegyi Mihállyal, akkor a’ mikor Ples Pál Uram lova el veszet, Besán Istok in 

vinculis eö Főlsége hitves Porkolábja, és más Emberséges emberek elött vallotta 

Rákoson lakozo Sipos Márton mindenkor correspondált itt valo Sipos Mihokkal, a’ ki 

véghetetlen tolvaj volt. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Batthyán, Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti Includi Comitatus Castriferrei Supremo Comiti, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Pincernarum Regalium 

Per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Rohoncz. 

 

Melléklet: 

Nota Bene Az mint czakanj Molnar beszil Ponkaszjon Lak David Istok aliter Pukonak 

enihanijsor fostot malom belj szekereket Ezen Estendűn mostis labak moratiok itfűn hogh 

az Pinkoczi marhat el hajtotak kukicha Istok hol tot keresturot hol domokos fan hol 

Pananoczon Tekeregh Vicze Generalis maga is mondota, hogh ő Nagyságha megh fogatna 

és Uӱvara vitetne, iten Rakson lakozo Sipos Marton mindenkor Korrespondalt Egersegi 

Sipos Mihokal a’ ki vighetetlen tolvaj volt. Generalis ő Nagyságha maga is valӱa Ezeket 

és mondga ő Nagyságha jo volna fű ispan Uram ő Nagysághának az orsighben inkviralnj, 

mind mind sakadoznak az Tolvagok a vighhelekre, Hosú Pal és Hidvégij Ferencz az kit 

valotak az ot valo Egersegij Emberek hogh [--] 

Ezen tolvagok az kiket [--] irtunk [--] 

 

11. 

MOL P 1314 No 33 113 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

Méltoságos Levelét alázatossan vettem, melyen mit parancsollyon az Egervári el adott kés 

felől, megh értettem. Igaz dologh hogy énis láttam azon kést csorba vagyon az éliben, 

másképpen szép munka, feles ezüst is van raita, megh is vettem volna tölek, de azt 

mondották, hogj Egervári kapitány Uram mivel magais jelent volt a’ mikor nyerték megh 

tiltotta, hogy másnak ne adgyák, én arra nézve nem akarván eő kegyelmének vétendeni 

tudván azt is, hogy inkáb illeti azt a’ ki jelen volt, mint mást, nem tartottam ellent benne, 

ők azonban sem nékem sem eő kegyelmének hirére nem adván valami körmendi sidonak 

el adták, azzután itt lévén nálom egy János nevő sido, a’ kinek a’ fején Moyses szabásu 

szarva vagyon, tudakoztam tőle, ha nem adtáke ő néki, azt mondotta hogy nem adták, igy 
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levén azért, nem tudhatom ki kezéhez kerűlt, mind azon által Inquiraltatok az Egerváriak 

ellen (:jollehet azoknak is nagyob része oda vagyon a’ mostani Expeditiora:) s az 

Inquisitiot Nagyságodnak föl kűldöm. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodot 

kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh 10 Februarii 1687. 

Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferenc. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Batthyán, Perpetuo in Német 

Uyvár, Sacri Romani Imperij Equiti Inclyti Cottus Castriferrei Supremo Comiti, Sacrae 

Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario Pincernarum Partium Regalium 

Per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

12. 

MOL P 1314 No 33 114 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak ajánlom nagy alázatossággal 

szolgalatomath. 

 Isten minden szerencses jokkal áldgya megh Nagyságodat. Hogy az Nagyságod 

Méltosághos parancsolattyát Vettem Vala, az Tőrők kés felől, azonnal irtam Egervári 

Kapitány Vramnak, ki mit irjon includalva Nagyságodnak alázatossan fől kűldőttem, Sági 

Miklos Vramatt ha Isten megh hozza, Nagyságod parancsolhat hogy tegyen relatiot ő 

kegyelme továbbis ha Nagyságod ennekem mit parancsol, alazatos szolgáia Maradok, 

migh élek, Kivánvan Isten Tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. 

Egerszegh Die 13 Februarii 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro De Batthyan Sacri Romani Imperӱ 

Equiti perpetuo in Német Vyvár, Supremo Comiti Cottus Castriferrei, Sacrae Caesareae 

Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Pincernarum Regalium Per Hungariam 

Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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13. 

MOL P 1314 No 33 115 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Hogy eddigh nem 

tudosétottam Nagyságodat az oda alá lévő hadak járása felől, alázatossan bocsánatot várok 

Nagyságodtul, mivel semmi bizonyos hirem nem jőtt, irta ugyan Legrádi kapitány Uram, 

hogy Szigetben valami Tatárok jőttek a’ honnéd a’ cseledet és a partekát a javát akarták 

magokkal el vinni, de az sem bizonyos, hogy pedigh kanisára szándékoztak jőni, 

Kotoribul, Kányavarul és Pölöskérül is irták, de én mind azoknak nem adván hitelt, 

Nagyságodnak is azért nem akartam eddigh megh irnom. Ami pedigh a’ kés véget valo 

Nagyságod parancsolattyát illeti, megh irtam s in specie megh küldöttem Nagyságodnak 

Szecheni György Uram Levelét, mind azon által investigalni fogom továb is 

szorgalmatossan, ne talántán az haiduk igazat ne mondgyanak, hasonloképpen Iffiu 

Uraimék jobbágyi kára megh térittetésében is eörömöst faradozok, az eő Nagyságok 

Csakáni Ispányok is itt volt nálom, de semmi bizonyost nem tudot mondani, hanem csak 

gyanakodot némellyekre, hogy akkor a’ tájára jártak, a’ kik most itthon nincsenek, ha 

megh jőnek, jobban végére mehetek. Szigetvár tájárul hallattak lövések [--] Kanisa 

vidékére, de ugy gondolom, hogy a’ mikor a’ keresztény hadak ala mentek, hirt lőttek. 

Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves io Egésségben. Datum Egerszegh dje 

19. Februarii 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Azt bizonyossan irhatom Nagyságodnak hogy a’ minémö Tatár be akart menni 

Szigetben, viszha tért, attul nem kől félni, hogy Kanisára gyűjjőn. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Batthyan Perpetuo in Német 

Vyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti Inclyti Cottus Castriferrei Supremo Comiti, Sacrae 

Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Pincernarum Regalium Per 

Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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14. 

MOL P 1314 No 33 116 

  

Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatosággal szolgalok. 

 Isten minden szerencses jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

méltosághos levelét alázatossan vettem, mellyben parancsollya, hogy az ala ment Hadak 

allapottyah felől Nagyságodat tudosicsa, kit eddigis el követtem volna, ha valami 

bizonyost értettem volna. Im azért mit irjon Kapornaki kapitany Uram, Nagyságodnak 

alázatossan includalva föl kűldőttem, az Tatarok veszedelmet, kit tőbnek, ki kevesebnek 

mondgya, ugyis hirdetik, hogy az kanisai Basa Agais el veszet volna vélek; Legrádi 

kapitány Vram egy emberseges ember által csak szoval izente, hogy három vagy negy 

százik veszet volna el bennek, az Kanisai Basa Agha, ket szekir pénzel kit soldra hoztak 

volna be szaladot Szigetbe, hogy igy kűlőmbőztettek, azért nem akartam bizonyost 

Nagyságodnak irnom enis. Kivánom Isten Tarcsa es eltesse Nagyságodot kedves jó 

egésségben. Datum Egerszegh 25 Februari 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Christophoro de Batthyan perpetuo in Német 

Uyvar, Sacri Romani Imperӱ Equiti Supremo Comiti Cottus Castriferrei, Sacrae 

Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Pincernarum Regalium Per 

Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

15. 

MOL P 1314 No 33 117 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Már el kűldöttem volt 

Nagyságodnak Levelemet edgyütt a’ Török levelekkel, midön itt valo Tisztviselö Uraimék 

hozzám jővének értvén Laszkai János Uramtul, hogy Nagyságod Kőrmendi várában nem 

fogh késni, hanem fől megyen Bécsben, jelenték eö kegyelmének s magamis akartam 

Nagyságodnak alázatossan megh irnom, hogy mind itt s mind más végházokban annyira 

el nyomorodott, el lovatlanodot, és fegyverbűl megh szűkűlt a’ vitézlö Rend, hogy már 
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csak egy botot veszen a’ kezeben, s ugy jár, ha fizetésbéli orvoslások nem leszen, 

lehetetlen hogy csak keveset is mezöben szálléthassunk. Melyre nézve Nagyságodat mind 

magam s mind az egész végbéliek nevével alázatossan kérem, Isten föl vivén 

Nagyságodat repraesentallya nyomoruságunkat, és szükűlt állapotunkat, hogy két három 

hora valo fizetést adgyanak, s avval mezöben vigyenek. Nagyságod bölcs itéletire 

hagyom, miképpen vehesse elő magát a’ szegény legény, mert azt egy kila gabonáért oda 

adgya, s az után sem magával nem vihet, sem cseledgyének nem hagyhat, azokáért vagy 

valamely Tisztviselöket parancsollyon föl menni Nagyságod, vagy maga praesentiájaval 

egy Agense által méltoztassék Nagyságod notabilis fizetését szerzeni, annak a’ fáradságát 

készek leszünk megh téréteni, s az Nagyságod kegyelmes jo akarattyát is közönségessen 

megh igyekezzzük szolgálni. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo 

Egésségben. Datum Egerszegh 3. Martӱ Anno 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferenc. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

16. 

MOL P 1314 No 33 11811 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Nem akartam el 

mulatnom, hogy Nagyságodnak alázatossan tudtára ne adnám: szalavári kapitány Uram ez 

el mult napokban a’ Kanisa körűl valo falukbul be hivatot az eöregiben, s megh 

parancsolta, hogy a’ falujokrul mindgyárást el mennyenek, és pusztán hadgyák, mert eö 

Fölségétüűl vagyon parancsolattya, hogy el pusztétsa a’ Kanisa vidékét; hozzám jöttenek 

némely falubéliek, tudakozván hogy ha a’ Nagyságod parancsolattyé, vagy az én 

akaratom, azt adtam választul, hogy mégh énnékem ollyan parancsolatom nincsen. 

Azonban érkezenek kapornaki végház követtyei, hasonlót kérdezvén tölem, s jelentvén, 

                                                 
11 A levelet modernizálva közölte: MÜLLER 1976, 57. No 16. 
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hogy Karos, Uylak, Galambok már el futot, a’ többi is mind indulo félben vadnak, kire 

nézve a’ Török már eö raitok föllyül iárt, sehonnan semmi hirek nem ment, s ha ezen 

szalavári kapitány Uram intentioja véghez megyen, ök Kapornakot megh nem lakhattyák. 

Mellyre nézve (:mivel kötelessegemet tudom, hogy az mit kegyelme Urunk eö Fölsége 

szolgálattyában, hazánk oltalmában s megh maradásában jonak itélek, azt el követem, s 

elöttem jároimnakis hirévé adom, kiben nem ut‹--› a’ végek conservatioját:) irtam eő 

kegyelmenek, hogy honnéd vette azt a’ parancsolatot, mivel ha szintén ugy köllenékis 

lenni, adhuc non est de tempore, oka az hogy a’ német vitézlö Rend Contributiojának nagy 

részének onnand kelletik ki telni, azonkivűl mivel mégh ollyan erö edgyik végházban 

sincsen, a’ ki a’ körülöttünk, raitunk föllyül s alul valo falukat megh oltalmazhassa, más 

modalitassal kelletnék azt el követnűnk, és vagy Fö Generalis Uramnak, vagy s Gersere el 

küldöt maid százigh valo haidut, s fől raboltatta eöket, Gerseieknek minden házi 

eszközöket, sörtés marhájokat, tiz őkröket s négy lovokat, Bottfalvaiaknak négy vagy is 

hat lovokat, Uyudvariaknak is a’ miéket kaphatták, mindenneket el vitték. Azonban mégh 

Levelemre választot nem adot, hanem [--] mitt irgyon, im Nagyságodnak includalva 

alazatossan föl küldöttem. Már a’ Török ugy vigyáz a’ falukra hogy azt publice hirdette, s 

ide is hogy be jött Egerszegre a’ piaczon publice kiáltotta, másuttis mindenütt az hol járt, 

hogy a’ kanisai marha el hajtásának most volna ideje, miért az Egerszeghiek is véle nem 

mennek, mert eö azt bizonyossan veghez vinne, avval pediglen azt cselekedte, hogy a’ 

Török  is magára jobban gondot visel, a’ falukra való vigyázásra pedigh a’ mint irám, arra 

czéloz, hogy ha valamely mozdulni akar, magát le vágja, rabbá teszi, s mindenét el haitya. 

Hogy azt irgya eő kglme, hogy Gersét s Uyudvart a’ búza be vitelében tapasztalták 

Emberi, abban semmi nincsen, hanem csak a’ praeda kellet: En mihelyt megh érkeztem, 

kit már annak előtte is sokszor, most is uiobban megh parancsoltam, senki megh ne 

merészellye probalni az élés bé vitelét, a’ mint Nagyságoddal Körmenden létemben 

beszéllettem, hogy mikor ideje lenne, s ugyan ploqualni akarnák Kanisát, élésével edgyüt 

kőllenék föl hozni azt a’ népet, s oly helyre tenni, az hol hasznot tehetne az országnak, de 

igy hiszem ott marad annak minden földbéli veteménnye, megh takarja Kanisa magát 

belöle, s az Nagyságod alatt lévő Végházokat fogja ploqualni, mert hasonlót s nagyobbat 

cselekszik a’ kőrűlettek való falukkal. Mind ezeket Nagyságod nálomnál jobban tudgya, 

de ezen nem gyözök eleget csudálkozni, hogy ha bár ezek nem consideraltatvánakis 

Nagyságodnak s Nagyságod után nékem nem parancsolnak felőle, hanem eö 

kegyelmének, ha ugyan parancsoltatik, énis el várom ezéránt a’ Nagyságod 

parancsolattyát, de haec modalitate hogy ‹--›vallyam, nem fér kötelességemhez, mert ha a’ 
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végházokban a’ Török excursiojárul hír nem adatik a’ parasztságtul, bizony Regedén 

föllyűl s Grécz táján jár a’ Kanisai Török hir nélkül. Minémő törökül irt Levelet küldött 

szalavári kapitány Uram Kanisára, im azt is föl küldöttem Nagyságodnak, a’ minemö 

Embertől bé küldötte, azt szörnyen megh verték, s ki űzték véle. Most semmi ollyas 

hireim nincsenek, kikrül Nagyságodat tudoséthatnám, hanem kérjük seregestűl 

alázatossan Nagyságodat, ne feledkezzék szegény végbeliekrülis, mert láttya az Úr Isten, 

felének lova nincsen, csak nem éhel hal megh, szükségessé valamely Tisztuiselőt föl 

küldenünk, vagy nem, a’ mitt Nagyságod parancsol, a’ téuő leszek. Kivanom Isten tarcsa 

és éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh. Dje 12. Aprilis 1687. 

 Nagyságodnak alazatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés nélkül. 

 

17. 

MOL P 1314 No 33 119 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Mitt irgyon Szalánczi 

Márton Seregh Deák Uram, im Nagyságodnak includalva alázatossan föl kűldöttem, in 

paribus el küldöttem ugyan az egész végházokra, de a’ Méltoságos Bellicumnak 

proponalhattya Nagyságod, hogy itt vadnak ollyan Tisztek, kiváltképpen gyalogh 

zászlotartók s lovasok is, a’ kik esztendeigh való fizetéssekkel is nehezen válthatnák ki 

Decretumjokat, így lévén a’ dologh tudom készebbek lesznek némellyek a’ Tisztet 

resignalni, hogy sem mint ki vegyék, hiszem Istenben üdvözűlt eőregh Urunknak 

Nagyságod szerelmes Attyának mindenkor hatalmában volt, hogy Vice Hadnagyokat 

Leitenambtokat, zászlótartokat crealhatot, s ott fön is acceptalták. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh 26. Aprilis Anno 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Tegnap érkezék Fegyveres Palko Kanisárul, beszélli hogy három németet vittek bé, 

a’ kik Pécsrűl jöttek volna, s Berzenczenél el fogtak eőket. Azonban értette a’ Bassa 

Agátul, hogy a’ Nagyságod rabiai már utban volnának, jo volna ha Nagyságod 

Viroviticzára kűldene valakit eleikben, hogy békével jöhetnének. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyan, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

18. 

MOL P 1314 No 33 120 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Ezen Levelem vivő 

Cseitei István jo akaro Uram talála megh, hogy valami kevés Gabonát akarna Pápa fele 

vinni, de mivel passus nélkűl el nem bocsáttyák, Nagyságodat alázatossan kérem, 

méltoztassék egy Passust adni eő kegyelmének, böcsületes szolgálatra valo Ember, 

Nagyságodnak is ha kivántatik kész szolgája; azonkivűl nem kereskedésre, hanem csak a’ 

maga termés gabonáját viszi, mivel az a’ föld igen megh szűkűlt. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Sabariae Dje 12. Martӱ Anno 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

19. 

MOL P 1314 No 33 121 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Ezen orában hozák 

Siklosbul Sárkány Gábor levelet, melyben mitt irgyon ex inclusis megh értheti 

Nagyságod, valoban sulyos terh és szolgálat vagyon raitok; a’ mint a’ level hozo katonák 

beszéllik, el unom nyavalyásoknak panaszokat halgatni. Itt Kanisa táján semmi hirek 

nincsenek mostan, hanem Berzenczénél fogtak el két németett, kiket igen nagyra 
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böcsülnek, edgyik három ezer aranyban sarczolt megh, a másikat őtt ezerre tartyák, 

semmiképpen végére nem mehetek, hová valok legyenek, tudakozodtam Pécsiektűl 

Siklosiaktul, s másokatulis, azt mondgyák, hogy nem azokbul a’ végházokbul valók. 

Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. Egerszegh 5. Maj 

1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Ecxellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de ‹Batthyán› Perpetuo in Németh 

Uyvár, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium ‹Regni 

Hungariae› cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum ‹Supremo› Generali 

Capitaneo etcetera. ‹Domino Domino gratiosissimo.› 

 

Melléklet: 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak aiánlom alazatos szolgálatomat. 

 Istentűl minden szerencses jokat kivánok Nagyságodnak. Itt valo Generalis Uram 

eő Nagysága parancsolattyabul kűldőttem Nagyságodhoz levelekkel két katonát minemő 

hirek légyenek, tudom Nagyságod megh ertheti az eő Nagysága levelébűl, Tegnap előt 

szőkőt Aszekrűl egy nimet, a’ kit ugyan Tőrőkel tettek volt, Imperialis Fi, a’ mikor Bécs 

alat volt a’ Tőrők akkor vittik el, akkor a’ nimetek kőzőt zaszlo tarto volt azt beszélli, 

hogy Tőrők országban meg van parancsolva, még a’ Falukbulis minden eőt háztul egy 

Ember fől űllyőn, annak pedig ollyan hire vagyon hogy a’ jővő szombaton minden 

bizonyossan meg indul a’ Nagy Vezér Landor Fejér Varrul, tudom Nagyságod bővebben 

meg érti Generalis Uram eő Nagysága levelibűl. Azonis kirem Nagyságod alázatossan 

hogy az minemő katonák Nagyságodhoz mennek, maga méltoságos valoszával visza 

bocsassa, s parancsollyais meg jűnj, ha masok meg nem váltonak, még eddig semmi 

fizetisűnk sem volt. Kivánván Isten tarcsa és éltesse Nagyságod sok Eszetendeig jo 

Egissigben Datum Syklos dje 1 May 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Sárkány Gabor. Manu propria. 

 

Címzés: 

Tekintetes es Nagyságos Győngyősy Nagy Ferencz etcetera. Vice Generalis etcetera. jo 

Uramnak eő Nagyságának adassék. Egerszegre 

 



171 
 

 

20. 

MOL P 1314 No 33 122 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Fől kűldöttem 

Nagyságodnak Szalánczi Márton Seregh Deák Uram Levelét, melyben irta eö kegyelme, 

hogy a’ mely Tisztuiselöknek Decretumjok nincsen, se Tiszteknek sem agnoscallyák, se 

fizetéseket megh nem adgyák, Most azokáért ott fön lévén Nagyságod vegezné el kiknek 

kellessék Decretumjokat ki venni, mert némellyek oly szegények kiváltképpen gyalogh 

zászlo tartok, hogy egy forintot sem tudna maga substantiájábul adni, fizetése is pedigh 

egy hora három forint, az ollyan miképpen váltsa ki a’ Decretumát, mind azon által hogj a’ 

jövendö fizetéskor Confusio ne legyen, a’ kiknek Nagyságod méltonak itéli lenni, hozza 

alá maga parolájára Németh Christoff Uram fizetésekhez képest való illendő Taxát tévén 

mint hogy eö kegyelme maga ajánlotta magát, hiszem a’ fizetesekbül ki foghatni, ketten 

vagy harmon requiraltak már felöle, tudom nem leszen a’ többi is Contrarius benne. 

Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Egerszegh 14. Maj 

1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Siklosban lévő katonák valoban panaszolkodnak mind fizetetlenségekrűl, mind 

magok s lovok eledelbeli szükségérűl, a’ szolgálat pedigh sok és terhes raitok, 

Nagyságodat kérem alázatossan Talályon valami modalitast nyavalyásoknak szabadulása 

felöl. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Viennae. 
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21. 

MOL P 1314 No 33 123 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 10 

praesentis kőlt Méltoságos Levelét tegnap estve vettem alázatossan, melynek 

continentiaját meg értvén hogy tudni illik bizonyos számu lovasokat és Gyalogokat 

kűldgyűnk Pécsre, mindgyárt el rendeltem az includalt signatura szerént, és minden fele 

Levelet kűldöttem, s Eszterház János Uramnak is postán irtam, hogy tudosécson eö 

kegyelme, mikor akarja maga alattaa valoit megh indétani, és hol edgyezzene megh s 

merre vegyék uttyokat, csak legyen mivel élniek s itthon ne Legyen szükségűnk reájok, a’ 

mint Sárkány Gábor irgya, valóban nagy tribulatioban vagyon Siklosban az ide valo keves 

vitézlö rend, mind azon ááltal az eő Fölsége parancsolattyának engedelmesseknek kől 

lennűnk. Gyalogot tőbbet rendeltem ugyan más fél száznál, de azért cselekedtem, mert 

tudom hogy Pőlöskérűl, Kányavarul nehezen tellik ki, s a’ mennyivel pedig tőbben 

lesznek, könnyü lesz viszha bocsátani. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat 

kedves jo egésségben. Datum Egerszegh. Die 14. Maj Anno 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Viennae. 

 

Melléklet: 

Mellyik végházbul mennyi vitézlö Rend rendeltetett Pécsre. 

   Lovas   Gyalogh 

Egerszegrűl  50   30 

Lövörűl  11   10 

Lentibül  15   10 

Lindvárul  10   6 
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Szechi Szigetbül 8   6 

Légrádrul  30   30 

Egervárul  3   6 

Pőlöskérűl  3   6 

Kányavárul  –   10 

Kemendrül  –   6 

Bérbűl   3   6 

Szent Grotrul  5   10 

Szent Győrgyvárul 5   10 

Szalavárul  –   15 

Kapornakrul  10   10 

  Lovas  153             Gyalogh  171 

 

22. 

MOL P 1314 No 33 124 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Három rendbéli 

parancsolattyát vettem Nagyságodnak, edgyiket Hoszszu Páll és Hidvéghi Ferencz végett, 

hogy megh fogatván eőket Német Uyvári fogságban kűldgyem. Hoszszu Páll a’ mint 

Nagyságodnak megh irtam Pécsre vagyon commendérozva, Hidvéghi Ferencz mind az uta 

sem volt itthon hanem negyed nappal ez elött a’ kikkel reá vigyáztattam meg saidétván bé 

hozák az hirét, hogy megh jőtt, és a’ lova is mégh nyeregben vagyon, mindgyárt 

kűldöttem érette hogy megh ragadgyák, de eszében véven gyalogh el ugrott és a payták 

közőt el reitőtte magát, a lovát bé hozattam nyergestűl, más nap bé ‹….› hogy miert ‹….› 

mert eő kész csak hogy a’ ‹….›ságtul fél magát megh menteni, hogy Nagyságod Pinkoczi 

(?) jobbágyi lovainak el vitelében nem vétkes, sőtt azt is megh bizonittya hogy akkor a’ 

mikor az a kár történt, Kaposban volt Gyenessy Gergely Hadnagy Urammal. Nagyságodat 

azért kérem alázatossan, had irgyák vagy izennyék megh azon kár vallott emberek, mikor 

tájban haitották el lovaikat, ha megh bizonyodik, hogy ez akkor nem volt Kaposban, 

másut köl keresni, én mind azon által ha kézre keríthetem, a Nagyságodparancsolattya 

szerint cselekszem, mencse osztán magát ex vinculis. Második parancsolattyát 

Nagyságodnak veszem a’ vitézlö Rend el készétése végett, azon orában mindgyárt megh 

irtam és el kűldöttem mind a’ végekre hogy pro 22. praesentis Jánosházi mezöben 
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comparállyanak Légradi kapitány Uramnak is megh irtam, hogy a’ maga alatta valot pro 

21. Lindva  táján statuallya és Dráván valo híd vagy Rév felől tudosécson, mivel jobban s 

hamaréb is tudoséthat Nagy Sigmondnál, de ugy tudom hogy a’ kötél Révet a’ rettenetes 

nagy ár víz Malmokkal edgyütt el vitte, híd pedigh mostanában  a’ tajan nem volt, mi 

választot fogh eö kegyelme adni, Nagyságodnak azonnal föl kűldöm. Tisztek felől irtam 

volt Nagyságodnak, hogy tempostive tudosétana kiket fogh a végekbűl magával el vinni, 

had készülhetnénk hozzá, mert a mint értem nagy szükségh vagyon mind a Táboron, mind 

azokban a végházokban, ha innéd hazul nem visznek magokkal, ott nem sokat találnak. Az 

mi harmadik parancsolattyát illeti Nagyságodnak, hogy Groff ‹….› Uram eö Nagysága 

jobban ‹….› volna el a’ signaturaban ‹….› de semmi képpen azon neveknek végére nem 

mehettem, hogy valamely közülök iratos vagy itt lakos volna, noha a’ laystromokat is 

mind föl hántam, sőt Segegh Deák Uramnak is megh kűldöttem in paribus azon signaturát, 

hogy ha valamellyik végházbul valók volnának, föl keresvén a laystromokban irgya megh 

eö kegyelme, Nagyságodat azonban alázatossan kérem, irgya meg annak a’ Méltoságos 

Urnak, hogy azon Fatensiok valamely Magyarul tudo Deák által examinaltassanak, és 

azon nevek magyarul irattatván kűldessenek megh, mert a’ német a’ magyar neveket nem 

tudgya helyessen promunciálni. Kivánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedves jo 

egésségben. Egerszegh die 14. Julӱ 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Lenti Seregh Deák Uramnak is hasonloképpen el kűldöttem azon signaturát, hogy ha 

a’ Mura melléki végházok laistromában találtatnának, adná eö kegyelme tudtomra. Afféle 

nevő Emberek nem hiszem hogy itt lakosok volnának hanem ha vagy el változtatták a’ 

neveket, vagy a Totságrul kiváltképpen Kereszturul valók, a’ kik hol edgyik hol másik 

végházban tekeregnek, és a végbéliekkel czimborálván eök hadgyák a’ németségrül afféle 

lopott lovakat, ott hamaréb investigálhatnák, leszen gondom arra is, valamit el követhetek 

a’ Nagyságod parancsolattyábul el nem mulatom. 

 

P. S. Rohonczon Nagyságodnál létemben a’ Tisztek függöben maradtak, azért akartam 

Nagyságodnak alázatossan tudtára adnom, hogy most a másfél száz lovas előtt Nagy 

Sigmonddal Tarrodi Mihály itt valo Vice hadnagy vagyon, és Lászlo Mihály első Tizedes 

Hadnagyi Titulussal. Az Gyalogok elött pedigh itt valo egy vaida Gál János és Lentibül 

Babocsay Pál Uram, akkor ugy beszélgetet volt Nagyságod, de nem concludaltatott a 

dologh, hogy Drevadalics Ferencz Uramat vagy Páty Andrást viszi el magával; ha töb 
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vaida kivántatik, Kapornakrul, szalavárbul, Szechi Szigetbül vihetni, mellyiket fogja 

Nagyságod választani, én ugyan mindeniknek megh parancsoltam hogy készen legyenek. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

23. 

MOL P 1314 No 33 125 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

Méltoságos Leuelét alázatossan vettem Egerszegen, melyben parancsolta sietséggel való 

fől jővetelemet, én azért mindgyárt el indultam, és ide érkezvén Kőrmendre éppen a’ 

kapuban adák Nagyságodnak két rendbéli leuelét, mellyeknek is continentiajokat megh 

értettem, de gondolván azt, hogy ne talántán az utban elö ne talállyam Nagyságodat itt 

akartam alázatossan megh várnom, mivel ugy értettem hogy Nagyságodat Isten hlnap 

estvére ide hozza, alkalmaztatom a’ Nagyságod parancsolattyához magamat. A Tiszteknek 

megh irtam minden fele a’ kiknek el kelletik a’ Táborba menni, hogy készen legyenek. 

Kiuánom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Körmend die 

19. Julӱ Anno 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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24. 

MOL P 1314 No 33 126 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ezen orában hozák 

Nagy Sigmond leuelét Pécsrűl, mellyet im Nagyságodnak includalva alázatossan föl 

kűldőttem; mint commendallya Tarrodit, Nagyságod megh értheti, ha mást parantsol 

Nagyságod helyette, annak köl el menni a’ kinek fogja parancsolni, mind azon által hogy 

valaki csak azért visellye roszszul magát hogy haza jöhessen, Nagyságod bölcs itélete 

raita, talám méltob a’ bűntetésre, hogy sem mint haza bocsáttassék. Kivánom Isten tartsa 

és éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh die 24. Julӱ Anno 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Nagyságodat kérem alázatossan méltoztassék sietve tudosétani, ha ugyan ki 

szállétsuké vasárnapra a’ népet, mert ha elöb ki találnak szállani, s ott mulatások lészen, el 

kőltik az éléseket. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Körmend 

Cito cito citissime. 

 

25. 

MOL P 1314 No 33 127 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Előbbi Leuelemben 

megh irtam Nagyságodnak, hogy igen kemény parancsolatokat, s nem csak 

parancsolatokat hanem Vitézlö rendet is kűldöttem a’ szegénységre vetett szekerek végett, 

im azért a mennyin érkeztek ezen leuelem vivő Emberséges Tizedes által föl küldöttem, s 
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ha az étszaka többen érkeznek oly Dispositiot tettem, hogy mindgyárt föl mehessenek. 

Kivánom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh die 

26. Julӱ 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Körmend. 

 

26. 

MOL P 1314 No 33 128 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagi alázatossan szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jókkal áldgia megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

Thuránoczi Táborrol 27. Augusti12 datalt levelét alázatossan vettem, melliben 

parancsollia, hogi az Pécset commenderozot három száz ember heiet más három százat 

kűldgiek; En midőn ennek előtte való parancsolattiát vettem vala Nagyságodnak, hogi az 

haza szőkődteket utána küldgiem, mindgiárt minden végházakban meg parancsoliván az 

jde valókkal egiőt a kinek lova birta (:mivel az Ormándon visza jővetelkor fel verték 

eöket, niolczat elevent, s kettőnek a’ fejét s Harmincz lovokat Kanisára be vitték:) mind el 

kűldőttem Nagyságod után, talám még nem érkeztek oda; A kik pediglen gialogol 

maradtanak, azokat nem itéltem hogi a lovassal érkezhettenek, az kiknek bádgiat lovaik 

voltanak némelliek heliet másokat; Gialog még eddig jde egi sem jőtt, más végházakban 

sem értettem, hanem most ha még utban vólnának. Ezen levelem vivő két katonát azért 

hadtam vala ithon, hogi a lovaik temdőllienek(?), és mivel a’ járást tudták, ha szűkség ugi 

hoza, Nagyságod után levelet vihessenek, magais ugi parancsolita vólt Nagyságod 

Vásárhelit létében. En az Nagyságod parancsolattia szerint meg parancsolom minden 

végházakban hogi mennél hamaráb készőllienek, hasonló képpen ittis; De irhatom 

Nagyságodnak biizoniossan, hogi a’ kik már oda vadnak, azokon kivűl, a három száz 

                                                 
12 Itt értelem szerint júliusnak kellene szereplnie, hiszen a levél keltezése augusztus 3. 
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ember ki nem tellik; kiváltképpen lovas, mert annӱra el lovatlanottak hogi itt egerszegen 

felének sincsen lova, más végházakban hasonló képpen, s némel végházakban ugi mint 

Szent Groton, Bérben, s más hasonlókban nem is maradt annӱ ithon, a ki immár oda 

vagion; A kanisai Tőrők pedig nem aluszik, szűntelen hol egik, s hol másik végház alat 

probál, az ulta csendesedet vala, valamennӱre, mi ulta a minap egi kis szerencséje kesék 

az it valóknak, kit is meg irtam mindgiart Nagyságodnak, Thihanyra dirigalván, nem 

tudom mente kezéhez Nagyságodnak levelem, vagy nem; Ezen levelem vivő katonák 

relatiot tehetnek mint volt, nem sok veszet ugian bennek, tizen hétnek vagion a feje itt, s 

nyolcz eleven, ollian testeket is vittek bé a’ kiknek feje raitok vólt, sebessenis felesset 

mondanak lenni kősztek; Elég az hogi a’ kanisai Bassa alkalmas jdötől fogvást hadával 

egiőt ugi nem szaladot mint most; Azt beszéllik, hogi kétszer eset gialoggá; Micsoda 

szándékjok vólt Lövö kőről nem tudom, de valami kézi gránátokatis találtak nálok, kiket 

Nagyságodnak el kűldőttem. Javallonám azért, hogi Nagyságodnak hogi kűldené meg 

szamat menni vagion ott, a’ Pécsre rendelit nép keőzől, nem hogi ujakat kűldhessek 

helettek, lehetetlen dologh hanem mert a mint irám ithon annӱ lovas nincsen; En ugian 

mindent el kővetek, az Nagyságod parancsolattiában valami lehetséges. Nemes 

Vasvármegiébűlis a kiknek lovon kőllőt vólna jőni s mind inkáb gialogh jőttek. A mint én 

Nagyságod parancsolattiábué tettem vólt rendelést, a’ nemes vármegie excessusokra 

rendelite, ugi hogi: Kemenesallia s ott Sárvár tája Szent Grotra, ott nincs tőb tiz lovasnál s 

a Hadnagi, gialog egi sincs, itt a Nagyságtok jószágábúl Keőszeg s Rába melléke tájárul 

tizen négi lovas egi nehani gialog, Lentiben csak a Hadnagi másod magával lovas, s egi 

neháni gialog: Sopron vármegiébűl senki sincs; Ir ugian Palatinus Uram, hogi el kűldi, de 

meg eddig nem érkeszhettek, én eleget sűrgetvén ugian mind fő s mind vice Ispáni 

Uraimékat; Profontiok felől is irtam méltoságos Haditanácsra, semmi válaszom nem jőtt. 

Tgenap előt Giűlés vólt Szombathelit kegyelmes urunk eö Felsége Regalissa Publicaltatot, 

Szent Lukácz Evangelista napiára Posonban ország Giülése indicaltatik. Kivánom in 

reliquo hogi Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jó egésségben sokáig. Egerszeg 

dje 3. Augusti 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

[--] Consiliario, Camerario, et Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum 
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Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo etcetera. Domino 

Domino gratiosissimo. 

  

27. 

MOL P 1314 No 33 129 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatosságal szolgálok. 

 Isten minden szerenchés jokkal álgya meg Nagyságodat. Két rendbéli 

parancsolattyát Nagyságodnak (:hogy az visza szőkőt katonákat utána kűlgyem:) 

alázatossan vettem, a’ mint mindenkor kivántam az Nagyságod parancsolattyát, 

fogyatkozsá nélkűl be tellyesettenem mostanis minden szorgalmatosságal el követtem 

volna, a’ mint hogy mingyarást minden vegházokra irtam, de annyira el rontottak és el 

fogytak lovakbul a kik elsőben haz győttek, nem hogy Nagyságod után valo utat véghez 

vihettek volna, de ithonis nemelliket emelnj kőllőt, nemellik penig elis dőglőt, más 

rendben a kik haza győttek volna, Szalavár alá lévén a’ Kanisaӱ Tőrők, az Ormandon 

őszvő akadot véle. kilenczet elevenen be vitt, s kettőnek fejet vette maid harminczig valo 

lovakat el nyert, es igy ez a Pecsӱ, Siklosӱ őrzés s kemeny strapeiza annyira ruinalta az 

ide valo vegeket, hogy menj hejával és kárral vannak, meg nem tudom Nagyságodnak 

irnom. Jol lehet az eő Főlsége, a hazánk szolgálattya aval jár, Tarrody Mihál Hadnagyokat 

is minyájan okozzák a’ mint ha oda érnek Nagyságodhoz, magokat is examinálhattya. 

mind azon által valakiket lovasokat talalhattam s gyalogokkalis a’ kiknek modgyát láttam, 

pinzel fogattattam s im Nagyságod után kűldőttem. oda aláis megh haltak, elvesztek és 

rabbáis estek bennek A Legradiaknak En nem parancsoltam, mivel ugy tudom Nagyságod 

maga tett dispositiot felőlők. Nagy Sigmondis eleget lamentalkodik, hogy mind lovai, 

cseledgye el romolnak ott s kölcségel sem győzi, nem is kaphat élésire valot. Kirem 

alázatossan Nagyságodat, hivassa ki az Táborra őket, igasságal irom Nagyságodnak, hogy 

az őreg leginyek, az kik visza győttek azok kőzűl, hozzám győttek, kőnyves szemmel is 

panaszolkodtak hogy az Egerszegieken meg illyen gyalázatos el győvis nem tőrtint, de a 

Tarrody Hadnagy maga alkalmatlan viselésre; és a kemén szolgálatnak koplalassal valo 

vighez nem vihetése, a mint irám Nagyságodnak, Sigmond is azt irgya, hogy semmi népe; 

az kik meg ott vannak is, nem marad mind el betegednek, el halnak, kűttem volt valamj 

keves élést kőlcsigetis neki, de a mint értem levelibűl, nem ment kezihez, mert 

Nagyságodal együt menvin Sydӱ Uramra biztam. Kirem et [-]rato Nagyságodat 

alázatossan, orvosollya meg es hivassa ki eőket. Itt nagy hire vagyon, hogy az eő Főlsége 



180 
 

Armadaja meg verte volna a Tőrőket, agya Isten hogy ugy legyen, s továbis 

szerencseltesse Nagyságtokat. A kanisaiak minden nap látogattyak, hol egik, hol 

masikvégházat. pőlősket csak nem meg vevék, a kűlső kapujokat le vágták. Szalavárt, 

Szent Győrvárt csak nem minden nap látogattyák. Nemes Vasvármegyenek harmadnapia 

győvő egynéhány szegén gyalogia ide bé, s talám tizen egy lovas Sopron varmegyebűl 

meg nem győt senki noha potenter mind fő és vice Ispanj Uraiméknak irtam, s Méltoságos 

Palatinus Uramnak eő Nagyságának is, kӱs azt irgya hogy kűld bizonyos népet be. Más 

semmi olly occurentiak nincsenek, kirűl Nagyságodat tudoséttanj méltonak itélném, ha 

mik lesznek el nem multaom. Kivánom Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat kedves jo 

egissigben. Datum Egerszeg dje 19. Augusti Anno 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Karloczj Máttyás továbis instál Nagyságodnak az mint előbis szollottam felőlő hogy 

az Syklosy zaszlotartoságra recommendállya, itt találkozik más helette. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino, Domino Comiti Adamo De Batthyan, perpetuo 

in Nimet Uyvár et Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Camerario, ac Pincernarum 

Regalium per Hungariam Magistro, neorum parcium Regni Hungariae, cis Danubianarum, 

et Confiniorum Kanisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo etcetera. Domino 

Domino mihi gratiosissimo. 

 

28. 

MOL P 1314 No 33 130 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatosságal valo szolgálatomat 

ajánlom. 

 Istentűl minden szerencses jokat kivánok Nagyságodnak. Miulta az Nagyságod 

parancsolattyát vettem, hohgy Pecsre rendelt vitézlő rend helet Nagyságod után másokat 

kűlgyek, eleget faradoztam, s munkalkodtam, nagy lamentatiokkal van a katonaság 

Kegyelmes Uram, mert ollyk Tizedben alig vagyonegy a kinek lova volna, oly Tizedben 

semmi sincs, anyra el fogytanak, mind azon által a ki lehetet En őszvő szereztettem eőket, 

s a jővő vasárnap megis akartam indéttanj, de valami futo vásárt mondanak akor itt lenj, 

azert hallasztottam el továbra, hogy hire ne menyen az ellensignek, a vitezlő rend Táborra 
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meinse felől, ugy is elig nyughatatlansagink vannak kanisaiak miat. Nagyságod 

parancsolta hogy Tisztviselőket Tar Jósa Kapitány Uram, és Szechődy Gáspár Hadnagy 

Uramat kűlgyem velek, de Kapitany Uramnak maga alá valo lova nincsen, s pinzen sem 

talál eő kegyelme. Szechődy Gáspár is loval eset, az mint maga irgya nekem, ugy hogy 

oldala csontyais be tőrőt volna, mind az által ha addig meg épűl el kől menj, ha nem 

épűlnő vagy also Lendvárul, vagy Széchӱ Szigetbűl kől menj. Tar Josa Kapitány Uram 

magais irt Nagyságodnak a’ mit továb Nagyságod fog parancsolmj, mind en, s mind eő 

kegyelme a tévők leszűnk. Nemes Sopron vármegyebűl is győt huszon kit lovas, és őtven 

egy gyalog ide a mult szombaton. Kivánom Isten tarcsa es éltesse Nagyságodat sok 

Esztendeig kedves jo egissigben. Datum Egerszeg dje 10. 7bris 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino, Domino Comiti Adamo De Batthyan perpetuo 

in Nimet Uyvár et Sacramentissimae(?) Caesareae Regiaeque Maiestatis Camerario, 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro, et partium Regni Hungariae cis 

Danubianarum et Confiniorum Kanisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino mihi gratiosissimo. 

Cito cito citissime. 

 

Kívül: 

Legradi Kapitany Uram sietve kűlgyő Feő Generalis Uram eő Nagysága után. 

 

29. 

MOL P 1314 No 33 131 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossan szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jókkal áldgia megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

parancsolattya szerint régen el készétettem a’ vitézlö Rendet a’ mint lehetet, a’ 

Szalamelléki végházokbul már ide is jőttek volt, s a’ Mura mellékiekis készen voltak, de 

a’ rettenetes nagy ár vizeknek hirét halván megh nem indétottam eőket, mert lehetetlen 

volt volna a’ Murán ugy a’ Dráván is szekereikkel edgyűtt által menniek, más az hogy 

Szalavári kapitány vram sietve menvén föl Bécsben az utbul irta hogy Nagyságtok Posga 

felé mozdult a’ Táborral, arra nézve is tartoztattam eőket gondolván azt ha Nagyságtok el 
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mozdult a’ Török miat securé el nem mehetnek Nagyságtok után, nem akartam őket 

periclitaltatni, hanem Legrádi Kapitány Vramnak irtam hogy mind a’ vizek apadásárul, s 

mind Nagyságtok hol létérűl tudosécson, mégh eddigh választom nem jőtt, megh jővén a’ 

választ ha Nagyságod továb is ugy fogja parancsolni, én megh indétom ugyan, de ha 

itthon maradások lehetne nagy alázatossággal kérném Nagyságodat, mert a’ vármegye 

népe a’ fizetetlenségh miat el akar oszolni, egy hora valo fizetéseket adták megh, s az egy 

ho már ki tőlt, fizetés nélkűl itt továb nem subsistalhatnak, én eleget irok vice Ispány 

vraiméknak, de semmi effectussa: a’ kanisaiak pedigh valoban fenik reánk a’ fogokat, az 

el mult étszaka is hat vagy hét lovas a’ hegyeket mind megh kémlelte, idején regvel bé 

hozták a’ nyomokat, itt már a’ szüretet el kezdették, a’ népnek nagyob része kin vagyon, 

ha a’ vármegye hada el oszol, a’ vitézleő rend is ki vitetik a’ végekbűl, félő hogy a’ mely 

faluk el hadták az holdulást el ne rabollya. Szalavári Apatur vramnak ugy hallom megh 

adták a’ Pécsy Pűspőkséget, ha ugy vagyon az talám el távozik innéd, a’ Szalavári 

kapitányásgra mélto volna vigyázni ha egy emberséges ember találkkoznék, a’ ki mind eö 

Fölségének s mind Nagyságodnak contentumjával szolgálhatna. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh die 19. 7bris 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Tar Josa vram is szerencsétlenül jrt, a’ kezét megh sértette, mind el dagadot, ugy 

hogy másut is ki kellet vágni, lehetetlen hogy ezen utat véghez vihesse, Nagyságod azért 

kitt parancsol eő kegyelme helyett. 

Az fölső difficultásokhoz acudalt az is, hogy Szerdahelynél Rév nincsen, Ráczkanisánál 

valami Muricza neuő szakadékon kellet volna a’ vitézlö Rendnek által menni, kirűl a’ víz 

el uitte az hidat, Regedénél kétséges voltam hogy el bocsátották volna eőket, ennek előtte 

is egyszer voltunk hat százon a’ kik arra mentűnk, mind ki fogták a’ marhákat a’ 

szekerekbűl. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum  Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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30. 

MOL P 1314 No 33 132 

 

 Nagy alázatosságal szolgálok Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak. 

 Isten minden szerenches jokkal álgya meg Nagyságodat. Mit irgyon Sopron 

Vármegyei Vice Ispan Uram im Nagyságodnak includalva kűldőttem, meg értheti 

Nagyságod, ezek továb nem akarnak itt maradnj, en csak a jővő hétfőig kirtem hogy itt 

maragyanak, a míg itt el nem vigeznik az szedist, addigis nem tudom maradnake vagy 

sem, mint kűldhessem azért ez a keves vitezlő rendet el a Taborra, hagyom az Nagyságod 

méltoságos ítiletire, mind az által várok az Nagyságod parancsolattyátul. Kivánván Isten 

tarcsa es éltesse Nagyságodat sok Esztendeig kedves jo egissigben. Datum Egerszeg die 1. 

8bris Anno 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino, Domino Comiti Adamo De Batthyan, perpetuo 

in Nimet Uyvár etcetera. Sacramentissimae(?) Caesareae Regiaeque Maiestatis 

Consiliario Camerario, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro, Partium Regni 

Hungariae cis Danubianarum et Confiniorum Kanisae oppositorum Supremo Generali 

Capitaneo etcetera. Domino Domino mihi gratiosissimo. 

Cito cito citissime. 

 

31. 

MOL P 1314 No 33 133 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alázatosságal szolgálok. 

 Isten minden szerenchés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ezen orában veszem a’ 

Méltoságos Bellicum levelét Eszterhas János Uram leveleben includalva, mellyet sietve 

kűldöttem Nagyságod után, én ennek a’ parancsolatnak az mennyire lehet engedelmes 

leszek és ha annyira való népet vehetek eoszve, hogy a’ kanisaiaknak megh felelhessünk, 

ki szállok, de muraközbül az hadat ki nem hozhatom, azok tudom Nagyságodval vadnak 

Nemes Sopron varmegye népeis már viszha ment ezekis a’ kik mégh itt vanak, naponként 

mind oszolnak elis mentek alkalmasent Lentibül és Szent Grotrul. Itt semmi ollyas hírek 
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nincsenek, kikrűl Nagyságodat tudoséthatnám, hanem a vármegyek keszülnek a 

Gyűléshez. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egességben. Datum 

Egerszegh die 9. 8bris 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

A címzés nem olvasható. 

 

32. 

MOL P 1314 No 33 134 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Im Nagy Sigmondot a’ 

végekbűl el rendelt száz lovassal az Nagyságod parancsolattya szerint el kűldöttem, ugy 

rendeltem volt ugyan hogy mind ide gyűllyenek, s innéd zászlóval indullyanak megh, de 

ugy látom némellyek a’ közeleb utra vették magokat, mind azon által ott lesznek az 

hagyott helyen, Széchi Szigetbűl a’ kik voltak rendelve, Kéry Ferencz Uram fogja 

magával el vinni, de azokon kivűl is ugy gondolom megh leszen a’ száz lovas. Azonban 

miuel Tar Josa vice kapitány Uram Hadnagya szegény Balássy Mihály megh holt, ha 

Nagyságodnak ugy teczenék, Sárkány Gábor Uram alkalmas lenne helyette, Nagyságod 

maga is experialta Qualitassit, s tudgya Siklósban alkalmas eddigh valo szenvedését, az 

helyet pedigh mint hogy strása Mester Simonffi Jánost a ki Deák, Magyar, Olasz, német és 

Horvát nyelveket tudgya, jövendőben Nagyságod is adhibealhattya szolgálattyát, igen 

alkalmatosnak itélem. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. 

Egerszegh 18. Octobris Anno 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum  Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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33. 

MOL P 1314 No 33 135 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerenchés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságodat 

Méltoságos Leuelét, melyben némely itt valo katonák megh fogatását parancsollya, 

alázatossan vettem ,azon lészek hogy a’ Nagyságod parancsolattyának eleget tegyek. 

Azonban Hoszszu Páll és Hidvéghi Ferencz felől, a’ kik a’ Táborra oda voltak 

Nagyságoddal, parancsolt volt Nagyságod, edgyiket megh fogattam, s valoban 

sanyaruságban is tartom, de azoknak semmi hirek nincsen a Pinkoczi szegény Emberek 

kár vallásában, hanem mások szánakodván sanyaruságán megh vallották kik haitottak el 

azon kar vallot Emberek marhait, a kikre is vagyon szorgalmatos [-]tom el hitesse 

Nagyságod magával, a Tolvait eleitül fogvást nem szerettem, s most sem kedvezek nekik 

semmiben. Kivánom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egessegben. Datum 

Egerszegh 22. 8bris 1687. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria.  

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

1688 

1. 

MOL P 1314 No 33 136 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés iokkal áldgya megh Nagyságodat. Körmendrűl irtam volt 

Nagyságodnak a’ Gyűlés állapattya felől, azonban hogy el akartam onnéd jőni, az 

Nagyságod kulcsárja jöve hozzám jelentvén hogy a’ fizetés posztot alá hozatnám mert ott 

igen nedves helyen vagyon, a’ patkányok miát is felö hogy kár nem esett eddigh is benne, 

én alá hozattam volna mindgyárt, de az Nagyságod parancsolattya nélül nem akartam 
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cselekedni, más az hogy ha az poszto megh vesztegetödöt, a’ mint ennek elötte is hallom 

hogy történt, nem tudom a’ szegény Legényeknek miképpen vethessük nyakokban. 

Nagyságodat azokáért alázatossan kérem, irgyon föl Bécsben, had gyüjön mennel 

hamaréb alá a’ ki el fogja osztani. Kivánom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat kedves jo 

egésségben. Datum Egerszegh 2. Januarӱ 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Pincernarum Regalium per 

Hungariam Magistro Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque 

Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Posonӱ 

 
2. 

MOL P 1314 No 33 137 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Tegnap irtam volt 

Nagyságodnak az Kanisai hirekrűl, már Leuelemet el küldvén érkezék ollyan hirem is 

hogy harmad napigh tettek Kanisán lővéseket arra nézve hogy a’ Császárjokat megh 

foitották volna, s uj császárt tettek volna, ezt hillelik a’ Törökök ugy vané vagy nincsen 

nem tudom, Nagyságtok oda föl jobban megh halhattya. Egyeb hireink kikrül 

Nagyságodat tudoséthatnám nincsenek. Kivánom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat 

kedves jo Egessegben. Datum Egerszegh die 6. Januarii 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Pincernarum Regalium 

per Hungariam Magistro, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque 

Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 
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Posonӱ 

 

3. 

MOL P 1314 No 33 138 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Nem kétlem vagyon 

Nagyságodnak tudtára, hogy kegyelmes vrunk eö Fölsége és a’ Méltoságos Bellicum a’ 

Pölöskei kapitányságot a Nagyságod kegyelmességéből Szechéni Győrgy Uramnak megh 

adta, melyre Németh Christoff által a Decretum is kijőtt, de a’ Camaranak, vagy legh aláb 

az poszto el osztására ide deputalt Commissarius vramnak nem intimaltatott, a’ mint hogy 

(:jollehet az el mult nyáron a’ pénzt megh adták eö kegyelmének:) a’ posztobeli fizetést 

megh tartotta, azt állétván hogy a’ Camaranak megh intimatioja nem jött a’ Méltoságos 

Bellicumtul. Im azért maga eö kegyelme föl ment, nagy alázatossággal kérem 

Nagyságodat, vigye véghez a’ Méltoságos Bellicumnál hogy az Intimatio jöjen ki 

Camarae Praetes Uramra, mert nem keués kárára vagyon eö kegyelmének, had 

szolgálhassa megh a’ Nagyságod Méltoságos gratiáját. Azonban itt a’ posztot el osztották, 

de mivel pénz nem volt kezekben Német Christoff Uram fáradságát s kőltségét ki nem 

szedhettem, jollehet mind egész végbeli Tisztviselő vraiméknak leuelemben megh 

parancsoltam, de voltak némellyek refractariusok, Nagyságod azért annyi mint az a’ 

papiros méltoztassek mind a’ végekre parancsolni, hogy ki szedgyék, az után is kivántatik 

az ember, en is fárodozok ugyan benne, de hogy annyival inkáb ne sumultualodgyanak, a’ 

Nagyságod Méltoságos authoritassa s leuele többet fogh használni. Kivánom Isten tarcsa 

és eltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Egerszegh die 17. Januarii 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Kétt kétt garast vetettűnk egy lovasra hasonlóképpen egy gyalogra is. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Pincernarum Regalium 

per Hungariam Magistro, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque 

Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 
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Posonӱ 

 

4. 

MOL P 1314 No 33 139 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ide érkezvén a’ Török Rabok 

az szerint a’ mint Lesesics Mihály Uram által izente Nagyságod mindennémő partékájokat 

itt valo Tisztuiselö Uarimékkal magamis jelen lévén megh hányattam, semmi ollyast nem 

találtunk közte, a’ ki ártalomra valo volna elis kísértettem a’ Nagyságod parancsolattya 

szerint Pőlőskéigh, noha bizony alkalmatlan uttyok leszen arra, mert sohul magok alá 

szekereket nem találnak, abban a’ völgyben leuő falukban kiben kettő, kiben három marha 

aligh vagyon, mind azon altal a’ Nagyságod parancsolattyának eleget akarvántennem arra 

kűldőttem eöket. Azonban Lesesics Uram által a’ végbeli vitézlö Rend végett tett 

Nagyságod parancsolattyát megh értettem, azon lészek hogy fogyatkozás ne legyen benne, 

megh irtam volt ugyan a’ Mura mellékre hogy megh indullyanak, mivel az hagyot hely 

alkalmas meszsze vagyon, de mihelyt az Nagyságod második leuelit vettem, mindgyárt 

megh irtam, hogy helyben maradgyanak, és készen legyenek. Isten tartcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh die 17. Februarii 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Itt valo Czaihbort Uram fől fogh Bécsben menni valami Munitioért eddig is csak 

Nagyságodra várakozott, mivel a’ Nagyságod parancsolattyábul adott Légrádra egynéhány 

mása port, im az Quiaetantiakat fől küldőtte Lesesics Uram által, Nagyságodat alázatossan 

kérem, subscriballya, és ha akkor Körmend várában nem találna Nagyságod lenni a’ mikor 

föl megyen, egy böcsületes Tisztuiselőjénél hadgya, a’ ki kezében adhassa eö 

kegyelmének. 

 

Címzés: 

Ecxellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Pincernarum Regalium per 

Hungariam Magistro, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque 

Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 
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5. 

MOL P 1314 No 33 140 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok, Isten 

minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 

Ennek előtte ednehany nappal parancsolat uala Nagyságod hogy Szecsi Szigeti Racz D[--

]nak dolgat Törvenyessen igazcsam, en jo sziel megh cselekszem egyeb arantis 

Nagyságod engedelmeből ha Isten azt agya ernem ez jelen ualo Martius hauanak 31 

napjára Terminaltam hadi szeket, de miuel kestheliek az praetentorok es kezesseik uannak, 

nem uelem hogy compareallyanak, mind azon altal en ugyan certificalom, ha nem 

comparialnak, meg irhatya Nagyságod Eszteras Janos vramnak, most semmi ollyas 

hireink nincsenek, mellyekrol Nagyságodat tudosethatnank. Az szigetiek [--]etit eddigh 

nem irtam Nagyságodnak, miuel kapornaki kapitány vramtul ertuen en eő kegyelme azt 

irta hogy Nagyságodat uoltakepen informalta. Kivanom hogy Isten tarcza es eltesse 

Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Egerszegh 4 Martӱ 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Az en kegyelmes Vramnak Meltosagos es Nagysagos Grof Nemeth Vyuari Battyany 

Adam Fő Generalis Vramnak eo Nagyságanak alazatossan adassek. 

 
6. 

MOL P 1314 No 33 141 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencses iokkal áldgya megh Nagyságodat. Istenben elnyugodot 

Talian Istvan Vram meg hagyot Eözvedgyének valami Terminussa leszen, tizenőtődik 

praesentis, igen kér ö kegyelme, hogy ielen lennék akkorra Cziklinben, Nagyságodat azert 

alázatossan kerem méltoztassék licentiat adni föl menetelemre. Azomban tegnap vettem 

Nagyságodnak két rend beli parancsolattyát egyiket Francsics Sigmond Uram Lovai 

véget, kik felől el irtam,mind az végekre, ha valami hireket halhatunk io szivel fáradozom 

benne, Más leueleben parancsollya Nagyságod, hogy Tott János nevű Hidvégen lakozo 

katonaianak it valo katonakkal valo dolgát igazicsam a mint hogy minden dologban a 
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Nagyságod parancsolattyat effectualni kivantam, ugy ebbenis, de rettenetes nehez belé 

bocsátkoznom, mert ebbűl mindenek példát véuén conseqventiakat csinalnak, allegallya a 

katonaságh, hogy akkor nem csak szabadságh volt Somodságnak el pusztitására hanem 

parancsolat, a káros emberek penig azt mondgyák hogy nem, hanem csak az praedumiát 

vettek szabadságot magoknak. En is azt tartom, de mivel az Toth Orszagiak, Legradiak, 

kesztheliek, Veszpremiek egész Somodságot Peich tartományát el pusztiták, hogy én az 

salio factionak terhet magamra valalhassam, el nem viselhetem, hanem Nagyságod tegyen 

ugy Delisiot, hogy vagy meg fogdoztassam azon katonákat, vagy penig mentségekkel 

Nagyságodhoz küldgyem, ha probáltatik az, hogy nem volt szabadságok, én valoban 

akarom, mert Ersek Uram ö Nagyságha Joszagat, magunketis ot el pusztitak, azokon talám 

vehetünk valamit, akik részt vettek az ollyan praedabul, en nem félek, csak ket garastis 

kereshessenek raita, it ugy vigeztik hogy fel menyenek Nagyságod eleibe, a mit fog 

Nagyságod felőlök parancsolny a téuő leszek. Kaiptány Uram ö kegyelme Nagyságodtul 

meg gyűvén jelente, hogy két hetet hagyot kanisai Gyalogh Agha Rabianak be 

bocsátasában, mivel az már el mult, mivel igen Öregh ember, betegesis, örömest ö 

kegyelme be bocsátassa, ha Nagyságodnak ellenere nem lenne. Kivánom Isten tarcsa es 

eltesse Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Egerszeg Die 7 Martӱ 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés:  

Excellentissimo Comiti Domino Domino Adamo de Batthyan perpetuo in Német Uy Vár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali Capitaneo, Pincernarum Regalium per Hungariam 

Magistro. Domino Domino gratiosissimo. 

 

7. 

MOL P 1314 No 33 142 

 

 Nagy alázatossan szolgálok Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak. 

 Istentűl minden szerencses jokat kivánok Nagyságodnak. Meg erkezvin tegnap 

előt Rábán főllűl, két izbeli parancsolatyát vettem Nagyságodnak. Egike hogy azon 

katonákat meg incsem, kik miat Nagyságod Hidvegij Tot Janos nevő katonája 

haborgattatik, En mingyárt kerestettem ugyan eőket, de ithon nincsenek, hanem a Mura 
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melle, vonӱ valo marhákat mentek vásallanj, ha meg jőnnek a Nagyságod parancsolatya 

szerint meg hagyom nekik, hogy Komaromj János Uramnál kedvet keressenek. Második 

hogy Reczelij János es Sereg Mihok Keresztesij vinczellerjenek marhait hoztak volna el, 

de az mint en informaltatom kegyelmes Uram, ezek Lenti katonaktul vették, az mint hogy 

odais vannak hogy kivessik nyakokbul, ha ezek ki vethetik azzalis meg eligittetem a 

Nagyságod Emberit, ha ki nem vethetik, a Nagyságod parancsolattyának hogy eleget 

tegyek itt is azon leszek. Kivánvan Isten sok Esztendeig éltesse Nagyságodat 

szerencsessen. Datum Egerszegh dje 23 Martӱ 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Minemő currenset bocsátot ki Kanisay Alay Bék im Nagyságodnak fől kűldöttem, 

azt mind a palánk melle kivűl a vizben verik, sűrűen egymás mellé. 

Manu propria Nagy Sigmond 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Domino Comiti Adamo De Batthyan, perpetuo 

in Nimet Uyvár etcetera. Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, 

Partium Regni Hungariae cis Danubianarum et Confiniorum, Kanisae oppositorum 

Supremo Generali Capitaneo. Domino Domino gratiosissimo. 

 

8. 

MOL P 1314 No 33 143 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok. Isten 

minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. 

 Az Nagyságod leuelet az meltosagos Hadi Tanács leuelenek pariaual egyűt 

alazatossan vettem, s parancsolatya szerent az veghazakban minden nemű eles be uitele 

felől az publicatiorinkat el kűldőttem, s hasonlokepen az epűletre valo fak felőlis, de az 

falukra currenseket nem iteltem tanacsosnak addigh kűldenem mégh Nagyságodtul 

Gyenesi hadnagy Vram altal valasztom nem gyűn, (:az eles be uitele felől megh uan az 

falukra is parancsolua:) de az kőltőzesekről oka az hogy az Vitezlő rendet az retenetes 

nagy arvizek miat lehetetlen most egybe vennem, csak Egeruarrol sem győhetnek ide, bar 

egybe vehetnemis csak ket nap mit ad enny az louanak ha el szelled az falukra Kanisa 

kőrűl zakmanra per partes fel vernek bennűnket hanem ha Nagyságod jo tecsese bar csak 
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Husuetigh haladhatna ualami keues fű jőne mind az Vitezlő rend el alhatna, mind az 

szegensegh marhaia ki fel jőne ehel megh nem dőglenek, az mi asztagbeli paitaiban leuő 

gabonaia az Tőrőknek nem maradna, mas az hogy ha innen el kezdyűk tul a vizen mind le 

uagia rabba teszi az szegenyseget a’ Tőrők, hanem ha Isten egy kis fűvet ad mind tul s 

mind inen egyszersmind keel el kezdenűnk az alat megh leszen mondua hogy ne uariak 

magokra az hadakat, hanem takarodjanak föl, Nagyságod szoual erthet hadnagy Vramtulis 

az alattis ha az űdőt s vizek apadasat s az alkalmatosagot latom, az Nagyságod 

parancsolatyat veghez vinny el nem mulatom. Kivanom Isten tartcsa es eltesse 

Nagyságodat kedues jo egessegben. Datum Egerszegh 26 Martӱ 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Comiti Domino Domino Adamo de Battyan perpetuo in Nemet Uy Vár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario 

Camerario Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae 

oppositorum Supremo Generali Capitaneo. Pincernarum Regalium per Hungariam 

Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

9. 

MOL P 1314 No 33 144 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatossaggal szolgalok. 

 Isten minden ‹szerencsés jók›kal áldgya megh Nagyságodat. Az mint tegnapi 

leu‹elemben› megh irtam Nagyságodnak megh rendeltem a kanisa videkj ‹…›sztétását 

hogy ‹…› Husvet kedre idejen reggel ‹…› elött valo Ollar ‹…› pusztához gyűjcsem a 

végbelieket. Nagyságodis azért ha onnan föllyül küld népet alá oda dirigallia, s mivel a 

végbeliek igen megh fogyatkoztak, kjvaltkeppen lovakbul tellyesseggel szükösök, 

Keszthelyrul sem varhatunk segetseget, azon kívül Muraközbül sem ho‹…› Töröksegh 

levén Kanisan, nem ‹…› Nagyságod küld‹…› a Muraközieknek ‹…›tul larmat ‹…›, ha 

Nagyságodnak ugy fog teczeni, én megh irom Legrádra. Kivánom Isten tarcsa és eltesse jo 

egésségben Nagyságodat. Datum Egerszegh ‹…› 2. Aprilis 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaja Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 
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‹Exellentissimo› Domino Domino Comiti Adamo de Batthyan Perpetuo in Nemet Uy Vár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danu‹bianarum Confiniorumque Canisae› opposito‹rum Supremo Generali 

Capitaneo. Pincernarum Regalium per› Hungariam Magistro ‹etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo.› 

 

10. 

MOL P 1314 No 33 145 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Nem ketlem jelentette 

Nagyságodank itt valo Czaigbort Uram minemő p‹arancsolat› ‹…› Bécsből, hogy 

némellik a’ mely veghazokban Pattyantyusok nincsenek, oda ‹…› port ‹…› Török, 

hozzam ‹…› P‹…›keiek (:tudom kapornakiak es tob vigyazo veghazbeliek ‹…›:) 

Nagyságodat tovabra is kerem alazatossan méltoztassek ‹…›, mert a polgárságh hir 

hozasat ‹…›gárul nem bizhatunk, hanem ‹…› Azonban a mint ott alatt letünkbenis 

jelentettem Nagyságodnak, hogy a’ Pölöskeiek nem ‹…› ha valahonnan sustentatiojok 

‹…› emlekeztetem Nagyságodat s kerem ‹…› ne feledkezzek ‹…› Ezen leuelem ‹…› a’ 

végre küldöttök fel ‹…›. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo ‹de Batthyan Perpetuo in Nemet Uy Vár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo. 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo.› 

 

11. 

MOL P 1314 No 33 146 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 ‹Isten minden szerencsés jókkal áldja› megh Nagyságodat. Minapis ‹…› irtam 

Nagyságodnak nyavalyás Szabo György felöl a’ ki Muraszombatban vagyon fogva tegnap 

muraszombatiak voltak nálom kik ‹…› leuelem vivö Sikosi ‹…› én magam el küldöm ‹…› 
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semmi ollyas hireim nincsenek kikröl meltonak velnem Nagyságodat tudosetani ‹…› 

Kivanom Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedues jo egessegben. Datum Egerszegh 

‹die› ‹22 Aprilis› 1688. 

 Nagyságodanak al‹ázatos szolgája› Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyan Perpetuo in Nemet Uy Var 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario ‹Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo. 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo.› 

 

12. 

MOL P 1314 No 33 147 

 

 Nagyságodank mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossan szolgálok. 

 Isten minden szerencses jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

Meltosagos Levelét alázatossan vettem mit parancsollyon ‹…› szolló Levelek végett 

kikben ‹…› eö ‹Fölsege?› Levelei voltak includalva, megh értettem ‹…› katonaságtul mint 

hogy ‹…› [A levél a fentiekhez képest is sérültebb, töredezettebb.] 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyan Perpetuo in Német Uӱvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo. 

‹Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera.›  Domino Domino 

gratiosissimo. 
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13. 

MOL P 1314 No 33 148 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Sok gondgyai kőzőt 

nem akartam eddigh Nagyságodat molestalnom, de már csak nem kéntelenittete. Sárkány 

István és Sárkány Mihály közöt történt valami veszekedés, a’ melyben Sárkány Mihálynak 

a’ bokáját által lőtte Sárkány István Uram, a’ mit a kemendiek beszéllik, a’ Borbél életével 

sem biztattya. Nagyságod azért mitt parancsol felöle a’ téuő leszek akartam ‹…›, de nem 

tudom Militaris Tisztuiselövel kelletéke vagy vármegye Birájával. Arrul is akartam 

Nagyságodat alázatossan megh találnom, Pölöskei vaida Gyöngyösi Páll maga is 

könyörgött, s  mijs úgy találjuk hogy fel mennyen Körmendre, ott talám jobban 

igazéthattya a dolgat, ha Nagyságod ugy parancsollya föl küldöm az Nagyságod 

fogságában. Kivánom Isten tarcsa és eltesse jo egessegben Nagyságodat. Datum 

Egerszegh die 23. Aprilis Anno 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán Perpetuo in Német Uyvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo, 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino gratiosissimo. 

Körmend 

 

14. 

MOL P 1314 No 33 149 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajanlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Gyenessi Gergely 

Hadnagy Uram által izente Nagyságod, hogy a vitézlö Rendnek indulása felől tudosétani 

fogh, ha pro 25 praesentis Szalavárnál kelletik lenniek, holnap kellene indulásoknak lenni. 

El várom azért alázatossan a’ Nagyságod ezeránt valo parancsolattyát, mert ha idejébben 
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indulnak, s ott sokáig fognak várakozni, az élések megh fogyatkozik. Kivánom Isten 

tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh die 22. Junӱ 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Im három karvaly fiat küldöttem Nagyságodnak. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo, 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino gratiosissimo. 

 

15. 

MOL P 1314 No 33 150 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ezen orában vettem 

Weszprémi kapitány Uram Leuelét, mellyet im Nagyságodnak includálva küldöttem én 

megh irtam mindgyárt eö kegyelmének a’ Nagyságod Distributioját. Azomban ugy 

parancsolta Nagyságod, hogy csak annyi nep maradgyon a végházokban a’ ki az 

istrásáknak végben vitelére elégséges lesz hasonloképpen parancsolvan minden felé itt 

pedigh a Lovas rendböl minden Companiabul ött ött Lovas katonát és ött ött lovatlant 

(:feles lévén a’ lovatlan katona s a Gyalogosbul is mindenik Companiabol tiz tiz katonat 

rendeltunk hogy itthon maradgyanak ha Nagyságodnak ellenére nem lészen, mivel az 

istrásán egy rendbéli nem lehet [--] hanem valtaniok köl egymást, más az hogy a’ minemő 

tüzfészek ez ha megh találna gyullani porrá égne ha ember nem volna ithon azonkivül 

Nagyságod után is néha kelletik levelet vinni Nagyságodnak is érkezhetik olyan 

parancsolattya a’ kire szükségessek lesznek. Ha penigh Nagyságod másképpen 

parancsollya, az után is el mehetnek a’ Tábor után. A Munitio alá itt nem szerezhetvén 

szekeret a Profont liszt alá valo szekerek közül egyet itt tartottam a’ por és golyóbis alá, 

mivel ugy értettem Nagy Sigmondtul hogy azokban a’ szekerekben relaxalt Nagyságod. 

Kivánom Isten tarcsa es éltesse Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Egerszegh die 

24. Junӱ 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 
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P. S. Kétt Magyar Rab posta jött ki Kanisárul, a’ kik hozták hirét, hogy három Törököt 

küldöttek volt alá Constantinapolyban, tegnap érkeztek megh ollyan hirrel, hogy három 

esztendőre valo soldot fognak nekik hozni, az öreggel [--] eleikben. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo, 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino gratiosissimo. 

 

16. 

MOL P 1314 No 33 151 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Nagy alázatossággal 

kérem Nagyságodat hogy országos gondgyai kőzőtt illy alkalmatlan dologgal busétom, 

megbocsásson Nagyságod, maradhatatlan vagyok mind a’ vitézlö rendtől, mind magának 

nyavalyás Pölöskei vaidának reám valo járásátul. Föl küldötte Nagyságodhoz a’ mint 

mondgya Bertalan Jánost itt való Strása Mestert, instalván azon hogy valami modon 

lehetne szabadulása, ugy resolvalta Nagyságod magát, hogy vagy kezességen bocsáttassék 

el, vagy jo örizet alatt a’ Táborra vitessék, Nagyságod bölcs itélete raita, miképpen 

hordozhassák a’ Táboron kötözve a’ kiknek másra vagyon gondgyjok, jo örizet pedigh 

másképpen nem lehet. Lettek azért itt valo emberséges emberek kezessek érette, a’ kezes 

leuelet im includalva föl küldöttem, ha Nagyságodnak ugy teczik hogy el bocsáttassék, 

mennyen a’ Táborra, s az mit Nagyságod fogh néki parancsolni, a’ tévő legyen. Kivánom 

Isten tartsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh die 25. Junӱ 

1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque. Canisae oppositorum Supremo Generali et 
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Capitaneo, Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino 

gratiosissimo. 

Kőrmend 

 

Melléklet: 

My ide aláb megh irt személlyek adgyuk tudtára mindeneknek az kiknek illik hogy 

lettünk kezessek Méltoságos Groff Batthyáni Adám Fö Generalis Urunknak eö 

Nagyságának Czegledi Pál Pölöskei vaidáért Méltoságos Palatinus urunk eö Nagysága 

raita valo praetensiojaigh ollyan formán hogy a’ Táborra el jövén velünk vagy el igazéttya 

dolgát, vagy azon praetensioigh elegendö kezesseket statual, holott pedigh se dolgát nem 

igazétná, se kezesseket nem statualna, valamikor és valahová fogja említet Fö Generalis 

Urunk eö Nagysága kivánni, tartozunk elő állétani, kitt ha elö nem álléthatnánk vagy elö 

állétani nem akarnánk, megh irt méltóságos Palatinus Urunk eö Nagyságha praetensioját 

akar Ingo s akar Ingatlan joszáginkbol propriae authoritate megh vehesse eö Nagysága 

rajtunk, és ha javainkkal föl nem érnénk magunk személlyéhez is hozzá nyulhasson 

abscissis omnibus juridicis remedӱs juristitiorum temporibus et praerogativa militari(?) 

non obstantibus. Ki vévén azt ha a’ Táborban s az után is migh (:a’ mint föllyeb meg 

vagyon irva:) vagy dolgát nem végezni, vagy kezeseket nem állét, vagy Istentöl reá adatott 

nyavalya, vagy ellenségh miat halála történnék, a’ kezességh mi rolunk le szallyon. 

Melynek nagyob bizonyságára adtuk ezen kezünk kereszt vonyásával megh erösétet kezes 

Leuelunket. Datum Egerszegh die 25. Junӱ 1688. 

Bertalan János Strása Mester X   Büki Peti X 

Szabo Páll Tizedes X    Szechiszigeti Baki Istok X 

Szabo János X     Nagy Palko X 

Török István X     Frisko Mátyás X 

Osztovány Farkas X    Kis Győrgy X 

Sali György X     Coram me Gregorio Gӱenesj 

Kovács Ferencz X    Coram Francisco Gazdagh 

Kapornaki Szabo Mihály   Supremo Vojvoda Egerszegh(?)   

 

17. 

MOL P 1314 No 33 152 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 
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 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Kétt rendbéli leuelét 

Nagyságodnak alázatossan vettem, mitt parancsollyon a’ Pattantyusok es Munitio 

állapattya véget megh ertettem, s a’ tévő is lészek. Az szekerek innen mi tájunkról ugy 

tudom el mentek, a’ Dominiumokbol is a’ mint Nagy Sigmond irja hogy szorgalmatossan 

fáradoz benne gondolom nem leszen fogyatkozás vagy maga föl viszi eöket vagy egy 

szolga Birotul fől kűldi hanem Muraközbül irja hogy egy sem jőhet, mert a’ Németh rajtok 

vagyon, s Fuorsponnak minden marhájokat el haitotta, Madocsáni Uram Processusabol mi 

ment föl s mi nem, azt nem tudhatom már egynéhany izben irtam eö kegyelmének 

bizonyos katonátul küldvén Leueleimet, mind eddigh sem jött semmi valasztom. Az mi az 

hadak eleiben rendelendö Tisztuiselöt illeti, Eszterhás Gáspár Uramnak irtam az szerint a’ 

mint Nagyságod parancsollya hogy minden particularitasokról tudosétsa mind 

Nagyságodat, mind engem. Az itt valo vitézlő rend tegnap indult megh 15 lovas és 15 

lovatlan katonát, azonkivül 30 Gyalogot hadtam itthon arra nézve hogy Nagyságodnak 

gyakran jön parancsolattya, nem effectualhatnam miuel Executioval köl vegben vinnem ha 

Ember nem lenne itthon, ezeket köl szüntelen idestova küldeznem, a’ mellet az istrásákat 

is ezekkel fogom végben vitetnem. Kivánom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat kedues jo 

egésségben. Datum Egerszegh die 26 Junӱ Anno 1688. 

 Nagyságodnak alázatoss szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Ha Nagyságod ugy fogja parancsolni ezekis a’ kiket most itthon hadtam az után el 

mehetnek. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino 

gratiosissimo. 

Körmend(?) 
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18. 

MOL P 1314 No 33 153 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Szechéni György Uram által 

tett Nagyságod parancsolattyát megh értettem, a’ Taraczkokat eddighis megh indétottam 

volna, de a Lentiekkel csak az estve érkeztek, kettőt hozván onnéd, töredezések vannak 

raitok, a’ kiket reficialtatnom köl, az itt valok ala pedigh mégh eddigh sohul marhat nem 

kaphattam, valamennyi emberem itthon volt, mind ki küldöttem, szellyel [--] semmit nem 

talaltak, mind az által most is ki vannak, valahon leszen kelletik szerzenünk, s azon leszek, 

hogy holnap idején reggel megh indétsam Tar Josa kapitany Urammal és a’ szabad 

Legényekkel edgyüt, kiket ugyan csak azok melle hadtam itthon. Irja azt is eö kegyelme, 

hogy 15 lovasnal töb ne maradgyon itthon, ugy parancsollya Nagyságod, nem is hattam 

tőbbet azt is az öreget s a’ kiknek roszab lovuk vagyon, azonkivül 15 lovatlan katonát, a’ 

kik az Istrasat allyak, miuel a külső kaput katona rend szokta állani. A kaszások felől mitt 

irgyon Madocsáni Uram im Nagyságodnak includalva küldöttem Nagy Sigmond is a’ 

maga Processusaban el limitalta mind, s kӱs küldötte a’ parancsolatokat minden fele. Az 

Eörségre bizonyos katonat küldöttem, nem adtak semmi választot, javallanam azert ha 

maga is irna nékik Nagyságod kett három szóval. Kivánom Isten tartsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh die 27 Junӱ Anno 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Szintén hogy ezen leuelemet irnám veszem a’ Nagyságod Leuelét a’ Saroslaki lovak 

végett, Mihály Deák abból világossan ki mentette magát, Bekási Miklos Uram s töb 

Nagyságod böcsületes szolgai jelenlétében maga megh vallotta Kincses János, hogy eö 

vitte el kettei lovat más Társaival, Mihály Deak a’ kitt el hozot Körmendi Somogyi 

kezéhez adta, Somogyi a’ polgaroknak viszha adta, a’ ketteit azért nem itt hanem Szent 

Groton köl keresni, a’ melyre minémő Recognitioja vagyon Tar Josa Uramnak im a’ 

pariat Nagyságodnak föl küldöttem. Mikor pedigh Kincses János megh vallotta, magamis 

ott voltam itt való Hadnagy urammal együtt. 

 

En Tar Josa kegyelmes Urunk eö Fölsége Egerszeghi vice kapitánnya recognoscalom per 

praesentes hogy mikor a’ változo idöben az itt valo katonák más végházbeliekkel egyűtt 
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Saroslakrul három lovat hoztak volt el, az itt valok hitek után azt mondgyák tudni illik: 

Lukács Mihály, Veh János, Inkei Mihály, Gombkötö István hogy egynél töb az eö 

kezeknél nem volt, Szent Grothi Uraimék ők tudgyák hová tették a’ kik kezeknél voltak; 

az itt valók azon egy lovat viszha kűlték. Melynek nagyob bizonyságára attam ezen 

Testimonialis Leuelemet bizonyságnak okáért Actum Egerszegh die 5 Martӱ Anno 1687. 

 Idem qui supra. Manu propria. 

 Magosics János Egerszeghi sereg Birája. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino gratiosissimo. 

Körmend 

 

19. 
MOL P 1314 No 33 154 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Innen kétt Taraczkot, s 

Lentibül is kettöt küldöttem, miuel ennek a’ környéknek nincsen marhája a’ Profont liszt 

alá és a’ vitézlő Rend számára vagyon, a’ kinek egy kettö maradott, azokat hozattam el 

erövel, mert másképpen nem szerezhettem. Nagyságodat azért alázatossan kérem, ha a’ 

Profont vivő szekerek oda érkeznek, méltoztassék ezeket megh válttatni, mert ezeknek 

mindeniknek vagyon oda marhája. Kivánom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat kedves jo 

egésségben. Datum Egerszegh die 28. Junӱ 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

 Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyan, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino 

gratiosissimo. 
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20. 

MOL P 1314 No 33 155 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Itt már alkalmasént el 

végezödöt az hadaknak ki mozditása, magam is nagy jo sziuel mentem volna az 

Nagyságtok szolgálattyára de annyira megh haborgatot a köszveny, hogy tellyesseggel el 

eitet a labomrul nem hogy ‹…› kocsira ülhetnék de csak egy lepest se tehetek ‹…› mihelyt 

Isten csak anyira ‹…› adgya hogy lora vagy kocsira ülhessek ha Nagyságod parancsollya, 

mindgyárt megyek Nagyságod után. Azonban a’ kaszások is mar megh indultak ‹…› a mi 

videkünkből a’ Mura mellöl is tudom el érkeznek ezennel. Kivánom Isten tartsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo Egessegben. Datum Egerszegh die 29. Junӱ 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Valóban nagy szerencsetlenségemnek tartom hogy mikor legjobban kellene 

szolgalnom, akkor az Isten illyen nyavalyával látogat megh. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino gratiosissimo. 

 

21. 

MOL P 1314 No 33 156 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Egyéb hirt nem irhatok 

Nagyságodnak, hanem Lentiből jött kétt Rab a’ kik bizonyossan beszéllik, hogy a’ 

Kanyavári marhát az elmult hétfőn el haitotta az Tőrők tiz pásztor Gyermeket vittek el, s 

kettőt vágtak le, mégh ugyan nem irtak semmit felöle se Lentiböl se Kanyavarrol. 

Kivanom Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh die 

1. Julӱ 1688. 
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 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyan, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino gratiosissimo. 

 

Kívül: 

Szent Grotrul vigyék eö Nagyságha után. 

 

22. 

MOL P 1314 No 33 157 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az estve későn 

érkezvén Czaigbort Uram a’ sánczhoz valo eszközőkkel Regedébűl, el kűldöttem eö 

kegyelme által Nagyságod után, azonban tegnap költ Nagyságod Méltoságos Leuelét az 

étszaka vettem alázatossan, mitt parancsollyon mind a’ viszha szökö vitézlö Rend, s mind 

pedigh a’ szekerek végett, megh értettem, én a’ mitt Nagyságod parancsol a’ téuő leszek, 

csak hogy a’ szekeresek már egy kevessé nagyob bátorságban lévén nem jönek a’ 

végházokban, hanem széllyel el oszlanak a’ Falukra, nem tudhatom megh őket, ha 

Nagyságtoktul nnem leszen tudosétásom. Pölöskén vagyon mint egy husz legény, eddigh 

arra nézve nem küldöttem el, hogy a’ népnek vártam az Hidvéghi kelön által takarodását, 

tartván attul hogy ha ötten hatan lesznek a’ végházban, ne talántán étszakának idején megh 

lopja az ellenségh, mindgyárt parancsolok azért nékik, hogy mentést mennyenek 

Nagyságtok után, csak annyin maradgyanak otthon, hogy a’ kaput be tehessék. Kivánom 

Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh die 6. Julӱ 

1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Ezen szekereket kérem alázatossan Nagyságodat, méltoztassék viszha bocsáttatni, 

azonkivül is nem levén itt töb szekerek, ha mit fog Nagyságod parancsolni, ezeket köl elö 

vennűnk. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo, 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino gratiosissimo. 

 

23. 

MOL P 1314 No 33 158 

 

 Nagysagodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatossaggal szolgalok. 

 Isten minden szerencsés jokkal aldgya meg Nacsagodat. 

Most semmi oly hireim nincsenek, melyekrűl Nacsagodat tudosithatnam Tarrodi 

felől parancsolt volt Nacsagod kit mingyart veghez vittem volna de it nincsen hanem az 

minemű katona az Nacsagod levelet hoszta az monda hogy Szen Groton vagyon az 

szekerek mellet, most megint valami Győri katonak beszellik hogy fől ment fölöstömben 

az szekerekkel, itt nemis lattatot hanemha bodogfai hazanal lett volna, mert oda recipialta 

magat miulta itt meg egett a haza, ha Nacsagod tovab is parancsolni fogja en Szengrotrul 

is ide hozatom Kivanom Isten tarcsa es eltesse Nacsagodat jo egessegben. Datum 

Egerszeg Die 20 julӱ 1688. 

Nacsagodnak alazatos szolgaja Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Az en kegyelmes Uramnak Meltosagos es Nacsagos Uitezlő Urnak Grof Nemet Ujvari 

Botyani Adam Fő Gyeneralis Uramnak ő Nacsaganak alazatossan adassek. 

 

24. 

MOL P 1314 No 33 159 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Hogy az oda valo 

állapatokrul tudosét Nagyságod, nagy alázatossággal megh szolgálom, a’ mi az hosztátban 

el maradott egynéhány haidut illeti, avval jár az, csak az Isten nagyob kártol oltalmazzon, 

ez türhetö. Azonban parancsollya Nagyságod, hhogy a’ paitákat a’ kik közel vannak a’ 
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végházhoz, el hányassam, itt csak nem az oldalában vannak ragasztva, miuel hogy killyeb 

tették a’ végházot, azokat mind el hánni, nagy munka volna, nemis vitethetném véghez az 

itthon léuő néppel, hanem az istrálásban foglalatoskodunk valamennyin vagyunk, kin a’ 

mezön minden étszaka harmincz ember ál istrását; gondolkoztam ugy felőle, hogy a’ 

Nagyságod engedelméből Bekásy Uramat és Septej Uramat ala hhivatom, s ki vitetvén 

magamat eö kegyelmekkel együt valamit legjobban föl találhatunk a’ téuők leszűnk, a’ 

vitézlö Rendnek ugyan megh parancsoltam, hogy senki gabonáját s egyét massát a’ 

paitájában ne takarja, mert ha kárt val, magának tulaidonétsa, de mint hogy az 

hostatunknak egy része el égett, sokan a’ paitákban tekeregnek, nem tudván másut venni 

lakásokat. Akartam azt is Nagyságodnak tudtára adnom, hogy a’ Nagyságod élés szekerei 

Szalonaki Porkoláb Urammal együtt már egy heti hogy itt vannak, hasonloképpen 

kesztheli kapitány Uramé, Muraközre nem bocsátottam öket, gondolván hogy talám 

addigh Nagyságod az innensö félre fogh jőni, s meghint erre kellene nékik viszha jőni, 

igen nagy kerülö lenne: Nagyságod azért mitt parancsol felöle. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse jo egésségben Nagyságodat. Datum Egerszegh die 28. Julӱ Anno 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Marhát itt 16 vettünk Szent Groton is 13 azok felöl is el várom a’ Nagyságod 

parancsolattyát, Nagy Sigmondnál vagyon mégh száz Tallér, itt a’ magam parolájára is 

vettem, mivel Szent Grotra is száz tallér, köl adnom, s Lentiben is százat kűldöttem, nem 

maratt töb kezemnél száz Tallérnál. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque. Canisae oppositorum Supremo Generali, Capitaneo, 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino gratiosissimo. 

 

Kívül: 

Tar Josa Uram sietséggel küldgye és jo alkalmatossággal. 
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25. 

MOL P 1314 No 33 160 

 

 Nacsagodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatossaggal szolgalok, 

 Isten minden szerencses jokkal aldgya megh Nacsagodat. Ez napokban vittek volt 

el Sandorhazarul valami polgarokat, ki mar Nacsagodnak vagyon hirevel, mostan a 

harmanak kezességen, edgyiket ki verte az ura szaz taller sarczra igen megh verven az 

talpait, Kapornaki strasa mester Uram ide küldötte hozzam en addig be nem bocsattom 

míg az Nacsagod parancsolattyat nem veszem, mivel tős gyökeres Nemes ember viszsza 

bocsatottam Kapornakra, megh hagyvan neki hogy semmi uttal be ne menyen elete 

vesztese alat Kivanom Isten tarcsa es eltesse Nacsagodat jo egessegben. datum Egerszeg 

Die 28 Julӱ 1688. 

 Nacsagodnak alazatos szolgaja Nagy Ferenz. Manu propria. 

 

P. S. Ha Nacsagodat Isten altal hozza oda kűldőm Nacsagodhoz de most nem jarhati. 

 

Címzés: 

Az en kegyelmes Uramnak Meltosagos es Nacsagos Vitez fő Urnak Grof Nemet Ujvari 

Bottyanyi Adam Fő Gyeneralis Uramnak ő Nacsaganak alazatossan adassek. 

 

26. 

MOL P 1314 No 33 161 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy allázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod Leuelét 

alázatossan vettem. Commissarius Uraimékat disponaltam, alkalmaztattyák magokat a’ 

Nagyságod parancsolattyához, a’ mint im irtak is Nagyságodnak: tegnap Szecheni György 

Uram itt találván lenni, mivel együtt akart eö kegyelmekkel járni, mára pro distractione 

magahoz hitta eö kegyelmeket, ott lesznek ma Egervárott. Azonban a’ végekre mihelyt 

elsö parancsolattyát vettem Nagyságodnak, elirtam minden fele. A mi pedig az itt valo 

vitezlö rendet illeti, fogyatkozás nem leszen el menetelekben. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh die 5. Augusti Anno 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum, Confiniorumque, Canisae oppositorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

27. 

MOL P 1314 No 33 162 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Im a’ Molnárokat a’ 

Nagyságod parancsolattya szerint el küldöttem s azok által az asztali ruhát is. Semmi 

ollyas hireim nincsenek, kiröl Nagyságodat tudoséthatnám. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum Egerszegh die 10. Augusti Anno 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera.  Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

28. 

MOL P 1314 No 33 163 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ayanlom Alazatoss szolgalatomot. 

 Isten minden szerencsés jokkal algya meg Nagyságodat Harmad napia harom 

rendbely Levelét egyszer smind vettem Nagyságodnak melyekre hogy mingyárt jrasban 

valaztot nem adhattam oka az hogy paranczolatyanak veghez vitelit vartam, a Siposs 

Lovanak meg Lovise viget, a Patensel edgyut, magaval a sipossal it valo sereg Birot, 

Szempsey Uram jelen leteben, kitül alazatossan jzentem Nagyságodnak. Kӱ kuldettem 
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M[-]eyben és Petrykereztura, meg oda vannak. a Molnaroktért mingiart Haidukot kuldvén, 

keteit megh fogtak, ala kuldettem, a harmadik fire alvan ugy vilem, ala ment magais 

csizmazia mihok it nem uolt, hanem Eger Varot mondottak lenny, odais kuldettem volt 

érette enyhany gialokot de nem talaltatot, Jrja Nagyságod aztis hogy Egerszeghy 

katonassag el oszlot it egy strasa mesternél több Lovasz katona ninczen en tudttomra, 

hanem kettö maradot volt minap ithonhogy ha valami siető Levelek erkeznenek en azokat 

sem tartoztatam sut paranczoltam hogy el mennienek holnap el fognak menni az Lovoy 

katonanak el szalastassa igy let hogy én véven az kaszasok véget Nagyságod 

parancsolatyat kӱ kuldettem az szala kett felere meg paranczolvan a Tizedesnek hogy 

Lovoreis vigye el mind Nagyságod Levelet mind az enӱmet. a birohoz az ot meg 

olvasvan. sietve vigyek Lentyben, mentekben Salamon Varot talaltak azon Lovoy legént 

meg fogni a Tizedes visza költ a töb gyalok katonaktul egy Eöz Pall nevo Eöregh legenyre 

bizvan az kӱ kotette volna nemel rosz nyelveskedok neky rivogatak hiszen nem Törököt 

fogtad ne kötöze ugy megh nem fogadvan szavat el szaladot a nyelveskedök es szo 

fogadatlan [--] Pacz Mihokot es Gombketö Istokot mondottak lenny Gombkitö Istok ot 

vagyon most Levelel kuldettem Nagyságodhoz Eoz Palal edgyüt nem tudvan míg ezen 

czelekedetek it Pacz Mihokot Jm kötezve viszik, szinten hogy ezen Levelemet jram hozak 

szeret hogy czizmazia Mihok Lövö tajan tekereg mingiart kottem utana en raytam soha az 

Nagyságod parancsolatyanak affectuatis ha lehetszeges nem mulik tudvan kőtelesegemet 

Kaparnokrul kett németet hoztak ide ezek szektek mivel ezis eo Felseghe szolgalatyat 

illety oda kuldettem Ha Nagyságod ugy itily Kaproncza nem mesze oda a minemo rab 

felol jrt volt Nagyságod kit a Legradiak fogtak ami rabunk Kapitan Urammal Memhet 

nevö Kanizay Bassa Aga hit Levele van erette Kérem alazatossan Nagyságodat 

paranczolya had hozak ide, Aztis hogy Level nélkul ne kuldik vagy bozassak a Vitezlo 

Rendet haza Kjvanom Isten tartcza és eltesse Nagyságodat Datum Egerszegh Die 27 

Augustӱ 1688. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaӱa Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Bathyan Perpetuo In Német Uyvar 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliarjo Camerario Pincernarum Regalium per 

Hungariam Magistro. Partӱum Regni Hungariae cis danubianarum Confiniorum Canisae 

oppositorum Supremo Generali et Capitaneo  Domino Domino gratiosissimo. 

 



209 
 

Kívül: 

Anno 1688 Sub Bloquada Canisiensis Véghbéli és más egyéb Missilis levelek. 

 

29. 

MOL P 1314 No 33 164 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossaggal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod Levelét 

az el szököt kaszások végett alázatossan vettem: megh irtam mindgyárt mind az Eörséghi 

Ispánnak, mind Palatinus Uram eö Nagyságha Lendvaj Tisztartojának, ugy szintén Szolga 

Biró Uraiméknak is hogy ha a’ szerint a’ mint Nagyságod Levele tartya el nem járnak 

benne, Executiot várhatnak a’ Táborrul. Azomban értvén már Nagyságodnak 

könnyebségét akartam alázatossan tudtára adnom, hogy a’ Tolvailás itt mi tájunkon 

naponként fölöttéb kezd áradni, a’ mint hogy ezen otában izenék kemendröl hogy ott a’ 

szöpöczkei kelönél három szegény Rabot öltek megh, a’ Leveleket a’ mellyekre tették 

nékik: sött a’ Rábán föllyül is kezdenek járni, Vukovics Uram volt nálom, eö kegyelme 

beszéllette, hogy ott is három alkalmas rendü embert ölt megh négy semmire kellö Tolvaj, 

a’ kik szerte széllyel bolyogván fosztogattak valakit elöl utol találtak. E napokbanis 

Andráshidán szállottak megh heten (:kik felöl irtam is Nagyságodnak:) el indulván onnan 

Lövö fele, a’ merre mentek mindenütt fosztogattak: Ez illyen Tolvajok ellen szükségessé 

animadvertalnom, avagy hogy nem, el várom a’ Nagyságod parancsolattyát. A kelöket is 

ki bontották a’ szalán, kiket hogy ujobban bé vágjanak, Currenseket bocstottam a’ falukra 

ha Nagyságodnak nem vétettem vele. A Malmok végett is irtam Nagyságodnak, el várom 

alázatossan mitt parancsol Nagyságod felölek, miuel a’ viznek szük volta miatt olly 

szorgos mostis az örlés, hogy csak meg nem ölik egymást raita. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh die 7. 7bris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo In Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Pincernarum Regalium 

per Hungariam Magistro, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque 

Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 
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30. 

MOL P 1314 No 33 165 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Alázatossan bocsánatot 

kérek Nagyságodtul hogy beteges állapattyában sok irásommal terhelem: az Nagyságod 

Méltoságos Levelét alázatossan vettem, mitt parancsollyon a’ csavargó katonák végett 

megh értettem, mivel hogy itthon Lovasim nincsenek, az ollyanokra minden fele nem 

vigyázhatok, hanem a’ szalán valo kelöket imitt amott föl bontották, azokat ha 

Nagyságodnak ellenére nem leszen bévágatom, hoszem a’ ki Nagyságtok engedelméböl 

jőn sákmányra, az itt valo hidon által mehet, én ellene nem támadok, sem ellene nem 

támasztok senkit. Az mi a’ kaszásokat illeti mint hogy Groff Zichi István Uram is requiralt 

felölek s Fesztetics Páll Uramis, mind Vice Ispány s mind Szolga Biro Uraiméknak irtam, 

s Embereimet is küldöttem egynéhány fele, hogy haitsák öket mennél hamaréb, mihelyt 

érkeznek, kültön küldöm alá. Az mi pedig a’ zabnak föl vetését illeti, én abban nem 

immittalhatom magamat, mert nem az én hivatalom, hanem Vice Ispány Uraimék s a’ 

vármegye Tisztei dolga, a’ Nagyságod Levelét el küldöm eö kegyelmeknek, lássák mitt 

cselekesznek, én ha szintén tennék is valami föl vetést, nem fogadnák szomat 

kiváltképpen a’ Dominiumok, más az hogy jővendöben sem adhatnék számot rola, mivel 

csak azt mondanák hogy nem a’ te hivatalod volt, miért avattad belé magadat. Czaigbort 

Uram föl akar vasarnap menni Bécsben, de én a’ Nagyságod hire nélkül el nem merem 

bocsátani, hanem ha mi dolga vagyon küldgye föl egyik Pattantyust, Munitio vagy más 

dolog végett is ha ir oda föl Nagyságod, el viheti a’ Leuelet. Kivanom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh die 10 7bris Anno 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. A kelök bé vágatását is ha Nagyságod nem parancsollya, el nem követem. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo In Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et 
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Capitaneo, Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Szent Groth. 

 

31. 

MOL P 1314 No 33 166 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ide érkezvén 

Egerszegre feles lamentatiok jöttek elömben a’ sákmány végett, sokaknak kinek el 

hajtották s kinek le vágták marhájokat, Gyenessi Uramnak is hét ekebéli marháját vették 

volt elö, a’ többit ugyan viszha atták hanem egy lovát vitték el, s egy ökrét vágták le, 

nekemis három ökrömet haitották el, a’ ketteit viszha bocsátották, az egyiket le vágták, a’ 

Táborra vivén Isten Nagyságodat, Gyenessi Uram relatiot teszen rola: Azonban a’ széna 

takarásrol beszélgetvén eö kegyelmével ugy találtuk hogy a’ Barnakban kaszálando szénát 

Pölöskére is bé hordhatnák ugyan, de azt mondgya eö kegyelme, hogy ott az erdőnis olly 

helyre rakhattyák öszve az hol a’ Töröktől nem köl féltenünk, holnap eö kegyelme is alá 

megyen a’ Táborra, mind eö kegyelmével s mind másokkal a’ kik tudgyák azt a’ földet 

beszélhet Nagyságod, s ha méltónak itéli hogy szükséges leszen kaszáltatni, el várom 

felöle a’ Nagyságod parancsolattyát, ha pedig nem szükséges, másra fordéthatni a’ nemes 

vármegyének oblatioját: A minemö rabom Légrádon megh fogattatott, micsoda Török 

Leuelek találtattak nála, im Nagyságodnak oda küldöttem, talám vagyon oly embere 

Nagyságodnak, a’ ki megh tudgya olvasni. Kivanom Isten tartsa és éltesse Nagyságodat 

kedues jo egésségben. Datum Egerszegh 18. 7bris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Szent Groth. 
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32. 

MOL P 1314 No 33 167 

 

[A levél eleje hiányzik, tépett.] 

 Isten minde ‹…› hozta ‹…› Nagy Sigmond a’ dolgot a’ ‹…›gatot s arestumban 

vetette, én meg ‹…Szent› Grotrul Hadnagy Urammal beszéllettem felöle, azt mondgya eö 

kegyelme hogy a’ Táborrul is szökve jött el, ugy adta magát a’ Németek mellé hogy 

koborolhasson, a’ mint hogy migh a’ Németek mulattak a’ falukun, háromszor fordult, 

ugy hordotta a’ Gabonát maga házához. Im azért oda küldöttem, Nagyságod lássa mitt 

cselekszik véle. Miuel hogy a’ Németek a’ ki károkat tettek nem refundallyák (:a’ 

Béresimnek is föl törtek ládájokat, ruházattyokat s edgyet másokat mind magoknak s mind 

Feleségeknek el vittek:) ha Nagyságod ugy itéli, mélto hogy ezek fizessék megh, mint 

hogy hir nélkül jőttek el a’ Táborrul, s a’ parancsolaton kívül jártak. Kivánom Isten tartcsa 

és éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh die 20. 7bris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu Propria. 

 

A levélen más kézírással: 

számolásnál leszakítva 

[--] volt [--] mellékelve 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán. Perpetuo in Német Uӱvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

33. 

MOL P 1314 No 33 168 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ma vettem Czaigbort 

Uram által a’ szekerek végett való Nagyságod parancsolattyát, kire Gyenessi Gergely 
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Hadnagy Uram által választot is adtam Nagyságodnak, azonban szintén hogy egy Tizedest 

készetenék eleikben hogy reájok vigyázna, ide érkeznének a’ szala vármegye szekerei egy 

héján negyven, a’ kiknek huszonketteje már háromszor vagy talan négyszer is fordult, 

Szent Groton válogattuk öszve a’ marhájokat is hogy az utat el birhassák, tizen hetét 

Szanyi István Türjei szolga Biro Uram hozta: más vármegyebéli szekerek felöl 

tudakozodtam tölek de nem tudnak semmit egyebet mondani, hanem azt hallották hogy 

Fölöstömbül nyolcz szekér itt volna lisztet alá Szent Grotra, ezek Labdavárrul hozták, 

mint hogy ide érkeztek, itt tartoztattam meg öket, el várom végettek a’ Nagyságod 

parancsolattyát. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. 

Datum Egerszegh die 20. Septembris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Ha oda uiszik a’ lisztet az hová Nagyságod parancsollya, kérem alázatossan magamis 

Nagyságodat, ezt az huszonkét szekeret, a’ kik már sok idötül fogvást ott voltak, s 

egynéhány fordulást is tettek, hogy az után is ha ugy hozza a’ szükségh el birhassa a’ 

marhájok az utat, méltoztassék Nagyságod el bocsátani, mert éppen el romlot a’ marhájok, 

elö nem vehetni eöket ennek utána, ha továbis ottan tartoztatnak. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Citio Cito Citissime 

In castris ad Oszmán Malma positis. 

 

34. 

MOL P 1314 No 33 169 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerenchés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 

Méltoságos Leuelét alázatossan vettem, mitt parancsollyon a’ szekerek végett, megh 

értettem. Irja Nagyságod hogy a’ Szala vármegye negyven szekerén kivöl a’ töb liszt hozo 
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szekereket Egervárnál meg tartoztassam, én annál a’ negyven szekérnél a’ kik Szent 

Grotrul mentek Labdavárra, többet nem tudok, azoknak huszon ketteit a’ régen ott léuő s 

talám háromszor is fordult szekerek közül valogattuk ki, tizen nyolczát pedig Szanyi 

István Türjei szolga Biro hozta: hallottam ugyan hogy Vas vármegyéböl is mentek 

Fölöstömben ‹azo›k Egervárnak nem jönek, hanem Vasvárnak, ‹…› job lészen öket megh 

tartoztatni ha Nagyságod ugy parancsollya; Az Szala vármegye negyven szekere pedig ha 

Egerszegnek jön is nem kerül semmit, el mehet innen Szent Grotra vagy az hová fogja 

Nagyságod parancsolni. Kivánom Isten tarcsa és létesse Nagyságodat kedues jo 

Egésségben. Datum Egerszeg die 20. 7ris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Szent Groth. 

 

35. 

MOL P 1314 No 33 170 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. A Profont liszt hozo 

szekereket meg indétottam, egy részét Szent Grotra, egy részét pedig ugy mint a’ kiket 

Szanyi István szolga Biro Uram hozott, a’ Taborra, miuel pedig azoknak a’ kik Szent 

Grotra mentek megh hattam, hogy a’ míg Nagyságod parancsolattyát nem veszik ott 

várakozzanak, Forintos Péter Uramnak méltoztassék Nagyságod parancsolni felölek, mi 

téuök legyenek. Azomban ennek elötte is irtam Nagyságodnak, hogy a’ Tábor, mind a’ 

végházok meg szükülnek kenyérből, ha a’ Malmok el pusztulnak, nem mernek pedig a’ 

Molnárok bennek maradni, ha a’ sákmányozók körülöttek járnak, kihez képest ha 

Nagyságodnak ugy teczenék talám jo volna mindenikben egy egy Protectionalist adni, 

Salomvárott vagyon nékem is egy rosz malmom, alázatossan kérem Nagyságodat 

parancsollyon arra is egyet expedialtatni mind németül magyarul: hogy a’ Majoromra meg 
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küldötte Nagyságod, alázatossan megh szolgálom. Kivánom Isten tarcsa és eltesse 

Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh die 22. 7bris 1688. 

 Nagyságodnak aázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Nyavalyás vasvári haiduk a’ kik alkalmas üdötül fogva a’ Tábori szolgálatban 

vannak, könyörögnek azon hogy miuel most megh fogják öket váltani, ha lenne valami kis 

fizetésecskejek, fele adatnék ezeknek a’ kik eddig szolgáltak, fele pedig azoknak, a’ kik 

újonnan be állanak. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

In castris ad Oszmán Malma positis. 

 

36. 

MOL P 1314 No 33 171 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ide érkezvén Nemes 

Vas vármegye szekerei, le akarták itt a’ lisztet rakni, de én hozzá nem nyultam, miuel 

ollyan parancsolatom Nagyságodtul nem volt, hogy itten rakassam le, hanem inkáb azt 

parancsolta Nagyságod utobbi leuelében, hogy a’ melly szekerek erre jőnek, egyenessen a’ 

Táborra küldgyem, im azért ezeket is alá küldöttem. Mint hogy pediglen mind költségből, 

s mind ‹élés›bűl megh fogyatkoztak, mert a’ Nemes vármegye ‹csa›k eddig fogadta eöket, 

kérik azon alázatossan ‹Nagyságodat› hogy a’ Nemes vármegyének méltozta‹…› innen a’ 

Táborig való fáradságok ‹…›entatiojok, azonban ott a’ Táboron is leg‹…› ami Profontbeli 

segétségek. Kivánom Isten t‹arc›sa és éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum 

Egerszegh die 26. Septembris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 
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‹Ex›ellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

In castris ad Oszmán Molma positis. 

 

37. 

MOL P 1314 No 33 172 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Tegnapi napon irott 

Nagyságod Méltoságos Leuelét alázatossan vettem, a’ Czaigbortot az szerint küldöm a’ 

mint Nagyságod parancsollya: azonban varrani valo selyem felöl ir Nagysággod, jollehet 

itt Egerszegen kalmárok nincsenek a’ kiknél találtatnék, mind az által csak tudgyam 

minémö kivántatik, hozatok máshonnan s alá küldöm Nagyságodnak, kérem alázatossan 

Nagyságodat, ne neheztellye tudtomra adni micsoda szinőre vagyon szüksége. Kivánom 

Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh die 29. 

Septembris Anno 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

In castris ad Oszmán Molma positis. 

 

38. 

MOL P 1314 No 33 173 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 
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 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Alázatossan vettem a’ 

Nagyságod Méltoságos Leuelét, mitt parancsollyon az Egerszeghi sereg felől megh 

értettem. A Tiszteknek meg parancsoltam mindgyárt, hogy a’ Nagyságod parancsolattya 

szerint meg indullyanak, és ma be mennyenek a’ Táborra, de miuel némellyek még a’ 

Szőlejek szedését semm végezték el, s azonkivül élést sem készitettek magoknak, 

könyörgöttek azon hogy a’ másnapot had tölthessék otthon, holnap ok vetetlen megh 

indulnak, Nagyságodat kérem alázatossan, ne neheztellye. Kivánom Isten tartsa és éltesse 

Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh 3. Octobris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

In castris ad Oszmán Molma positis. 

 

39. 

MOL P 1314 No 33 174 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alazatossagal szolgalok. 

 Isten minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat Im az molnarokat alla 

kűldöttem, az kasza hazi molnarnak az szolgaia uolt oda az mégh megh nem, ha el szőkőt 

talam az uolna uetkes az en salamonuari molnarom aual menti magat hogy kőltsege es 

elese el fogyot, az ehseg hozta el, de az nem elegh mert ugy sem kellet uolna hir nelkűl el 

jőny, mind azon altal ha ez egyszeri vetkert Nagyságod gratiaia accodal hozaiok (miel 

ezek tőbbe nem czelekedtek) ugy iteltem alkalmatosbnak, hogy ha kettő kiuantatik 

Nagyságodnak ‹…› minden ket hetben ualczak egymast, ‹port›iotis anyt uinnenek 

magokkal, egymast ualtanak, ha pedigh derekassab munka ocuralna mind el haitanam az 

medigh szuksegesek lennenek any proirioual. Nagyságod mit paranczol a’ tevő leszek. 

Kivanom Isten tarcza es eltesse Nagyságodat jo egessegben Egerszegh 14. 8bris 1688. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Az en kegyelmes Vramnak Meltosagos es Nagysághos Vitezlő Vrnak Groff Nemet Vyuari 

Battyany Adam fő Generalis Vramnak eő Nagyságanak alazatossan adassek. 

 

40. 

MOL P 1314 No 33 175 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Groff Kéry Ferencz 

Uram maga szolgája által hozzám küldött Leueleit meg küldöttem Nagyságodnak, a’ Posta 

a’ ki vitte meg jött ugyan, de semmi válosztot Nagyságodtul nem hozott, mivel az eö 

kegyelme szolgája itt vagyon kérem alázatossan Nagyságodat, méltoztassék tudosétani ha 

várakozzéke továb is a’ válosztra; avagy hogy nem. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh die 1. Novembris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Ha Nagyságod a’ választot továbra hallasztya, Gróff Kery Ferencz Uram emberét itt 

nem tartoztatom, találunk embert a’ ki eö kegyelmének megh viheti; ha pedig ugy 

parancsollya Nagyságod, hogy addig itt tartoztassam, a’ téuő leszek. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

In castris ad Oszmán Molna positis  

 

41. 

MOL P 1314 No 33 176 

  

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Tegnap estve vettem a’ 

Nagyságod méltoságos Leuelét, melyben irgya hogy az itt való katonák keuessen vannak 
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az Táboron, a parancsollya hogy a’ kik itthon vannak mindgyárt meg indécsam eöket, ugy 

hogy virratára ott legyenek, itt én tudtomra többen nincsenek, hanem a’ kik a’ szekerek 

haitására Nagyságod parancsolattyábul rendeltettek, azokat miuel csak akkor érkeztek 

megh, a’ mikor a’ Nagyságod parancsolattyát hozták, im el küldöttem. Kivánom Isten 

tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh die 12. Novembris 

1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Egy körmendi katona vitt Leueleket Nagyságodnak, jelentette hogy Füzetö mester 

Uraimékat tegnap ebédre várták Körmendre, de semmi irásbéli intimatiom még nem jőtt, 

ezek a’ katonák ha itthon maradhattak volna, talám szükségessek lettek volna eleikben 

kűldésse vagy kisértésekre. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

In castris ad Oszmán Molna positis 

 

42. 

MOL P 1314 No 33 177 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Mitt irgyon General 

Feldt Czaighmeister Uram itt való Czeugbort Uramnak, im Nagyságodnak sietve oda 

küldöttem, mitt fogh Nagyságod felöle parancsolni, kérem alázatossan Nagyságodat 

méltoztassék tudtára adni mind eö kegyelmének, s mind énnékem. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh 14. 9bris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Szintén hogy ezen Leuelemet irnám, küldötte hozzám Bezerédi István Pápaj kapitány 

Uram egy böcsületes Tisztuiselöjét Nagyságodnak szollo Leuelével, kitt im el küldöttem 
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Nagyságodnak, beszélli minémö indignatioval vagyon az a’ nép, csak kétt három napig is 

lehetetlen hogy meg tarhassa öket Bezeredi Uram, ha hamar nem jön az ordinatia, mert 

élések nincsen. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni 

Hungariae cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Cito Cito Citissime. 

 

43. 

MOL P 1314 No 33 178 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Ezen orában hozák 

Szalánczi Márton sereg Deák Uram Leuelét, melyben mitt irgyon, im Nagyságodnak in 

specie meg küldöttem; mivel Oberster Uramis husz szekeret kiván, két felé innen ki nem 

telhetik, azért nem ártana, ha ott Lenti táján meg parancsolná Nagyságod, hogy Oberster 

Uram számára tartanának készen szekereket. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat 

kedues jo Egésségben. Datum Egerszegh die 16. 9bris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. A Vice Ispánnak irtam már az Oberster számára valo szekerek készen tartása végett. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Cito Cito Citissime. 
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44. 

MOL P 1314 No 33 179 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Szintén az Isteni 

szolgálaton lévén hozák Bezerédi István kapitány Uram kétt rendbéli leuelét egyiket 

Nagyságodnak, másikat ennékem szollot, miuel hogy szintén akkor volt alkalmatosság a’ 

Táborra, hirtelenségemből a’ magamé helett a’ Nagyságodét találtam föl szakasztani, de 

ugyan meg nem olvastam, nem is tudom mi vagyon benne, mihelyt láttam hogy kegyelmes 

Urának irja Nagyságodat, mindgyárt eszre vettem hogy nem nékem szol, s bé 

ragasztottam, kiröl alázatossan bocsánatot kérek Nagyságodtul. Mitt irgyon énnékem is eö 

kegyelme, im oda küldöttem Nagyságodnak. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat 

kedues jo Egésségben. Egerszegh 16. 9ris Anno 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Cito Cito Citissime. 

 

45. 

MOL P 1314 No 33 180 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Mely orában Sereg 

Deák Uram Leuelét vettem, mindgyárt azon orában ki küldöttem szekereket haitani a’ 

poszto alá, de mint hogy az üdö rövid volt, késöbben mehettek föl, Commissarius 

Uraimék azonban megh indulván ma, estve késön ide érkeztek. A végekre már ugyan meg 

irtam, hogy a’ mustrára készüllyenek, de hiszem még nincsenek ben a’ végházokban se 

Tisztuiselö Uraimék se a’ vitézlö Rend, miuel pedig ezek nem akarnak várakozni, 
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alázatossan el várom a’ Nagyságodparancsolattyát, mikorra irgyam hogy ide jőjenek. 

Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum Egerszegh die 

17. 9bris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Szent Miklos. 

 

46. 

MOL P 1314 No 33 181 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Nagyságod Méltoságos 

Levelét együtt Groff Kerӱ Ferencz Uram includalt levelével alázatossan vettem, az után az 

eő kegyelme szolgája nékem szolló Levelét is hozá, melyben a’ Nagyságod limitatiojára 

referallya magát: En nem tudom miképpen szedhessűk ki mostan az eő kegyelme 

kőltségét, miuel hogy semmi pénzt nem adnak, hanem csak azt a’ kevés posztót osztyák 

ki, abbul hogy hogy lehessen ki szedése, Nagyságod Méltoságos itéletire hagyom. Hogy 

pedig a’ vitézlö Rendtűl míg valami kevés pénzbéli fizetése nem lészen, ki szedhessűk, 

nem látom modgyát, mert olly szegények vannak, hogy ha az haláltul kellene is magokat 

megh váltani, egy garast elö nem tudnának adni, hanem ha pénzül fognak füzetni, akkor 

azon lészünk, hogy a’ Nagyságod parancsolattya szerint ki szedgyűk, csak kérem azon 

alázatossan Nagyságodat, méltoztassék megh irnya, mennyit kellessék ki szednűnk. Isten 

tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh 24. 9bris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 
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cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Szent Miklos. 

 

47. 

MOL P 1314 No 33 182 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak alázatossan szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En a’ Nagyságod 

parancsolattya szerint minden módot fől kerestem, miképpen Commissarius Uraimékat 

meg tartoztathattam volna míg Bécsbűl a’ Resolutio le jőtt volna, vagy Nagyságod mást 

parancsolt volna felőle, de avval mentik eö kegyelmek magokat, hogy Lengyel Uramnak 

már megh izenték hogy még tegnapra Szent Grotra jőjőn a’ Balaton mellékiekkel, s 

Instructiojokban lévén el sem mulathattyák hogy az egy hó pénzt s három hó posztót meg 

ne adgyák nékik, mert az még előbbeni adosság: nem tészen sokat, ezer Tallérra ha 

mégyen, nemis visznek tőbbet ezer Tallérnál, a’ tőbbit itt hadgyák s a’ Sámbékbe, 

Simontornyára valo pénz is itt marad, meg jővén azonban a’ Resolutio azon leszek hogy 

szolgáltassanak mind Nagyságodnak, s mind a’ Nagyságod végházainak. Kivánom Isten 

tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum Egerszegh die 30. 9bris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec nun Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Szent Miklos. 

 

48. 

MOL P 1314 No 33 183 

 

 Ajánlom kegyelmednek mint jo akaró kapitány Uramnak szolgálatomat. 
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 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh kegyelmedet. Vettem a’ kegyelmed 

Leuelét, mitt irgyon Vice Ispány Uramnak irott generális Uram eö Nagysága Levele 

végett, kiben az eő Főlsége parancsolattya volt includalva, megh értettem: En edig 

kapitány Uram nem emlékezem reá hogy az a’ Levél erre jőtt volna, de ugy gondolom 

Vice Ispány Uramnak kezéhez ment, mert 6. praesentis, Szent Groton Gyűlésse volt a’ 

Nemes vármegyének, az hol azon eő Főlsége Parancsolattya ugy hallom publicaltatott, de 

én abban a’ Gyűlésben sem tudtam semmit, nemis tudta itt mi tájunkon senki, hanem hogy 

el mult az után értettem Pátyi András Uram Levelébül. Igy tudoséthatom kegyelmedet, s 

az Urat eö Nagyságát is igy informalhattya kegyelmed felőle. Isten tarcsa és éltesse 

kegyelmedet jo Egésségben. Datum Egerszegh die 8. Xbris 1688. 

 Kegyelmednek szeretettel szolgál Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. El irok a’ végekre minden fele s ha valami vadat kaphatok, tiszta sziből 

kedveskedem az Uramnak eö Nagyságának. 

 

Címzés: 

Nemzetes és vitézlő Békásy Miklos Uramnak, Méltoságos Groff Batthyány Adám Feö 

Generalis Uram eö Nagysága Kőrmendi kapitánnyának etcetera, joakaró Uramnak 

Barátomnak eö kegyelmének adassék. 

Kőrmenden. 

 

49. 

MOL P 1314 No 33 184 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. az Nagyságod Méltoságos 

levelet vettem, mitt parancsollyon mind a’ Posztónak fől vétele, s mind Kéry Ferencz 

Uram kőltsége, hasonloképpen Eszterhásy Gáspár Uram kapitánysága végett, megh 

értettem. A posztót már mind el vitték innen, a’ mikor a’ Nagyságod leuele érkezett, csak 

éppen a’ Nagyságod részét hattak itten, négy Bált, a’ kiben nyolczvan vég vagyon, a’ tiz 

vég helyet kkétt vég selyem posztot, s huszon négy vagy huszon őtt réffet adtak, a’ mint 

magokis tudom megh irták Nagyságodnak, azon lészek azért hogy mennél hamaréb föl 

kűldhessem Körmendre. minemő Calculatiot csináltak a’ subsidium végett, im a’ 

Minutaját meg küldöttem Nagyságodnak, meg itélheti Nagyságod ha helyessen leszené 
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avagy hogy nem, némellyeknek fél hó pénzek megyen, némellyeknek töb, némellyeknek 

pedig keveseb, igazán csak subsidium, nem hó pénz. Ezekre a’ végekre valo pénzt 

kezemnél akarták hadni, de miuel ez a’ hely egyebarántis tűz fészek nem nyultam hozzá, 

ők lássák, én továb is a’ Nagyságod parancsolattyát várom. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat. kedues jo Egésségben. Datum Egerszegh die 9 Xbris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

50. 

MOL P 1314 No 33 185 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak alázatossan szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Akartam 

Nagyságodnak alázatossan tudtára adnom, hogy az itt valók, kapornakiak és Pőlőskeiek 

egynéhányon bé nyargalván Kanisa alá, három Törököt fogtak, s egyet le vágtak, avval 

békével viszha jőttek, hivattam megint hozzám a’ Tisztuiselökben, azon lészek hogy ha az 

üdö engedi, a’ jövö héten alá bocsássa, eőket, talám szerencsét ad Isten nékik. Kivánom 

tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh die 11. Xbris 

Anno 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 
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51. 

MOL P 1314 No 33 186 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak alázatossan szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod leuelét 

includalt Pátyi András Uram Leuelével együtt alázatossan vettem, melyben mitt 

parancsollyon, megh értettem. Azon a’ Szent Groti Gyüléssen Nagy Sigmond 

Processussábul nem volt senki kkétt Szent Györgyvölgyi Embernél töb, magam sem 

tudtam semmit benne, a’ mint hogy nemis publicaltatott e’ tájon, hanem csupán csak a 

tulsó Processusbul gyűltek egynéhányan öszve, és igy ob prae[-]citatem congregatorum 

differaltatott, s nem lett semmi Limitatio, melyre nézve irtam vice Ispány Uramnak, hogy 

tudosécson mirül volt az a’ gyülés, s annyival kedveseben veszek; ha az eö Fölsége 

parancsolattyát in Paribus kezemhez kűldi, hogy meg érthessem Continentiaját; mi 

válosztot adott levelemre im Nagyságodnak alázatossan föl küldöttem. Miuel azonban 30. 

praesentis lészen a’ Gyülés Simegen, igen mélto hogy Nagyságod Instructioval bizonyos 

Emberit küldgye reá, magamis ha valami Occurtensia vagy Egésségtelensegem nem 

impedial reá megyek, ha pedig magam nem mehetnék, Emberemet küldöm , ugy hogy a’ 

vitézlö Rendnek fölőttéb ne legyen terhére. Az mi az hirek dolgát, a’ mint Pátyi Uramis 

irja, az itt valók, Kapornakiak és Pölöskeiek csatájárul a’ kik együtt voltak, énis 

tudosétottam Nagyságodat, e’ hetre is tettem rendelést, hogy alá bocsássam öket, de ugy 

látom az üdönek alkalmatlansága miatt továbra köl halladni, mert itt csak nem mindennap 

eső, hó és fergeteg vagyon, nehéz a’ Gyalogoknak a’ nagy sárokban járni. Kanisa felöl 

nincsen egyib hir, hanem ki járogatnak vad almára, vad körtvélyre mire az hol mitt 

kaphatnak. Török buzát is Tasponyrul s Szenyérről (:a’ kik sziget felöl vannak:) hordottak. 

Kapornakrul egyik Rabot pro examine ide hozattam, nyelves legénnek láczik, bészelli, 

hogy még vagyon egy esztendőre valo élések, de annak hitelt nem adhatok, azt is 

mondgya hogy Szigetvarban a’ Kanisaiak alá járnak, most is tizenött loval vannak oda, ha 

eddig viszha nem jőttek. Legradi kapitány egyet értvén a’ Tott országhiakkal vigyázhatna 

azokra, a’ mint hogy meg is irtam eö kegyelmének, innen a’ rosz üdöre nézve nincs mód 

azoknak leseseben. Azonban tudom, hogy most pénzen, annyival inkáb valami eleségre 

valón, nem lehet szabadulások a’ Raboknak, a’ mostan fogott Törököket olcson meg 

vehetne Ember, ha Nagyságod meltonak itelne s károsnak nem gondolná hogy azokon 

szabadulhatnának Főért fejet kerem alázatossan Nagyságodat adgya tudtomra, ha pedig 
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éránza Nagyságod, hogy általok valami hireknek mehetnek végére vagy valami, inkáb 

maradgyon abban. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jo Egésségben. 

Datum Egerszegh die 15. Xbris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

52. 

MOL P 1314 No 33 187 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. El mulhatatlan derekas 

dolgaim lévén oda föl kiket eddig is véghez kellett volna vinnem, de nem merészlettem 

Nagyságodat föl menetelem felöl busétanom, mivel most semmi gonosz hireink 

nincsenek, alázatossan kérem Nagyságodat, engedgye megh hogy föl mehessek valamelly 

napra, nem fogok ott fön késni, mennél hamaréb alá sietek. Kivánom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat Kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh die 16. Xbris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 
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53. 

MOL P 1314 No 33 188 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak alázatossan szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Alázatossan akartam 

Nagyságodnak tudtára adnom, hogy tegnapra virradóra ejfél után egynáhány Lovas Török 

Kapornak alá menvén egy paitát megh gyuitott, kétt kazal széna s egy major égett megh. 

Istennek légyen hála méghis töb kár nem esett miuel esös üdö volt, s a’ paiták vizessek 

voltak: én ugyán dorgálásképpen megh irtam az Hadnagynak hogy ez a’ vigyázatlanság 

miatt történt, azért szorgalmatossab vigyázással legyenek ennek utána, mind azon által a’ 

mint másoktul értem a’ vigyázásban nem volt fogyatkozás, mert föllyül kerültek a’ 

Törökök, s onnan mentek be a’ sorompon föl nitván a’ raita leuő závárt. Puskaport minden 

végházokban kérnek, s nincsen négy másánál töb, annakia egyikét az itt valo vitézlö 

Rendre ki osztatom, s Kapornakra is köl adatnom, Nagyságodat alázatossan kérem, 

provideallyon felöle, mert most vagyon legh inkáb szükségűnk reá. Az kesztheliek, Szent 

Györgyváriak, Szalaváriak alá mentek e’ napokban, más szerencséjek nem volt, hanem 

kétt Törököt kaptak el, s azokat el hozták. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat 

kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh die 27. Xbris 1688. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Ez elött is találtam meg Nagyságodat, hogy derekas és nagy káromban járo dolgaim 

lévén oda föl méltoztatott volna Nagyságod egynéhány napra valo licentiat adni a’ föl 

menetelre, nem vettem semmi váloszszát Nagyságodnak. 

Szintén hogy ezen Levelemet irnám érkezék Kanisárul kétt Rab Aszszony, kik minémö 

levelekkel jőttek, im Nagyságodnak föl küldöttem, ezek azt referallyák, hogy nagy 

éhségben vannak a’ Törökök, a’ Bassa csak nem minden nap kiáltattya, hogy a’ kinek 

Rabja vagyon, meg ne öllye éhel, ha nem adgya másnak, a’ ki méghis jobban töngetheti, s 

izentek általok a Pölöskej vaidának, hogy fejet fejjért a’ ki keresztyén Rabok ott ben 

vannak, ki adnák öket. Ezen két Aszszony felöl mitt parancsol Nagyságod ha ittkin 

tartoztassame vagy bé bocsássam, el várom, csak kérem hogy a’ választot siettesse 

Nagyságod, ne sanyargattassanak megh érettek a’ kezessek, miuel hogy kevés napjok 

vagyon. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

54. 

MOL P 1314 No 33 189 

 

 Nagysághodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatossaggal szolgalok. 

 Isten minden szerencse jokkal aldgya megi Nagyságodat, Nagyságod meltosagos 

Levelét s mint pediglen Tar Josa Uram altal izent parancsolattyat alazatossan vettem, A 

kaszasok alapattyaban, kapitany Uram maga ment ki ide az Gőbőczei Nemesseghez, a’ 

masodik Patenst küldottem Lentiben es Lővore vicze Ispan es szolga birakhoz, az 

harmadikkal boczatottam it valo seregh birajat ednihan legennyel Janos Deak kaszasok 

vaidaianak megh fogasara, es uttyaban az falukbul valo kaszasoknak ala haitassara, mihent 

valamely erkezik vagy Tar Josa Uram ala viszi magaval vagy küldist kűldőm mihent 

jűnek. Kivanom Isten tarcsa es eltesse Nagysághodat k‹edves› jo egessegben. Datum 

Egerszegh 2‹…› 1688. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. A Balatony melliki Processusokra nem kétlem parancsolt Nagyságod. 

 

Címzés: 

‹E›xcellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthian, Perpetuo jn Nemet Vyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Pincernarum Regalium 

per Hungariam Magistro Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorum 

Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo Domino Domino gratiosissimo. 
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1689 

1. 

MOL P 1313 No 33 190 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jókkal áldgya megh Nagyságodat, s engedgyen számos uj 

esztendőket szerencséssen érni s elis mulatni Nagyságodnak kedves jo egésségben. Egy 

kétt orával ez előtt hozák a’ Nagyságod méltosgos levelét Simegről, mellyben 

parancsollya Nagyságod hogy a’ Gyülés alkalmatosságával hit szerint is investigallyam ha 

ugyan nyilván való Pestisben halnake Bérben és Szent Groton. Az mint elöbbeni 

levelembenis megh irtam Nagyságodnak a’ Gyülélsre én el nem mehettem, egyik az hogy 

későn vettem a’ Nagyságod levelét, másik az hogy olly nagyok voltak itt a’ vizek hhogy a 

nagy hidra sem mehettűnk usztatás nélkül, hanem Nagy Sigmondnak olly Instructiot 

adtam hogy a’ Nagyságod elöbbeni parancsolatiban a nemes vármegyén el járjon, mely 

Gyűlés éránt mitt irgyon Szechényi György Uram im Nagyságodnak föl küldöttem. Az mi 

a Pestis dolgát illeti itt is hallatik köz hirül, de egyik mondgya hogy ugy vagyon, s ha a’ 

másiktul kérdi ember, azt mondgya hogy nincs semmi benne, én azért Türjére fogok egy 

Tisztuiselöt küldeni, s az ott való Plebanust a ’ ki Szent Grotra is szokot járni reá 

kérdesem, hogy sub bona Conscientia adgyon Recognitiot ha ugy vagyoné avagy hogy 

nem, a’ Barbélyokat pedig és másokat hit szerint examinaltatom, s Nagyságodat horá 

hamaréb tudosétom voltaképpen. Csákánybul hat Lovas Német jőve ide, Kapornakra 

kérdezték az utat hogy ők oda vannak rendelve az ott Lévő Németeknek megváltására, de 

mivel Kapornakon semmi német vitézlő Rend nincsen a’ kiket megh kellene váltani, 

viszha küldöttem öket meghirván a’ Tisztviselöjeknek, hogy ott nem válthatnak megh 

senkit, hogy pedig oda helyheztessem öket, még arra Nagyságodtul parancsolatom 

nincsen, vélem inkáb hogy Lentiben vagy Szent Miklosra kellett volna menniek. 

Nagyságodat azokáért alázatossan kérem, ha ez után effélé jőnek parancsollyon felöle mitt 

kellessék velek cselekednem. Azonban a’ Mura melléki végházokrul való Dispositioját 

még eddig tudtomra nem atta Nagyságod, a’ Lövőiek ide küldöttek hozzám, hogy eöket 

senki sem váltja, ehel halnak meg Szent Mikoson, a kapitánnyok otthon nincsen, a’ 

vajdájok meg holt, sem élésbeli prouisiojok, sem füzetések nincsen, a’ pénzbéli 

subsidiumjok itt vagyon nálom, de a’ míg Nagyságod parancsolattyát nem veszem, es 

Sereg Deák uram alá nem jön, ki nem adhatom. Kérem azokáért alazatossan Nagyságodat, 
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méltoztassék mindenekröl tudosetani. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat 

kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh die 1. Januarii 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Rohoncz. 

 

Csákánybul éjel nappal küldgyék az Ur eö Nagysága után Rohonczra, ha pedig 

Körmendre vinnék a’ kiktül küldetik, onnan küldgyék föl sietséggel. 

 

Nemet ujvara az hat lovagot parancsolni. 

 

Melléklet (Széchenyi György levele) 

 Aӱánlom kötelesseggel valo szolgallatomat kegyelmednek mint kedues sogor 

Uramnak es hogy az o Esztendőt szerencsessen mulatván az Uӱ Esztendőtis szerencsessen 

erhesse kiuanom etcetera. 

 Bizoni Emberink Meg erkeztenek Esztergani taiarul csak haszontalanul jartanak, 

Im az Inclusakbúl bovebben meg erte kegyelmed. Itt Az nemes varmegyen praesenter 

agaltak az vegbeliek ellen, ugyhogj minden haidu katona valaki fundust bir Az Veghazon 

kiuül mind szőleietül rettӱetül vetesetül sött Marhaiatulis es facultassátúl adozziek, Csak 

szinten az veghazban leuő hazátul legyen ment s maga szemellӱetűl, Mellӱek felől 

Trissenhauzer uramis hasonlóképpen discurralt. Öcsem Uram Eszterhás Gaspar Uram 

jelenleuen Az Urnak Fő Generalis Uramnak ö Nagyságanak meg irta voltakeppen. 

Kegyelmedis meg irhattӱa mert nem hiszem hogy az vitezlő rend arra rea allӱon, 

Frissenhauzer Uram pedig azt mongja hogy csak reajok vessen az varmegye ő gongja ha 

meg nem ueszi. Ezen Fő Generalis Urunk ő Nagysága kegyelmednek szollo leuelit ide 

hoztak vélven hogy itt legyen kegyelmed. Kiuanom hogj Isten szerencses jo Egessegben 

tarcsa meg kegyelmedet. Sӱmegh ultima Xbris 1688. 

 Kegyelmednek köteles szolgáia sogora Szechenӱ Gӱorgӱ. Manu propria. 
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2. 

MOL P 1313 No 33 191 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Németh Páll György el 

szaladván a’ Német Uӱ‹vári› fogságbul vettem volt meg fogatása végett ‹…› datalt 

Nagyságod Méltoságos Levelet, s irtam is felöle minden felé, de a végházokban nincsen, s 

ide sem mér bé jöni, hanem a’ szölö hegyeken tekereg valahol, izent egy itt való 

Tizedessnek, hogy ha bé berjene jöni, én sak azt adtam válosztul, hogy Nagyságodnal 

keressenek kedvet, mert nékem hatalmamban nincsen hogy megh engedgyek néki, az uta 

sak abban vagyon, továbis azért leszen szorgalmatos gondom reá. Mitt végeztek a’ Nemes 

vármegye Gyűléssén, im a’ Pariat mind az eö felsége Levelének, s mind a’ vármegye 

végezésének Nagyságodnak megh küldöttem, itt voltak szolga Biro Uraimek, s az itt való 

szölö hegyet conteribalni akartak, de en a’ Nagyságod hire nélkül semmiben nem 

eresztettem, s nemis ereszkedem, melyeránt el is várom a’ Nagyságod parancsolattyát mi 

teuőnek kellessek lennem, az én vékony opiniom szerint ha ugyan meg köll lenni, talán 

job proportionate valami kevessset conntribualnunk, hogy sem mint Executio miatt, miuel 

Frischenhauser Uram igen fenegetödik, töb kárt vallanunk ‹…› A Pestis dolgában 

fáradozó emberem még oda vagyon, minhelyt megh érkezik, Nagyságodat azonnal 

tudosétani fogom felőle. Az étszaka a’ Törököt gyalog szálván négyen éppen a’ külsö 

strásánkra jöttek, a strása hozzájok lövöldözvén, el szalattak, semmi kárt Istennek legyen 

hála nem tettek. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. 

Dátum Egerszegh die 2. Januarӱ 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Nemet Uӱvár, Sacrae 

Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae Cis 

Danubianarum, Confiniorumque. Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

‹Rohoncz.› 
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3. 

MOL P 1313 No 33 192 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten mindne szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Már elöbbi levelemet 

be pöcsétlettem, hogy a’ Nagyságod Méltoságos levelét vettem, mellyben mitt 

parancsollyon ennek a’ keves pénznek ki osztása végett, megh értettem. En eőrőmőst 

alkalmaztattam volna ezéránt a’ Nagyságod parancsolattyáthoz magamat ha elöb 

tudhattam volna, de Sereg Deák Uram meg az el mult hetfön alá jőtt jelentvén hogy 

Nagyságodtul, s mind pedig Comissarius Uraiméktöl parancsolattya vagyon hogy ki 

oszsza, mint hogy a’ Mura mellékii végházokban s Muraközben is már ki osztatott, az uta 

mind abban fáradozott eö kegyelme, kӱs adta a’ többinek, hanem a’ kemendiek, Szent 

Györgyváriak és Szalaváriak még el nem érkeztek, csak azokat várja mindgyárt föl 

megyen s Relatiot tészen, a’ Bérieket pedig és a’ Szent Grotiakat az Infectiora nézve 

(:nem kétlem vette eddig Nagyságod levelemet kiben állapotyokról tudosétotta 

Nagyságodat:) nem hivattam ide, hanem Sereg Deák Uram kezében fogom adni a 

pénzeket, hogy adgya a’ kapitánnyoknak s oszszák ki alattok valoinak a’ mikor ideje 

leszen, ha azonban többet obtineal oda föl Nagyságod, azután is el oszthatni, mint hogy az 

egyébaránt is nem csak minket, hanem a’ Mura mellékieket is Muraközieket is 

hasonlókeppen fogja illetni, mely éránt valo Nagyságod kegyelmes Gratiajat hogy 

tudniillik továbis kiván a’ végbelieknek  patricinalni, s Füzetések végett fáradozni, nagy 

alázatossággal meg igyekezzük közönségessen szolgálni. Az mi a’ Portiok dolgát és a’ 

nemes vármegye statutumját illeti, a’ mint másik levelemben includalt Gabor György 

Szolga Biro Uram Interpretatiojábul megh értheti Nagyságod, ezt a’ Szölöktül való adót 

semel pro semper kivánnyák, nemis intendalnak azonkivül más adót a’ végekre vetni, s 

tettek is már az szerint az itt valók Limitatiot, de még nem füzettek semmit, talám azonban 

megh érkezik a’ Nagyságod váloszszais Bécsbül. Mitt irgyon Szechődi Gáspár Lenti 

Hadnagy Uram, jncludalt levelébül megh érti nagyságod. Mint hogy a’ Szent miklosi 

strása végett semmi parancsolattyát Nagyságodnak nem vettem mégh eddig, s nemis 

értettem, ezeránt való Dispositioját nem tudok parancsolni felöle, mind azon által irok 

mind a’ négy végházban ugy mint Lövöre, Lentiben, Széchi Szigetben és Lendvára, hogy 

a’ kiket oda rendelt Nagyságod, el ne mulassák oda menetelekt, mert máskképpen fejekkel 

jadszanak; azonban a’ Nagyságod tudosétását alázatossan el várom. Parancsol Nagyságod 
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Szechődi Uram  Barrabássi Jobbagyinak contetatiojok végett, de nem tudom mikeppen 

contentaltathassam őket, mert azokban a’ marhákban egyet sem hoztak ide, hanem 

seregestűl költötték el Milleiben, s ugyan onnan mentek volt akkor Tisztviselő Uraimék 

engedelméből sákmányra. Kivánom isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo 

Egésségben Datum Egerszegh. die 17. Januarii 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque. Canisae oppositorum Supremo Generali et 

Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino 

Domino Gratiosissimo. 

Rohoncz. 

 

4. 

MOL P1313 No 33 193 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En a’ Nagyságod 

engedelmébül föll jővék ide Szombathelyre, s innen egy kevéssé föllyebis megyek, de 

nem késem. Alázatossan akartam Nagyságodnak tudára adnom, hogy Munitióbul éppen 

megfogyatkoztunk, minden felé kérnek a’ végházokban, s nem adhatok, negy mása puska 

pornál töb nem volt, annak is egy részét Kapornakra adattam s egy részét Szalavárra: Im a’ 

Czaigbort föl küldötte a’ Quietantiakat, Nagyságodat kérem alázatossan subseriballya, 

magais mindgyárt föl jön, mihelyt vészi a’ Nagyságod parancsolattyát, ugy hogy föl 

mennyen Bécsben, méltoztassék Nagyságod is mind a’ Méltoságos Bellicumnak, s mind 

General Feld Czaigmaister Uramnak mellette irnya, hogy annyira valo munitiót adgyanak, 

a kiuel a’ végházak esztendeig meg érjék, s jővendőben a’ Tábor is ha ugy fog kivántatni. 

Azonban hogy az Infectio továbis [--] nem hallatik, mind azon által én a’ Nagyságod 

parancsolattyához alkalmaztatván magamat megh parancsoltam minden felé a’ végekre, 

hogy semminémő Commerciumjok(?) a’ Szent Grotiakkal s Bériekkel ne legyen, a’ 

Fizetésre sem hivattam Egerszegre öket, hanem el hoztam magammal a pénzeket, ugy 

hogy Sereg Deáák Uram kezében adgyam, s eö kegyelme adgya Kapitány Uraiméknak 
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hogy a’ mikor ideje lészen, s Nagyságod ugy fogja parancsolni, distribnállyak alattok 

valoknak. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum 

Sabariae die 12. Januarӱ Anno 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S.: Ezen levelem vivö kétt Egerszeghi katonát azért hoztam fől magammal, hogy a’ 

Nagyságod váloszszát alá küldhessem általok Czaigbort Uramnak. 

 

Címzés:  

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Rohoncz. 

 

5. 

MOL P 1313 No 33 194 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Miuel Istennek 

rendelése és a ’ közőnséges keresztyén Anya szent Egyháznak bé vett dicséretes szokása 

szerint Méltoságos Esztergami Ersek Uramnak eö Nagyságának, hasonloképpen 

Weszprimi Püspök Uramnak és a’ töb Attyafiaknak teczésekből s megh egyezett 

akarattyokból Gyöngyössi Nagy Ersébeth Leányomat Nemzetse és vitézlö Enyedi András 

Uramnak igértem eörökös házas társul, melynek kez fogását s haza adását is a’ jövö Böyt 

elö havának 13. napján ugy mint seragesima vasárnapon Egerszeghi házomnál rendeltem 

meg lenni. Minek okáért Nagyságodat nagy alázatossággal kérem, méltoztassék a’ megh 

irt napon és helyen vasárnap vacsorán s hetfőn ebéden jelen lenni, hogy a’ Nagyságod 

Méltoságos jelen létével mind eö kegyelmek s mind én tiszteltethessünk. Az Nagyságod 

ezéránt való kegyelmes jjo akarattyát minden adandó alkalmatossággal meg igyekezem 

alázatossan szolgálnom. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo 

Egésségben. Datum Sabariae. die 13. Januarӱ 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de batthyány, Perpetuo in 

Németh Uӱvár, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Partium 

Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo 

Generali et Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gartiosissimo. 

Rohoncz. 

 

6. 

MOL P1313 No 33 195 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatosságal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokal áldgya megh Nagyságodat. Légrádi Vice kapitány 

Vram mit irjon ennékem, im Nagyságodnak in jncludis főll kűldőttem, alázatossan 

bocsánatott várván, hhogy illyen mocskos s szakadozott, de a’ mint kezemhez hották ugy 

vagyon, Ez estve vala nálam az kanisay Tőmlőcz Trato, a’ ki más Tőrők őcsével egyűt ki 

szőkőt, jo négy rabot hozván el magával, kik is Nagyságodhoz fel fognak menny, de mivel 

a’ hodeg el vette a’ labokat, lassan járhatnak, beszéllok a’ rettenetes éhséget Kanisán, egy 

kőből életért 25 forintott is meg adnának ha volna, az szegény rabokban már nyolczvanig 

el holt éhel, lo bőrrel tartyak eőket. Az Basának tizenőtt oka listinel tőb nem volt, hanem 

az Agák mindenik egy egy kőből eletett adott néki, azal éllyen a’ mint élhet Szent Győrgy 

napig, maga fől érkezvén jobban fogia Nagyságodat Informalni. Kivanom Isten tarcsa es 

eltesse Nagyságodat szerencsessen. Datum Egerszegh dje 9 Februarii 1689 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo de Botthyan perpetuo in Nemet Vyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario camerario, Partium Regni Ungariae 

Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo, 

Pincernarum Regalium per Ungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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7. 

MOL P 1313 No 33 196 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uranak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkkal áldgya megh Nagyságodat. Kétt rendbéli 

méltoságos Levelét Nagyságodnak alázatossan vettem, egyiket a’ kiben Postakovics Uram 

elött tett Fastionak a’ paria Pendli Christoff Lova végett includalva vagyon, de mivel a’ 

circumstantiakat nem irja megh eö kegyelme hol és miképpen történt azon Lónak el 

vonyása s Pendli Christoff Uramatis nem tudom kicsoda, szeles Jancsi is pedigh a’ kire a 

gyanoság vagyon, van kétt esztendeje hogy itten nem Lakik, hanem holl Muraközben, hol 

tott országon, hol pedig másutt csavarog, azért kérem eö kegyelmét informállyon 

bövebben hol és miképpen lett azon kár, Pendli Christoff uramis micsoda Ember. 

Azonban alázatossan akartam Nagyságodnak tudtára adnom, hogy ezt a’ Szalán alul fől 

haitott szegénységet semmi uttal meg nem tarthattyuk hogy alá ne mennyen, étszaka időn 

is által megyen szökre a’ szölőjének megh metczésére, félek raita hogy a’ Török észre 

vévén, vagy magátul is megh gondolván kárt ne tegyen bennek, eleget tilalmazom, eleget 

parancsolom nékik, hogy lehetetlenség megh tartani. Az mi a’ sörtés marháknak Kapornak 

táján való eörzéseket illeti, azokat kitt Rumbul, kitt máshonnan mind inkáb a’ Rábán 

föllyül haitottak oda én ugyan meg hadtam hadnagy Uramnak a’ Nagyságod 

parancsolattyából, hogy megh intse eőket, ne örizzék ottan, mert egyáltalán véggel el 

haityák, továb mitt parancsol Nagyságod felőle, mert azok azt állattyák, hogy a’ magok 

erdeirűl senki őket nem tilalmazhattya. Az mi pedig a’ Rabok szabadulását illeti, megh 

irtam a’ keresztyény Raboknak, s máshová is hirt attam, hogy Nagyságod maga akarja 

tudni, kiket akarnak onnan belöl ki bocsátani, s innen is micsoda Rabokat kivánnak 

érettek, azért adgyák tudtára Nagyságodnak: történt azonban illyen dologh, hogy Barát 

Gyurko nevö itt való katona, a’ ki felöl specialiter irtam Nagyságodnak, rabbá esett 

Kanisára, s a’ Török Urát a’ kesztheliek el találták fogni, izent ide, hogy vegyék megh, ki 

szabadéttya azt a’ szegény legényt, ezek megh vették bizonyos árron, s itt lévén a’ 

Tömlöczben annyira el nyomorodott, hogy csak ki menöben volt a’ párája, hogy azért itt 

kin meg ne dögöllyék, s azt a’ szegény legénytis kétszer Rabbá ne tegyünk be küldöttem, 

megh kerestetvén nála ha csak egy pipára valo dohánt akart volna is bé vinni, s kenyeretis 

csak annyit adatván néki, a’ kivel Kanisáig megh érje, hit levelet ollyat küldettek, hogy 

mihelyt bé megyen, mingyárt ki küldik Barát Gyurkót, evvel talám nem vétettem, Látván 
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hogy preiculum vagyon in mora ha pedigh vetettem, alázatossan bocsánatot kérek 

Nagyságodtul. Nem kétlem megh irták Nagyságodnak Muraközbül is, hogy a’ Tot Szent 

Györgyvári és ott a’ körül való végházok aklaira a’ kik a’ Dráván innen vannak, hétfőn 

egy hete mult reá ütöttek a kanisaiak s 18 őkrőt vittenek el bennek. Másik Levelét 

Nagyságodnak a’ Munitio végett vettem, azéránt az mitt Nagyságod parancsol, a’ téuő 

lészek, a’ csaigbortunk Bécsben vagyon, annak előtte ez illyen szükségekre adtak eö 

kegyelmének kétt száz, három száz forintot s többet is, nem ártana ha Nagyságodnak 

megh irná néki, hogy mostis kérne, mert annak helyt köl keréteni, kerekei alá deszkát 

faragtatni, s mind pénzel köl véghez vinni, mert a’ szegénység el nyomorodott élhetetlen, 

nem tudom miképpen kénszerétettük reá, ez elött is pedig nem volt szokás, hanem a’ 

czaigbort pénz el  csináltatta a’ mi kivántatott. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo egésségben. Datum Egerszegh 23. Februarii 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Már levelemet bé pöcsétlettem, hogy kapornaki Hadnagy és pölöskej vaida Uraimék 

levelét hozák, kiben irják eö kegyelmek, hogy tegnap be menvén Kanisa alá egész Délig 

ott leselkettek, azonban nem jövén semmi reájok, éppen a’ kertek közé mentek be s kétt 

Törököt fogtak, alázatossan akartam Nagyságodnak tudtára adnom. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Parrtium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

Kívül: 

Külömbféle missilis Levelek Anni 1689. 

 

8. 

MOL P 1313 No 33 197 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 
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 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Huszon hetedik 

Februarӱ levelemre tett Nagyságod váloszszát alázatossan vettem, mitt parancsollyon a’ 

Szalán alól járo Polgárságh végett megh értettem. En ugyan itten ma dob szó alatt 

publicaltattam, s a’ végekre is ezennel meg irom minden fele, de azt akarom Nagyságodtul 

alázatossan értenem, ha ollyan stricté értié Nagyságod a’ Szalán alól való menetelt, hogy 

itt a’ Szala mellett léuő hegyeket se engedgyük meg munkálodni Egerszegtül fogvást 

Lővőig, s erre alá Szent Grotig, a’ kiken elegyessen vagyon mind a’ vitézlő Rendnek s 

mind a’ Szala melllet való szegénységnek szőlője, s annak előtte is fegyver alatt 

munkálódtak, ha ezeket meg tiltyuk,mind a’ végházok s mind a’ környéki el pusztulnak, 

mert inkáb ki megyen a Végházbul a’ szegény Legény, hogy sem mint a’ szölöjét pusztán 

hadgya, egyébaránt is vetése igen kevés lévén a’ szölö hasznábol élődik: Nagyságodat 

ezért alázatossan kérem, méltoztassék declaralni, miképpen kellessék értenünk; mert 

hiszem mi magunkis alól vagyunk a’ Szalán, Kemened, Bér, Kapornak, Pölöske mind alól 

vannak, hogy ezek szölejek munkájára ki ne mennyenek lehetetlen. Gondolkoztunk volt 

ugy felöle, hhogy a’ melly faluk itt közel körülöttünk vannak, erös istrását adtunk volna 

melléjek addig míg a’ meczést el végeztek volna, töb munkárol nemis gondolkodnak, de 

ha Nagyságodnak másképpen teczik, ugy legyen a’ mint Nagyságod parancsollya, a’ mint 

hogy a’ karókat is most faragtatom azoknak a’ kik ellene merészlenek a’ Nagyságod 

parancsolattyárnak járni. Elöbbeni parancsolattya szerint Nagyságodnak küldöztem 

minden fele leveleket, hogy a’ kik Rabokon akarnak szabadulni, adgyák tudtomra s én 

osztán Nagyságodnak meg fogván irnyya, a’ szegény Raboknak is megh irtam, hogy az 

Uraik ha mitt akarnak, Nagyságodal végezzenek. Szent Györgyvárul és szalavárul jöttek 

valami Rab Azzonyok hozzám, a’ kiket kezességen vertek ki a’ Kanisaiak, kértek azon 

hogy engedgyem meh had mehessenek bé a’ kezességek melle, de mivel egyika többi 

közül azt mondotta, hogy Nagyságod megh tiltotta be meneteleket, én bé nem bocsáttam 

eöket, Nagyságod azért tudosécson róla, ha bé mehetneké, avagy hogy nem, mert a’ 

kezesseiket a’ bizony dolog hogy kémélletlenül verik érettek. Harmad napja egynéhány 

Lovast bocsátottam Kanisa alá, szintén ma érkeztek megh, harom Törököt hoztak, egyiket 

(: talám hallhatta Nagyságod hirét) Kis Kalauz fiának mondgyák, a’ kettei is alkalmas 

iffiu legények, a’ Szigetböl hozták ki eöket valami veteménynek való földet kapáltak 

volna. mitt parancsol felőlek Nagyságod, alázatossan el várom. kapornaki Hadnagy Uram 

mitt irjon , im Nagyságodnak alázatossan includaltam, el várom azéránt is a’ Nagyságod 

parancsolattyát. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. 

Datum Egerszegh die 2. Martӱ Anno 1689. 
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 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyány, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et 

Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino 

Domino gratiosissimo. 

Rohoncz. 

 

9. 

MOL P 1313 No 33 198 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jókkal áldgya meg Nagyságodat. A Nagyságod 8. 

praesentis irt levelét ezen orában alázatossann vészem; már meg irtam vólt Nagyságodnak 

küldendü levelemet, mellyben tudósétany akartam, mit beszéllienek e’ napokban fogot 

Török Rabok, de mivel tegnap megént alá bocsátottam az itt valókat, ma kellet 

Probálniok, várakoztam e küldésével, hogy talán valami bizonyosbatis érthetűnk; Ezek 

azért igy beszéllenek: Hogy kölessek mégh alkalmasint vagyon, ros kevés; Ló jóra való 

százigh, alliatis circiter plus minus annyi, a’ lovakat vágiák 26 pénzen okáját, a’ rosz 

hitván tehén husnak 40 pénzen; a kiket minap a’ Dráva mellől vittenek, az urak magoknak 

foglalták. Kérdezvén aztis tőlők, hhogy miben biznak, már zigetvár keresztény kézben 

lévén, azt mondották arra, hogy noha gondolkoznak ugian maga ‹…› kӱ a’ vár 

állapottyáról, de eöket avval biztattyák, hogy bizoniossan Török hadbéli segétség jőn. csak 

egi kevéssé várakozának, és tarcsák a’ várat. Sziget várban el küldött volt a’ Bassa az 

Agákkal egiött, egy oda Bassát bizoniossan, ben is vólt Sziget várban a’ Török tiszteknél s 

visza jőtt, de miért vólt, azt ők nem tudgják Bassához s töb Tisztveselőkhöz menvén, ö 

néki csak azt mondották, hogy néznyi vólt: Ha meg érkeznek a’ katonák mi véggel járnak 

s mit érthetek, ha valami nyereségek lehet Nagyságodat azonal tudósétom s Légrádrais el 

irok Azonban oda ugi hallom a’ Berzenczei Bassa Aga ki s be jár Kanisára. Kivánom Isten 

tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jó egésségben. Egerszegh dje 10. Martii  1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo de Batthyány, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario, Princernarumque 

Regalium per Hungariam Magistro et Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, 

Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo etcetera. Domino 

Domino gratiosissimo. 

 

10. 

MOL P 1314 No 33 199 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod 11. 

praesentis Bécsbűl datalt meltoságos leuelét 20. ejusdem alázatossan vettem, melyben mitt 

parancsollyon, megh ertettem. En a’ rendelést megh tettem, s irtam is felöle Végbéli 

Tisztuiselö Uraimeknak, egynehány lovassal többet is tettem föl arra nézue, hogy ha 

valamelly helybelieknek bajok találna lenni, supplicaltassek azokkal a’ Nagyságodtul 

parancsolt Numerus. A szekerek allapattyát a’ mi illeti, nem tudom mellyik veghazban 

mennyi polgarsag legyen, miuel hogy nagyob reszint ki szélledtenek, hanem ugy irtam 

Kapitány Uraimeknak hogy az alá menendö Vitézlö Rend számára szerezzenek szekeret 

magok industriajával, ha leszen a végházban afféle futott nep, azoktul, ha pedig nem 

leszen másutt az hol találnak. Azon alázatossan akarnám Nagyságodtul értenem, micsoda 

módban fog Nagyságod bennűnket hadni, ha a’ Lovasságot alá viszi magával, mert 

Kanisán a’ ki már megh javult vagyon száz lovas, mind marhát s mind élést szerez 

magának, itthon nem lévén a’ mi lovasink, ellene nem álhatunk: Gabonájok az hol tavaly 

el tipratták, alkalmasént vagyon, ugy szándékoztam, hogy azt s ugy a kert veteménnyeket 

is a’ jövö hold tőltére alá rontassam, a’ mint hogy ha a’ népet eöszue gyűithetem mivel ez 

a’ mostani készület raitok vagyon, el fogom követni, eddig nem lehetet mert a’ 

Somogyságra volt Eszterházi Gáspár Urammal a nép, de már eö kegyelme is megh érkezet 

végben vivén ott a’ Nagyságod parancsolattyát. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum Simegh dje 21 Junӱ 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés:  
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Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Nemeth Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Princernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Viennae. 

 

11. 

MOL P 1314 No 33 200 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Az Nagyságod parancsolattya szerint, az mint tegnapis meg irtam, en az Végekre 

mind el kűldőztem levelemet, hogy a hagiot napra es helre compareallyanak, tudom eddig 

mind kezekhez ment Tisztviselő Uraiméknak. Az szekerek limitatioját is oda kűldőttem 

Nagyságodnak, tettem volt fől ugian Sotont, Nőgert, Beijczet, Kámot, Uylakot, azokal 

egiűt ki tőlt volna ugian a huszoneőt szekér, de mivel ugy ertem, hogy Kemenyes allyai 

processushoz  valok, s oda pedig Nagyságod parancsolt, kin hattam eőket, a kik pedig 

Landor fejér Vár alá rendeltettek, azokat is meg kőllőt kémellenem, nagy es hoszu uttyok 

lévén, ezekre kirem Nagyságodat alázatossan, hogy kűldgiő meg a patenst, inseraltatvan 

az Faluk nevet, es az szekerek számát, erőssebbek lehessenek, az kik ki mennek 

parancsolnj, azt is mikorra kivántatnak. Azomban a Pőlőskey Vaidát is, a Vármegye Vice 

Birájaval Liczkay Andrással, ide hivattattam, és arestomban vitettem, mivel Egerszeg meg 

égvén, sok fele valo strasakat kől tartanunk ot az arestomra valo strasat is nem győzik, itt 

pedig Egervárot nincsen arra valo hel, s el is kűlletvin menj, az Nagyságod parancsolattya 

szerint az Vitézlő rendnek, mindenkor olly strasara nehezen érkeznek, hanem ha 

Nagyságod ugy parancsollya Kőrmendre kűldőm eőket, egik sem szőkevén ugy 

gondolvám, onnand jo kezessig alat, avagy magok emberssigireis, a mikor Nagyságodnak 

fog teczenj, el bocsathatnj. Az Vaida Mazalin Pál Urammal egy, a masikis joszagos 

nemesEmber, mind azon által, in exemplum aliorum, nem árt egy kis correctio nekik, El 

várom alázatossan a Nagyságod parancsolatyát. Meg nyolcz szeker vagion hatra, az mint 

Nagyságod nekem parancsolta volt, Totságӱ és Muraszombati joszágbul tőbis telhetik 

annal, csak Nagyságod irjon a’ Tisztviselőknek, mert ha csak en kűldők el, reájok 

támodnak bizonyossan. Nagyságod maga jol tugia, hogy mezőben, hogy mind nyavalás 

állopotom miát, s mind pediglen a Nagyságod Méltoságára nizve, ki nem mehetek, más 
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Tiszttűl valo dependentiát Nagyságod Viceje, [-]ebis livin, nem viselhetek, de ithon tőbet 

szolgálok, s tőbbetis kűltők, mer fő vendig fogado livin, s Nagyságod minden 

parancsolatiat Executioban vivin, talam ha Nagyságod méltonak ítelnj, az en 

fizetisemnekis nem kűlleniek el vesznj. En ugian vagy lesz, vagy nem, el járok a 

Nagyságod parancsolattyában tehetsigem szerint, de hogy meg ne szomorodnám raita, a 

Nagyságod Meltóságos itiletire hagiom, el várom alázatossan a Nagyságod Méltoságos 

váloszát. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egissigben. Datum 

Egervár Die 14 Julӱ Anno 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Batthyán perpetuo in Nimet Uyvár, 

etcetera. Sacramentissimae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, 

Partium Regni Hungariae cis Danubianarum et Confiniorum Kanisae oppositorum 

supremo Generali, Capitaneo Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino mihi gratiosissimo. 

 

Kívül: 

Literae Annj 1689 in Bloquada Canisiani 

 

12. 

MOL P 1314 No 33 201 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatosssággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En a’ Molnárokat a’ 

Nagyságod parancsolattya szerint mind el küldöttem Tűrjére. Az itt valókat is a’ kik itthon 

maradtak volt mind legényeket, mind lovatlan katonákat ki haitatom, kikkel Balogh 

Vaidát is el akarom vala kűldeni, de miuel egy Tisztuiselö sincsen itthon eö kivülőtte, 

gondoltam hogy ha valamire szükséges lészen a’ Nagyságod parancsolattyábol, 

adhibealhatom, s arra nézve itthon hadtam, de ha ugyan parancsollya Nagyságod el 

menetelét, készen vagyon, el megyen mindgyárt. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh die 22. Julӱ 1689. 

 Nagyságodnak alátaos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 
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P. S.: Szintén ezen orában érkezék Mihály Deák Strasa Mester Uram, a’ ki oda volt a 

szekereket haitani, jelenti hogy csak az Eörségieket várják, hogy együtt egy csoportban 

mehessenek, azonnal megh indulnak, gyülekeznek is már Nádasdnál. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti adamo de Batthyán Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et cappitaneo 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

13. 

MOL P 1314 No 33 203 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Megh érkezvén Tar 

Josa Kapitány Uram az Nagyságod parancsolattyát megh jelentette, hogy tudniillik ha 

második parancsolattyát vészem fől mennyek Nagyságodhoz: Én azért azon lészek, hogy 

mihelyt érkezik a’ Nagyságod parancsolattya, azonnal indullyak udvarlására 

Nagyságodnak. Czáӱgbort Uramat föl küldöttem volna mindgyárt de nincsen itthon, 

Györöt valami Attyafia holt megh, s oda ment, ha megh érkezik, küldést küldöm, az alatt 

im föl ment az egyik Pattantyus, ha Nagyságod valamit parancsol általa. Kivánom Isten 

tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh die 29. Julӱ. 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S.: Már megh irtam volt leuelemet, hogy érkezik a’ Nagyságod Czaigbort Uramnak 

szolló levele, mivel azért a’ miont értem ollyat beszéllet itt, hogy ugyan Györül Bécsben 

megyen, addig a ’ Pattantyusnak ha mitt fog Nagyságod parancsolni föl ment. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario,Partium Regni Hungariae 

cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 
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nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

14. 

MOL P 1314 No 33 204 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Az ordinantiakat 

Nagyságodtul adatott parancsolatom szerint minden Végházokban el kűldöttem azonban 

akartam megh irnom alázatossan Nagyságodnak, hogy Szent Grothi Kapitány Uram 

fizetése s ugy a’ Vitézleö Rende is itt nincsen, a’ gyalogságnak pedig a’ száma sincsen föl 

téue; hasonlóképpen az Egervári Lovasságnak; a’ Szent Grotiak fizetését tudom 

Driuodelics Uramnak fogja Nagyságod adni, de az Egervári Lovasságtul micsoda 

Dispositiot tett Nagyságod, kérem alázatossan méltoztassék tudosétani róla. Szechéni 

György Uram izente hogy a’ maga szerén kívül 17 lovassánál töb nincsen, hanem ha maga 

el menne, töbre telnék. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jó 

Egésségben. Datum Egerszegh die 4. Augusti1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. : Az Egervári Lovasság fizetését ha ide kűldi Nagyságod, ezen leuelem vivő Strasa 

Mester el hozhattya. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Vӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

Körmend. 

 

15. 

MOL P 1314 No 33 205 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 



246 
 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Akartam 

Nagyságodnak alázatossan tudtára adnom, hogy a’ Computusban bizonyos fogyatkozások 

essenek, mert a’ Szécsi Szigethi gyalog Compania számára 116 R vagyon föl téue s 118 

nak kellenel lenni, a’ kapornaki Compania számára 131 R vagyon föl téve, s 132 nek 

kellene lennni, azonkivül Lövöj 26 Lovasnak 68 R vagyon föl téue s 78 nak kellene lenni. 

Nagyságodat azért alázatossan kérem, ha a’ vitézlö Rendnek complete meg kelletik lenni 

küldgye meg ezt az egynehany forintot is. Azomban ha a nékem rendelt kevés pénzt is 

nem neheztelli Nagyságod meg küldeni, nagy alázatossággal vészem, mivel az Acsok s 

Kömivesek raitam vannak, szükslges a költségh. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh die 7 Augusti 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Nem olvasható. 

 

16. 

MOL P 1314 No 33 206 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Nyavalyás Mazalin 

György Pölöskeӱ Vaӱda könyörgö levelét vette, a’ mellyben reménkedik hogy instalnék 

Nagyságodnál szabadulása végett. Mint hogy azért az Inquisitio sem hozott semmi sulyos 

dolgot ellene, s a’ marháknak ottan való jártatását is eleget tilalmazta,de hogy szavát nem 

fogatták, nem tehetet róla, azonkivül Mohácsi Kapitány Uram vádolását is a’ mi illeti, az 

én parancsolatombul cselekedte, hogy az eö kegyelme lovát és hun való partékáját 

magához szedte, nem ugy mint or gazda, hanem hogy eö kegyelmének restituallya, más az 

hogy Széchi Szigetben meg is alkudott már eö kegyelme azokkal a’ kik meg fosztottak: 

Kérem alázatossan Nagyságodat, legyen fől szabadulása. Német Uӱvári Porkolábjának 

szollo leuelét ha ide dirigallya Nagyságod, föl fogom kűldeni. Kivánom tarcsa és éltesse 

Isten Nagyságodat kedves jó Egésségben. Datum Egerszegh 4 7bris Anno 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nayg Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 
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Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Confiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

17. 

MOL P 1314 No 33 207 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jókkal áldgya megh Nagyságodat. Tallián Istvánne 

Aszszonyomnak Szent Mihály napián lészen valami terminussa bizonyos ami..abilis 

comositioja az Ura Attyafiaival, mellyre igen kér mind eő kegyelme s mind Pűspök Uram, 

hogy főll mennyek, ha Nagyságodnak ellenére nem lenne kérném alázatossan adna 

engedelmet, hogy azon alkalmatossággal valami sindelt is vehetnek nem késem oda fel 

sietek alá jőni. Azomban ma valami szekerek akartak ala menny Szent Balásy s Hahotӱ 

hegyre kevés gyűmőlcsöknek es szőlőjeknek fől hozására azomban meg értvén visza 

hajtattam eöket, ugy hogy Nagyságod hire nélkűl en semi uttal meg nem merem probálnj, 

hogy meg engedgyem, mivel való dologh hogy éppen éhetettlenek, ha valami módot 

találna Nagyságod benne hogy takarhatnák be, még is ki búza..kat, ki más élésére valot 

szőrőzne rajta, felessen is lennének ugy hogy a’ kanisai Törököknek a’ lovassátul nem 

igen tartanának, a’ gyalogais tudom annira ki nem hozza én, hogy kértek akartam 

alázatossan Nagyságodnak meg irnom, áll az Nagyságod meltoságos gratiáján. Kivánom 

Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh die 22 7bris 

1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu Propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino comiti Domino Adamo de Batthyán perpetuo in Németh Uivár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum et Cinfiniorum Canisae Oppositorum Supremo Generali Capitaneo. 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 
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18. 

MOL P 1314 No 33 208 

 

 Alázatos szolgalatomat aianlom Nagyságodnak Isten minden szerencses jokkal 

algya megh Nagyságodat. 

 Esti oraban hozák Bekasi Miklos kapitany Vram levelet mellyet im Nagyságodnak 

kűldőttem mit fog Nagyságod parancsolny a’ tevő leszek, Vettem azon kivől harom 

rendbeli levelet Nagyságodnak, az Vitezek felöl egyik reghi ma tized napia, de mar annak 

elotte mind megh volt parancsolua, ma ujoban kemeny buntetes alat publicaltattam az 

végekben mindenneknek megh irom, hogy Nagyságod keves fizetesomből dispositiot tet 

nagy alazatosaghal megh szolgalom, akar egyik sebeből akar masikbol legyen csak az 

Nagyságod meltosagos gratiaia [-]dallyon, az Szent Balasiak es hahotiakat lestetny mind 

ki kűltem mert mihelt az kővetet el kűltek tudua hogy megh nem engettekis el mentek 

mingyart, ket rab ugyan Janoshazan fogua egyiket ugy hallom hogy reszes volt volna az 

kanisaiaknak ualami [--] be adasban en ket leuelemel [--] tartattam, Nagyságod ugis 

parancsoltat felole. Kivanom Isten tarcsa es eltesse Nagyságodat kedves jo egessegben. 

Egerszegh 25. 7bris 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Az en kegyelmes Vramnak Meltosagos es Nagyságos Vitezlő Vrnak, Groff Nemet Vyuari 

Battyán Adam fő Generalis Vramnak eo Nagyságának Nagy alazatossagal adassek. 

Az keresztyen Szent Miklosnal levő Taboron. 

 

19. 

MOL P 1314 No 33 209 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. El érkezvén a’ 

Nagyságod szekerei parancsolattya szerint Nagyságodnak Szerdahely fele igazétottam 

eöket. Azonban csak hamar hogy tegnap Nagyságod el ment hozák Szechéni György 

Uram leuelét melyben mitt irjon eö kegyelme includalva küldöttem  meg érti Nagyságod 

belöle Mint hogy azért illy derék karában jár a’ Gyülésnek s Vármegye székenek el 
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mulatása, kerem magamis alázatossan Nagyságodat, méltoztassék egy keues ideig való 

licentiat engedni eö kegyelmének, ha ugyan annyira szükséges a’ Táboron való 

szolgálattya Kapornaki Kapitany Vram ben vagyon a’ Végházban, parancsolhat 

Nagyságod eö kegyelmének, ha pedig nekem parancsol Nagyságod felöle, alá kűldőm en 

eö kegyelmét, véghez viheti addig a’ szolgálatot míg Szechéni György Uram dolgat 

végezi. Kivánom tarcsa és eltesse Isten Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum 

Egerszegh die 31. Octobris 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. In castris ad Sant Nicolaum positis. 

 

20. 

MOL P 1314 No 33 210 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jókal áldgyia megh Nagyságodat. Szinten hogy ezen 

levelemet kezdem vala iratnj, adá kezemhez kőrmendӱ Vajda Uram az Nagyságod levelét 

melyben mit parancsollyon megh értvén a’ tévő leszek. az Taraczkoknak megh csinálását 

valóban szorgalmaztatom, az Molnarok el végezték ugyan már egy nehány nap dolgokat, 

de a’ kovácsok mivel tudatlanokis késedelmessebben bánnak véle mihelt meg készülnek 

azonnal tudosétom Nagyságodat. A Patenseket én Vas János Vice Hadnagy Uramtul es 

Mihály Deák Tizedestűl mihelt vettem mindgyárt el kűldőttem az éléstis s vago marhatis 

Kapitány Uramnak fel vetvén mint a’ Hegyhátra, s mind az Szala mellékére egy felé strása 

mestert, mas felé itt való Seregh Birot ki kűldőttűk vólt az ajánlást megh cselekedtek a’ 

Limitatio szerint nem tudom kik vitték megh, s kik nem, irtam volt Deső Sigmond 

Uramnak hogy tudosetson felőle, a’ faluk nevét fel kőllene irnya, kik vitték megh, hogy az 

tőbbit [-]adigálhatnánk reá. Az Nemes Vármegyétűl fel vettetett zabot meg készetvén itt a’ 

Szala mellet némely falubeliek magam nem engettem, kétt három szekérrel meg indulni, 

várakoztatván arra, hogy a’ Munitioval egyűt járhatnak, ne talántan erre az altal utra 
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menvén kárt valhattak vólna. Nemes Vas Vármegyének holnap levén gyűlése, tudom 

némely HegyhátiFföldes Urak szót tesznek az Patensekben való parancsolatok felöl, irtam 

Békásy Miklós Kapitány Uramnak hogy vigyázzon reá, cselekedgye azt eő kegyelme a’ 

mit kőll. Azomban irhatom Nagyságodnak alázatossan magamis hogy ez a’ Hegyhát 

harom negy falucskábul áll, nem fogiák praesentalnj azt az abrakot, talám az Tottsághra is 

jo volna vetnj egy részet azon abraknak, mert azok jóbban birják magokat s elégh zabjok 

is terem. Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egésséghben. Datum Egerszegh 

dje 6 Novembris 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo de Batthyány, perpetuo in Németh Uivár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae Oppositorum Supremo Generali Capitaneo 

Pincernarum Regalium per UngariamMagistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

21. 

MOL P 1314 No 33 211 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jókal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod levelét 

alázatossan vévén, parancsolattya szerint a’ vágásokra magam mindgyárt ki mentem 

volna, a’ mint hogy már lovaimat el is készitettem, de tovább is olvasván a’ Nagyságod 

parancsolattyát, melyben a’ vagyon, hogy a’ Vágásokon alól senki ne merészellyen járni; 

egy kicsinye meg tartózkodtam, akarván alázatossan értenem Nagyságodtul hogy mellyik 

vágást érti Nagyságod rajta, mert a’ derék vágást a’ kit tettek, tehát Milej(?), Bóczfőlde, 

Kereszt Ur, az az egész Gőbőcze mind főlyűl vagyon a’ vágáson, ugy tudom hogy nincsen 

tőb kelő az Csatárj kelőnél, ha azon alól parancsollyae Nagyságod avagy hogy a’ Szalán 

alól ne legyen szabad senkinek járni, a’ szalán alól való járást nehezzen oltalmazhattyuk 

megh, talám alkalmatossab vólna ha azok a’ Gőbőczeiek erősitenék megh jóbban a’ 

vágást, és tartanának, a’ hol méltonak itélnénk husz huszonőtt fegyveres emberbűl alló 

strását, a’ Kerka mellékiek is hasonló képpen mindazon által áll a’ Nagyságod tettzésén, 

én ugyan mihelt Nagyságod második parancsolattyát vészem, mindgyárt ki megyek s a’ 

tévő lészek a’ mit fogh parancsolnj, el is kűldtem mar minden felé az pőcséteket hogy fől 
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takarodgyanak. Azomban itt léteben is emlékeztem vólt Nagyságodnak, hogy Széchenӱ 

Győrgy Uramnak Tar Josa Uramnak s nékem is egy nehány sőrtés marhánk vagyon, mivel 

már Palinban is vitézlő rend szállot, tudom jó strasát is fognak tartani, hogy Sándorháza 

felé haitattnánk s valami jo hat puskás legént tartanánk nálok túl a Kanisaӱ vizen talám 

nem volna felelmes avagy hogy a’ Kanisaj és Pőlőskej bozód közben, ha Nagyságod 

megh engedné alázatossan vennénk kegyelmes gratiaiat el várom mind a kétt doldogh 

véget a’ Nagyságod parancsolattyat. Kivanom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves 

jo Egessegben. datum Egerszegh  die 7 Novembris 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino adamo de Batthyán perpetuo in Nemeth Uivár 

Sacrae caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario Partium Regni Ungariae 

Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae Oppositorum supremo Generali Capitaneo 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gartiosissimo. 

 

22. 

MOL P 1314 No 33 212 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Már a’ Taraczkok 

megh készűltek, mikorra parancsollya Nagyságod hogy megh indétsam a’ Confoira nézve 

el várom alázatossan a’ Nagyságod váloszszát, Vas János vice Hadnagy és Lukács Mihály 

Strása Mester Uraimék is a’ kik a’ Patensekkel oda voltak, megérkeztek, ajánlya ugyan 

magát a’ szegénységh a’ zabbéli gazdálkodással, de nemellyek tettek ollyan szót, hogy 

eók a’ vármegyére föl kűldőttek gondolván, hogy ne talántan a’ varmegyeis tegyen valami 

fől vetést reájok, ha nem tészen, igenis készek effectualni a’ Nagyságod parancsolattyát, 

ha pedig tészenis, ugy is engedmessek lesznek a’ Nagyságod parancsolattyának s a’ 

tabornak fognak gazdálkodni. Kivánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedves jo 

Egésségben. Datum Egerszegh die 9. Novembris1689. 

 Nagyságod alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 
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P. S.: Nagyságodat kérem alázatossan tudosécson róla, mellyik utra kűldgyem 

Taraczkokat, meddig fog Nagyságod eleikben kűldeni s mikor. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis consiliario, Camerario Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum supremo Generali et Capitaneo 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

23. 

MOL P 1314 No 33 213 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Desö Sigmond 

Hadnagy Uram levelébűl értem, hogy pölöskén föllyül való járását marháinknak megh 

nem engedheti Nagyságod, miuel azért nem tudgyuk hová tenni se a’ Rábán föllyül, se 

másut makkot nem kaphatván nékik, Köröshegy s Látrán tájára a’ Somogyra magunk 

Joszágára akaránk haitani, ott se a’ Töröktül se a Tábortul talám nem félthetnénk, mert 

Lakon alól vagyon alkalmas darab földel annyira ki nem megyen a’ Tábor, s annyival 

inkáb a’ Török; Méltoságos Weszprimi Püspök vram is oda fogja a’ maga marhajt haitatni 

ott lévén a’ szomszédságban eö kegyelmének is falui. Mind az altal a’ Nagyságod hire 

nélkül nem akartam megh cselekedni, hanem kérném alázatossan Nagyságodat, 

méltoztatnék, engedelmet adni reá. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedues jó 

Egésségben. Datum Egerszegh die 12. Novembris 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Köröshegyet meg tudakoztathattya Nagyságod, mennyi föld legyen a’ Laki vizhez, 

azonkivül is mind att járnak más ember marhai is, más az hogy vagyon hatvan vagy 

hetven fegyveres Ember Körös hegyen. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 
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Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

24. 

MOL P 1314 No 33 214 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jókkal áldgya megh Nagyságodat. Kétt rendbéli leuelét 

Nagyságodnak tegnap vettem alázatossan. Hogy a’ Taraczkokat késöbben indétottam 

megh, oka az hogy a’ válosztom késön érkezett, csak szintén tegnap hozták kezemhez, 

maid negyed napigh tartoztattam volt itt a’ Polgárokat marhájokkal együtt, s hogy ez a’ 

rosz idö kezdödet nem tudván itt hol tartani marhájokat haza bocsátottam: tegnap azért 

megint ki küldöttem értek, s im el vitték alá. Nagyságod nem irja ugyan, hanem Szeles 

János mondgya hogy az öreg mosárnakis parancsolta Nagyságod alá kűldését, de mivel 

elöb nem tudván annyi szekeret nem rendeltetet a’ kivel birta volna, itt maradott, ezután a’ 

mikor fogja Nagyságod parancsolni el küldhetem. A széna hordó szekerek végett 

Nagyságod parancsolattya szerint el küldöttem mindenfele. Az Hegyhátrul hoztak valami 

kevés Abrakot, de mégh az Eörségröl semmit sem. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedues jó Egésségben. Datum Egerszegh Dje 16. Novembris Anno 1689. 

 Nagyságod alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S.A Pattantyusok innen el nem mentek, miuel azt mondgyák hogy a’ Czaigbort 

Nagyságod parancsolattyábol meg hatta nékik, hogy eök itthon maradgyanak, hanem a’ 

szigetvári Pattantyusok mennyenek el a’ Taraczkokal, s mint hogy el is mentek, ha 

parancsollya Nagyságod ezeknek alá meneteleket, mindgyárt el küldöm. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán Perpetuo in Németh Uӱvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

In castris ad Sant Nicolaum positis. 
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Melléklet: 

A Tábor szükségére hozott Abrak száma. 

Mizdoiak hoztak Vasvári köböllel   No 6 az itt valoval No 12 

Hodásziak Vasvári köböllel    No 3 az itt valoval No 6 

Szarvaskendiek Vasvári köböllel   No 12 az itt valóval No 24 

Döbörhegyiek Dereskeiek Vasvári köböllel  No 9 az itt valóval No 18 

Nádasdiak Vasvári köböllel    No 9 az itt valoval No 18 

Szőczeiek Vasvári köböllel    No 7 az itt valoval No 14 

Marácziak magok köblivel    No 7 az itt valoval No 13 

Szent Mártoniak Iváncziak magok köbliuel  No 6 az itt valóval No 10 

Szent Péteriek Eörséghi köböllel   No 20 az itt valóval No 32 

Ispánkiak Eörséghi köbölle    No 6 az itt valóval No 11 

Puszta Rákosiak Eörséghi köböllel   No 6 az itt valóval No 11 

Pankasziak Eörséghi köböllel   No 10 az itt valóval No 15 

Szataiak Eörséghi köböllel    No 5 az itt valóval No 8 

Alsó Rákosiak Eörséghi köböllel   No 10 az itt valóval No 16 

 

 

25. 

MOL P 1314 No 33 215 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Tegnap is irtam 

Nagyságodnak, sokkal is busétom, de kéntelenittetem: Mihelyt a’ Nagyságod ujob leuelét 

vettem a’ szekerek végett, mindgyárt ki kűldöttem egynéhány lovassal Lukács Mihály 

Strása Mestert, hogy az honnan parancsollya Nagyságod haicsa elö őket, azonban ezen 

orában érkezék három Tizedes, kiket leg elsöben küldöttem volt ki, ajánlyák ugyan mind 

magokat, de azonban csak ugyan ki nem mozdulnak; ebben a’ rett enetes rosz idöben s 

nagy hóban, miuel azt mondgya Kemendi György Tizedes, hogy olly hó, sár, víz vagyon 

arra föl, hogy nyolcz tiz ökör is igen keués terhet vinne el; Nagyságod azért lássa mitt 

cselekszik velek; negyedik rendbéli embereimet is mindgiart küldöm ha csak a’ Szala 

mellékieket haithattyákisel, míg a’ többi megindulnak. En ugyan el nem mulatom minden 

szorgalmatosságomat el követni, ma Békássi Miklos Kapitány Uramnak is meg ujobban 
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irtam, hogy a’ Szolga Birót szorgalmazza az abrak bé hozásárul, és hogy a’ Laistromot is 

küldgye kezemhez, mellyik falura mitt vetettek, kit megh tudván kénszereteni fogom a’ 

mit nem akarna is meg hozására. Itt mennyi abrak vagyon, Nagyságodnak a’ számát 

includalva küldöttem. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jó Egésségben. 

Datum Egerszegh die 21. Novembris 1 689. 

Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán Perpetuo in Németh Uӱvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

In castris ad Sant Nicolaum positis. 

 

26. 

MOL P 1314 No 33 216 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Tegnap estue vettem 

alázatossan a’ Nagyságod leuelét, az mellyben limitallya Nagyságod a’ széna vivö 

szekereket. az szerint azért a’ Nagyságod parancsolattya véghez mehet, ugy hogy a’ 

kösségeknek sem lészen fölöttéb való terhére a’ mint hogy el is küldöttem mindgyárt 

minden felé Embereimet, hogy mennél elöb meg indétsák őket. azonban ha továb is 

kivántatnék ez illyen szénabol való provisio, javallanám hogy e’ mostani limitatio szerint 

lenne a’ Tartományoknak megparancsolva, hogy mellyik sánczban honnan hordanának 

szénát hét vagy holnap számra, s lenne tempustive tud [-]sokra, hogy készen 

tarthatnák, Tar Josa vram pedig irná megh, kik vittek meg s kik nem, hogy a’ kik el 

maradnának, reá kénszerithetnénk. Kivánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedues jo 

Egésségben. Datum Egerszegh dje 14. Decembris 1689. 

 Nagyságod alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 
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Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán Perpetuo in Németh Uӱvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

In castris ad Sant Nicolaum. 

 

27. 

MOL P 1314 No 33 217 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat Parancsolattya szerint 

Nagyságodnak im a’ Németeket föl küldöttem s a Passusokat is includaltam had legyen 

Secretarius Vramnál, hogy ha kérdés  lenne dolgokban, eszében juthasson Nagyságodnak. 

Azonban ha Nagyságodnak ugy fogh teczeni a’ De Eo Utrumot és az Inquisitiokat hogy 

nagy Sigmond is hamaréb procedalhasson a’ dologban ezen katonák el hozhattyák. 

Kivánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedues jó Egéssségben Datum Egerszegh die 

20. Xbris Anno 1689. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán Perpetuo in Német Uӱvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum et Confiniorum Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

Pincernarumque Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

In castris ad Sant Nicolaum positis. 

 

1690 

1. 

MOL P 1314 No 33 218 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 
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 Isten minden szerencsés jokkal áldgya meg Nagyságodat. Kőrmendrűl el jővén 

mindgyárt irtam az egész végekre az Nagyságod parancsolattya szerint, hogy az Vitézlő 

rendet az taborra kénszericsék, az ki engedetlenkednék vigyék kőtőzve Substitutus Uram 

kezéhez, migh Nagyságodat Isten oda viszi; az nyári Laystromokat is eleget ruminaltam 

hogy miképpen vihetnenk arra az numerusra az kit Nagyságod jelentett; de mivel az 

Légrádj, Szent Groti, Kőrmendi, es Nagyságod Udvari Serege Laystromi nálam 

nincsenek, nem tudtam fel vetni, hogy mellyik végházra mi esik, hanem ha Nagyságod 

maga fel vetteti ennékem effectuatiojat parancsollya hiven el járok benne, az minémű 

fizetést Nagyságod kezemhez adatott volt mind az quietántiákat mind az computust 

comportalván nem találkozot semmi difficultassal az kaporanki seregnek egy forintossal 

tőb talált esni az ‹…›tásban, mivel az Deákom vetkezet megh jó szivel helye‹…›, ha 

Nagyságod parancsollya az mi az végbéli fizetés sollicitására való tisztviselőt illeti 

alkalmatossabat nem tudok vagy szécsényi györgy uram, vagy anyos sigmond Uram, 

Nagy Sigmondra talám szűksége leszen Nagyságodnak az hadak Subsisten‹…›ájára, 

mindazonáltal az mint Nagyságod fogja parancsolni Szegén Német Christoph helyet mas 

emberűnk lehetne az ki continuálhatna oda fel az Sollicitatiot hasznossab volna s megis 

érdemlené jutalmát. Nagy alázatossan bocsánatot kérek Nagyságodtul, hogy estve bé nem 

mehettem Nagyságod parancsolattyára; mivel Fitos Márton Apjának fogadván az győplűs 

lovamat, eppen mikor az szállasom ajtaján be vittek volna be eset velem edgyűt az ajtón, 

jó hogy belől tőrtént sok ember nem látott, attul tartottam ha az setétben visznek be 

hamaréb el ejthetnek. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo egésségben. 

Datum Egerszeg Die 7 January 1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés nélkül. 

 

2. 

MOL P 1314 No 33 219 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Mégh a Táboron nem 

lévén Nagyságod, Gyenessi Gergely Hadnagy Vram nagy érzékenséggel irt, hogy 

szénából igen megh fogyatkoztak, azért a’ melly hegyháti Faluk az elsö föl vetés szerint 

megh nem vitték, irjak reájok. En nem tudván kik restallyanak, Szolga Biró Uramnak 
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irtam végette, s minemő válosztot adott, im Nagyságodnak alázatossan includaltam; 

Nemes Szala vármegyének pro 31 praesentis lészen lészen Gyűlése, tesznek ugy 

gondolom a’ széna állapattya éránt is Dispositiot. Kivánom tarcsa és éltesse Isten 

Nagyságodat Kedues jo Egésségben. Datum Egerszegh. dje 17. Januarӱ Anno 1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Valóban nagy jót tenne Nagyságod a’ szegény Vitézleö Rendel, ha a’ posztóhoz 

valami keués pénzt is szerezhetne onnan fellyül ruhájok megh csinaltatására. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

In castris ad Sant Nicolaum. 

 

3. 

MOL P 1314 No 33 220 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Hét ora után veszem 

alázatossan az Nagyságod levelét, im az papirost megh kűldőttem, hogy Nagyságod erre 

szándékozik venni uttyát hozza Isten jo egessegben Nagyságodat, s tartoztassa kedvetlen 

nyavalyáját is, az Comisarius Urakra leszen szorgalmatos vigyázásom s Nagyságodatis az 

mit értek azonnal tudositom. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jó 

egessegben. Egerszegh 30 Januarii 1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Domino Comiti Adamo de Battyán perpetuo in 

Nemet Ujvár, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium 

Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo 
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Generali Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

4. 

MOL P 1314 No 33 221 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerenchés jokkal áldgya megh Nagyságodat. A Posztót 

Commissarius Vraimék im megh küldötték Nagyságodnak. Szécsi szigetböl hoztak egy 

általagh borocskát Nagyságod számára, azt is im föl küldöttem. az mitt Nagyságod 

parancsolt hogy a’ Nemes Vármegyén véghez vigyek, jollehet nehéz nyavalyám miatt 

magam be nem vitethettem eö Nagyságok s eö kegyelmek közé magamat, mind az által 

hozzám hivatván Vice Ispány Uraimékat, s a’ Vármegyének az eleit, eleikben adtam s 

kértem hogy a’ Nagyságod Intentioját secundallyák. azonban itt nékünk Porkolábunk 

nincsen miuta az előbbeni szerencsétlenül járt s nem is hiszem hogy az itt a’ sok 

kárvalloott Emberek kőzőtt ez után megh maradhasson, leués fizetésével mitt csinállyunk? 

eddigh mind a’ Birók láttak a’ Tömlöczhez s a’ kapukhoz is, ők is neheztellik az ingyen 

való fáradságot: el várom végette a’ Nagyságod parancsolattyát. Kivánom tarcsa és éltesse 

Isten Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum Egerszegh dje 5. Februarii Anno 1690. 

 Nagyságod alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Hanem ha más alkalmas Embert keresűnk a’ Porkoláb helyett. a felöl a’ Kapossi 

Rácz Rab felől is mit parancsol Nagyságod, alázatossan el várom. 

 

Címzés: [Batthyány Ádámnak] 

Nem olvasható. 

 

5. 

MOL P 1314 No 33 222 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Im a’ Porkolábot 

Nagyságod parancsolattya szerint föl küldöttem, ennél alkalmatosb embert nem találok, 

nem is akarja más senki föl vállalni, mivel igen nagy continuitast kiván: Commissarius 
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Vramék ugy mondgyák hogy a’ porkolábságra valo fizetésnek felét Szalánczӱ Uram 

kezénel hadták, ugy hogy ha Nagyságod fogja parancsolni az elöbbeninek adattassék, felét 

pedigh ennek a’ részére ide adták nékem, ha Nagyságodnak ugy fog teczeni, megh adom 

néki. Azonban egy Erdeit löttek, im föl küldöttem Nagyságodnak, kölcse Nagyságod jo 

Egésséggel: Kivánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat szerencséssen. Datum 

Egerszegh dje 9 Februarii 1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés:  

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

6. 

MOL P 1314 No 33 223 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En az Executorokat 

Nagyságod parancsolattya szerint el küldöttem minden fele eleikben adván hogy ugy 

járjanak, valahogy magokra panaszt ne hozzanak. Az szekerek állapattyábanis az estue 

érkezék megh egyik zászló tartó, a’ Szalán s a’ Kerkán felöl való falukat mind megh járta, 

némellyek mentették magokat, s némellyek ayánlották hogy megh cselekszik: Madocsáni 

Vramnak  is (:a’ ki most itt vagyon nálom:) megh irtam , hogy ezéránt Gyülést eö 

kegyelmek ne várjanak, hanem hogy a’ Vitézleö Rend ki ne kéntelenittessék jöni, széna 

hordó szekerekböl succurrallyanak, hasonló képpen Nagy Sigmondnakis, hogy a’ 

Dominiumbéli Tiszteket Disponallya. Az mi pedigh a’ Subsistentiára való pénzt illeti, 

holnap Lővőn lészen Madocsáni vramnak Terminussa, onnan haza menvén kezemhez 

fogja küldeni, addig a’ mi még hátra vagyon benne, ki szedik, itt ugyan Gábor György 

vram processussábol már mind megh adták. Az Szent Balásӱ Praedikatort megh nem 

ragattathattam, Ober Vaӱda vramat küldöttem volt ki, s nem találta otthon, miuel hogy 

Lentiben vagyon, ha meg jön, lészen szorgalamtos gondom reá. Kivánom tarcsa és éltesse 

Isten Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh dje 14. Martӱ 1690. 
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 Nagyságod alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

7. 

MOL P 1314 No 33 224 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya meg Nagyságodat. Itt valo Tisztviselő és 

Tizedes Uraimék jővének hozám, jelentvén hogy nemellyek oly szerencsétlen idöben 

találták megh váltani másokat, hogy a’ fizetés vagy el mult, vagy el nem kezdődött, 

egynehány izben ott szolgálván semmi fizetést nem vettek azon instálnak Nagyságod előt 

alázatossan hogy ha az szolgálatok rendel járt, fizetésekis had dividáltassék két felé, 

Comisarius Uraimék opiniojais itt járt, az Mura mellékiek ugy hallom elis kővették, ittis 

Gyenesi Hadnagy Uram maga az töbinekis ha Nagyságod parancsol, ugy kell lenni. Az 

Vármegye pénzit mégh be nem hozák, itt volt maga Madochánӱ Uram nálam arra felelt 

hogy három negy nap alatt bé hozák, ugy vélem azert nem fogh késni, mihent érkeznek 

mindgyárt bé kűldőm Nagyságodnak. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat jó 

egésségben. Datum Egerszegh Die 21 Martӱ 1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Nem olvasható. 

 

Kívül korabeli más kézírással: 

Literae Missiles Anni 1689. 
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8. 

MOL P 1314 No 33 225 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossaggal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Tegnap két levelét 

vévén alázatossan Nagyságodnak edgyikét az szekerek végett hogy magam mennyek fel 

a’ hová ezen orában indulok, másikát az executiora küldendő nép felől, mivel magamnak 

fel kelletik mennem biztam Gyenesi Gergely Hadnagy Uramra és Ober Vaida Uramra, 

hogy mindgyárt kűldgyék el Tiszteket is rendeltem elejbek azokis ezennel megh indulnak, 

magamis a’ Vice Ispánoknak a’ Perceptoroknak utamban levén el nem mulatom a’ 

fejekben vernem hogy ne késsenek, Madochányi Uram ez ejel érkezék eő kegyelme a’ két 

hora valot megh hozta magával, hogy késett oka az hogy nem volt házánál eő kegyelme, 

az én kezemhez pedigh nem jőt volt megh eddig, mert én egy oráig sem tartoztattam 

volna, holnap azért magais eő kegyelme alá indul az Nagyságod szolgálattyára le viszi 

magával, mivel eő kegyelme maga megyen le, az száz negyven forintot ki vettem belőle, a 

Hegyhátra is szekerek véget még tegnap el kűldőttem. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jó egessegben. Datum Egerszegh Die 29 Martӱ Anno 1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Domino Comiti Adamo de Battyán perpetuo in 

Német Ujvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 

Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum et Confiniorum 

Supremo Generali et Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino mihi gratiosissimo. 

In Castris ad Sant Nicolaum. 

 

9. 

MOL P 1314 No 33 226 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak alázatossan szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Miuel tegnap 

Szombathelyen léuén valami Törvényekben Bácsmegyei Ferencz Vicekapitány vram 
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házánál  nem találtam volna eö kegyelmét, ma jöttem ide korán reggel, s megh jelentvén 

eö kegyelmének a szekerek végett való Nagyságod kivánságát, kész eö kegyelme mind eö 

Fölsége szolgálattyára, s mind Hazánk javára nézve azéránt cooperalni, de mint hogy 

vármegye Gyűlésse nélkül meg nem lehet, tegnap is irt eö kegyelme Groff Feö Ispány 

vramnak eö Nagyságának (:a’ ki most Keöszegen vagyon:) végett, s ma itt létemben 

ujobbanis tudosétotta eö Nagyságat. En azért végezvén eö kegyelmével, mindgyárt 

indulok Nemes Soprony Vármegye Vice Ispánnyához, s eö kegyelménekis a’ Nagyságod 

akarattyát megh mondom. Kévánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedves jo 

Egésségben. Datum Kis Unyom 30 Martii 1690. 

 Nagyságod alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Szintén hogy ezen Leuelemet irnám, hozák vice Ispány vramnak szolló leuelét 

Nagyságodnak ugyan a’ szekerek végett, kitt is includalva küldöttem eö kegyelme Feö 

Ispány vramnak eö Nagyságának. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque. Canisae oppositorum Supremo Generali et 

Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino 

Domino gratiosissimo. 

 

10. 

MOL P 1314 No 33 227 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes vramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En föl jövén ide 

Nagyságod parancsolattya szerint Vasvármegyeben mind Feö s mind Vice Ispány 

Vraimékkal szemben voltam, Soprony Vármegyei Vice Ispány vram házánál nem lévén a’ 

mint Groff Kérӱ Ferencz vramtól eö Nagyságatul értettem, bizonyos Emberemet 

küldöttem levelemmel eö kegyelméhez, miuel emlétett Kérӱ vram azt is mondotta hogy 

Nemes Soprony vármegyeben eppen Gyülés lévén lett valami rendelés a’ szekerek végett, 

itt is Groff Feö Ispány vram Gyulés nélkül magatol nem mer azon dologban bocsatkozni, 

hanem hetfön őszve gyülvén a’ Nemes vármegye fognak végezni felőle, melly Gyűlésen 
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hogy én is jelen legyek, igen kért eö Nagysága, akkor Soprony Vármegyei Vice Ispány 

vram is itt lészen, valamitt efficialhatok a Nagyságod parancsolattyában, el nem mulatom, 

ugy látom hogy itt való Feö Ispány vram [--] hogy  Nagyságod magát levele által nem 

requiralta, én ugyan meg mondottam, hogy én általam igen is; ha Nemes Soprony 

Vármegye végezése elöb kezemhez jön, mindgyárt kültész küldöm Nagyságodnak. 

Kivánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Sabariae dje 

31. Martӱ 1690. 

 Nagyságod alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

In castris ad Sant Nicolaum. 

 

11. 

MOL P 1314 No 33 228 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Megh irtam tegnap 

elöttis levelemben Nagyságodnak, hogy minémő válosztot fogh Nemes Soprony 

Vármegyei Vice Ispány Vram adni, Nagyságodnak megh küldöm, a’ mint hogy im 

includalva küldöttem: holnap magamis szemben leszek eö kegyelmével. Mire resolvallyák 

továb magokat, alázatossan tudosétani Nagyságodat el nem mulatom. Kivánom tarcsa és 

éltesse Isten Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Sabariae dje 2. Aprilis Anno 

1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque. Canisae oppositorum Supremo Generali et 
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Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino 

Domino gratiosissimo. 

In castris ad Sant Nicolaum. 

 

12. 

MOL P 1314 No 33 229 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ayánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En idején föl menvén 

mind Feö s mind Vice Ispány vraimékkal szemben voltam Nemes vasvármegyében, s 

delegálvan a’ Nagyságod Parancsolattyát valami motivumokat föl találhattam mind 

proponaltam, hogy a’ Nagyságodtul fől vetett szekereket hová hamaréb admaturallyák, de 

mind Groff Kérӱ Ferencz vram eö Nagysága, s mind Bácsmegyei Ferencz Vice Ispány 

vram csak azt találták, hogy magoktól vármegye Gyűlésse nélkül nem cselekedhetnek 

semmit, hanem az el mult hétfőre terminaltatott azonkivül is Gyűlés, várjam megh azt, s 

proponallyam a’ Nemes vármegye előtt is; azt azért meg várván Békásy Miklós és 

Francsics Sigmond vraimékkal együtt ott is hasonlóképpen a’ Nagyságod parancsolattyát 

megh mondottam, de azok egy általan véggel tőbre nem léptek, hanem Rábán föllyül száz 

szekeret, s Rábán alól is százat, a’ kiket Nagyságod maga haitatott. Soprony vármegyei 

vice Ispány vram pedigh csak azzal mentette magát, hogy Méltoságos palatinus Urunknak 

eö Herczegségének megh irta s még eddigh váloszsza nem jőtt, mihelyt meg érkezik a’ 

váloszt, meg fogja irnya, ugy hogy Nagyságodnak tudtára adhassam. Nemes 

Vasvármegyébéli szekerek végett pedig ollyan rendelést tettek hogy csőtörtökre ugy mint 

holnapra Sálhoz gyülekezzenek, s onnan Pénteken meg indulván eddigh el jöjjenek, 

gondolnám szombatra oda érnek ha valami modval a’ Szalán által hozhattyuk őket. Mikor 

el mentem is meg hattam, s most is ezennel ki küldöm Hadnagy vramat, hogy az 

Andráshidai hidat reparallyak, mert az itt valón lehetetlen hogy által jőhessenek, a’ magam 

lovai is mind el döledeztek a sárban. A Törpét mihelyt legh elsö szekér megjön, el 

küldöm. Kivánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum 

Egerszegh die 5. Aprilis Anno 1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Perceptor vraimékat a’ Bloquadára való pénz végett serio admonealtunk, az Executio 

is mozdéttya, alkalmasént vittek csak ott létemben is bé, mentették ugyan Perceptor 
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vraimék azzal magokat, hogy az Urak Joszágiban volnának a’ Restantiák, de ugy 

gondolom, már ott sem késnek vele, kétt három nap alatt bé viszik. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

13. 

MOL P 1314 No 33 230  

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos Szolgálatomat. 

 Isten minden szerenchés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Sárkány Gábor vram a’ 

kӱs oda föl volt az Executioval a’ Bloquadára való pénz ki szedése végett, megh érkezék, 

s beszéllé hogy pro Januario és Februario már alkalmasént bé vitték Perceptor vraimék 

kezében, s pro Martio is kezdik vinni. Nem kétlem azokáért már gondott fog reá viselni 

Békássy Miklós vram. Kivánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedues jo 

Egésségben. Datum Egerszegh dje 5. Aprilis 1690. 

 Nagyságod alázatos Szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum Confiniorumque Canisae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo, 

nec non Pincaernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino 

gratiosissimo. 

 

14. 

MOL P 1314 No 33 231 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 



267 
 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Megh érkezék a’ 

tizedes kit az szekerek hajtására kűldőttem volt, beszélli hogy az hegyháti falukat mind 

megh járván legh első Parancsolattyára Nagyságodnak mind ugy keszűltek volt minden 

gazda ember a mint bé foghasson, de az után a’ Vármegye parancsolattyábul Birák Uraim 

más rendelést tettek, és az szerint készűlvén elis mentek, már mást nem cselekedhetnek, 

nemis cselekesznek valahová teszi  Nagyságod őket. Akartam Nagyságodnak alázatossan 

tudtára adnom tegnap este késűn vévén az Nagyságod parancsolattyát mindgyárt minden 

felé el kűldőztem a’ végekre hogy a’ taborra siessen mind lovas gyalog, az itt valokis 

korán regvel meg ‹in›dulnak, ma akartam ugyan ki kűldeni őket készenis voltak de 

kőnyőrgőttek ha késések lészen abrakjokbul s magok élésebűlis megh fogyatkoznak honap 

korán regvel indulván jokor réá érnek. Kivánom Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat 

kedves jó egésségben. Datum Egerszegh  8. Aprilis 1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Domino Comiti Adamo de Battyán, perpetuo in 

Nemet Ujvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 

Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum et Confiniorum 

Canisae oppositorum Supremo Generali Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium per 

Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

In Castris ad Sant Nicolaum. 

 

15. 

MOL P1314 No 33 232 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatosságal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokal áldgya megh Nagyságodat. Czájbort Uram alá jüven 

Bécsbül jelenté, hogy olyan parancsolattya vagyon hogy ezeket a’ lővő szerszámokat 

megint alá vigye Kanisára a’ kiket Nagyságod onnan fel hozni parancsolt, én megh 

mondottam eő kegyelmenek hogy nekem nincsen semi ellenemre, mert itt azonkivűlis 

fedél alatt nincsenek, de Nagyságod hire nélkűl én megh nem merem probálni hogy le 

küldgyem, azért el várom alázatossan az Nagyságod parancsolattyát. Az Kanisára rendelt 

katonaságh vegettis Nagyságod énnékem nem parancsolt semit, mar az itt valok ki 

szolgálták idejeket, most Nemphtiben, Szigetben és Lindvára irtam, Lővőn, Egervárat, 



268 
 

Kemenden, Pölöskén kevés, avagy csak nem semi katonasagh nincs, Szalavarat, Szent 

Győr varat az szerint igen nagy szolgálat vagyon pedigh rajtok, el nem győzik ha 

Nagyságod valami más orvosságot nem talál nekik, mert Budáigh, Szigetigh, Pécsigh valo 

utyokis vagyon gyakorta. Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jó 

egessegben. Datum Egerszegh Die 6. Junӱ 1690. 

 Nagysgodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Domino Comiti Adamo de Battyán, perpetuo in 

Német Vjvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 

Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Praesidӱque 

Canisiensis et Confiniorum annexorum, Supremo Generali, Capitaneo nec non 

Princernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

Melléklet: 

 Szalavar megyébűl megh semit sem hoztak az én kezemhez az husra valo pénzbűl 

mivel Nagy Sigmond Bécsbe ment, Madocsányi Uram pedigh megh az Dunán tul megh 

nem jűt, ha megh jűnek, s kezemhez hozák, mindgyart fel kűldem Nagyságodnak. 

Vasvármegyében ki ment volt az executio, ugy gondolom hogy fel vitték. Az Taraczkokat 

ittis fel vonattathatni a’ Bástyákra ha Nagyságod ugy parancsollya. 

 

16. 

MOL P 1314 No 33 233 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokal áldgya megh Nagyságodat. Az Nagyságod két 

rendbéli levelét Bagodi puszta majoromban ki rugazkodván András hidánál alázatossan 

vettem, az egyiket melyben valami őlyvők és karvalyok felől parancsol Nagyságod, mégh 

az idén egyet sem láttam, el irtam ugyan egyhehány felé, hogy ha hoznak Nagyságodnak 

őrőmőst kedveskedem véle; Másikát melyben a’ Vármegyerűl az Vitézlő rendnek járando 

pénz véget parancsol Nagyságod, megh egyik Vice Ispán sem jűt megh, mindazon által én 

el kűldők Perceptor Uraimekhoz, s ha kezemhez hozák mindgyárt Nagyságodnak fel 

kűldőm. Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat jó egességben. Datum Egerszegh Die 20 Juny. 

1690. 
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 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Szinten hogy ezen levelemet irnám hozák hirét hogy tegnap előt megh jűt 

Madocsány Uram, mindgyárt bizonyos ember által el kűldőm eő kegyelmének a’ 

Nagyságod levelét. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino, Domino Comiti Adamo de Battyán, perpetuo in 

Német Ujvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 

Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, et Praesidӱque 

Canisiensis et annexorum, Supremo Generali Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium 

per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

17. 

MOL P 1314 No 33 234 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázasosságal szolgálok. 

Isten minden szerencsés jokal algya megh Nagyságodat. Az Nagyságod parancsolattyát az 

Taraczkok allapattya végett alázatossan vettem, én fel hozattam Kanisárul edigis fel 

kűldőttem volna de sem az Czajgbort, sem egy pattyantusis ithon nem levén nem tudtam 

melyik s hány légyen az Nagyságode, ők ugy mondották hogy kettő, ha Szent Grothra 

vitték volna az harmadikat, ha Nagyságod a’ maga pattyantusat alá fogja kűldeni igen jól 

esik, megh fogja ismérni az fierspangbul nem leszen semi fogyatkozás. Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat szerencsés jó egéssegben. Datum Egerszegh. Die 30. Junӱ  Anno 

1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferecz. Manu propria. 

 

P. S. E jővő Péntekre ugy mint mához egy hétre Tapolczára hivott Veszpremi Pűspők 

Uram eő kegyelme kérem alázatossan Nagyságodat hogy adgyon engedelmet. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino, Domino Comiti Adamo de Battyán, perpetuo in 

Nemeth Vjvar, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 

Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Praesidӱque 
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Canisiensis et annexorum Supremo Generali, Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium 

per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino mihi gratiosissimo. 

Körmend 

 

18. 

MOL P 1314 No 33 235 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossaggal szolgalok. 

 Isten minden szerencsés jokkal aldgya megh Nagyságodat. Vjobanis akaram 

Nagyságodat alázatossan megh találnom ezek a’ nyavalyás Lővőiek tűz miatt valo 

szerencsétlensegek miatt nagy visza vonásban vadnak, ugy hogy rövid nap ember halális 

kővetkezhetik miatta, már inquisitiotis peragaltattam, ha Nagyságodnak ellenére nem 

lenne Augustusnak 21 napjára termináltam itten tőrvény széket. azok kőzőt valo 

controversiais revidealtathatnék, két halálra valo rabis vagyon itt egyik férfi másik 

Aszony, más sok aprolékos controversiákis, had szakadna végek, el várom alázatossan a’ 

Nagyságod valaszat, két taraczkjais vagyon itten Nagyságodnak, a’ mint megh irtam, 

mind várám a’ Nagyságod pattyantussat eddig fől kűldőttem volna, ha várjame továbis 

vagy fől kűlgyem, a’ főrspangok keszen tartatnak. Kivánom Isten tarcsa és éltesse 

Nagyságodat kedves jó egessegben. Datum Egerszegh. Die 30 Julӱ Anno 1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Széchy Szigeti katona Mihálynak már a’ Nagyságod hadi székin a’ táborban megh 

volt tőrvénnye, itt nyomorogh régtűl fogva nyavalyás mit parancsol Nagyságod felöle a’ 

tévő leszek. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimi Domino, Domino Comiti Adamo de Battyán, perpetuo in 

Nemet Vjvar, Sacri Romani Imperii Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 

Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Praesidӱque 

Canisiensis et annexorum Supremo Generali Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium 

per Hungariam Magistro etcetera. Domino, Domino mihi gratiosissimo. 

Rohoncz. 
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19. 

MOL P 1314 No 33 236 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatosságal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Tegnap előt vettem 

Nagyságod levelét includált Szabo Mihály supplicátiojával edgyűt alázatossan, mellyre 

hogy későben adok informátiot Nagyságodnak volta képen végére akartam maga társaitúl 

menni; mivel aztis mint a’ tőbit sinistre irja Nagyságodnak hogy énnekem negyven 

harmadfél forintot fizetett, hanem kérem alázatossan Nagyságodat egy secretariussaval 

méltoztassék ezen includált Galambos Balint supplicatioját megh olvastatván mint volt a’ 

dologh megh érteni belőle, a’ mint pedigh fizettek ugy mint mindnyájan tizenőtt tallért 

nem ennékem hanem az egyházra Ober vajda lévén Egyház Attya kezében adták, kit hová 

erogalt akkorbéli Plebánustul quietántiájais vagyon rola, azon kivűl a’ tőmlőcz váltságot, 

ennekem birságot egy fillért sem adtak ugyan csudalkoztamis magamban mert inkáb más 

bűntetést, hogy sem birságot szoktam el kővetni az ollyan dolgokban, noha nagyobat 

érdemlettek volna, ketten tizedesek lévén, elsőben hir nélkűl, masodszor más ember 

joszágára hatalmasul, harmadszor violatio sacramenti matrimonialis per raptum (:a’ kiért 

is adták az tizenőtt tallert:) mivel a’ Szent Székre akarták citálni őket, mind ezeken rajta 

maradtak volna, aztis irja emlitett Szabo Mihály hogy ide hozták eskűttetni, ne hidgye 

Nagyságod, mert falukon hordozták szellyel sohun megh nem merték esküdtetni ugy 

osztán kavarodtak bé, már a panaszban előttők járt. Kérem azért alázatossan Nagyságodat 

a’ mint a’ tőb revisiokat hadgya helyben eztis, adván szegén legénnek tőrvén székben 

autenticált suplicatioját. Az executio halladhat az táborozás után ha Nagyságodnak ugy 

teczik. Im mit irjon Nagy Sigmondis Nagyságodnak alázatossan includáltam, a’ mint 

magamis jelentettem volt alázatossan, annyi tisztekkel meczűnk ha nem lészen alatta 

valója, ha pedigh el készűl élését inét miképen tudgya visza hozni, ha nem lesz kit 

commendérozni, ha Nagyságodnak ugy teczenek, én megh irom minden végházakba hogy 

adgyák tudtomra mennél hamaráb effective mennyi lovas menyi gyalogh telhtik ki a’ 

végházbul a’ ki a’ taborra mehessen, azoknak számát computálván ahoz képest 

rendelhetne Nagyságod tisztviselőket. Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat kedves jó 

egessegben. Datum Egerszegh Dje 3. 7bris. Anno 1690 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino, Domino Comiti Adamo de Battyán, perpetuo in 

Nemeth Uyvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 

Consiliario, Camerario Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum et Confiniorum Canisianorum Supremo Generali Capitaneo 

etcetera. Domino, Domino mihi gratiosissimo. 

Körmend. 

 

20. 

MOL P 1314 No 33 237 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Parancsolta vala 

Nagyságod, hogy a Kanisaӱ Proviant Commissarius nevéröl tudosécsam Nagyságodat. A 

kereszt nevének végére nem mehetek, de ugyan azon Hessen, a’ ki a Bloquadában volt 

Nagyságtokkal, ha irnya fogh Nagyságod néki, Titulus nélkül küldheti a levelet, én el 

küldöm Kanisára, s ottan reá iratom, mind azon által nem hiszem hogy valamellyik 

secretariussa Nagyságodnak ne tudná a nevet. Azonban Szechéni György Uram állapattya 

végett kétt rendbéli levelét vettem Nagyságodnak, egyikét in specie oda küldőttem eö 

Kegyelmének, kire minémö válosztot adott, im Nagyságodnak includaltam; a’ másikat 

pedigh ide jővén ma eö Kegyelme Isteni szolgálatra; kemény intéssel megh olvastam 

elötte. Gondolom, azért hogy alkalmaztatni fogja a’ Nagyságod parancsolatihoz magát. Az 

Szent Györgyváriaknak is megh irtam, hogy afféle alkalmatlanságoknak békét hadgyanak, 

hanem a’ mint illik képes szerint cselekedgyenek. Minémö hireknek Extractussát 

kűldőtték Horváth országh felöl, im azt is Nagyságodnak alázatossan includaltam. 

Kivánom in reliquo tartcsa és éltesse Isten Nagyságodat Kedves jo Egésségben. Datum 

Egerszegh dje 8. 7bris 1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro, Partium Regni Hungariae Cis 
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Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum Supremo Generali et Capitaneo etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

Melléklet: 

Extarctus: Mink mégh itt vagyunk Sirmában, a’ holot kőrűl s belől lévő városokban és 

falukban 4-5 mérföldnire hozzánk formális pestis grassál, a’ mely már jo idővel ez előtt 

Czareuo felől Tőrők Országhbul jűt ki. Az Tőrők bizonyossan 8 nappal ez előt a’ kinek 

lehet jo fegyveres népe 40000. azon kivűl pedig fegyvertelen és véretlen 80000. Vidint a’ 

Duna mellet és Nissát, ki Landor fehér varhoz 7 napi járo főld, megh szállota; adgya Isten, 

hogy oly hamar megh ne vehesse, mert másként bizony minkis futva megyűnk visza. 

Vrodnál is a’ napokban probálta a’ Tőrők az gázzlást az Száván, a’ hol nemellek kőzűlők 

általis jőttek kőnnyen, és visza menvén, az után mi jót ad Isten belőle eő Szent Főlséghe 

hatalmában vagyon. Itt minden nap nagy zápor esők vadnak, de semi kárt nem tehet, mert 

egyéb nincsen a’ szántalan sok Tőrők buzánal el űltetve, adná Isten hogy Septemberben az 

Tőrők taborra ollyan hideg eső jűnő, a’ ki szándékában épen megh gátolna. Datum 

Nemczӱ die 20 Augusti 1690. 

 

21. 

MOL P 1314 No 33 238 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. tegnapi Leuelemben el 

felejtettem Nagyságodtul megh kérdeni, hogy ha Commissarius Uraimék el érkeznek, erre 

vesziké uttyokat, avagy hogy Legrád felé mennek edgyütt Nagyságoddal. El várom azért 

alázatossan ezeránt a’ Nagyságod tudosétását ha szükségessé eö Kegyelmeket itten megh 

várnunk, avagy hogy csak ki szállyunk az hagyott helyre. Az mi pedigh Boso Mihály 

Széchi Szigeti Vaӱda állapattyát illeti, ha ugy vagyon hogy a nyavaly bántya, való dolog 

Nagysághos Uram, hogy inkáb akadályt tenne a’ Táboron, hogy sem mint hasznot, de 

miuel a’ Lővőӱ Vaӱda megh holt, Lentiben csak egy vagyon, Szent Gróton Pátyi András 

őreg Ember, másrul nem gondolkodhatom, hanem ha a’ Pölöskeӱ Vaӱdát Mazalin 

Györgyőtt (: mint hogy a’ Pölöskeiek egyébarántis mind el szélledtek:) elegendönek itéli 

Nagyságod lenni; irást is tud, s bátorsága is vagyon, azonkivül iffiu Ember is, affelöl egy 

Comagnianak gondgyát viselhetné. Kivánom in reliquo tarcsa és éltesse Isten 

Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh. dje 10. 7bris 1690. 
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 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum 

Supremo Generali et Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Körmend. 

 

22. 

MOL P 1314 No 33 239 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak aӱánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Nagyságod Méltoságos 

Leuelét Ménes pásztora feleségének includalt supplicatiojával edgyütt alázatossan vettem. 

Bocsánatot kérek hogy országos gondgyai közőtt kelletik Nagyságodat busétanom, de 

hogy Informatiot vehessen Nagyságod, akartam megh irnom, miben légyen azon Németh 

István neuő Legénynek dolga: Jollehet tempestine certificaltatott a’ Laesa Pars mind azon 

által elegendö bizonyságot nem hozott ellene, s arra nézue minémö Deliberatioja lett, 

Nagyságod az Inclusabol megh érti. En azért gondolván hogy ki tudgya mikor 

szolgáltatnak másodszor Törvények, most pedigh ki kelletvén a’ Vitézlö Rendet szállétani, 

szükséges az Ember, ki bocsáttattam a’ Deliberatio szerint jo kezességen, a’ mint az 

includalt Kezes Leuél Pariabol Nagyságod megh láthattya. Ha az alatt míg Törvények 

lesznek, erösseb bizonyságokat szedhetünk ellene, szabadok lesznek vele, hogy rajta való 

kereseteket, továb is prosequallyák, noha ez már is hozott maga ártatlanságára némely 

bizonyságokat. Ezt ugyan én magamis meg mondottam nékik, mind azon által ha ezen 

Leuelemet együtt az Inclusaval oda kűldi Nagyságod Szent Grotra, nem árt, had ércsék 

meg voltaképpen miben leszen az állapot. Kivánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat 

kedues jo Egésségben. Datum Egerszegh. dje 15. Septemberis 1690. 

 Nagyságod alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 
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P. S. Tegnap meghirtam vala Nagyságodnak, hogy az itt való Rabok föl törvén a’ 

Tömlöczöt el szaladtak, már azt a’ Török Gyurkót a’ ki a’ Kanisaiak instantiajára 

fogattatott megh, visza hozták, a’ többinekis utánna vadnak, talán azokis kézre kerülnek. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum 

Supremo Generali et Capitaneo nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Kőrmend. 

 

23. 

MOL P 1314 No 33 240 

  

 Mint Kegyelmes Uramnak aӱánlom Nagyságodnak alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Vévén a’ Nagyságod 

parancsolattyát hogy a’ Vitézlö Rendel ujob tudosétásáigh Nagyságodnak megh 

tartozkodgyam, mindgyárt megirtam mind a Szala s mind a Mura melléki Végházokban, 

sött Muraközben is, hogy addigh migh ujob parancsolattyát nem veszem Nagyságodnak, 

maradgyanak helyben; azonban a’ Mura mellekiek minek előtte ada érkezett volna 

Leuelem hozzájok már megh indulván az hagyott helyre mentek, s mitt irjanak onnan, im 

Nagyságodnak alazatossan includaltam, mitt parancsol Nagyságod felölek, ott 

várakozzanaké, avagy hogy Végházaikban viszha mennyenek, elvárom alázatossan a’ 

Nagyságod tudosétását. Kivánom in reliquo tarcsa és étesse Isten Nagyságodat kedues jo 

Egésségben. Datum Egerszegh. dje 15. 7bris. Anno 1690 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Megh hadtam nékik hogy a’ migh Nagyságod parancsolattyát nem vészem, addigh 

maradgyanak ottan. Kirem azonban alázatossan Nagyságodat, hogy ha ott kelletik 

várakozni nékik, méltoztassék Proviontyok felől dispositiot tenni. 

 

Címzés: 
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Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱár, 

Sacri Romani Imperӱ Principi, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum 

Supremo Generali et Capitaneo nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Kőrmend. Cito Cito Cito Citissime. 

 

Melléklet: 

 Ayánlyunk Nagyságodnak alazatos szolgalatunkat. 

 Isten minden szerencsés sok jokkal Nagysagodat ahogyan [--] 

 Akarank Nagyságodnak értésére Adnunk, mivel mar egy heti vagyon, hogy az 

végházbul kijűttűnk, a mi kevés elésűnk volt, az imár romlot az uton elis kőlőt hadnunk, 

nem  hozhatak az marhak. Tovabra Nagyságod tudositson mihez alkalmaztassunk 

magonkat, mivel a’ mi keves embereink vagyon azokat sem tarhattyunk meg, az it valo 

falubelieknek is ne talan alkalmatlansagukra kővetkeznék, Szechi Szigetiek, Szalvariak is 

it vannak, Aztis értettűnk hogy Nagyságod Egerszegi Tar szekerek ala valo marhakat mind 

visza adatta volna. El varjunk ezérant az Nagyságod parancsolattyat. Ezell Isten eltesse 

Nagyságodat jo Egessegben. Datum Uiudvar die 15. 7bris 1690. 

 Nagyságodnak Alazatos szolgai Lengyel Ferencz Baboczai Pal. Manu propria. 

 

Címzés: 

Spectabili ac Magnifico Domino Francisco Nagy L: B: de Győngyős Sacrae Caesareae 

Regiaeque Maiestatis presidiorum Kanisa annexorum Vice Generali et presidii Egerszeg 

Supremo Capitaneo etcetera. Domino Domino nobis gratiosissimo. 

Cito Cito Citissime. 

 

24. 

MOL P 1314 No 33 241 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak aӱánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Tegnap későn estue 

küldöttem Nagyságodnak Leuelemet, hogy a Muramelléki Végházbéliek már egy hettül 

fogvást ott vannak Uӱudvarnál, parancsollyae Nagyságod hogy tovabis várakozzanak, 

avagy hogy viszha mehetnek, nem vettem mind eddighis a’ Nagyságod váloszszát. En 
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ugyan megh hattam nékik, hogy a’ Nagyságod parancsolattyáigh el ne mennyenek onnan, 

de reá feleltem hogy ma tudosetom öket. Nagyságodat azokáért alázatossan kérem 

méltoztassék ezen szolgám által tudosétani, ha mente kezéhez leuelem, avagy hogy nem, s 

egyszer s mind az emlétett Muramellékiek végett is parancsollyon Nagyságod mi téuő 

legyek, mert ha egyszer el oszolnak, az után nehezebben veszszük öszue. Kivánom in 

reliquo tarcsa és eltesse Isten Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum Egerszegh dje 

16. Septemberis 1690. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Mas követet nem kaphattam, hanem szolgámat kellett küldenem. Hogy én a’ 

marhákat viszha bocsátottam, arra nézue cselekedtem, hogy miuel Nagyságod azt 

parancsolta, hogy minek előtte megh indullyunk, szemben akar velem lenni Lövön, 

gondoltam azt, hogy migh en onnan viszha jövök, addigh bé hozhattyák, s készen lévén 

másképpen mind szekerekböl, mind egyeb szükséges állopotokbul mindgyárt indulhatunk. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Principi, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum 

Supremo Generali et Capitaneo nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Körmend. Cito Cito Cito Citissime. 

 

25. 

MOL P 1314 No 33 242 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak aӱánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Küldöttem az estue 

későn is ujob leuelemet Nagyságodnak, bocsánatot várok alázatossan, hogy ennyit kell 

Nagyságodat busétanom, de nékem is szüntelen jön s megyen a’ leuél azoktul 

azUӱudvarnál leuö Mura mellékiektül; Im meghint most reggel minemö leueleket vettem, 

Nagyságodnak alázatossan includaltam, azoknak ugy látom, nem lehet várakozniok ha 

szintén akarnának is. Kivánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedues jo Egésségben. 

Datum Egerszegh dje 17. Septemberis Anno. 1690. 
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 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum 

Supremo Generali et Capitaneo nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Kőrmend. Cito Cito Cito Citissime. 

 

26. 

MOL P 1314 No 33 243 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Vramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jókkal áldgya megh Nagyságodat. Vévén alázatossan a’ 

Nagyságod Méltoságos Leuelét, mind itten megh hattam a’ Vitézlö rendnek s mind a’ 

Végekre elirtam minden felé hogy Nagyságod parancsolattya szerint készen legyenek. 

Azonban ne artana talán, ha Kapornaki Kapitány Uramnak, miuel én eö kegyelmével 

isméretlen vagyok, megh irná Nagyságod, hogy Commissarius Uraiméknak praesentálná 

eö kegyelme magát. Kivánom tartcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedues jó Egésségben. 

Datum Egerszegh. dje 7. Octobris Anno. 1690. 

Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum 

Supremo Generali et Capitaneo nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Rohoncz. 
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27. 

MOL P 1314 No 33 244 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Vramnak aӱánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Én az itt valókkal ezen 

orában indulok, s tudom a’ töb végbéliek is megh lévén nékik parancsolva, a’ téuők 

lesznek. Nagyságodat alázatossan kérem, siettesse Eszterházӱ Gáspár Vramat alá jönni. 

Kivánom in reliquo tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedues jó Egésségben. Datum 

Egerszegh dje 22. octobris 1690. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum 

Supremo Generali et Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Cito Cito Cito Citissime 

 

A levél külsején nem olvasható írás korabeli kézírással. 

 

28. 

MOL P 1314 No 33 245 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak aӱánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Mitt irjon Kanisaӱ 

Czaigbort Uram, im Nagyságodnak in specie megh küldöttem; alázatossan kérem 

Nagyságodat, méltoztassék efficialni, hogy a’ Végek por és golyók nélkül ne legyenek, én 

irtam volt eö kegyelmének, mivel onnan függenek a’ töb Pattantyusok, hogy 

szükségképpen a’ Végházokat annélkül nem kell hadni. Kivánom tarcsa és éltesse Isten 

Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Lenthi. 7. Novemberis 1690. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisianorum 

Supremo Generali et Capitaneo nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

29. 

MOL P 1314 No 33 246 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Nagyságod Méltoságos 

Leuelét szintén a’ Gyülésben lévén alázatossan vettem, s mitt parancsollyon Nagyságod 

megh értettem. Megh vagyon már minden felé hagyva, hogy ha valami vadnak hirét 

tehetik, bé hozzák számamra; ha azért valamit szerezhetek el nem mulatom hogy 

Nagyságodnak ne kedveskedgyem. Kivánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedves 

jo Egésségben. Datum Simegh dje 21 Xbris 1690. 

 Nagyságod alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés:  

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum 

Supremo Generali et Capitaneo, nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Rohoncz. 

 

1691 

1. 

MOL P 1314 No 33 247  

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal álgia meg Nagyságodat. Széles János oda alá livin 

a’ Száva mellé, jelenté hogy Szirczet és Pakarczat a Raczok fől adták, a’ benne livő keves 
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Magyarságot fegyverestűl ki bocsátottak, s Commendant a’ Nagyságod rabja fele Tűrkis 

nevő marat Szirczben, az mondotta Bertalan Jánosnak, hogy a’ Bosznaj Basa két vagy 

három ezeredmagával ott liven, addig el nem oszol, míg Veroviticzát meg nem probállya 

azulta semit nem hallanj felőlők. Azomban akarám alázatossan meg irnom Nagyságodnak 

(:s talam alkalmatlan is vagiok levelemmel:) a vigbeliek kik Eszek taján voltak Taborban 

igen el oszoltak már, onnand alol pedig semmi levelem jön felőlők, mivel pedig sokan 

jottek el, mind meg nem űlethetnj, hanem ha Nagyságodnak ugy teczik, a’ hova valok el 

jőttek, s egissigessek, menyenek visza. El várom alázatossan Nagyságod ezeránt valo 

valoszát. Kivanván Isten sok Esztendeig éltesse Nagyságodat kedves jo egissigben. Datum 

Egerszeg dje 20 Januarӱ 1691. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Szintin hogy ezen levelemet irnám hozák Gyenesij Uram levelit, mellyet 

Nagyságodnak includálva kűldőttem, el várom továbis a’ Nagyságod méltosagos 

parancsolattyát. 

 

Címzés:  

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Batthyán, perpetuo in Nemet Uyvár, 

Sacri Romanj Imperii Equiti, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, 

Camerario, Partium Regni Hungariae cis Danubianarum et Confiniorum Canisianarum 

Supremo Generali Capitaneo, Pincaernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. 

Domino Domino gratiosissimo. 

 

2. 

MOL P 1314 No 33 248  

 

 Ajanlom szolgalatomat Kegyelmednek. 

 Isten minden szerentsés jokkal aldgya meg Kegyelmedet. Mivel ez jővő heten a 

Vegbéli fiezetést okvetetlen alá hozzák, akartam Kegyelmednek tudtára adnom, hogy az 

fizetett nepet olly készen tartsa, hogy mihent masik levelemet veszi , mindgyarast meg 

mustralhassak, az szabad Legenyek kőzűl az kik be nem akariak magokat iratni, 

Kegyelmed küldgye irva hozzam a neveket, hogy sietve fől küldhessem Feő Generalis 

Uram eő Nagysaganak mert okvetetlen az Taborra el kol menniek, jobb azert az fizetest 
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fől venni nekik, mivel nyolcz hóra fognak fizetni nekik, hogy sem az [--] ki penzert 

szolgalni. Isten tartsa es eltesse Kegyelmedet jó egessegben. 

 Datum Egerszeg 3 Majӱ 1691 

 Kegyelmednek szeretettel szolgal Nagy Ferencz. 

 

Címzés: 

Generoso Domino Francisco Drivoderitz Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Presidӱ 

Szent Groth Capitaneo etcetera. Domino et Amico mihi obligatissimo. 

Szent Groth 

 

3. 

MOL P 1314 No 33 249  

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En a’ Nagyságod 

parancsolattya szerint való Leueleket az ki szállás végett el kűldöztem a’ Végekre minden 

felé, s szekerek is honnan lehessen, im vékony itéletem szerint föl tettem, ha ugy teczik 

azért Nagyságodnak, ezekre a Districtusokra kűldgyön a’ Végeknek Patenseket, én ugyan 

serio megh fogom Tisztuiselö Uraiméknak parancsolni, hogy igen kimelve bánnyanak a’ 

szegénységgel, és alattok valói panaszra okot ne adgyanak, mert jövendöben is számot 

adnak róla. Azonban az Companiak csinálása felöl miképpen gondolkodik Nagyságod, és 

mennyi Tisztet s kiket, azonkivül mellyik Végházbul mennyi Vitezlö Rendet akar 

Nagyságod magával el vinni, kérem alázatossan, méltoztassék tudosétani felőle, had 

tudgyanak azok is idején hozzá készülni. Kivánom in reliquo tarcsa és éltesse Isten 

Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum Egerszegh die 21. Maӱ Anno 1691. 

 Nagyságod alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenenti Generali Campi Mareschalco, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum Confiniorumque Canisianorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario et 

Pincaernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Rohoncz. 
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Melléklet: 

Szent Györgyvárhoz való 

Gratuitus Labor. 

Fölseö és Alsó Páhok 

Szent László 

Magyarad 

Sennye 

Lábod 

Korpád 

Marczali 

Gadány 

Segesd várossa 

Somogyvár 

Köröshegy 

Az következendök is Szent Györgyvárhoz 

valók, de pro hic et nunc Kaposhoz 

applical- 

hatni a’ mostani Campaniaban. 

Bagod 

Kozma 

Mesztregnye 

Bölök 

Látrány 

Gyugy 

Déd 

Szakácsi 

Merkei 

Bajom. Azonkivül mégh ott Kapos körül 

elég falu vagyon. 

 

 

Kapos és Koppány Tartománya Szent Grothoz applicaltatott volt, most ha a’ Kapos 

kőrnyéke kétt felé applicaltatik, Koppánybul ki telnék ugyan Szent Grótiaknak, de az 

Palatinus Uram Joszága nagy részt, s talám mind is, szerencse ha akadállyok nem lesz, 

hanem Dombó, Dobrakeszi, Sásd, Nádasd Tartománnyi alkalmaztathatnak a’ mostani 

Campaniaban oda, mert másképpen azok az apró helyek mind praesidialva vannak, de 

hiszem ök nem visznek most szekereket a’ Táborra. 

Lenti, Lendvai, Szechi Szigethi Dominiumok meg kötötték magokat vévén a’ Méltoságos 

Herczeg parancsolattyát, nem tudom azokkal mitt csinállyunk, hanem ha a’ Méltoságos 

Herczeget megh találnánk, talám az egy uttal megh engedne. 

Légrádnak az én puszta Joszágombul tudom gondot viselnek magokra. 

Kanisaiak Sziget Tartománybul ha szereznek magoknak, mert hiszem a’ Környékét mind 

a’ Muraköziek viszik el. 
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4. 

MOL P 1314 No 33 250 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Bécsbül 13. praesentis 

datált Nagyságod méltoságos Leuelét alázatossan vettem, melyben mitt parancsollyon 

Nagyságod, értem. Az itt valókat maid immár egy hete lészen hogy megh inditottam, az 

uta mind ott vannak az hagyott helyen, a’ többi is gyülekeznek, mind az által ujobban is 

meg fogom minden fele irnya, hogy az honnan mégh meg nem indultak volna, mindgyárt 

indullyanak ugy hogy Nagyságod mind edgyütt találhassa öket. Kivánom in reliquo tarcsa 

és eltesse Isten Nagyságodat kedves jo Egessegben. Datum Egerszegh die 26. Junӱ. Anno 

1691. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Batthyán, Perpetuo in Németh 

Uӱvár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenensi Generali Campi Mareschalco Partium 

Regni Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianarum Supremo Generali et 

Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario et 

Pincaernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

5. 

MOL P 1314 No 33 251 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Mitt irjanak onnan alól 

mind Nagӱ Sigmond, s mind az alatta léuö Vitézleö Rend, im Nagyságodnak alázatossan 

föl küldöttem. En irtam alégh biztató leveleket nekik, már ki fogytam belöle, s nem is 

hiszik el a’ szómat, mitt köl vélek cselekedni, s miképpen köll orvosolni, nem tudom. 

Ezek is a’ kik Kanisánál a’ Récseӱ völgyön vannak, lévén kétt hete is miulta  ott 

feküsznek némellyek közülek, az egy helyben való heverést már megh unták, s éléseknek 

is nagyob részét el költötték: akartam Nagyságodnak azt is alázatossan tudtára adnom. 
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Kivánom in reliquo tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedves jo Egésségben. Datum 

Egerszegh die 2. Julӱ Anno 1691. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenensi Generali Campi Mareschalco, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianarum Supremo Generali et 

Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario et 

Pincaernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

6. 

MOL P 1314 No 33 252 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatosságal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En az mint eddigh 

Nagyságodnak legh kisseb parancsolattyát sem vetettem megh, ugy mostis szivem szerint 

mennék Szent Grothra, de jollehet hogy az fájdalmak már csendesettek kezeimben és 

lábaimban de annyira megh nyomoritótt ez az kemény nyavalya, hogy semmi ereőm 

nincsen, lehetetlen dologh hogy mégh szekérre üllyek, ha csak kezemet labomat fogván 

tesznek az székben s misére ki visznek, aligh várom hogy végeződgyék, nagy fejem 

szedelgésével és alittan hoznak bé ha szintén fel huzatnám magamatis az szekérre csak két 

hold hosszányira sem vihetnének hogy el ne szédülnék ha egy kicsinnyé jobban 

erőssedhetem, kész vagyok utamat vennem valahova Nagyságod parancsollya. A végekre 

pedigh mindgyárt el irok hhogí az kik othon volnának, sietve mennyenek az táborban. 

nagy Sigmondnak már annak előttőis edgynehánszor irrtam, mostis az Nagyságod levelét 

includálva kűldőm mindgyárt néki, magamis oda nyomom az pennát, eő azon levelben 

énnékem talám in confidentia irta, megh indulván magamis rajta hirtelenségemben 

kűldőttem fel Nagyságodnak de hogy Nagyságodtulis megh intetik, enis az mint iram 

Nagyságodnak nem kiméllem az intést tűle, megh irván hogy az seregh előttis vagy legh 

aláb az tisztek előt megh olvassa levelemet; Ha Nagyságod levele altal mit fogh 

parancsolni tehetségem szerint alázatossan az tévő lészek. Kivánom Isten tarcsa és eltesse 

Nagyságodat kedves jó egessegben. Datum Egerszegh Dje 7. Julӱ Anno 1691. 

 Nagyságodnak alázatos szolgálja Nagy Ferencz. Manu propria. 
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Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, perpetuo in 

Nemet Uyvar, Sacri Romani Imperӱ Equiti, locumtenenti Generalis Campi Mareschalci, 

Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum et Confiniorum Canisianorum Supremo 

Generali, Capitaneo, Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro, Sacrae Caesareae 

Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario etcetera. Domino Domino mihi 

gratiosissimo. 

 

7. 

MOL P 1314 No 33 253 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Tegnapi napon irott 

Nagyságod Leuelét , kiben a’ Lővőj Zászlotartót mégh az el mult étszakára parancsollya 

zászlostul Kanisánál lenni, ma vettem kilencz orakor. Lővőn lovas zászlotartó nincsen, a’ 

Gyalogh zászlotartó pedigh a’ Nagyságod Limitatiojaban mellyet kezemhez küldött, nem 

volt föl téve, mind azon által miuel a’ Gyaloghságh nehezen tölt volna néki, a’ 

zászlotartónakis meg parancsoltam hogy el mennyen, nem tudom mire nézve mulatta el, 

megh irtam most ujobban is Kapitány Uramnak hogy, ha el nem ment volna, küldgye el 

mindgyart ugy hogy megh az éjjel ott legyen: a’ Limitatioban Kapitány Uram volt föl téve 

Strása Mester, egy Tizedes és a’ vitézleö rend száma, ott pedigh Strasa Mester sincsen. 

Parancsol ugyan azon levelében Nagyságod golyobis eőntő vas kalánok és formák felöl, 

eleget kerestettem a’ Czaigházban, de nem talaltak semmit, másképpen ha lett volna, en el 

küldöttem volna mindgyárt, ha volt valami, hihetö vagy az égesben el rómlott, vagy a’ 

Czaigbort el vitte magaval, de hiszem a mikor a’ karabint kezemhez küldötte Nagyságod, 

egy okos Tizedestül küldöttem be Kanisára, a’ ki által azt izente a’ Substitutus Czagibort, 

hogy ott elégh golyobis vagyon mégh a’ ki a’ Töröktül maradott mind eöregh s mind apró, 

valamennyi köl, annyit adhat, mást őnteni az helyett nem szükséges, ugy küldöttem osztán 

viszha Let(s?)etics Uram kezéhez a’ karabint. Kivánom tarcsa és éltesse Isten 

Nagyságodat kedues jo Egésségben. Datum Egerszeg die 11. Julӱ Anno 1691. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 
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Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacri Romani Impérӱ Equiti, Locumtenenti Generali Campi Mareschalco, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario et Pincernarum 

Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino mihi gratiosissimo. 

Szent Gróth 

 

Kívül: 

A levél külső oldalán a bal alsó sarokban korabeli kézírással szövegrészlet. 

 

8. 

MOL P 1314 No 33 254 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Már el küldöttem a’ 

Körmendi Postatul Nagyságodnak irott Levelemet, a’ midön érkezék Kanisaӱ 

Commendant Uram, és Umsunst János Uram is vele, az ki mondgya hogy tegnap az 

Chászár hidgyátul minden bizonyossan megh indultak az hadak, hanem Eszterhásӱ Gáspár 

Uram Kanisán maradott Administrator Uramnál ebéden s az itt való katonák is ott érték az 

Táborrul el szökött Széchi Szigethi haidukkal, kerestette eö kegyelme ott a’ Tizedest is, de 

nem találták, hihetö eszre vette magát s félre állott; Commendant Uramat is reá fogom 

azért kérni, hogy ha ott találtatik, fogassa megh és küldgye ide eö Kegyelme, Eszterhásӱ 

Gáspár Uram azonban utána ment estve fele az hadaknak. Kivánom tarcsa es éltesse Isten 

Nagyságodat Kedues jo Egésségben. Datum Egerszgeh die 16. Julӱ Anno 1691. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenenti Generali Campi Mareschalco, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario et Pincernarum 

Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino mihi gratiosissimo. 

Körmend. 
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9. 

MOL P 1314 No 33 255 

 

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alazatossagal szolgalok. 

 Isten minden szerencses iokal aldgia megh Nagyságodat. Tegnap a’ mӱ haidoink 

meg erkezenek mind a’ vaidakal edgiut eök azt mondgiak hogi ugian Bocsata eöket a’ 

princz kroe, passusok is vagion, de Inkei Uram vitte el magaval, melӱet ket nap alat ide 

fogh hozni Inkej, félek raita hogj télre ala ne kivaniak eőket, egj nemet Laidenand az 

Herba[-] Regementtӱebul, Illokban Lévén Commendant, Palffi Mikols Uram haidoival 

meg valtattak őket, mivel igen beteges volt a’ nepe s maga is, mast megjen ezen altal 

Beczben illӱent beszel, hogi az derék Armada princz Loival Varod felé ment princz 

Croeval tiz ezer ember maradat Eszeknel az is inend vagjon Torda varnal a’ Tőrők anira 

fől csatasz, hogj Illokot meg vette, Palffi Uram bene Levő haidoit le vakta, rövid nap ugj 

vélem Eszek alat is meg nӱargala, a’ Dravan tul meg rakodnak azok az apro varok Tőrőkel 

még a télen ha bé fadnak a viszek, a’ Dravan is altal ne csapianak, nem akartam el 

mulatnom hogj alazatossan tudtara ne adgiam Nagyságodnak. Kivanom Isten tarcsa és 

éltesse Nagyságodat sokaig io egésegben. Datum Egerszeg die 18 7bris 1691. 

 Nagyságodnak alazatossan szolgál Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Az En Kegyelmes Uramnak Méltossaghos és Nagysághos Vitezlő Urnak, Groff Bottӱani 

Adam Fő Generalis Uramnak eő Nagysághanak nagӱ alazatossan adassek. 

Rohoncz. 

 

10. 

MOL P 1314 No 33 256 

 

 Nagyságodnak ajánlom nagy alázatosságal valo szolgalatomat. 

 Isten minden szerencses jokkal álgia meg Nagyságodat. Nagyságodnak két 

rendbelj leuelit Bosokrul irottakat, egiket sub dato 17, masikat 20 praesentis ma estve 

vettem, mellyekben parancsollya Nagyságod, hogy a’ haza szőkőt vitezlő rendet ujobban 

alá haicsam a’ Taborra, de kegyelmes Uram ezek mind lovas és gyalog, s nem csak az itt 

valok, hanem az egisz végházokban valok, Tiszteikel egiűt meg jőttek, Gyenesӱ Uram azt 
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mongia, hogy maga Princz Kroi bocsátotta el, s adot passusst is nékik, a’ Nagyságod 

Andrásӱ Páll Uramnak szollo  levelit egyűt Drévadelics Uramnak szolloval Szent Grotra 

kűldőttem, ha eő kegyelme ott liszen fől migyen Nagyságodhoz, ha pedig 

Magyarokereken volna, s méltoztatik Nagyságod hivatnj, tudom volta képen fogja 

Nagyságodat informálnj eljővetele viget. Az gyalogoknak a’ Passussokat penig Inkeӱ 

Ferencz Vaida Uramnál hallom lennj, de en semmit nem láttom, s im az eő kegyelme 

Nagyságodnak szollo leuelit is fől kűldőttem. Andrasӱ Páll Uram is maga allatta valoival 

mind haza jőt, ugy mongya Gyenesӱ Gergel Hadnagy Uram. Itt rettenetes nagy [--] vala, 

károkat is tett General Beik(?) Uram, meg csőtőrtőkőn jőt ide itt rekedvin csak ma hétfőn 

mehetet által, beszilli, hogy egynéhány ezer Tatár fől jővin, már a’ harcz után, a Nimet 

Vitézlő rend sákmányozoiban levágot s el is vitt Mitrovicza és Merovicza felé vettik 

magokat, ha lesz mivel elniek, nem kitlem még Eszék allyát is meg nyargallyák. Kivánom 

Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jo Egissigben. Datum Egerszeg dje 24 7bris 

Anno 1691. 

 Nagyságodnak alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo De Batthyan, perpetuo in Nemet Vyvár 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Generalis Campi 

Marsalchy Locumtenenti, Partium Regni Hungariae cis Danubianarum, ad Confiniorum 

Canisianarum Suppremo Generali Capitaneo. Pincernarum Regalium per Hungariam 

magistro etcetera. Domino Domino mihi gratiosissimo. 

 

11. 

MOL P 1314 No 33 257 

  

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Két rend béli 

Nagyságod leveleit ezen orában alázatossan vettem, Egyiket az Hegyháti szekeres felől 

szintén hogy az Kőrmendi Posta érkezett, akkor volt nálam Kanisai Karloczi Mattyas, az 

illyen informatiot adott azon szekeres felől, hogy eők, ugy mint az Kanisaiak egyűt jűttek 

egy ideig az Kaposiakkal, kik megh értvén hogy Kaposban halnak abban az ragado 

nyavalyában el váltak tűlek, azonban Csoknai Uramis a Kaposiakkal megh szálván két 

mérföldnira Kapostul, megh parancsolta alatta valoinak, hogy senki Kaposban be ne 
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mennyen, avagy ha be megyen az sereghez visza ki ne gyűjőn, merrt kemény bűnteteset 

veszi s ugyan onnan az szekeret is el bocsátotta, mellyet Nagyságod adott volt a’ 

Kaposiaknak mindazonáltal hogy bizonyossab lehessek az dologhban, egy Vice 

Hadnagyomat mindgyarast kűldem s az egész Hegyhaton a’ Nagyságod parancsolattyat 

publicaltatom mivel nem tudom mellyik falubul valo volt azon szekeres, említett Hadnagy 

Végére mehet ott a faluban. Másadik levelében ir Nagyságod az Vitézlő rend discretioja 

felől, mi ulta megh jűttek mind az ulta izengettem reájok s kiváltképen itt valo Hadnagy 

Uramra, hogy az szokás ez ha csak kicsin csatabéli nyereségh vagyonis tartozunk 

Generalisunknak becsűletes illendő discretioval, de ezt mind csak fűlők  mellet bocsátták, 

énnékem ha szinten adtak volnais valamit el nem vettem volna, migh elsőben 

Nagyságodat meg nem becsűlték volna, sok velek valo jótettért illyen háládatlansaggal 

fizetnek, mindazonáltal az itt valok avval mentik magokat, hogy Drevodelics Uramra 

biztak, s magok kőzőt semmi jora valo partéka nem volt. En mind az itt valoknakis eleiben 

adtam, most azokbanis az Veghazakbanis bizonyos Tisztviselőt kűldőttem hogy vegyék 

eszekben magokat, ezt mégh ott kellet volna megh gondolni a’ mikor kotyavettyét hántak. 

Kivanom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jó egésségben. Datum Egerszegh Dje 

28 Septembris 1691. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferenc. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyan, perpetuo in 

Németh Uyvár Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenenti Generali Campi Mareschalci 

Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum et Confiniorum Canisianorum Supremo 

Generali Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario nec 

non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino mihi 

gratiosissimo. 

 

12. 

MOL P 1314 No 33 258 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Im Sidi Mihály Uramat 

föl küldöttem, Nagyságodat alázatossan kérem, ha szinten az értetlen Elmék megh nem 

tudták is a Nagyságod hozzájok valo sok joakarattyát s gratiáját hálálni, ne tekéntse az eo 
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értetlenségeket Nagyságod, hanem Anyos sigmond Uramatis magához hivatván bocsássa 

jo Instructioval s Recommendation..kkal eö Kegyelmeket, hadd tessék megh abbol is a’ 

Nagyságod kegyelmessége hogy az hálaadatlansagért is joval vagyon Nagyságod nékik. 

azonban a’ Nemetek miatt minemö nyomoruságban legyenek a’ szent Grotiak, elöbbenyi 

levelemben includalt magok leveléböl megh érthette Nagyságod. Kérem azért magam is 

alázatossan Nagyságodat meltoztassek Parraghi Imre Szolga Biro Uramnak irnya végette, 

had vigye ki onnan öket, és helyheztesse máshova a falukra, ne szenvedgyenek 

nyavalyások kétképpen serelmet. Széchi Szigethi Hadnagy Uram küldött tegnap négy 

Rabot ide, ugy vélem azok a’ kik a’ Paisokkal el szöktek, Nagyságod mitt parancsol 

felölek, Kérem alázatossan ne neheztellye tudtomra adni. A Karabinyokat a’ kiket 

kezemhez hoztak holnap föl fogom Körmendre küldeni, a’ többi eránt iterato is irtam 

minden fele a’ végekre, hogy a Tisztek magokkal vigyék föl az honnan tudni illik ide nem 

is hozták, a’ ki heja leszen, számot vehet Nagyságod tölek hová lett el. Kivánom tarcsa és 

éltesse Isten Nagyságodat Kedues jo Egésségben. Datum Egerszegh die 5. octobris Anno 

1691. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferenc. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyan, Perpetuo in Németh Uӱvár 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenenti Generali Campi Mareschalco, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario Camerario et Pincernarum 

Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Rohoncz. 

 

13. 

MOL P 1314 No 33 259 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagy alázatossagal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. En akkor mindgyarast 

a’ mikor az Nagyságod méltosagos levelét vettem, eleikben adtam az itt valo tiszteknek, 

hogy Nagyságodat talállyák megh az teli quartely es profiont végett, de ezek gyava 

emberek lévén magokra sem tudnak gondot viselni, im Tar Josa Kapitány Uramat fel 

kűldottek Nagyságodhoz, Nagyságod ne tekencse az eő értetlenségeket; az mint az 
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fejekben vertem, az után talám jobban tudgyák magokat az Nagyságod szolgalattyahoz 

alkalmaztatni. Kivanom Isten tarcsa és eltesse Nagyságodat kedves jó egessegben. Datum 

Egerszegh Dje 11 8bris Anno 1691. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferenc. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyan, perpetuo in 

Nemet Vy Vár, Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenenti Generali Campi Mareschalco, 

Partium Regni Hungariae Cis Danubianarum et Confiniorum Canisianorum Supremo 

Generali Capitaneo nec non Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro, Sacrae 

Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario etcetera. Domino Domino mihi 

gratiosissimo. 

 

14. 

MOL P 1314 No 33 260 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Nagyságod Méltoságos 

levelét alázatossan vettem, melyben mitt parancsollyon értem. Az mi a’ Karabinyok dolgát 

illeti, jollehet már iteratis vicibus tudosétottam Tisztviselö Uraimékat felöle, s megh is 

hozták némelly helyekröl ugy mint Kanisárol, Lentiböl, és Széchi Szigetböl; mind azon 

által holnap ujobban is fogok minden felé irnya végette, s ha mind edgyütt lesznek, tudtára 

adom alázatossan Nagyságodnak honnan mennyi hejával hozzák megh, mert ezeknek is a’ 

kiket már megh hoztak, vagion valamelly hejok, eök azt mondgyák hogy némellyek az 

lővésben el szakadoztak, s némellyeket az Ellenségh nyert el tőlek. Kivánom in reliquo 

tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh die 29. 8bris 

Anno 1691. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferenc. Manu propria. 

 

P. S. Már megh irtam Levelemet hogy Gyenessi Gergely Hadnagy Uram ezen includalt 

Jedzést kezemhez hozta, kiböl megh értheti Nagyságod, mellyik Companiara mennyi 

Karabin osztatott ki, s ez szerint vehet számot is Nagyságod Tisztuiselö Uraiméktul róla, 

mert én nem tudom miképpen rendeltettek ott alatt az Companiak, az mint hogy Csáni 

Ferencz Uram Hadnagysága alatt is nem tudom hová valók voltak, mind az által a’ mennyi 
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a’ végbélieknél volt, megh irom holnap hogy mindennünnen hozzák megh mennél elöb, 

ugy hogy az hagyott napra Körmendre vitethessenek. 

 

Értem azt is alázatossan a’ Nagyságod leveléböl hogy a’ Téli Quartelybeli exemptio és 

Proviontolás sollicitálásara kett Tisztuiselöt küldgyenek föl Bécsben, ha megh nem 

bántanám Nagyságodat, eörömöst érteném ha közönségessen az egész végbéliekre 

extendaltatike az az eö Fölsége Gratiaja avagy csak azokra a’ kik da alá voltak a’ Táborra, 

hogy a’ költséget ahoz képest tudhatnánk fel vetni, de hiszem nagyob része oda volt a’ 

végbélieknek sött némelly végházokbul mindenestül is. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenenti Generali Campi Mareschalco, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario et Pincernarum 

Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Rohoncz. 

 

Melléklet: 

Adtam Gyenesi Hadnagy Uram az kegyelmed tisztire és Compagniajara st. 283 karabélyt, 

61 pantallerostul kirűl adgyon kegyelmed quietantiat. 

Adtam Drevodelics Ferencz Uram kegyelmed Vice Hadnagyára és Compagniájára st. 260 

karabélyt, 60 pantallerpostul, kirűl quietantiát varok kegyelmedtűl. 

Adtam Tőrők Adam Kapitány Uram az kegyelmed Compagniájára s kegyelmed tisztire st. 

128 karabélyt 70 pantallerostul. Kirűl quietallyon kegyelmed. 

Adtam Csáni Ferencz Uram kegyelmed Compagniájara kegyelmed s Feő Hadnagya tisztire 

st. 164 karabelyt 60 pantallerostul. Kirűl quietallyon kegyelmed. 

Adtam Szőkei Kapitány Uram kegyelmed Compagniájára maga tisztivel edgyűt st. 138 

karabélyt 60 pantallerostul. Kirűl quietallyon kegyelmed. 

Adtam Toth Zaszlo tarto Uram kegyelmed Compagniájára maga tisztivel egyűt st. 83. 

Kirűl quietallyon kegyelmed. 

Adtam Csoknai Uram kegyelmed szigethi 20 lovassanak husz karabélyt pantallerostul. 

Kirűl quietallyon kegyelmed. 
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Adtam Mazalin Hadnagy Uram kegyelmed Compagniájára karabelyt 57 pantallerostul. 

Kirűl quietallyon kegyelmed. 

 

Formula quietantiae. 

Ego infra seriptus recognosco me pro Compagnia mea ab Excellentissimo Domino Comite 

Adamo de Batthyán Campi Mareschalci Locumtenenti nec non Confiniorum Canisae 

adjacentium. Supremo Generali unius mensis salarium constans in [-] etcetera percepisse, 

super quiam summam pecuniariam hisce meis (:sigillo proprio roboratis:) literis 

antenominatum Excellentissimum Dominum Comitem Generalia quieto. Actum in Castris 

ad Canisam positis Dje 12 Julӱ Anno 1691. 

Nomen Domini Officialis [--] 

L. S. 

 

15. 

MOL P 1314 No 33 261 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal aldgya megh Nagyságodat. Mitt irjon nékem 

Parraghӱ Imre Szolga Biró Uram, im alázatossan includaltam Nagyságodnak; az ide való 

kétt Processusbéli Biraknak szolló levelét is sub volanti küldötte, a’ kiben requirállya öket 

a’ Németh Vitézleö Rend dislocatioja végett, ha valahogy ollyan dolog történnék hogy a 

Végházokban be kivánkoznának, avagy a’ Nemes Vármegye bé akrná őket tenni, mi teuő 

legyek, alázatossan el varom az Nagyságod parancsolattyát végette s bé sem fogom 

Nagyságod hire nelkül bocsátani. Bécsben való menetelre Anyos Sigmond és Sidi Mihály 

Uraimékat rendeltük, költségek kiszedése éránt is parancsoltam minden felé a’ Végekre. 

Kivánom tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat kedues jo egességben. Datum Egerszegh 20. 

octobris 1691. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenenti Generali Campi Mareschalco, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario et Pincernarum 
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Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. Cito Cito 

Citissime. 

Rohoncz. 

 

16. 

MOL P 1314 No 33 262 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Parraghi Imre Szolga 

Biro Uram levelét kiben az Németek állopottya felől ir, includálva köldöttem vala 

Nagyságodnak, aligh vitték el, mindgyárt érkeztek a’ Németek, kikkel is nem lévén semmi 

Commissarius csak szédelgettek a’ Falukon, ide is bé akartak a’ Végházban jöni, de én bé 

nem bocsáttam, hanem tegnap elött estve késön jött osztan egy iffiu Commissarius 

utánnok, (:a nevéröl megh feletkeztem:) s ugyan itt hált nálom, a Németek már 

Andráshidán, Teskándon, Szöczén, Háshágyon voltanak, tegnap reggel el ment tölem, ugy 

hogy Also Lindva felé fogja öket vinni, engemet eleget foglált szoval, hogy hová kellene 

eöket helyheztetni, de csak azt mondottam néki, hogy nincsen azéránt semmi 

parancsolatom, nem is avatom a Nemes Vármegye dolgában magamat, eö lássa mitt 

cselekszik ma azonban viszha vitte eöket a’ tulso Processusokban. Mitt irjon pedigh Patyi 

András Uram, includált leveléböl, megh érti Nagyságod, mitt fogh felöle Nagyságod 

parancsolni, a’ téuö leszek. Az Bécsben küldendö Tisztek költségére valo pénzt fől 

vetettem pro portionaliter a végekre, de ugy látom, inkáb akarjak a’ Németet tartani, hogy 

sem mint azt a’ keves költséget ki szedgyék, mind az által ujobban is irtam végette minden 

felé, s ugj gondolkodom róla, hogy bár csak annyira valo lenne mostan a’ kivel föl 

mehetnének, hiszem az után találnánk modot a’ többinek föl küldéseben. Azonban 

parancsolta vala Nagyságod, hogy Kapitány Uraimék ben lakjanak a’ végházban, irhatom 

Nagyságodnak, hogy Legrádi Kapitány Uramon kívül csak egy sincsen a’ ki ben volna, 

Nagy Sigmond ugyan magamtul kéredzett egy kevesse Posonban Méltoságos Ersék 

Uramhoz de a’ többi csak magok akarattyok szerint kin maradnak. Kivánom tarcsa és 

éltesse Isten Nagyságodat kedues jo egésségben. Datum Egerszegh die 3. 9bris 1691. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 
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Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyan, Perpetuo in Nemet Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenenti Generali Campi Mareschalco, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario et Pincernarum 

Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Rohoncz. 

 

Melléklet: 

 Szolgalatomat aianlom Nagyságodnak, Isten szerentsés sok iochal aldgya megh 

Nagyságodat. 

 Ell vittem az Nagyságod ket rendbeli levelét, a’ mellyet paranczolt Nagyságod, a’ 

karabinel felől, az első Levelét Borsos Uramnak attam kezeben, mivel eő kegyelme adot 

Quietantiat a’ krabinel felől az utolso paranczollyat pedigh az itt valo Birotul kaposi(?) 

Istvantul kütten az eő kegyelme kezeben, mivel magam az harom hetel valo hideglelesben 

lévén más viszen ki. Ez felőlis kőlletek Nagyságodat megh talalnom, hogy az Varmegye 

emberei ide Presidiunkra reteneteskeppen értek az nemetekkel, ugymint Paragi Uram es 

Szoni Uraimek, mostanis ket szaz nemetet a’ Presidiumba be kűldőttek, az melly nem 

kiczin karunkra vagyon, aval nem elegőttek, hanem egy nemet kapitant kűldőttek be, 

Tizenhotod magaval ket lovaval, hogy az egez tellet itt a’ Presidiumba toltsek, Kerem 

Nagyságodat mennel hamarab adgya tuttomra, ha a’ többi vegegben vagyone vagy nem 

affele rendelkesegh(?), mert egen alkalmatlankodik, es a’ Nemes Varmegye emberinek ne 

nehesztellyen Nagyságod irnya hogy eő kegyelmek ell ne kövessek ezen az egy 

Presidiumon, ha a többi mentissel nemet tartastul, es rendőllyek máshova. Ezek utan Isten 

tarcza es éltesse Nagyságodat. Datum Szent Groth die 3. 9bris 1691. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Pathi András. 

 

Címzés: 

Az Tekintettes es Nagyságos Győngyősi Nagy Ferencz Uramnak eo Nagyságanak, 

Kanisai Veghazoknak Vice Generalissanak etcetera. Mint bizodalmas Uramnak eo 

Nagyságanak adassek 
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17. 

MOL P 1314 No 33 263 

  

Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerentsés jokkal áldgja megh Nagyságodat. Im Mazalin Páll Kanisaӱ 

Hadnagy Uram föl ment Nagyságodhoz, a’ Karabinyokban mégh elöb ide küldött eö 

kegyelme, kiket is edgyütt a’ töb kezemhez küldettekkel tegnap akartam Körmendre föl 

küldenem, de mivel a’ Németek szüntelen rajtunk vannak, a’ mont hogj a’ jövö étszakán is 

egy csoport fogh Andrashidán hálni, nem tudom csak szekeret is honnan szerezni alája, 

mihelyt azért ezek egy kevéssé távoznak, azonnal ezen includalt signatura szerént a’ mint 

tudni illik az én kezemhez hozták, föl fogom küldeni, a’ ki héja leszen föl menvén a’ 

Tisztek Nagyságodhoz, megh kérdheti tölek hová tették el, a’ mint ki osztotta Eszterhás 

Gáspár Uram, már az elött meg küldöttem azt a’ Laistromot Nagyságodnak. Kivánom 

tarcsa és éltesse Isten Nagyságodat Kedues jo Egésségben. datum Egerszegh die 7. 

Novembris 1691. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Nemet Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenenti Generali Campi Mareschalco, Partium Regni 

[Hungariae] Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, et Pincernarum 

Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Körmend. 

 

18. 

MOL P 1314 No 33 264 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak aӱánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerentsés jokkal áldgya megh Nagyságodat. Im a Tőrvényeket 

Nagyságod parancsolattya szerint pro ratificatione föl küldöttem, a’ Criminalissokat, 

mivel hogy igen siettek Vice Ispány Uraimék, külömb tétettem s azokat is a’ kik inter 

Partes voltak, magánossan, mert azok más nap csak itt való, s teöb Végbeli Birák Uraimék 
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alött mentenek véghez. Ha méltoztatik Nagyságod Ratificalni, s a’ Táborrul haza 

szököttek közül valamellyet parancsol exequaltatni, kérem alázatossan küldgiön egj 

Commisiot Körmendi Porkolábjára, hogy egy Teörök Rabot adgyon ki, az melly által 

Executiojok lehessen, jo őrizet alatt meghint föl fogom küldeni, ha pedigh Grátiát ad is 

Nagyságod nékik, áll a’ Nagyságod Méltoságos teczésén. Elötte való nap a’ Nemes 

vármegyének Gyűlésse volt a’ Portiok limitatioja, s a’ Németek dislocatioja végett; sokkal 

inkáb aggraválva vagyon ez idén a’ Vármegye, mint tavaly, őtt száz hatvan hét személy 

vagyon már ben, s még kétt Regementbéli sebesseket s betegeket fognak bé hozni, az mint 

azéránt már a’ Commissarius tudosétotta is a’ Tiszteket, azonkivül hétt száz ötven eött 

Portio, mellyek miatt ha mind is a’ Vármegyének, de nagjob részének pusztulása lesz. 

Nagyságodat azért nagj alázatossággal kérem, méltoztassék a’ szegény végbélieknek 

patrocinálni, és a’ téli Quartélybéli exemptio, s Profont liszt obtentioja végett dolgokat 

promovealni, mellyé ránt hogy beteges állopottyában busétom NagyságodatNagyságod, 

alázatossan bocsánatot kérek, de kéntelen vagyok véle, mert ha Portiot kell fizetniek, s 

kikeletre mezöben való menetelek parancsoltatik (:az mint hogj talám nem is lesznek 

annélkül, miuel a’ mint Commissarius Höffen Uram e’ napokban Bécsbül jővén 

beszéllette, a’ Békességh felől lassu Reménségünk lehet:) nem biztathatom Nagyságodat, 

hogj elö vehessük öket. Kivált képpen az Muraköziek annyira aggravaltatnak, mert azokra 

a’ Dominium reá veti, hogj onnan tellyességgel senkit mezöben nem vihet Nagyságod, 

most is a’ tavalyi terhes Contributioért sokaknak fegjverek, s fizetésbéli posztójok 

zálogban vagjon, ki nem válthattyák nyavalyások. Kivánom in reliquo tarcsa és éltesse 

Isten Nagyságodat Kedues jo Egésségben. Datum Egerszegh die 19. 9bris 1691. 

 Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenenti Generali Campi Mareschalco, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisiae annexorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, et Pincernarum 

Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Viennae 
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19. 

MOL P 1314 No 33 265 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerentsés jokkal áldgja megh Nagyságodat. Nagyságod két rendbéli 

Méltoságos levelét Sidi Mihály Uram által alázatossan vettem, mellynek edgyikébül 

Nagyságod beteges állopottyát szomoru szivel értvén, Kivánom hogy Isten mennél elöb 

könnyebitse Nagyságodat, s adja megh elöbbenyi kivánatos jo egésségét. Parancsollya a’ 

másikban Nagyságod, hogy Eszékre száz lovast hová hamaréb le küldgyek, s holnap 

számra váltassam öket, a’ kiknek ottan Profontyok és abrakjok megh fogh járni: én ugy 

gondolkodtam róla, hogy most elsöben az itt valókat küldöm el, az mint hogj dispositiot is 

tettem mindgyárt felöle, Csapodi István Uramat rendelvén eleikben, mert száz lovassal 

illik egy Kapitánnak, vagy Feö Hadnagynak lenni, Gyenessi Uram sem vonyogálná ugyan 

magát ezéránt, de az el mult Télen is oda alá volt, s a’ nyáron is, Csapodi Uram pedigh 

mégh ekkoráigh kevesset táborozott, most az egy holnapot el töltheti ottan eö Kegyelme; 

melléje pedigh Vice Hadnagyot Vass János Uramat, a’ kӱs böcsületes Katona Ember, a’ 

magam Companiajábul rendeltem, ugy szintén Zászlotartót és Strása Mestert is: hanem 

egy alázatos Instantiojok volna Nagyságodnál, hogy tudni illik, az mint Sidi Uram 

mondgya, hogy három hó pénzt fognak azoknak adni, a’ kik a’ nyáron oda alá voltak, ha 

edgyik hóra valót ezekre fordithatná Nagyságod, a’ kik Eszékre le fognak járni, és most 

anticipa‹…› 

Igen jol esnék ha uttyokban is csak bár egyszer lehetne provineálások, mert semmi 

szekerek nem lszen, s a’ lo fárán pedigh annyit nem vihetnek, a’ kivel bé érnék, az hová 

Nagyságod alkalmatossabnak gondolná lenni, méltoztatnék az Assignatiot alá kűldeni. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uӱvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenenti Generali Campi Mareschalco, Partium Regni 

Hungariae Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum Supremo Generali et 

Capitaneo, Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, et Pincernarum 

Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Viennae. 
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Kívül: 

P. S. Ezek készen vannak, s megh is indulnak mindgyárt, csak szintén a’ Nagyságod 

parantsolattyát várják ha leheté az hó pénz éránt reménségek, mert annélkül nem 

istalhatnak, az pedigh nem sokra megyen, talám mindenestül teszen 400 R. Im a’ 

Listájokat is a’ kik le fognak menni, Nagyságodnak alázatossan includaltam. 

 

20. 

MOL P 1314 No 33 266 

 

 Nagyságodnak mint Kegyelmes Uramnak ajánlom alázatos szolgálatomat. 

 Isten minden szerentsés jokkal áldgja megh Nagyságodat. Hogy ritkábban értetem 

leveleimmel Nagyságodat, alázatossan kérem, megh bocsásson, oka az hogy a’ mostani 

idöhez képest bé sem bocsátnak mindennűve bennünket, s leveinket sem accepallyák, 

néha itt a’ mi környékünkben uyg szintén a’ Végházokban is mégh Istennek hála semmi 

dögletességnek hire nincsen. Sidi Mihály Uram jelentette volt, hogy Nagyságod Kivánná 

tudni, egynéhány esztendöktül fogva a’ Németh hadaknak rendelt Portiokban mennyit 

fizetett a’ Vitézleö Rend, én az mint ez elött is megh irtam Nagyságodnak, csak három 

esztendött tettem föl, mert az elöbbenyieknek végére sem mehetnénk, s a’ Légrádiakon 

kívül miképpen Küldötték megh a’ többi, im Nagyságodnak alázatossan includáltam, nem 

tudom mi hasznára lehet a Végeknek, s mire nem. Azonban Generalis Serau Uram 

Regemenye bé jött a’ Vármegyében, s most actu dislocaltatik ezen includalt Limitatio 

szerint, ha hogy a’ Végházokban, bé akarnák őket erövel tenni, nem tudom mitt 

cselekedgyem, én ugyan a’ Végek dolgát eléggé [--]alom, az mint Méltoságos Palatinus 

Urunk eö Herczegsége nékem irott levelének pariabul Nagyságod megh érteni méltoztatik, 

de az egész Vármegye ellenünk vagyon, ha Nagyságod nem segét rajtunk, s kikeletre 

Vitézlö Rend fogh mezöben Kivántatni, igen nehezen, avagy tellyességgel nem vehettyük 

elö, én akkor ne okoztassam, ha az lehetetlenségh miatt eleget nem tehetek a’ 

parancsolatoknak. Nagyságodat azért alázatossan kérem, méltoztassék mind a’ 

Méltoságos Bellicumnak, s mind magának Kegyelmes Urunknak eö Fölségének 

representalni: Ugy lehet pedigh (:az mint elöbbenyi levelembenis alázatossan megh irtam 

Nagyságodnak:) a’ Végházok exemptioja, ha a’ rájok esendö quantumot a’ Vármegyére 

vetett Portiokbul defalcallyak, másképpen ha az nem lészen, ennek a’ bé helyheztetendö 

Népnek intertentiojára okvetetlen Kivánni fogják hogy concurrallyanak, megitélheti 

Nagyságod mely nagy terhekre leszen, kiváltkképpen a’ Legrádiaknak, mert annak a’ kitt 
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Muraközre rendeltek, nagyob része Légrádon fogh lenni. Vadak felöl is parancsolt volt 

Nagyságod, vettem kétt szép Erdeit, de az edgyik a’ lágy idöben megh büdösödött, s a’ 

másikat, hét száz lovas Németh menvén Kapornakon s Béren által, el vitték, ha ez után 

ejthetnek valamit, jo szivel megh veszem Nagyságod számára, csak mód legyen föl 

küldésében, mert itt a’ Rábán mindenütt praecludaltattak az utaink. Kivánom tarcsa és 

éltesse Isten Nagyságodat kedves jo egésségben. datum Egerszegh die 20. Xbris Anno 

1691. 

Nagyságodnak Alázatos szolgája Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Domino Comiti Adamo de Batthyán, Perpetuo in Németh Uyvár, 

Sacri Romani Imperӱ Equiti, Locumtenensi Generali Campi Mareschalco, Sacrae 

Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae Cis 

Danubianarum, Confiniorumque Canisianorum Supremo Generali et Capitaneo, nec non 

Pincernarum Regalium per Hungariam Magistro etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

Viennae. 

 

Melléklet 1: 

Az Végbéli Vitézleö Rend pro Annis 1689, 1690 et 1691 a’ Contributiot ez szerint fizette. 

Egerszeghiek adtak    R  490  d 70 

Kapornakiak         208  d – 

Kemendiek         146  d – 

Bériek          284  d 95 

Szent Grótiak        1000  d – 

Szent Györgyváriak         419  d 29 

Zalaváriak          466  d 26 

Lővőiek          250  d – 

Lentiek          316  d 25 

Alsó Lendvaiak         325  d 75 

Szechi Szigethiek         270  d – 

Kányaváriak            45  d 50 

          4222 d 67 

 

Melléklet 2: 
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Spectabilis ac Magnifice Domine, Amice Nobis Oblogatissime. 

 Salutem et officiorum meorum commendationem. Nemes Szala Vármegye 

böcsületes követi, és levele általis megh találván bennünket, nem Kicsin panaszszal jelenti 

elöttünk, hogj a’ minemö Portio pénzt a’ mostani üdönek alkalmatosságával a’ Kanisa 

ellen vetett Végházbéliekre Istenesssen föl vetett, azt absolute acceptalni nem akarja 

Kegyelmed, holott a’ Györi Végházbéliek acceptaltak az lévén Kegyelmes Urunk eö 

Fölsége parancsolattya. Mellyre nézve akaránk per praesend requiralnunk kegyelmedet, 

mint hogy a’ Portio közönséges, és nemine excepto, akar szabados, akar Vitézlö Rend 

légjen, de necesse tartozik azt megh fizetni secundid limitationem Comitatus factam vel 

fiendam, Kegyelmed azéránt ne légyen contrarius, hanem acceptallya, sött bono exemplo 

is légyen (: jol tudván, hogj azon Nemes Vármegye legh inkáb Végházokbul áll, és ha az 

nem concurral, de necesse el kellenék pusztulni néki:) egyébaránt ha továb is contrariumot 

fogunk ezéránt érteni, eö Fölségétis megh talállya a’ Nemes vármegye végette, ugj 

magunkis, mert a’ közönséges jobul senki sem vonhattya ki magát. Kivánván in reliquo 

Isten éltesse jjo egésségben Kegyelmedet. Datum Kis-Martonӱ die 24 9bris Anno 1691. 

 Spectabilis ac Magnificae Dominationis vestrae Amicus ad officia paratisimus 

Paulus Eszterhásj. Manu propria. 

 

Címzés nélkül. 

 

1694 

1. 

MOL P 1314 No 33 267 

 

 Ajánlom mint joakaró Uramnak szeretettel való szolgálatomat kegyelmednek. 

Isten minden szerencsés jokkal áldgya megh kegyelmedet. Tegnap elött is irtam 

kegyelmednek, hogy ha Bécsbül a’ Végbéliekre vetett Portiok de falcatiojárul meg érkezik 

a’ Resolutio a’ Fölséges Udvartul, és a’ Méltoságos Bellicumtul, kegyelmed mindgyárt 

kezemhez küldeni ne neheztellye, a’ mint az Urunk eö Nagyságha kegyelmedre bizta, 

hogy én föl szakasztván, alkalmaztathassam hozzá magamat. Azonban bizonyos emberim 

jövén ki Sopronbul, ki pedigh Bécsbül beszéllik hogy a’ minémö szekéren vadakat küldött 

volna föl az Úr eö Nagysága, föl verték valami Németek az Utban, s a’ Leueleket is mind 

öszve szaggatták kegyelmedet azért szeretettel kérem, tudosécson ezen katonák által, 

micsoda levelek voltak azok, a’ végek dolgában járóké, vagy más közönségessek, s föl 
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vitteké már akkor a’ végbéliek lajstromit a’ mikor az a’ Casus történt, vagy sem. Az 

kegyelmed joakarattyát megh igyekezem énis minden alkalmatossággal szolgálnom. 

Éltesse Isten ezzel kegyelmedet szerencséssen. Datum Egerszeg die 21. Januarii 1694. 

 Kegyelmednek Szeretettel szolgál Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

P. S. Hogy ha azok a’ Leuelek lettek volna, a’ kikben a’ Lajstromok voltak includalva, 

ujjob Instantiat kelletik oda föl tennünk. 

 

Címzés: 

Generoso Domino Georgio Petres, Illustrissimo ac Excellentissimo Domino Domino 

Comitis Adami de Batthyány, Perpetuo in Német Uӱvár, Regnorum Croatiae, Dalmatie et 

Sclavoniae Bani etcetera. ursorum Bonorum Praefecto etcetera. Domino ex Amico mihj 

obligatissimo. 

Körmend 

 

Év nélküli levelek 

1. 

MOL P 1314 No 33 268 

 

 Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak nagi alázatossággal szolgálok. 

 Isten minden szerencsés iókkal áldgya megh Nagyságodat. Beszpremi Uraimék 

jővén fel az Szala melliet nem kevés tőrődésemre, Ba‹…› niomorúlt falucskámban még az 

aitokatis le vágták a’ mit kaphattak el vitték, avval nem elégedvén, az mezzőn lévő szánto 

ekéimböl négy eőkreőt, és két lovat el vittek, kűttem emberemet Hadnagi Uramhoz eö 

kegyelméhez, kérvén szépen hogi légien valami respectus, tehetségem szerént való 

hűséges szolgálatomra, és Nagyságodhoz való kötelességemre, csak azt adta válaszul, 

hogi nem tudot rólia, ha más marhát huszhat, az enyimét visza küldi. Salamonvári 

malmomat azonban fel verték, valami kevés lisztem, gabonám, mind magamnak, s mind 

szegéni emberimnek ott vólt, mind el vitték: Ekéimnél lévő szolgámat keménien meg 

verték, ha illien jutalma Nagyságos Uram a’ mi szolgálatunknak heában költöm el (:csak 

nem koldussá lévén Egerszegen:) mindenemet. Ezt ugian nem ex Passione irom 

Nagyságodnak, hanem a’ vegházban való residealasomnak lehetetlenségét exponálom, 

hogi ha meg nem orvosoltatik, kérem alázatossan Nagyságodat, had mehessek fel 

Szombathelire és tengődgiem, a’ mint tengődhetném, mert rebus sic  stantibus 
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lehetetlenség hogi subsistalhassak, ha az méltoságos Bellicum számát kérdis tőlem. En 

bizoni mind hazámnak, s mind Nagyságodnak utolsó pihenésemig hiven, és igazán 

kivánok szolgálni, de ez illien kész akartva való inuiria kere[--] esik, és éltemetis rövidéti. 

Kivánom Isten tarcsa és éltesse Nagyságodat kedves jó egésségben. Lővő dje 5. 7bris 

Anno ‹…›  

 Nagyságodnak alázatos szolgáia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés: 

Excellentissimo Domino Comiti Domino Adamo de Batthyán, Perpetuo in Német Uyvár, 

Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis Consiliario, Camerario, Partium Regni Hungariae 

Cis Danubianarum, Confiniorumque Canisiae oppositorum Supremo Generali et Capitaneo 

etcetera. Domino Domino gratiosissimo. 

 

2. 

MOL P 1314 No 33 269 

 

 Nagyságodnak alázatossan szolgálunk. 

 Isten minden szerencses jokkal algya megh Nagyságodat. Az Nagyságod masodik 

ordinantiaiat alazatossan vettem, nem Szent Grotra izentem auagy irtam uala Nagyságod 

uttyat hanem Vigedre(?), az melyik dobroka fele ugyan rea kel innen mennj, 

alkalmaztatom azert Nagyságod paranczolatjhoz magamat, Isten tarcza es eltesse 

Nagyságodat kedves jo egessegben. Datum Anno Egerszegh 27 8bris. 

 Nagyságodnak alazatos szolgaia Nagy Ferencz. Manu propria. 

 

Címzés nélkül. 

 


