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1Nádasdy László - a
Wesselényi-féle

összeesküvésben való
részvétel miall, 1671 .

ápr. 30-án lefejezett
Nádasdy Ferencz fia 

171 O-ben lelt csanádi
püspökké.
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, .

Magyarországi
utazása 1717-ben

Péieruárad, 1717. jan. 30.

Kedves nővérem, végre valahára egész családommal szerencsésen
és jó egészségben megérkeztem Péterváradra. Oly keveset szenved
tünk az időjárás szigorától (mely ellen meleg bundákkal jól el vol
tunk látva) és az előregondoskodás folytán, mindenütt oly türhető

ellátásban és fogadtatásban részesültünk, hogy alig állhatom meg
nevetés nélkül, ha ez útazásról alkotott rémséges eszmékre vissza
emlékezem. Ezeket pedig bécsi jó ismerőseim gyöngéd érzelmei
kifolyásának tartom, mivel ily úton-módon akartak a tél folyamára
visszatartóztatni. Azt hiszem, nem leszek alkalmatlan, ha rövid le
írást közlök útazásomról, melyet előtted teljesen ismeretlen orszá
gon keresztül tettem meg, hiszen magok a magyarok is csak nagy
ritkán v álasztj ák ez útirányt, hanem általában a Dun át használják.
Szerencsénkre a szokottnál enyhébb időjárás nagyon kedvező volt,
hogy a kocsikat szántalpakra kellett helyeztetnünk, ezután oly
gyorsan és könnyen útaztunk, mint a legelső rangú személyposta.

Másnap Győrbe érkeztünk, hol- miután W. úr a kormányzót
megérkezésünkről előre értesítette - a város legjobb házába
szállásoltattunk be. A helyőrség tisztelgett, házunk elé őrséget

rendeltek és egyéb tiszteletnyilvánításban részesítettek. A kor
mányzó és a több i tisztek azonnal fölajánlották szolgálatukat
W. úrnak. A temesvári püspök is megl átog atott bennünket és
udvariasan fölkért , hogy másnap nála ebédeljünk, mivel pedig
útazásunk sürgőssége miatt ajánlatát el nem fogadhattuk, né
hány kosár téli gyümölcsöt, k ülönf éle magyar borokat és egy
frissen lőtt szarvasünő t küldött ajándékba. E főpap igen nagy
tekintélynek örvend országában és az ősrégi Nádasdy- (Na
dasti) családból származik, mely e királyságban már régi idők

től fogva nagy szerepet j átszik.' Igen udvarias, nyájas, ked ves
öreg úr, magyar nemzeti ruhát és övig érő tisztességes fehér
szakállat visel.
Győr jól megerődített vár és hosszú ideig a Török- és Németbiro

dalom határa volt. (oo .) A székesegyház szép és nagy, ez a város egyet
len nevezetessége. Komáromot a folyam túlsó parlján hagyva, jan. 18
án Neszmély (Nosmuhl) nev ű kis falub a érkeztünk, hol csak nagy
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2"He was more cruel
and treacherous to his

poor Hungarian
subjects, than ever the

Turk hasbeen to the
Christians."

3"lndeed nothing can
be more melancholy

than, in travelling
through Hungary."

ügygyel-bajjal találhattunk szállást. E hely és Buda közt két napig
a világ legszebb rónaságán útaztunk keresztül. E róna oly sík,
mintha ki volna kövezve és a mi fő, szerfölött termékeny, azon
ban nagyobbrészt puszta, elhagyott és műveletlen, mit a hossza
dalmas török háborúk és a protestáns vallásnak Lipót császár ál
tal elrendelt barbár üldözése miatt kiütött legkegyetlenebb polgár
harczok okoztak. Lipót császár a természet által rendkívüli ke
gyességgel és könyörületességgel volt megáldva, azonban a jezsu
iták körmei közé kerülvén, sokkal kegyetlenebb és hűtlenebb lett
szegény magyar alattvalói iránt.' mint a török a keresztyének iránt;
minden lelkiismeretmardosás nélkül megszegte koronázási esküjét
és a közokiratokban számtalanszor ünnepélyesen adott szavát.
Valóban nincs a világon szomorúbb, mint Magvarországon útaz
ni,3 kivált, ha meggondoljuk, hogy hajdan a lehető legnagyobb vi
rágzásnak örvendett és ma ily nagy területen embert is alig lát
hatni.

Jan. 22-én Budára, a hajdani magyar királyok székhelyére ér
keztünk; a királyi palota, me ly egykor Európa legszebb épületei
nek egyike volt, most teljesen rom, a legutóbbi ostrom óta csupán
az erődítményeket állították helyre. A nagyérdemű kormányzó,
gr. Ragule, azonnal értünk jött és saját kocsiján házába vitt, hol
felesége a lehető legnagyobb udvariassággal fogadott és kitünő

ellátásban részesített. Buda a Duna déli oldalán levő alacsony
hegyre épült. A vár magasabban áll, mint a város, a várból igen
szép kilátást élveztünk. A falakon kívül számos apró házak, vagy
is jobban mondva kunyhók tömege áll, melyet Ráczvárosnak ne
veznek és teljesen ráczok lakják. A kormányzó állítása szerint e
nép 12 OOO harczost állíthat síkra. Városaik nagyon furcsa külse
jűek, házaik egymástól bizonyos távolságban és szép sorban áll
nak, messziről úgy néznek ki, mint a régi divatú sátrak.

Budát először a Nagy Szolimán szultán 1526-ban foglalta el, a
következő évben azonban r. Ferdinánd cseh király visszavette.
Szolimán azután árulás utján ismét visszakapta és János magyar
királynak ajándékozta, kinek halála után, mivel fia még csecsemő

volt, Ferdinánd ostrom alá fogta, az anyakirályné kénytelen volt
Szolimánt segítségül hívni. Szolimán csakugyan fölmentette az
ostrom alól, azonban a várat török helyőrséggel rakta meg, a ki
rálynét pedig máshová küldte, így került Buda 1541-ben török
kézre. A későbbi időkben sikertelenül ostromolták: a brandenbur
gi őrgróf 1542-ben, gr. Schwarzenberg 1598-ban, Ruszwurm (Ros
worm) tábornok 1602-ben, a lotaringiai herczeg 1684-ben, végre
ez utóbbi 1686-ban, makacs ellenállás után visszafoglalta, Abdi
(Apti) pasa az ostrom hevében utolsó perczig küzdött. E város el
vesztése oly jelentékeny volt és annyira elkeserítette a törököket,
hogy a következő évben letették lY. Mohamed szultánjokat.

Utunkat jan. 23-án folytatva, Adonyon (Adam) és Földváron
(Todowar) áthaladtunk, a török uralom alatt mindkettő jelenté-
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4"The few people that
inhabit Hungary, live

easily enough; theyhave
no money."

5"AII the Vienna
beauties are of that

counlry."

keny volt, ma azonban romokban hever. Néhány török város
romjaiból ki lehet venni hajdani állapotukat. Az ország e részét
erdők borítják és emberek alig látogatják. Hihetetlen nagy számú
vad madarakat láttunk, melyek a puskától nem háborgatva, csen
des nyugalomban sokáig élnek.

Jan. 25-én Mohácsra értünk, melynek közelében Lajos magyar
király hadseregét és életét vesztette, ugyanis Szolimán tábomoka,
Balybeus elől menekülve, egy patakon akart átugratni, azonban
belefuladt. A mohácsi ütközet útat nyitott a törököknek Magyar
ország szivébe. Nem szándékozom ama apró falvakat fölsorolni.
melyeken áthaladtunk. annyit azonban mondhatok, hogy minde
nütt volt meleg kemencze és élelmiszerekben, különösen vaddisz
nó- és egyéb vadhúsban sehol sem szenvedtünk hiányt. A Ma
gyarországban lakó kevés nép elég jól él, pénzök ugyan nincs,"
azonban az erdők és mezők bőségesen szolgáltatják az eleséget;
minden szükségletet és lovat ingyen kellett szolgáltatniok, W. úr
azonban nem akarta a szegény népet megkárosítani, hanem min
dennek teljes értékét megfizette. Annyira meglepte őket e szokat
lan és váratlan nagylelkűség,hogy távozásunkkor néhány fáczánt
és más hasonlót adtak ajándékba. Ruházatok igen kezdetleges,
csupa birkabőrből készül, még a sapka és csizma is.

26-án a befagyott Dunán átkeltünk és a túlsó parton Veterani
tábornokkal találkoztunk, ki igen udvariasan meghívott bennün
ket, hogy az éjtszakát a néhány mérföldnyire levő kis kastélyban
töltsük, mivel Eszékig még jó egy napi útat kell megtennünk. Biz
ez igaz volt, az erdők a bennök tanyázó farkasok miatt szerfölött
veszélyesek. Mind az által teljes épségben megérkeztünk Eszékre.
hol egy napig maradtunk és Belgrádba futárt küldtünk a pasá
hoz; Eszék nem nagy, de kitünően megerősített város. A török
uralom alatt igen gazdag és népes kereskedő város volt. Eszék a
Dunába ömlő Dráva mellett fekszik, hídja hajdan a világ egyik
legérdekesebb építménye volt, hossza 8 OOO lépés és az egész híd
tölgyfából épült. Lesly gróf 1685-ben fölgyújtotta, a törökök
ugyan ujra fölépítették, azonban már 1687-ben elhagyták. 28-án
Vukovárra (Bocorwar), a leírt módon épült nagy rácz városba ér
keztünk. Itt X. ezredessel találkoztunk, ki nem akarta megenged
ni, hogy máshol mint az ő házánál szálljunk le. Itt találtuk felesé
gét, egy szép magyar hölgyet, unokahúgát és két leányát, kikkel
csakhamar megismerkedlünk. A magyar hölgyek sokkal szebbek,
mint az ausztriaiak. Az összes bécsi szépségek Magyarországból ke
rülnek ki.s A magyar nők általában szép testalkalúak és igen illedel
mesen öltözködnek. E hölgy vörös bársony ruhát viselt, mely nagy
szerűen simul testéhez. A ruhaujjak szintén feszesen szorítják a ka
rokat és a ruhaderekat elől, két sor arany-, gyöngy- és gyémántgom
bok tartják össze. Itt pompás ebéddel vendégeltek meg, a társalgás
igen művelt és kellemes volt. E darabig el is kísértek bennünket.
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