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MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS 
MAGA MENTSÉGE 


 
Igazán mondják a’ Theologusok, hogy Isten az övéit 


(azért, hogy megidegenítse minden világi jóktól) abban szokta 
meglátogatni, a’ mit legnagyobb javoknak tartanak világ sze- 
rint. Nékem Belgiumban ollyan állapatom vólt, hogy ha pénz 
gyüjtésében gyönyörködtem vólna, és czélúl fel nem töttem 
vólna azt, hogy hazámat, valamint lehet, segítsem e’ szerint: 
Publica privatis anteferenda bonis. Azaz: A’ közönséges jót 
eleibe kell tenni a’ magánosnak, annyi idö alatt könnyen 40000 
vagy talám 50000 forintotis gyüjthettem vólna, és ha eddig 
ott maradtam vólna, azt merem mondani, kevés Erdélyi Ur 
vólna, a’ kivel tserélnék pénz dolgából. Amazt colligálhatom 
ebböl, hogy minekutánna az én könyveimnek nyomtatásoknak 
gondjától megszüntem, és egészen magamat a’ munkára adtam 
(noha még akkor-is vólt foglalatosságom és időm töltése a’ 
könyveknek köttetések miatt) az utolsó két esztendömben keres- 
tem én többet 15000 az-az tizenöt ezer forintnál (mellynek 11000 
forintját tsak egy embertöl vöttem). Hát tized-fél esztendeig, 
a’ mennyit ott töltöttem, mi lehetett vólna? leg alább öt esz- 
tendő alatt, a’ míg a’ nyomtatásban foglalatoskodtam, mi 
lehetett vólna? Ha pedig ott a’ házasságra vöttem vólna ma- 
gamat, a’ mellyet el nem távoztathattam vólna semmiképen, 
ha még-is tovább ott maradtam vólna, akkor-is kináltak enge- 
met ollyan leánnyal, kivel 60000 az-az hatvan ezer forintot 
adtanak volna, mert observálták igen, hogy néha targontzával 
tolyták a’ pénzt szállásomra. Illyen gazdag jövedelmemet pedig 
könnyen el-pazarolhattam vólna én ott, a’ testnek minden 
gyönyörüségi között, ha a’ más jó mester-embereket követtem 
vólna: a’ kik többire azt tselekeszik, hogy a’ mit egy nap 
munkájokkal keresnek, nem nyugosznak addig, míg azt kortso- 
mákon és egyéb hitván helyeken el nem tékozolják; én pedig 
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tsak azt-is kárnak tartottam annyi keresetem mellett, a’ mit 
kenyérre kellett költenem nyavalyás testemnek táplálására. 
Néha egy holnapig-is bizony bort nem ittam; és minél alább 
való ’s óltsóbb eledellel lehetett, ollyannal éltem: ollyan szükön 
költö vóltam, hogy véghez vihessem azokat, a’ mikhez kezdet- 
tem Istenem inditásából. Sokszor úgy kiadtam a’ pénzemet a’ 
könyv-nyomtatóknak, hogy kenyér vételre-is egy poltrámsem 
maradt. Illyen kiméllésemet és a’ mellett nagy industriámat 
serénységemet (mert négy avagy öt ember dolgát vittem én 
véghez: úgy hogy abban a’ munkában 60 esztendős ember 
sem dolgozott annyit, mint én a’ kevés idő alatt) Isten úgy meg- 
áldotta, hogy véghez vittem annyit (a’ nyomtatás iránt szólok) 
hogy gondot adott volna Országnak-is: és ugyan azzal vesz- 
tettem talám magamat, hogy országostól régen mozgatták, hogy 
a’ Magyar Bibliát ki kellene nyomtattatni, de mivel könnyen 
hagyták a’ dolgot, és tsak ez vólt; Jó vólna, ha mód vólna 
benne &c. Én látván, hogy ez tsak puszta valleitas, (mondék 
magamban) Hozzá fogok én egy szegény legény lévén, és meg- 
mutatom, hogy egy szegény legénynek szives devotioja többet 
tészen, mint egy Országnak immel-ámmal való igyekezeti: és 
hogy az Isten gyakran alá-való, és semminek alított eszközök 
által tapasztalható-képen való segítségével viszi véghez az ő 
ditsöségét. A’ ki meg-visgálná pedig, elálmélkodnék, mitsoda 
munkát töttünk mi azon, úgy hogy semminek alítottam vólna 
a’ Bibliát úgy, a’ mint volt, kinyomtatni: és tsudálkoznék, 
hogy noha minden órám nékem egy-egy tallér vólt, hogy nem 
sajnállottam illy drága idömet erre a’ munkára fordítani. Én 
mindazáltal örülök már mind ezen; mert merek ditsekedni 
minden jó lelki-isméret elött, hogy (mellyet az én Apologiám 
megbizonyít) soha a’ Magyar Reformatusok illyen correcta 
Bibliát nem láttanak. Jóllehet pedig mind ezt én jó lelki-isméret 
szerint kiváltképpen való devotioból tselekedvén, úgy tetszett, 
hogy ditséretes dolgot tselekedtem; mindazáltal az irégy szi- 
vek kivált-képen, látván, hogy egyébként sem árthatnak, 
magyarázták balra, hogy én Országgal akarok vetekedni, olly 
dolgot kezdvén, melly Országot illetett vólna, (quasi veró, 
mintha egy privata persona reá venné magát, hogy jó szándék- 
ból a’ Ország Portioját meg-fizesse, nem jó neven vennék tőle) 
mint Szentzi Ábrahám-is itthon egy-néhány Fejedelmeknek, 
Mélt. Uraknak és Ekklésiáknak adakozások által nyomtatta-ki 
a’ Bibliát: mintha Isten ollyan tehetetlen vólna, hogy másként 
az ö ditsöségét nem munkálódhatná, hanem ollyan könnyü 
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útakon. Mások azért a’ Biblia nyomtatást ollyan nehéz munká- 
nak tartván, hogy mikor én abban munkálkodnám-is, vóltak 
ollyak, kik azt mondták: hogy Nagy fába vágtam a’ fejszét. 
De én azzal nem hogy eltsüggedtem vólna; hanem még inkább 
megvetettem lábomat, és a’ Biblia nyomtatást elvégezvén, 
negyed-fél ezer exemplárt t. i. hozzá fogék a’ Psalteriumhoz, 
és azt mind a’ Biblia mellé, mind pedig külön kinyomtatám 
4200-ig: annak utánna azzal sem elégedvén-meg, kinyomtatám 
az Uj Testamentomot-is 4200-ig: azzal sem elégedvén meg, 
majd mind e’ könyveimet béköttetém (keveset hozván haza 
exemplárul) még pedig többire aranyoson: úgy hogy néha 
dolgozott én számomra 20 ember, az-az négy Compactor minden 
tselédivel legényivel és inasival egybe: kiknek fizetésekre az 
én két kezem keresményének mind elégnek kellett lenni, úgy 
hogy minden héten leg-alább 100 forintnak ki kellett nékiek a’ 
kezemből menni. Ebből minden veheti eszébe, minemű gazdag 
jövedelemben voltam én, mind mitsóda nagy devotio vólt, azt 
mind hazám javára fordítani. 


Ugyan-is én az én keresetemből egy poltrát sem akartam 
haza hozni; igyekezvén igyekeztem azon, hogy megfelelhessek 
fel-tött szándékomnak, melly ez vólt: hogy (mondok) ez az 
én hivatalom; hogy könyvekkel bövitsem ’s óltsoítsam e’ 
hazát: mellyből lön az, hogy e’ könyveim nyomtatásoktól ’s 
köttetésektöl pénzem maradván, egyéb könyveknek vásárlá- 
sokra fordítottam, mellyek nagyobb részént ma-is oda vannak 
Lengyel Ország felé; ’s még attól-is pénzem maradván, magam 
kínáltam-meg a’ Belgiumban lévő Magyarokat; és igy osztogat- 
tam-ki nékiek haza jövetelekre való segitségül pénzemet; tsak 
annyit hagyván meg, a’ mennyivel gondoltam hogy haza jöve- 
telemet béérem. 


Gondolkodóba esvén azért én (méltán ha eszem vólt) ha 
ugyan oda hagyjam-é ollyan siros állapatomat (mondék magam- 
ban) ha tsak külsö-képen kellene, itt örökké boldogul el-élhetnék, 
mert hová tovább inkább kiterjedne hirem, és vagy akarnám, 
vagy nem, el kellene élnem; de meggondolván, mitsoda végre 
javallották még hazámban jóakaróim közelebb a’ Typographiát 
(mert mind ezt, a’ mire mentem, ingyen sem merték javallani) 
Tudnillik hogy az értetlen (mert a’ mint vólt, ki kell mondanom) 
Typographusok tractalván a’ nyomtatásnak munkáját, a’ tö- 
ménteni vétkekbe hová tovább való nyomtatással el-merültenek 
kivált a scholaris könyvek: mellyeknek kitisztításokrafelette 
szükséges, hogy olly ember erre adja magát, ki ezekre elégséges 
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lenne. Én az én tsekély tehetségemet érezvén, noha nemarrogalom 
nem-is arrogáltam, hogy ennyire mehessek; mindazáltal Istenem 
segítségéből, úgy látom ’s tapasztalom, hogy többre mehettem 
és mehetek ez-iránt, mint mások ’s még magam is véltem. 
Annyira igaz az, hogy a’ jóban való szives szándékot és könyör- 
gést soha Isten gyümölts nélkül nem hagyja! Illy nagy tsorba- 
ságot látván azért nemzetemben, hogy a’ scholákban sok nyo- 
morgásommal szerzett tudománykám-is tellyességgel rajtam ne 
vesszen; mihelyt megértém, hogy már Isten a’ Keresztyéneket 
annyira segéllette, hogy Erdélyröl-is elvetették már a’ pogányok 
igáját, oda hagyván én a’ siros kontzot, jó reménség alatt haza 
jövék: (mondok) ezután a’ Keresztyénekkel lévén commer- 
ciumunk, többet reménlhetünk mind a’ jó mesterségeknek florea- 
lások felöl, mind pedig (a’ több Keresztyéneknek példájokra) 
Nemzetünknek excolaltatása felöl. Meg-gondolván én azt-is, mi 
végre fogtam Istenem elött mind ezekhez, t. i. hogy nemzetem- 
nek használhatnék vélek, és talám a’ végre adott Isten azokban 
ollyan elömenetelt; az Isten is (mondok) meg vér, ha abbéli 
intentiomnak, és mint-egy fogadásomnak eleget tenni tellyes 
tehetségem szerint nem igyekezem. Ezek-béli sok jó igyekezetim- 
nek praemiumáúl töttem-fel én azt, hogy ennyi ditséretes 
munkával és a’ privatumnak ollyan tapasztalható vagy szem- 
mel látható posthabealásával könnyen meg nyerem (mondok) 
azt, a’ mit a’ külső gazdaságnál nagyobbnak tartok, t. i. Istenem 
és Nemzetem elött való kedvességet. Hogy ezen méltán kap 
minden virtuosus ember, nem szükség sokkal mutogatnom. 
Préd. 22. I. eléggé bizonyítja. A’ Pogány Böltsek-is megismérték, 
hogy ezt a’ leg-belsöbb ruházatjókkal együtt vetik-le: az-az 
akkor tészik-le ennek kivánását, mikor meghalnak. Plato: 
Cupidinem gloriae, ceu ultimam tunicam, anima solet deponere. 
Tacit. 1. 4. Hist. Etiam sapientibus cupido gloriae novissima 
exuitur. Annál inkább reá kellett pedig vennem magamat a’ 
haza jövetelre, hogy nem tsak hivtanak sok jóakaróim, hanem 
le-jövetelemre küldött pénzekkel-is édesgettek az Erdélyiek, 
melly dolog igy volt. Mikor a’ Soltáromat meglátta a’ b. e. Ur 
Teleki Mihály Fogarasban az Ország Gyülésében, az Urak közzé 
sietvén és mutogatván ’s ditsekedvén mondotta: Urak, haza 
kellene ám ezt az ember hozatni; de arra pénz kell. No ki mit 
ád? És akkor a’ ki mit igért, fel-jegyezvén, azután fel-is küldték 
közel 200 aranyig, Hogy meghozák, én arra mondék: Köszö- 
nöm igen az édes nemzetemnek jó-affectioját; de én erre nem 
szorúltam, nékem Isten eleget adott: úgy hogy, ha kell, haza-is 
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mehetek: és bánnám, ha ezzel köteles szolgává akarnának 
tenni; holott én önként és magam szabadságában többet szok- 
tam szolgálni. Mindazáltal a’Magyarok instálván, hogy el-ve- 
gyem, mert máskent meg szégyenlené magát az egész Ország, 
és assecuralván forma, hogy ne féljek semmit attól, a’ mitől félni 
láttatom; elvévén a’ pénzt; de erösen el-tökéllvén magam- 
ban, hogy én ne legyek senkinek adós, és valamit tselekeszem, 
hogy Istennek nagyobb ditsöségére szolgáljon, nem akartam 
dolgaimban senki segitségével élni; fogám én azt a’ pénzt, 
és meg-annyit tévén melléje, vagy még többet, 2200 az-az 
huszon-két száz forintot adék a’ Provinciának interesbe: hogy 
annak interesével minden esztendkön egy ott megfogyatko- 
zott Magyar a’ haza jövetelre segíttessék. Ebbéli jó affectio- 
mat köszönvén a’ Magyarok, mind-azáltal helyben nem hagyák 
ez okokért. [1.] A’ Magyarok, (kik ott mind inkább szegény 
legények) szemtelenségre vetnék magokat: és egyik-is másik-is 
obtrudálná magát, hogy ö-is megszükült; és így a’ kire az a’ 
Beneficium lenne bizva, sok alkalmatlanságot szenvedne tölök. 
[2.] Mert ott-is regnálván még az a’ Dogmaknak discretiójok, 
hogy ki Coccejanus, ki Voetianus: ha Coccejanus volna a’ 
Rector (mert egyik Academiaban a’ Rectorra akartam bizni) 
és Voetianus menne hozzája kérni, nem olly facilis vólna; & 
contra. [3.] Hogy jobb azzal a’ jelen való Magyarokat segíteni. 
[4.] Hogy ott kevés interesse van a’ pénznek, és jóval-is több 
minálunk: mert itt 10 százra; de ott köszönet, ha négyet 
adnak százra. [5.] Hogy akkor kezdödvén ott a’ háborúság 
vagy hadakozás, majd minden interesse a’ pénznek oda lött. 


Gondolván azért én, és mások-is intimálván, hogy ha Isten 
engemet meg-áld és boldogít dolgaimban, itthonis segíthetek, 
a’ kit akarok, s úgy is jó lészen; fel-vévém én ott a’ pénzt 
és majd felét ki-osztogatám a’ Magyaroknak: kik mindnyájan 
interesre kivánván, hogy adjam; Isten oltalmazzon (mondék) 
hogy interest kivánnyak: és fél-esztendöre igérvén mind annak 
megfizetését, még ma-is oda van benne, és némelly részét talám 
soha sem látom. Azonban én perseverálván azon igyekezetemben, 
hogy ne láttassam senkitöl beneficiumot venni, ugymint kit 
Isten arra segített, hogy tsak adjak inkább, mint vegyek mástól; 
elöttem tartván azt, mitsoda beneficiummal igyekeztek az 
emberek nékem lenni; de nem tudván személy szerint, kik és 
mennyire adakoztanak, és így nem lehetvén kinek-kinek refun- 
dálnom, T. Pataki István Uram-is instálásomra nem akarván 
meg-mondani; mint a’ mellyet, mint közönséges jó véggel 
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adattattat nem illenék réfundálni; hogy mindaz által tsak 
abban ne maradjon, mindjárt lejövetelemkor mint-egy 400 
forint árra könyveket osztogattattam-el. 


Még-is mindennek a’ benefactorok közzül nem jutván, és 
ez a’ kedveskedés az adakozást fel nem érvén, más útját gon- 
dolám refundálásának, ekképen. Mivel (mondok) ezt a’ közön- 
séges jó végett tselekedték, hogy végeket abban el-érték légyen, 
ím meg-mutatom mindeneknek illyen módon: Az én könyvei- 
met igaz áron adván-el, noha fel menne 40000 az-az negyven 
ezer forintra, vagy még fellyebb-is; mindazáltal én limitáltam 
tsak úgy, hogy 30000 forintra menne fel: azon igyekezvén, 
hogy meg-ismérje minden ebben a’ nemzetben említett jó szán- 
dékomat, hogy t. i. én ebben a’ hazában e’ könyveket el-bövítsem 
és óltsóítsam, mint Salamon az ezüstöt Jérusálemben. Eleget 
kiáltottak reám a’ Compactorok, hogy azzal mind nékik, mind 
magamnak kárt tészek; de én azzal akkor semmit sem gondol- 
tam; hanem elégnek tartván az én keresetemet 30000 forintra 
limitálni, gondolván hogy annyival-is béérem e’ haza javára 
való igyekezetimet, limitáltam péld. ok. a’ közönséges Sóltárt 
75 pénzre: keveset adhattam pedig úgy el; mert ez a’ Nemzet 
semminek limitáltt árrához nem szokván, nem állhatja, hogy 
még-is el ne kunyoráljon benne. Ugy hogy, ha a’ Bibliát két 
pénzen tartanám, még-is a’ Magyar egy pénzen kérné. Azonban 
a’ sok isméröim mind ajándékot kivánván tölem, kitsiny vólt, 
ha tsak Psalteriumot adtam. Azonban az Ecclesiasticusoknak 
akarva-is óltsóbban akarván adni, mint másoknak, kit 60, kit 
66 pénzen vesztegettem-el. És így ez nálam hamar el-fogyván, 
maradott kevés számú némelly Compactoroknál, és ök adták-el 
12 susztákon: ’s úgy-is örömest megvették, tsak kaphatták. 
Az aranyos Psalteriumot pedig, mellyet én 10 susztákra limitál- 
tam (a’ belsö embereknek pedig 8 susztákon kezdettem vólt 
adni) mind el-adhattam vólna igaz árrán egy-egy talléron. 
Az aranyos Uj Testamentumot limitáltam két forintra; holott 
más ez elött egy aranyon adta. 


A’ Bibliát limitáltam és adtam mint-egy öt forinton; ho- 
lott az elött 10 v. 12 forinton, vagy fellyebb-is el-adták. 


Tehát ez a’ jószág, melly ollyan óltsón limitálva-is felment 
volna 30000 forintra; igaz árrán, t. i. a’ mint más akarki 
adta vólna, mennyire mehetett vólna? Nem óltsóítottam hát 
el a’ könyveket? Ha mit adott valaki közönséges jó végett, 
nem érteé-el végét eléggé? Még-is mindazáltal meg vólt az, 
hogy sokan nem általlották magamnak említeni, hogy akkor 







 232 


ök-is segítséggel vóltak: mellyért mindenüvé nem kevés aján- 
dékom ment. Mind távol létemben azért, mind jelen létemben, 
tellyes tehetségemmel (úgy hogy annyira sem kivánhatta senki) 
azon lévén, hogy ennek a’ Nemzetnek szeretetit hozzám devin- 
ciáljam, ollyan látható-képen félre tévén a’ magam tulajdon 
hasznomat; ím mi lön haszna és kimenetele? Nem tsak ki- 
üressíttetém minden keresetemből, mellyet kisebbnek tartanék; 
hanem megfosztatám minden kedvességemtől, és nemzetem 
elött való reputatiomtól, még a’ melly vólt-is: söt ollyan 
emberek támadtak reám, és minden igyekezettel azon van- 
nak, (úgy látszik) voltak mind eddig-is, hogy (a’ mellyet 
minden betsületes ember szeret, és keres, annyira, hogy néha 
az életnek-is azt eleibe tészi) minden existimatióm mellöl el- 
esvén, a’ porba a’ sárba tapodtassam: és következés-képen 
semmi jó igyekezetemben elö ne mehessek. Dii boni! Mit kell 
hallani? Ki kell mondanom: nints mit tennem. Est. 7. v. 5., 
6. Mikor Assverus király untatná Estert, hogy mondja-meg, 
kitsoda az, a’ ki néki egész nemzetségestöl veszedelmet munkál- 
kodja, meg valja utóljára: A’ mi ellenségünk és gyülölönk e’ 
gonosz Hámán. Én-is azt mondom. A’ kik nékem ennyi gono- 
szomra vannak, az itt való. Reform Clerus közzül azok, kik a’ 
b. e. Bethlen Elek Uram temetésére mentünkben úti társaim vól- 
tának: t. i. ollyan emberek, a’ kiktöl tsak jót, és dolgaimnak 
promotiojokat várhattam volna: kiknek sziveket ott alitván 
járni, a’ hol tanításokat és külső magok viseléseket, (úgy-mint 
a’ kik commendálják szóval eléggé az Isten ditsöségét és a’ 
közönséges jót) én mindebben gyakorlottam magamat, mind 
pedig vélek nagy nyájjasságban éltem. Ki-jö hát ez úton, a’ mit 
Beszédemnek kezdetiben mondék, Hogy Isten az Övéit ollyan 
dologban szokta sokszor megszomorítani, a’ mellyet igen nagy 
jónak tartanának. De azt mondják itt az emberek, ’s kivált- 
képen ennek a’ helynek lakosi: Az Istenért, mit szólasz ollyan 
emberek ellen, a’ kik ollyan betsületes tiszteket ditsérettel visel- 
nek, a’ kiktől ollyan tanításokat hallunk, és következés szerint 
a’ kik az egész hallgatóktól ollyan nagyra betsültetnek? Fel. 1. 
Adta volna Isten, hogy ne vólna okom arra, hogy ö Kegyelmek 
ellen szólanék és nem-is szólottam sokáig, kedvezvén az ö 
Kegyelmek betsületeknek: t. i. mind addig, míg türhettem. 
2. Most-is arra nem mentem vólna, hogy ö Kegyelmek ellen 
szóljak, ha békét hagytanak vólna, a’ mint T. Püspök Uram 
imponálta vólt ö Kegyelmeknek; de látom, hogy addig ked- 
vezek ö Kegyelmeknek, hogy sütve tészik alám a’ makkot, 
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és sok kárát vallom naponként, ’s hová-tovább inkább serpál 
az én veszedelmemre az emésztő harap, és mikor észre vévém 
magamat, tsak el-hülék nagy álmélkodással, mi lett, mint és 
mi karban vannak, az én dolgaim, vévén észre miképpen vágták 
’s vágják alattam a’ fát. A’ ki az ö betsületinek le-tapodtatásán 
meg nem indúl, egy huntz-fut az: és a’ kire tsak egy ló lopást 
fognak-is, ha ki nem tisztítja magát, mind betsületi oda lesz, 
mind pedig akasztófára kell mennie, egy ló lopásnál nagyobbat 
fogtak én reám, söt mindennél gonoszabb embernek lenni, 
nem tudom magokkal, de másokkal el-hitették. Avagy azért a’ 
veszedelemre kész akartva mégyek, az ö Kegyelmek betsületinek 
való kedvezés miatt; avagy azokból a’ sok gonoszokból ki- 
mosdom, annak megmutogatásával, melly méltatlan fogták 
azokat reám, és következés szerint melly nagy Isten ellen való bün 
vólt, ártatlan annyi haza javára igyekező igaz haza-fiát affélék- 
kel terhelni. Kiáltjuk eléggé, melly sok várasunkban a’ bün; 
mellyekért vér az Isten sok-képen bennünket: bár a’ gerendát 
látnók meg a’ magunk szemünkben. 3. Méltó hogy mindenek jól 
elméjekbe nyomják, a’ miket Idvezítönk mond Máth. 23 : 2, 
3, 4, 5, 6, 7. A’ Fariséusok-is nagy tekintetü és méltóságú szent 
embereknek tartatnak vala: de még-is Idvezítönk azt javalja, 
hogy azoknak tanitásokat bé-vegyék ugyan, ’s meg-fogadják: 
de az ö tselekedetek szerint ne tselekedjenek. Méltó, hogy meg- 
olvastassék az az egész caput, Idvezítönknek a’ Fáriséusok ellen 
való tanításáról. 


De itt azt mondod: Hiszem ez emberek jó intentioval 
vannak e’ materiában, mert az Isten ditsösége mellett láttatnak 
buzogni és az Ekklésia javainak conserválásokban ha fáradoz- 
nak, igen jól tselekeszik. Fel. Azzal fedezik-el az emberek gyakran, 
a’ mit lappangtatnak szivekben, a’ religio palástja sokszor a’ 
meg-veszett és megvesztegető szivnek. Igaz az, a’ mi vagyon 
Péld. 14 : 12. és Cap. 16 : 2. A’ Fariséusok-is úgy látszott, jól 
tselekedtenek akkor, mikor a’ Móses törvénye mellett buzgot- 
tanak; de még-is nagyot vétettenek, hogy irégységböl az ártat- 
lant megsententiázták, és a’ magok libidojokat, kivánságokat 
és boszszújokat igyekezték rajta ki-tölteni. De ha másként ö 
Kegyelmek vétek nélkül való feddhetetlen emberek vólnának- 
is, és senkinek ártalmára nem vóltanak vólna-is, Ebben, a’ 
mint velem bántanak, vétek nélkül nintsenek, a’ mint majd meg- 
tetszik. Vétettenek én ellenem tagadhatatlanúl, a’ kinek eddig 
való életemet haszontalanná tötték, és továbbra-is az én élete- 
met merö halállá változtatni igyekezik: vétettenek az Ekklésia 
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ellen; mert ebben a’ materiaban, mellyben akarnak láttatni 
az Ekklésiával fogni, az ö Kegyelmek kivánságok tsak ollyan, 
hogy Nescitis, quid petitis. A’ Zebedéus fiainak annyok fiainak 
rendeletlenül kivánnya vala javokat, és érette meg-is dorgál- 
taték. Megismérik még (úgy hiszem) az Ekklésia Tagjai, melly 
méltatlanul kivánták tölem az ö Kegyelmek informatiojokból 
a’ mit kivántanak, és hogy sokkal jobb lött vólna énnékem békét 
hagyni, és azt a’ jó Typografiát, a’ mint kezdettem vólt készí- 
teni, meg nem szaggatni. Hogy ö Kegyelmeknek való feleletemet 
irásban tegyem, vitt reá az-is, hogy én felölem Magyar Ország- 
ban, és egyébütt-is nagy reménséget concipiáltanak vólt, és 
ahoz-képest tsudálják, hová löttem, és hogy várakozásoknak 
ennyi ideig eleget nemtöttem. Akarmelly potenter tuealnám azért 
szóval ügyemet ö Kegyelmek ellen, nem lenne az tudtokra 
mind azoknak, a’ kik távol vannak; akik elött mindazáltal, 
szükség, hogy magamat meg-mentsem, és okát adjam, ennyi 
esztendeimnek mind haszontalanúl való eltöltésének. Kivált- 
képen való oka pedig e’ magam Mentségének ez. T. Püspök 
Uram imponálván a’ Nyárban ö Kegyelmeknek irás-által, hogy 
rólam desistáljanak; nem hogy azt meg-fogadták vólna, hanem 
inkább irritalódtanak, és a’ Consistoriumot itt elhitették, hogy 
én Tordán megvártam azt, hogy T. Németi Samuel U. ö Kegyel- 
me onnét el-jöjjön, és az után (addig semmit nem mozdítván) 
vádaskodtam ö Kegyelme jelen nem létében ö Kegyelme ellen. F. 
[1] Maga T. Püspök Uram a’ véle való betsületes Atyafiakkal 
tanúbizonyságot tehet; hogy minekutánna én kivallottam, az ö 
Kegyelmek adjuratiojókra, kik adtanak nékem okot és alkalma- 
tosságot, és miképen, Apologiámnak ki-nyomtatására, az után 
T. Németi Uram két nap-is vólt ott, Tordán t. i. és én 
eléggé instigáltam T. Püspök Uramat az alatt, hogy kövesse-el 
ö Kegyelme aránt, a’ mit fogadott; de egy ’s más miatt mind 
el-múlt: avagy hogy ö Kegyelme jobbnak alította levele 
által imponálni a’ silentiumot. [2] Még inkább kezdett annak 
utánna egyebek előtt-is ellenem agalni: úgy hogy még az 
Adversariusokat-is fel-ültette ellenem, a’ mint erre elég bizony- 
ságot adhatnék. Söt még [3] Az öszszel közöttünk forgó contro- 
versiának sopiálására itt compareálván T. Püspök Uram, 
több Betsületes Atyafiakkal, ama’ szerint: Psal. 12 : 3. Ö 
Kegyelmek tehetös emberek lévén nyelvekkel: azonban (a’ mint 
mondják) Nec Hercules contra duos, ö Kegyelmek sokan lévén, 
és ki egygyel, ki mással tóldván, és én-is az ö Kegyelmek betsü- 
letinek kedvezvén, annyira el-nyomának szóval, hogy az akkor 







 235


jelen való Betsületes embereket-is el hitették, (idö sem lévén 
a’ magam mentségére) és én felölem mind igaznak vélték az ö 
Kegyelmek sok vádjokat: mert ha magokkal el-nem hitették 
vólna, hogy mind igaz az, a’ mit ö Kegyelmek ellenem monda- 
nak, kétség nélkül ellene mondottak vólna; de nem tsak hely- 
ben hagyták, hanem vóltak ollyak, a’ kik még inkább tóldották 
a’ dolgot. Ha azért akkor szóval úgy triumpháltak rajtam, 
gondolhattam méltán, hogy másszor-is úgy lenne ez, ha tsak 
szóval kellene. Én azért gondolván, hogy ha ollyan jóakaroimat- 
is elhitették, hogy úgy itélnének én felölem, a’ minémünek 
ö Kegyelmek leirták, tehát concludálhatom, hogy tehát az egész 
világ ellenem vagyon, és kigyót békát kiálthat reám, ti: valakik 
valamit érteni láttatnak az én dolgaim felöl; az-az senki sints, 
a’ ki jól itélne felölem. Melly ha úgy vagyon, méltó (mondok) 
fel kelnem, és lábomat meg-vetnem, és ama’ szerint: Si Deus 
nobiscum, quis contra nos, ez egész világgal szembe szálljak. 
Interim mint effélékben gyakorlott ember, nem ijjedek meg, 
mert másszor-is vólt nékem ollyan tentatióm, mellyből Isten 
segítségéböl cum victoria emergáltam. 


Mikor a’ Bibliát ollyan nagy fervorral nyomtatni continuál- 
nám, az Erdélyi Ref. Ekklésia, vagy Erdély Országa felküldött 
embere (mi szükség dissimulalnom, a’ mit elöhoznom a materia 
kivánnya, és a’ mit követni akkor ö Kegyelmének betsületiben 
járt) mindenképen azon lévén, hogy engemet interturbáljon 
munkámban, Conciliumot (az-az az Amsterdami Consistoriumot) 
egybe-gyüjtötte ellenem, hogy leg-alább dehortáljanak, vagy 
másként orvosolják, hogy elö ne mennyek a’ munkában: én 
azt feleltem: Si totus mundus se mihi opponat, ego toti mundo 
me opponam, nec desistam, dum spiritus hos reget artus; mint- 
hogy tudom, hogy Istenemmel kezdettem, az-az Istenemnek 
indításából, és benne ö felsége segít ollyan látható-képen enge- 
met: Si Deus nobis cum &c. Hasonló-képen az Academiákban 
lévö Magyarok, az ö Kegyelme informatiojábol mind azt tanátsol- 
ták, hogy hagygyam-le: söt még (a’ kiknél közelebb válók 
már nem vóltanak, a’ kik t. i. ennek elömenetelit úgy kiván- 
hatták volna) a’ Corrector Társaim-is el-tsüggedvén, kezdették 
javallani, hogy Cedendum praesenti necessitati: Megdorgál- 
ván azért egyiket ö Kegyelmek közzül, hogy (úgymond) Miért 
lágyítjátok és kesergetitek az én szivemet? mert én &c Act 21. 
Illyen tribulatiomban ekképen látván, hogy apparenter ez egész 
világ ellenem vagyon, érkezék azonban egykor a’ vidámitó 
válasz Erdélyböl, mindenek megfordúlának, és én cum triumpho 
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véghez vivém munkámat. Azért másszor-is lévén illyen dolgom, 
az én Istenemnek illyen tapasztalható-képen velem való létele 
animál mostani ügyemben-is. Dávid-is ezzel biztatja magát a’ 
Filistéus ellen Saul elött 1 Sam. 17 : 36. Mind medvét, mind 
oroszlánt ölt a’ te szolgád. Látván (mondok) hogy mind el- 
hitték a’ jelen valók, valamit az én vádoltatásomra hallottak, 
ha az alatt (gondolám) történnék meg-halnom, mindenek elött 
megbüszszödnék emlekezetem: mert mindenek el-hinnék, és 
elhivén mondanák ’s méltán-is, hogy illyen ’s illyen ártalmas, 
söt gonosz, kár-tévö, hitván ember veszett-el: söt maradékimra 
nézve talám több ártalom-is következnék belöle: Mellynél mi 
lehet betsületit ’s maradékinak javokat szeretö embernek he- 
gyesebb ösztön? Élet ’s halál által kell ennek meg-orvoslására 
iparkodni, ha tellyességgel nem töke, avagy darab kö az ember. 
Hogy én a’ külsö betsületet nem vadászom, ’s talám felettébb-is 
negligalom, tsak ebböl-is meg-tetszik: hogy az Academicusok 
közt illyen szokás lévén, hogy a’ ki ott leg régibb, az jár elöl. 
Engemet-is az ott való Magyarság megbetsülvén, elöttök bo- 
tsátottak mindenkor. Haza jövén-is azt a’ rendet megtartottuk 
mindenütt. Egykor én látván, hogy T. Tsepregi Uram egy 
Társunkkal majd kardra kele azért, hogy talám elötte fogott 
vólt menni, gondolám én magamban, hogy Péternek mondják; 
de Pál-is értsen rajta. Gondolám, hogy talám azt-is neheztellik, 
hogy én præcedálok: gondolván azt-is, hogy az ö Kegyelmök 
hivatala ollyan rendet kiván, ö Kegyelmeket spontè præmittál- 
tam: ’s az-ólta minden Academicusokkal úgy töttem; noha 
majd mindenek meg-kináltanak az elöl-járással. Söt annyira 
le-botsátkoztam, hogy itthon tanúlt Prédikátorokat-is elöttem 
botsátottam; azt elöttem tartván, hogy akar betsüljenek 
engem, akar ne, tsak használhassak fel-tött ezélom szerint 
nemzetemnek, elég az nékem. Noha egyszers-mind igaznak-is 
alítottam itt-is, a’ mint másutt igaz: Honor est honorantis, 
non honorati: &, Honor fugientem sequitur; sequentem fugit. 
Azonban mit nyerék véle? Illyen ártalmak következének belöle. 
(1.) A’ kösség elött mindjárt vilescalni kezdék, melly az Eccle- 
siasticus statussal való inæqualitásból colligalván, hogy nem 
méltó engemet azzal egy-arányú statusban tartani (mellyet 
menten le-jövetelemkor az Uraktól megkivántam, hogy ö Ke- 
gyelmekkel egy privilegiummal birjak) ezért tusakodott mind 
eddig velem a’ Város ollyan acriter, és tsak azt a’ privilegiumot-is 
azért obtineálhattam ollyan nehezen, mellynek ma-is fuvom a’ 
tarlóját. (2.) Magok ö Kegyelmek-is fejemet, mikor magam 
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le-vontam, alá felé taszitván, confirmálták a’ kösségnek ártalmas 
opinioját. Akkor tsak hamar egy Pap vendégség esvén, a’ 
Vargák közzé ültetének engemet. Elpirulván én, ’s látván, 
honnét vagyon, magamban tsak azt mondám, a’ mit Toféus 
Mihály egykor egy szegény alá-való legénytöl megpirongattat- 
ván Nesze (úgymond) néked Tofeus Mihály! Nesze (mondék) 
néked T. M. Jól vagyon (mondék magamban) A’ ki a’ korpa 
közzé elegyíti magát, úgy szaggatják meg a’ disznók! 


Azólta hogy mindenképen azon vannak ö Kegyelmek, hogy 
minél-inkább lehet, le-nyomjanak, dedignalván engemet magok- 
kal egy sorsban lenni, meg-tetszik onnét; hogy noha véghez 
vittem már nagy nehezen, hogy a’ Tanáts nékem Assecuratoriát 
adott házamnak immunitása felöl; még-is a’ populétól nem 
tsak sokszor sok roszszat hallok, sok betstelen szókat nyelek; 
hanem (a’ mint a’ Tanáts fel-tötte) még azt-is neheztellik, hogy 
az immunitásnak annyi részetskéje akadt reám. Söt hallogatom 
azt-is, hogy non obstante illa Assecuratione, mind fel-irogatják 
a’ Dicasban házamnak adóját, és hóltom után (mint hogy lát- 
ják, hogy addig nem lehet) mind meg-vészik. 


Mikor a’ Typografiát építém, szintén akkor kérvén egyszer 
az adót, felelék: Édes Atyámfiai, hiszem ez a’ ház tsak azért-is 
immunis volna, hogy én immunis az-az Ekklesia házát tseréltem 
véle. Azt már Városi Uramék jármokba fogták; ez lévén azért 
a’ helyett, nem tartozom adóval. Másik az, hogy (a’ mint Ke- 
gyelmetek látja) annyi adót adok én, hogy a Városon egy utza 
alig ád annyit: mert ha tsak lakni kellene a’ ház, el-térnék 
én ott könnyen, a’ hol Istvándi Bálint el-tért; de én az Ország 
szolgálatja végett készítvén ez épületet, reám nézve ollyan, 
mintha a’ sárba hánynám mind azt, avagy adóba adnám. 


Mert akar Németnek adjam én, akar Magyaroknak, elég 
ha az én erszényemböl telik-ki. A’ legényim Immunitásokat 
urgealván egykor az Urak elött, és ellenem ebben szörnyen 
obstalván a’ Város, az Urak tudakozódásokra azt felelte a’ Ta- 
náts i. hogy (úgymond) legényimre kevés adót vetettek, t. i. 
a’ mennyit csak egy foltozó Vargára: mellyért nem méltó 
inquietuskodniok. 


Felelék én az Urak elött. Vegyünk tsak azon foltozó Var- 
gáról példát: Ö a’ sertés fonalnak elsöben tsak a’ vékonyát 
dugja által az árr lyukán, és ha azt által dughatja, azután 
a’ vastagát-is utánna rántja. A’ legényimre-is most elsöben 
kevés adót vetettek, és ezzel tsak szoktatván, jövendöben 
minden terhet reájok raknának. 2. A’ Tanáts azt forgatván, 
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hogy (úgy mond) a’ Városi nép azt-is difficultalja, hogy maga 
T. U. immunitásban vagyon: Felelék én az Urak elött: Ha 
az egész nép ollyan sententiában vagyon, e’ nép hasonló a’ bolyó- 
kás és kényes beteghez, kit kinálván a’ Medicus orvosságával, 
nem tsak el nem vészi azt; hanem a’ Medicust szidja, pöki, és 
tellyes erejével magától el-taszigálja. Mit tsinál amaz? El- 
unván a’ sokát, egykor oda hagygya, hogy ámbár veszszen 
a’ maga dögiben, ha annyira meg-átalkodott a’ maga veszedel- 
mére; vagyon (úgymond) halál, a’ melly meg orvosolja. Én-is 
nagyobb boszszút e’ nemzeten nem tehetnék, mintha ide hagy- 
nám: és ha azt tselekedném, jól tudom, hogy magamnak job- 
ban consulálnék: mert én akarmelly szegeletibe mennék a’ ke- 
resztyén világnak, mindenütt jobb állapatom és betsületem vólna, 
mint e’ háládatlan hazában, ha más lett vólna, soha ennyit 
sem szenyvedett vólna, hanem magára gondot viselt vólna. 


Én-is bizonyára Istenemre inkább, mint egyébre tekintve 
halasztom még-is azt az extremumot: mert mikor az ember 
desperatus, nem gondol még holmi kárával-is. 


Söt a’ fellyebb valók tsak semmik; de még nagyobb az, 
a mit az idegenek rajtam elkövetnek úntalan: tsak nem régi- 
ben-is a’ mit követének rajtam, ugyan azon kút föböl áradott. 
Söt nem hiszem, hogy factio nem vólt vólna; mert már a’ Com- 
mendansnak hirével volt, hogy ez Typografia ház, és ha magával 
el-hitette vólna, hogy ez Ecclesiasticum privilegiummal bír, 
mint a’ Parochialis házakat hogy nem bántotta; kétség nélkül 
ennek-is békét hagyott vólna, és engemet város tsudájára vár- 
tára nem vittek vólna, ott nem füstöltenek ’s rongáltak vólna, 
ha valahonnét nem instigálták vólna. Nem vagyok ollyan, 
mint a’ kutya, a’ ki a’ követ harapja, mellyel meg-hajitották. 
Nem annyira kell nékem neheztellenem az idegenekre, a’ kik 
engem nem esmértek, és nem tudták, kivel tselekszik azt; 
hanem tovább visgálom az okát, és hogy annak-is ö Kegyelmek 
vóltak az okai, majd meg-mutogatom. 


De azt mondják: Hiszem mellette szóltak akkor-is; tehát 
&c. Fel. A’ külső szólás nem mindenkor egyez a’ szivel. 2. Szól- 
tak talám azért, hogy a’ magok sorsokat féltették, tudván 
hogy consequenter ö Kegyelmeken-is az meg eshetik. 3. Minek 
utánna annyira le-tsepüllöttenek, hogy a’ miatt ollyan conse- 
quentiák következnének, késő már most szánni, ha mi afféle 
rajtam esik. A’ ki megöli az embert, néha megbánnya annak- 
utánna; de késő már. 


Mint hogy pedig azok, a’ kik én ellenem vannak, mind az 
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itt való Ref. Consistoriumot, mind az itt való Tanátsot, mind 
az Urakat felültették, úgy hogy Biráim jó sententia reménléssel 
nem lehetnek, gondoltam egyedül való remediumát, hogy a’ Ge- 
neralis Gyülést requiráljam, és ott proponáljam dolgomat; de 
(mondok) az-is vagy lészen kezem ügyében, vagy nem: és ha 
lészen-is, de ha ö Kegyelmek ott lésznek, minthogy tehetös 
emberek szóval, ki tudja, ott-is prævaleálnak, és én azon nya- 
valyában maradok. Oda járul az-is, hogy (a’ mint mondám) 
a’ Prédikátori rend közzül-is, söt az én legjobb jóakaróim köz- 
zül-is némellyek, vagy mindenek, azon ellenem való persvasioval 
tellyesek: úgy hogy nehezen lehetne szóval kivernem belölök. 
Mert én (azt meg kell vallanom) szóval igen boldogtalan ember 
vagyok; kivált ha confundálnak: úgy hogy, ha annál igazabb 
ügyöm van-is, magam mellett illendö-képen nem agálhatok. 
Mert én hallgató ember vagyok és hogy ollyan vagyok, ne 
tsudálja senki: mert ez a’ mesterség, a’ mellyet én oda-fel 
üztem tized fél esztendeig, annyira meg kivánnya, hogy ember 
reá függeszsze minden elméjét és szemeit; hogy semmiképen 
nem lehet ezt jól tractálni, ’s egyszersmind beszélleni. Innét 
vólt, hogy kivált eleintén, mód-nélkül el-szoktam vólt a’ be- 
szédröl. Hogy haza jövék pedig, azólta a’ sok tribulatio kimond- 
hatatlan sok búba és melancholiában meríte: úgyhogy nem vár- 
hatja senki, nékem nem-is hivatalom, hogy szóval annyit, 
mint a’ kik abban gyakorlották magokat, tehessek. És ugyan 
ez az oka, hogy én nem vagyok méltó, hogy ö Kegyelmekkel 
egy sorsban tartassam, hogy nem prédikálok. Fel. Mintha tsak 
abban állana a’ virtus; lám a’ Medicusok sem prédikálnak; 
még-is Ecclesiastica personák affelöl. De talám azért még-is, 
hogy külső ruhában járok? Fel. A’ Catholicus Mesterek-is külső 
ruhákban járnak; még-is Ecclesiastica personáknak tartatnak. 
Talám azért, hogy az emberek látják mikor dolgozom, melly 
slejtes módon vagyok. Fel. 1. Bizony dolog, elég nehéz mikor 
én magamtól kérdezik sokszor, hogy hol van T. U.; de ha meg 
gondolom, még gloriának kell tartanom, hogy olly tsekély ’s 
contemptibilis munkákból olly ditsöséges effectumokat hoz ki 
az Isten: mellyet meggondolván, noha én legényimnél-is alább 
való módon vagyok ollyankor, azt mondom: Nem átallanám én, 
és átallanom nem kellene szürt-is vennem reám, ha azzal hasz- 
not szerezhetnék nemzetemnek: mellyért nem átallottam úgy 
lebotsátkozni, hogy Enyedi Senior annak utánna annyi ideig 
ollyan Scholának (NB. Successorom ott Academicus vólt, a’ mint 
Enyeden az Oratoria Classisban Prædecessorom-is Academicus) 
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Mestere lévén, Belgiumban a’ gyermekek közzé üljek, ’s azoktól 
tanúljak &c. Ezt tévén fel: Qui se humiliat, exaltabitur. 
2. Vólt az ideje, hogy prédikálottam-is eleget, még pedig úgy, 
hogy nagy reménséget concipiáltanak felölem; de meg-fogad- 
ván azoknak tanátsokat, a’ kik azt mondották: Istennek hálá 
Prédikátorink e’ Hazában elegen vannak; de illyen mester- 
ember nintsen! mellyel ember többet használhatna hazájának, 
mint Prédikátorságával, azt az útat követtem, és azokra adtam 
magamat: még pedig sokkal többekre, mint a’ mit nékem javal- 
lottanak: úgy hogy azoknak reménségeket sokkal fellyül halad- 
tam. Hogy pediglen most másokban nagyobb fœlicitást látok 
a’ prédikálásban, egy tseppnyire sem szégyenlem; mert 18 esz- 
tendeje már, hogy arról tellyességgel elfordítottam elmémet, 
és nem szégyenlem, ha a’ varga jobb sarut tud nálamnál tsinálni. 
t. i. a’ ki miben gyakorolja magát, abban lehet perfectus. Énis 
magam felöl úgy itélek, hogyha azólta, miólta ezekben gyakor- 
lom magamat, adtam vólna magamat azokra, a’ mikben Németi 
Sam; Uram v. más foglalta magát, egy tsepnyire alább való 
ember ö Kegyelménél nem vólnék, ha tsak elmére kellene. 
Accedál az is, hogy az Isten, hogy mind embereknek lenni meg- 
mutasson bennünket, nem ád senkinek itt e’ földön mindenben 
való perfectiót, hogy el-ne hidgyék magokat: mint a’ páva, 
ha meg-nézi a’ lábát. Még Sz. Pál Apostolnak-is vólt valami 
cruxa, mellytöl való megmenekedését hijában kivánta Istentöl. 
Mégis protestálok, hogy én a’ külsö betsületet nem vadászom; 
de mikor látom, hogy pokol szomszédim vannak, és ha ki nem 
adom magamat, látom mennyi kárommal vagyon; kételenít- 
tetem magamat ditsérni; igazán mindazáltal, és úgy hogy 
magam felöl való testimoniumomat megpróbálhassam. Ha 
valamely Medicus mégyen valamelly nemzet közzé, valamíg 
kinem hiresíti, hogy ö a’ nyavalyákhoz ért, addig senki nem keresi 
meg orvaslás végett: azzal mindazáltal senki nem mondhatja 
kérkedékeny embernek, hogy magáról kimondotta, mitsoda és 
mit tehet ö. Mint szeresse ember természeti szerint a’ maga 
betsületit, maga T. Németi Uram példa: ki felöl tsak ezt találta 
in Priæ. ad Hebr. Vander Wajen Uram mondani, hogy ö Kegyelme 
tanitványa vólt, és töle vötte ö Kegyelme azokat. Ugy meg- 
indúlt ezen ö Kegyelme, hogy más munkájában, mellyet itt 
nyomtattunk, acriter refutálta érette. Azért énis noha tudom 
jól, hogy: Propria laus sordet, idegen dolognak ne állítsa senki, 
hogy magamat látatom ditsérni. Hogy pedig olyan particula- 
rékra, ollyan alatson débdáb dolgokra szállok le, oka ez, hogy 
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in genere az-az közönségesen hijában kiáltom magamat ártat- 
lannak, hijába igyekezem elhitetni az emberekkel magamat 
betegnek lenni; ha czikkelyenként meg-nem mutogatom, hogy 
ebben vagy amabban minémü méltatlanságokat követtenek-el 
rajtam. Hogy olly derék emberek ellen tészek-fel, oka ez, hogy 
látom már, hogy külömben nem lehet a’ dolog. Kedveztem én 
valamíg lehetett ö Kegyelmek betsületeknek, mint bizonyság 
erre Mélt: Gubernátor Uram Méltóságos házas-társával, kiknek 
mikor referáltam vólna, tsupa irégységböl mit igyekeznek eltöl- 
teni a’ Papok, t. i. hijába kedvezett Isten azén Officinámnak, 
mert az ö Kegyelmek intentiojók szerint az következik, hogy 
egy tsep Typographia se légyen Erdélyben: az Unitárius 
Uraméké nem, mert annak elégett a’ Typogr.háza, és sok idö 
kivántatnék, míg azt felállitanák: a’ Szebenieké nem, mert 
azoknak Uj Typusok elolvadott, az ót pedig már hozzám kül- 
dötték matériának: az Eklesiának ha kiadom készen azt a’ 
részt az ö Kegyelmek kivánságok szerint, melly abból való, az 
lészen belőle, hogy sem ez, sem amaz, egész Typographia nem 
lészen, hanem szükség megállani, és meg tsonkulván haszonta- 
lanná lenni; ö Nagyságok eléggé firtattak, hogy mondjam-meg, 
kik az ollyan ártalmas igyekezetü emberek a’ Papok közzül 
(mert én a Consistoriumra nem vetek, melly mindent az ö 
Kegyelmek dispositiojókra hagy, gondolván, hogy mind úgy 
van az ’s mind jó az, a’ mit ö Kegyelmek javallanak) de én 
kedvezni akarván ö Kegyelmeknek, soha ki nem mondottam. 
2. Ez innét tetszik-meg, mert ezelött kibotsátott Apologiámban 
még jól emlekeztem ö Kegyelmek felöl illyen szókkal: Cum ii, 
á quibus haec insperata hausi, declararunt se non ex se loqui; 
sed alii quid sentiant & loquantur, se mihi candide notum facere. 
3. Mert Deákul adtam azt ki, hogy mindenek ne értsék. Még-is 
mondom, hogy ha békét nem hagynak, nagyobbakat várjanak 
és én ne légyek az oka, ha (a’ mit nem akarnék) vallásunk motsko- 
lódik miatta. Miólta ez kezdödött, és T. Püspök Uram ö Kegyel- 
meknek silentiumot imponált, hogy azólta is nem hagytanak 
békét, megmutatja ez, 1. Hogy azután a’ Consistoriumot ellenem 
gerjesztették, úgy-hogy; a’ legkisebbik-is, mint egy dögletes 
embert úgy tart, azólta nemis hijtanak a’ Consistoriumba, (ha 
hinánakis, nem mennék) és azólta leg-acerbusabbaknak látom 
ellenem. 2. Mert a’ külső emberek ’s Urak közibe-is annyira 
kiment az ö Kegyelmek méltatlan vádjok, hogy nem régiben egy 
más vallású Ur emberis maga részéről való emberek elött sze- 
memre veté, hogy az Ekklésia bonumit depeculáltam, de bizony 
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megadom az árrát, ha magam nem, maradékim. Mellyen én tsak 
elpirúlván ’s tsudálkozván, hogy az ö Kegyelmek intimátiojok- 
ból már annyira ment a’ dolog, hogy még az Ellenkezök-is 
úgy itélnek felölem (a’ kiknek egyben másban én sok hasznokat 
vehetném, és hogy hijába igyekeztem venni, (mondok) nem tsuda.) 
Hogy pedig nem egyébünnét vötték, hanem ö Kegyelmektöl, 
ebben kétségem nints: mert mást nem tudok, hanem a’ miéink 
közzül ö Kegyelmek társalkodnak azokkal, és ö Kegyelmek 
vannak ott olly benn, Más Méltóságoknál-is, valahol ö Kegyel- 
mek olly benn vannak, hogy soha semmire vagy igen kevésre 
mehettem, hanem tsak idegenkedtenek tölem, nem tsudálom 
már. 3. Hogy minden jókat a’ Városon gonosz akaróimnak 
látok, az-is kétség nélkül onnét vagyon, és consequenter hogy 
a’ Tanáts ollyan rigide ellenem vagyon, kivált a’ miéink, nem 
egyéb lehet az oka. Annyira ellenem vannak, ugyan-is, hogy 
(a’ mellyet igen kitsiny dolognak tartottunk eleinten) még tsak 
az Immunitas dolgát-is (mellyet az Urak mindjárt megigértek, 
mihelyt kivántam, ’s talám akkor ha tiz annyit kivántam 
vólna-is, megigérték vólna) nem obtineálhattam mind eddig, 
söt e’ Nyáron illyen suspus esék rajtam: kimenvén fü osztani 
rendszerint a’ mint következnek a’ házak, következék az enyém 
és ottan monda egyik fü osztó: Itt bizony Kegyelmednek egy 
tseppet sem adnak, melly dologról a’ Tanátsban-is lött Végezés. 
El-szégyelvén én magamat, holott (mondok) eddig mindenkor 
kiadták, jóllehet tudták jól azt, hogy én Immunitást sollicitálok: 
gondolván mindjárt, hogy az nem egyébünnét vagyon, hanem 
a’ mi hideg Keresztényinknek, ’s leg-közelebb Papjainknak 
hanem immediate-is, mediantibus aliis bal informatiojókból: 
és mit tehetek, ha eszem lévén, minthogy ö Kegyelmek illyen 
suspectusokká tötték magokat elöttem, minden nyavalyáimnak 
okául ö Kegyelmeket gondolom lenni? Eddigis (si mens non 
læva fuisset) emebböl, vagy amabból tanúlnom kellett vólna. 
Hogy Németi Uram a’ Consistoriumban örökké ketté vágni 
igyekezte, ellenkezőképen tsak exsibilálván voxomat, hogy 
a’ Várallyai malom jövedelmének felét megnyerém, ö Kegyelme 
szememre hányva mondá, hogy az Országot igy ’s amugy meg- 
hódoltattam, effélékböl eszembe vehettem vólna, hogy ö Ke- 
gyelme nem igaz jóakaróm; de igen tardus vóltam ad finistre 
judicandum. Hogy T. Tsepreg iUramis Németi Uram persvasio- 
jából változtattottmeg ellenem, ebböl megtetszik, hogy most 
damnálja ö Kegyelme bennem, a’ mikben az előtt még maga se- 
gítségül vólt. Egy szóval valakik ö Kegyelmek közzül a’ Keresdi 
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útban Comesim vóltak, mind egy húron pendültek. A’ ki 
a’ tengerbe esik, vagy megiszsza mind, vagy kiúsz; másként 
beié-hal. Ebben én benne vagyok, és ha tovább hallgatom, 
látom, hogy vesznem kell. Itt nyelvemmel nem lehet (mert 
sokan vannak ellenem) elmémet pennára kell vennem, és ha 
mégis nem állanak el rólam (a’ mint mondám) ezentúl 
bizony még vastagabbat várjanak. Ha pedig az egész nép 
repudiálna, vagy megfogtatna, annál inkább, ha megöletne 
(mellyet nem gondolok, mert ezzel Isten ’s emberek elött fenékkel 
felfordítaná minden tekintetit, és Istennek jelen való itéletire 
igen méltóvá tenné magát, e’ föld hátán ollyan vétkes nemzetség 
nem találtatván, én egész nemzetség ellen fordítanám a’ pennát, 
és úgy denudálnám minden mezítelenségét, hogy bizony hirével 
lenne mind magának, mind más Nemzetségeknek, és meglenne 
az, hogy én minél nagyobb devotioval vóltam eleinten annál 
nagyobb aversioval lennék; úgy hogy még hirétölis a’ Magyar- 
nak, futnék, és ártani a’ kinek tudnék, el nem mulatnám. Igy 
kell szólanom; mert emberek lévén, emberi indúlatok nélkül 
nem vagyunk, Dii meliora! Kétség nélkül megtsendül a’ füle 
mindennek ’ aki ezeket olvassa, (ha az igazat megakarja tudni, 
ezt általis olvassa) de egyéb orvosságát ennek nem látom. Én 
ama’ szerint, a’ mi vagyon Psal. 55 : 23, 24, 35. ö Kegyelmeket 
hozzám jó szivel lenni alítván, semmit sem tudtam ö Kegyel- 
mektöl tartani, ’s im mint önték alám a’ forrót! 
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ROZSNYAI DÁVID 
NAPLÓJÁBÓL 


 
Incipere bene, proficere melius, perficere optime a Deo sunt. 
Conceptio humana nihil est, quam nasci miseria, vivere 


poena, mori angustia. 
Charitas non est ea solum quae sua, sed et quae proximorum 


sinus quaerit. 
Istenem segedelméből kezdettem e diariumot írni Kon- 


stantinápolyban, erdélyi háznál 1667 esztendőben, Mindszent 
havának 11. napján, le akarván írni török deákságomnak alkal- 
matosságával való bújdosásomat s azokban bokros nyomorú- 
ságimat, sokszor emberi elme szerint utolsó végemhez közelitő 
országos és fejedelmi dolgokban, szárazon és tengereken viselt 
bajos és koczkás szolgálatimat s mint Isten tudnom adta, 
melyre is segitsen az, a kit senki sem segit. A nemes ország 
méltatlan alázatos szolgája és török deákja 


Rozsnyai Dávid 


A koldusból királyt, a rabból rectort csináló Isten, meg 
akarván az Erdély sokféle tüzét oltani, a sok szegényt meg- 
szánja és ad nekik egy istenfélő jámbor keresztény fejedelmet 
1661 esztendőben: Apafi Mihály kegyelmes urunkat ő nagysá- 
gát, ki is noha a lengyelországi rakócziana siralmas expeditio- 
nak alkalmatosságával nyert tatár rabságából csak akkor 
tájban szabadúlt vala, s a szenvedett tatár kéznek sanyarú- 
ságát recoquálván, nem örömest jő vala ki ebesfalvi czellájá- 
ból iterata invitatióra is a török táborra; mindazonáltal so- 
kak sok szép intésit, s hamúban ülő hazájának szegénységét 
megszánván, magát, feleségét és szép fiát Istennek ajánlván, 
Ali passa nevü török szerdárhoz mégyen, a Vásárhelynél levő 
török táborra. Holott is azon megnevezett vezéri embertől 
igen becsülettel acceptáltatik, és mivel már azelőtt nem sokkal 
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az erdélyi nagy rendeket Kemény János az országból mind 
kivitte, s magával Magyarországra kiseprette vala, – nem vala 
majd mondani kit tégyen fejedelemmé a török. Valának csak 
ketten a nagy rendek közül: Apafi Mihály és Kassai Ferencz, 
kik is ketten sokáig disceptálódnak ott az török táboron a 
fejedelemség felett, mert egyik sem akarja vala felvenni. El- 
unván Ali passa haesitantiájokat, megriasztja s mond: válasz- 
szatok ha választatok, mert majd választok én s felemelem 
vagy Kolozsvári Csepregi Mihályt, vagy az vásárhelyi birót 
Szilágyi Csiszár Jánost, és akármelyikre ha én egyszer ráadom 
a titulust s a köntöst, meglátja a nemes császár, ki húzza le 
róla. Itt a mi kevés magyarink megijedvén, nem sokat orál- 
nak, hanem mivel a szegény Kassai Ferencz igaz ratiókkal, 
nimia ventriculositással (mely majd mirum naturae vala) 
magát azon candidatioból enodalván, – a sors az Isten rende- 
lésén áll, megesék a sors jámbor Apafi Mihályra, kit a vezér 
felkaftányozván, a jó Isten akaratjából fejedelemmé tőn. Itt 
mivel szűk vala az ember, keskeny vala az udvar is és gyakrab- 
ban az vásárhelyiek fogják vala az étket is, toldják vala az 
erszényt is, míg azután mind emberből s mind költségből 
lábra kapa az udvar. 


Ali passa perfectis perficiendis, meghallá a Kolozsváratt 
levő német tábornak Montecuculi nevű generálja, hogy már 
a török fejedelmet tett Erdélyben, búcsuzó süveget írt Kemény 
Jánosnak, és ki dobol Erdélyből, vélle együtt Kemény János 
is; de kimenvén nem nyugszik, hanem mind addig lamentál 
a németnek, míg egy kevés németet és horvátot nyer magának, 
a partiumból is holmi legényeket maga mellé gyűjtvén, egy- 
nehány ezered magával reá jő jámbor Apafi Mihályra, ki akkor 
Segesváron vala és in anno 1662 Januariusban obruálván Seges- 
vár környékét, lenta obsidióval berekeszti az Isten választotta 
jámbor ifiú fejedelmet Apafi Mihályt ő nagyságát Segesvárra, 
kevés nagy ember lévén mellette, csak Kun István, ki hű és 
igaz generalisa vala ő nagyságának, Daczó János csíki kapitány, 
Naláczi István hopmester, Bartsaiak és Csereiek közűl is valának. 


Ali passa Tömösvárott commorálván, mindezek alatt az 
Erdélyből kiment török táborral meghallá, hogy az ő tette 
új fejedelmet Kemény János megszoritotta, arra nézve Kucsuk 
Mehemet passát postán küldi Erdélybe s fejedelemnek segit- 
ségére, ki éjjel nappal jővén arról való szoros parancsolatja 
szerint, Kemény Jánosnak Isten megvakitotta, elszéledt hadá- 
nak szemeláttára benyargal a megnevezett Kucsuk Mehemet 







 85


passa másfél ezered magával Segesvárra estve felé, mely kevés 
hadat, ha Isten szemeket be nem kötötte volna, csak némely 
része is Kemény János hadának, felgázolhatta volna. 


Ezt megviszik Kemény Jánosnak, hogy a kevés török 
segitség bement Segesvárra, hiszi is, nem is, sőt mivel az Isten 
elkészitette vala őket a veszedelemre, az igaz hír reportatori- 
nak kinek orrát, kinek fülét vágatja el. Az érkezett török 
megtanúlta volt Sándortól, hogy: nihil procrastinando feci, 
azon éjjel semmit sem aluszik, hanem mind a magával jött 
fáradt hadat, mind a mely török rész had azonkivűl is Apafi 
urunk ő nagysága mellett hagyatott volt, ugy mint Ibrahim 
passát vélle való kevés hadával elkésziti, és az urunk kevés 
magyarit is, (mely igen szép kicsiny vala) a fejedelemtől el- 
kéri vagy viszi, kiknek is urunk ő nagysága a maga hű generali- 
sát megnevezett Kun István uramat praeficiálja és a passával 
elbocsátja, felűl említett Daczó János urammal együtt; ezek 
vivék ki legelsőbben is fejeket ketten ő nagyságáért a veszedel- 
mes koczkára, valamint lészen a jutalom. Midőn azért Kemény 
János ugy álmadoznék, hogy a jött, de megfáradt török segitő, 
ratio ellen volna, hogy reggel mindjárt kijöjjön, ez non puta- 
rammal elveszté magát, mert jó hajnalban a kevés török és 
magyarok Segesvárból kijőnek és egyenesen mennek Kemény 
Jánosra, ki akkor szinte ebédelni akar vala Nagy-Szőlős nevű 
szász faluban, mikor szintén a tálba akarna mártani, hogy 
meghozák neki, hogy nem meszsze a faluban rendelt sereggel 
jő a török, késit elvetvén, éhen lóra kap, és megparancsolván, 
hogy az étket melegen tartsák, csak aval a kész hadával mely 
körülötte közel vala, a török eleiben kiálla. Nem várá a török 
azt, hogy Kemény János hadának vagy zsákmányra, vagy 
prédára kiosztott nagyobb részét convocálja, hanem sebes 
impetussal rajta lön Kemény Jánoson és hadát elgázolván, 
magát gyalog ejtvén, mikor asztalnokja: váradi szegény 
Gyulai István, hű szolga, urát maga lovára akarná űltetni, s 
ő gyalog maradni, a török ott éri, és az asztalnoknak fejét 
vészik, maga Kemény János ugy eltapodtatik, hogy maig sem 
tudatik sem feje, sem tagja hova lött. Elesésinek helyire egy 
kis oszlop rakatik emlékezetre, mely ma is fennáll. 


Itt a Kemény János fia Kemény Simon a vélle volt urakkal 
s vert haddal Magyarország felé kikullognak, exceptis Gabriele 
Haller et Joanne Betlen, mert ezek ketten nem menének több- 
ször ki hazájokból, hanem Görgényben szaladának, honnét 
aztán csak hamar Apafi urunk ő nagysága hűségére állának. 
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Megszabaditván Isten jámbor urunkat halálos ellenségétől, jól 
lakék a török a szőlősi lével, és megiván borát, eltévén a poha- 
rát s minden tábori apparatusát Kemény Jánosnak elnyervén, 
igen szép prédával Kutsuk passa és Kun István Isten adta 
örömmel menének be Segesvárra, urunkhoz ő nagyságához, 
holott sok ideig nagy örömben lőnek. 


Ez idők táján jó hívei iránt szép jószággal ajándékozódott 
vala urunk ő nagysága és tiszt osztogatással is, Kun Istvánnak 
az hunyadvármegyei főispánságot, Daczó Jánosnak a csíki jő- 
kapitányságot, Haller Gábornak Balásfalvát, Örményest, Beth- 
len Jánosnak Teremit, Barcsai Mihálynak Porumbákot, ugyan 
Kun Istvánnak Alamort, Cserei Györgynek Mártontelkét, 
Jenei Miklósnak a postamesternek Fogarasföldin Alsó Szombat- 
falvát. 


De interim első hívei közűl Zólyomi Miklóst, hol kik susur- 
ratiójára megfogatta vala, melyet noha azután maga is meg- 
bánt vala urunk, de a török sem hagyá szótalan, azt izenvén: 
miért szomoritja olyan nagy ember szivét, és noha ez farka- 
vágása Zólyominak begyiben vala, de mégis ugyancsak sub- 
sistál vala, hogy a nullánál alábbvalók belőle csufot ne csinálja- 
nak, annál inkább ha urunk ő nagysága azon nagy urnak 
tisztit, hunyadvármegyei főispánságát el ne vegye. 


Ez a rabságból megszabadúlván, sógorának az öreg Rédey 
Ferencz uramnak ő nagyságának kezességén, (ki is azelőtt 
két vagy három esztendővel Medgyesen fejedelemnek válasz- 
tatott vala) mint igen laesa és injuriata persona Várad felé 
beszökék Törökországba, és onnan beméne a portára lamen- 
tálni. Mely rosz dolgot csinálók, mikor házoknál szélesen nyuj- 
toznak s nyugosznak vala, akkor jámbor urunk búsúl s izzad 
vala s hátha költ is vala. Ezt itten ebben hagyván, redeálok 
promotióm origojára. 


1663. 


In anno 1663. diebus Aprilis, mikor urunk ő nagysága 
Kucsuk Mehemet passával Segesváratt laknak vala, az idő 
tájban kiállván én is az scholából a mit eleimtől maradtból 
s a sok tutorok agyarai közűl kikaphatok vala, költöm s pazér- 
lom vala; mely is szerencsémre elfogyván, a szükség nyakon 
köte s udvarhoz vűn Segesvárra. Itt vala Csepregi Mihály uram, 
ki is az időben urunknál ő nagyságánál igen benn vala, mert 
ő nagyságának creáltatásától fogván adlatus lévén, egynehány 
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ízben (kivált Törökországban) követségbe is expediáltatott 
vala, ez igen serény és ilyen öreg ember vala, szolgálatra vala 
nyughatatlan és szegények mellett a maga költségén is meg- 
szólal vala, engem Segesváratt meglátván s szállására híván, 
jelentém ő kegyelmének, hogy én is szolga akarnék lenni. Mivel 
pedig Kolozsváratt scholában jártomban sok idők alatt esmért 
vala: annál is inkább járúlván ezekhez a nagy becsületű és 
tisztességű püspök Veresmarti Gáspár sógor uram ő kegyelme 
véle való correspondentiája, nagy kedvvel vállalá promotió- 
mat, melyet mig admaturála, körülötte commoralok vala; 
úgy nehány napok telvén monda: édes öcsém gondolkodtam 
felőled a mint Istennek dicsősségesebb, kegyelmes urunknak 
hasznosabb, mind pedig magadnak jövendőben előmenetelesebb 
lehetne. Én ezt eddig megköszöném s mondá: ím édes öcsém 
urunknak ő nagyságának s országnak török deákja nincsen, 
ha kedved van hozzá, megjelentjük ő nagyságának. Mondék: 
én uram, azért jöttem, hogy Isten után kegyelmed tetszésit 
kövessem, ha Istennek és kegyelmeteknek ugy tetszik reá állok. 
Itten ő Gilányi Gergely uramhoz méne és ott felőlem beszélvén, 
engem ismét mind ketten vexalni kezdének, és több beszéd 
után mondának, kiváltképen Gilányi Gergely uram hoszas 
declaratíóval élvén, hoza elé egynehány török deákot s közelebb 
a csak nem régen megholt Bethlen Gábor török deákját Majtini 
Andrást nevezé, kit én is esmértem és exaggeralá, mely épü- 
letes hivatal volna. 


Lévén azért Gilányi Gergely uramnak ő kegyelmének is 
kedves embere a megnevezett sógorom, Veresmarti Gáspár 
uram, felmenének Csepregi urammal urunkhoz ő nagyságához 
és ott referálák ő nagyságának dolgomat, inculcálván bő szó- 
val ő nagyságának mely szükséges volna ő nagyságának és az 
országnak a török deák, melyet ő nagysága örömest admittála, 
mert török deák az országban nem vala, és ha vagy török csá- 
szár vagy tatár hám, új fővezér vagy budai vezér vagy egye- 
bünnen költ török levél jő vala, a török deáknak nem léte miatt 
Molduvában, Havasalföldiben, Lippára, Váradra hová hordoz- 
ván az ő nagyságának szóló török levelet költséges nyargadás- 
sal, titkait ő nagyságának előbb mások tudják vala meg, annál 
inkább semmi arcanumat ő nagysága (mikor ugy kivántatik 
vala) immediate a megnevezett méltóságokhoz nem suggerál- 
hat vala, hanem mások szájával kinyszerittetvén élni, sokszor 
a nagy dolgok nem elé haladnak vala. Itt a dolog Isten igaz- 
gatásából külömben megforra, csak a parancsoltaték, hogy 







 88


reversálist adjak, hogy máshoz nem hajlok, melyet sietve meg- 
írok emlitett Veresmarti Gáspár urammal ő kegyelmével, ki 
is mindjárt felvive és íra mellettem mind Gilányi Gergely 
uramnak, mind Csepregi Mihály uramnak hogy török deákságra 
hittessenek, mert ő nagysága meg nem csalatkozik bennem; 
a minthogy én Segesvárra érkezvén, beadók Gilányi Gergely 
urammal és Csepregi urammal a reversálist, felmenének a feje- 
delemhez, végképen concludálván irántam és manusomat meg- 
nézvén, a hűségre megesketének. Itt már bizonyos lévén dol- 
gomban, búcsuzni atyámfiaihoz rugaszkodom, kik között nem 
sokat temporizálék, mert az ország adója induló félben lévén 
avval kell vala járnom. Búcsut vevén azért atyámfiaitól diebus 
Aprilis 1663, udvarhoz menék, és emlitett promotiom által 
költséget sollicitálék, de mivel a bennlakó török miatt igen 
exhauriálódtak vala ő nagyságok, s még igen új is vala 
a tárház, de praesenti a magáéból sem adhat vala, hanem 
akkori praefectus Vizaknai Péter deák uramnak committalá 
ő nagysága, hogy mind nekem, mind a másik ifjúnak Bran- 
kovics György uramnak (mivel kettőnket küldének tanulni) 
száz-száz tallért adjon ű kegyelme tanuságunkra, anticipative 
míg többet küldhetnek. Elindulék azért Daczó János urammal 
a főkövettel az udvartól Szebenbe, mivel akkor oda gyűjtötték 
vala az adót, a minek szerit tehették vala, elérkezék ugyan oda 
az akkor leendő kapitiha háromszéki Jankó Péter uram is, 
és Szebenben egynehány napig múlatván, 8-va Maji megindu- 
lánk Szebenből a csonka adóval, le Vaskapu felé, de nekünk 
a pénz szűk volta miatt 40, 40 tallérnál többet nem adának, 
minek is egy részét mind kettőnek conservandi ergo, az én 
turbámba tettük vala pénzünket; a követ kisérő székelyi 
ellopák az útban, mi eléggé sopánkodánk előkereséséért, de 
nagyobb része comitivájának szombati székelyből állván, a 
mint félnek vala, tallérainkat is csak ugy sistalák és noha 
már csak eddig is két rendbeli kár ért vala, szomorú consequentia 
praemissorumnak vélvén, a szokatlan úthoz kedvetlen valék, 
mindazonáltal Istenben bízván, mendegélek vala. A 40000 tallér 
csonka adóval Hunyadvármegyében érkezénk, és elég bajjal 
a megáradt Strigy vizen általkelénk mi a pénzes szekerekkel, 
de a követ sógorához Kendefi Gábor uramhoz divertala vendég- 
ségben Boldogfalvára, honnan másnap visszatérvén, szép kalácso- 
kat hoza az útra. Isten hírivei neki fogánk Vaskapunak és 
hunyadvármegyei uraimék közűl felesen kísírvén bennünket 
mind az erdélyi határig, ott készen vár vala bennünket a karán- 
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sebesi Topuz aga, és becsülettel köszöntvén excipiala. Innen 
hunyadvármegyei uraimék megtérvén, a törökök bekísérének 
Karánsebesbe, és ott hálánk. Másnap megindúlánk és menénk 
hálni Lugosba, Lugosból harmad napra jutánk Tömösvárra, 
holott vala Ali passa azzal a táborral a mely Erdélyben vala 
akkor, mikor Apafi Mihály urunkat ő nagyságát fejedelemségre 
emelé a m. vásárhelyi és nyárádtői síkon. Tömösváratt találók 
Haller Gábor ő nagyságát, ki azelött egynehány holnapokkal 
a fejedelemtől és országtól Ali bassához küldetett vala követ- 
ségben, kinek is ott a töröktől tisztességes praebendája, másfél 
ezer oszporája jár vala napjában, mert felesen volt népe, melyet 
szótalan nem is állhatott a passa ezt mondván: harczra kevés, 
követségre sok. Ugyan ott Tömösváratt találók Baló László 
és Pünkösti György uraimékat is, kik is egyszer is, máskor is 
expediáltatván újabb occurrentiákkal a megnevezett ott com- 
moráló követ úrhoz, vagy adhaerens követek vagy ....... valá- 
nak ezek is. Mivel in recenti dignitate nem valának tartalék 
nélkül. 


Ezen esztendőben indúlván portáról a fővezér Köprüli 
Ahmed passa a német ellen, mig ő a portáról Nándor-Fejér- 
várra érkezék, mi addig Tömösváratt múlatánk; interim Ali 
passa nagy haraggal megparancsolá az adóval ment követnek 
Daczó János uramnak, hogy az adónak elmaradt résziért mind- 
járt küldjön, és éjjel nappal hozzák, mert különben nem lesz 
egészséges darab adóval menni a török vezér eleibe. Mi mind- 
azonáltal, ha mint felenkint is, ugyancsak felkelünk és el-menénk 
Ali passával együtt Tömösvárról, és Szelüm Kamin [Zalánkemén] 
nevű török városnál (a mely is tul a Duna-parton vala) által- 
evezénk a Dunán, Betskereket jobb-kézre hagyván, de elég 
bajjal, mert a vizek mindenfelől megáradva lévén, a Duna 
körűl a szakadékok igen kivetettek vala, itt lemenvén a Duna 
tulsó partján, amaz híres, neves vitéz, jó magyar apánknak 
Hunyadi Jánosnak kedves lakó, s meghaló helye mellett, 
gyönyörű helyen, a Duna magos partján, Duna s Száva két 
nagy viz között, szép tágasságu mezőn situáltatott Zemplin 
puszta vár és város mellett elmenénk és Nándorfejérvárra a 
Száva hoszú hidján általkelvén, bemenénk, melyeknek a közi 
csak annyi, hogyha a nándorfejérvári ablakról perspectivával 
átnézesz, a zemlini ablakban alkalmasint megismerheted az 
embert. 


A ki ezt a két helyet, és azoknak circumjacens situsát 
considerato oculo perlustrálja, nem tudom, hogy tészen különb- 







 90


séget az hely-é király-gyönyörűségre kivánatosabb, vagy azon 
dicsőséges helyen megholt s emlitett fejedelemnek halála 
károsabb-e. 


Mi Nándorfejérvárban (szállás adatván a ráczok utszájá- 
ban) a városon megállapodánk, Haller Gáborral mind egy 
tractusban levén, de a fővezérrel nem leheténk szemben az 
adónak hiányossága miatt, hanem subsistálánk, és várjuk 
vala annak elmaradt részét, mely mivel késék, mi a dirib- 
darab adóval ott maradánk, s a fővezér elmene, útját continual- 
ván Budafelé, Eszéken megállapodván, az alatt, hogy ott 
múlatna, elviteté közülünk Haller Gábort Nándorfejérvárról, 
mely dolgon mi sokképen scrupulisalunk vala, mert ki azt hiszi 
vala közülünk, hogy megölik, s ki azt, hogy fejedelemmé te- 
szík; ehez közelebb járt volna, ha az urunkat crealó Ali passa 
akkor ott ne légyen a fővezér mellett, mert meg is kaftányoz- 
ták volt igen tisztességesen, de ez a passa reá menvén a fő- 
vezérre, földig csepűlte Haller Gábort a fővezér előtt, mindennel 
asseralván, hogy Haller Gábornak csak egy czédulájára is 
harmincz ezer német mindjárt talpra áll. Ez oly fészket vert 
a fővezér elméjében, hogy azután csak az alkalmatosság vala 
hátra eloltására. 


Elérkezék Baló László uram is az adónak fele elmaradt 
részével Nándorfejérvárra, honnan mi is felszedők a lepet, és 
menénk mindnyájan az egész adóval és követtel a fővezér 
után, kit Eszéken érénk, és mivel ő is siet vala Buda felé s mi 
is ki egy, ki más felé, csak hamar szembe lőnk vele, s mondánk 
a mit mondhatánk, s csinálánk elég új dolgot s roszat, mert 
a fővezér a pénzt felolvastatván, nem vevé ugy ki kezünkből, 
de ily novisatiok lőnek, valamenyi minister, kiváltképen neve- 
zetes, a fővezér körűl szokott lenni, csak egyet sem contentá- 
lánk mi azzal az ő régi quantitasa solenniumával, mely eddig 
observáltatott, hanem vagy hogy hamar haza nem szaladhas- 
sunk, ettől félve, vagy hogy az új fejedelemnek új ellensége- 
ket gyűjtünk, attól tartva, minden minister ajándékát felette 
nevelők, melyet a következendőknek tanulságokra im lejegy- 
zék: Legelsőben is a fővezér főtihajának (mely főhopmestert 
tészen) járt ab antiquo egy fedeles aranyos kupa csak és nem 
egyéb; mi 300 imperialis tallért peraddálánk. Imper. tallér 
nro…………………………………………………………...300 


A réz effendinek is hasonló egy kupa járt és nem egyéb; 
mi itt is kétszáz imperialis tallért superaddálánk, imp. tall. 
nro…………………………………………………………...200 
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Ez a főcancellarius, ők réz effendinek hívják. A csausz 
passának, mely udvari kapitány, olyan egy kupa járt csak és 
nem egyéb, mi ennek is kétszáz imperialis tallért superaddalánk, 
imp. tall. Nro………………………………………………...200 


A bas teskercsinek, mely fő conservator, járt eleitől fogva 
ezer osporája és nem egyéb; mi ezt tizenkét ezerre nevelők, 
mely tészen tall………………………………………………100 


A kutsuk teskercsiknek járt azelőtt ötszáz oszporája, mi 
ezt hat ezerre nevelők (ez vice conservator) teszen talleros 
nro…………………………………………………………….50 


A kaputsilár tihajának, ki vicehopmester, járt azelőtt 
ezer oszporája, mely erdélyi 15 forintot tészen, egyéb semmi 
sem, mi ezt is ötven imperialis tallérra nevelők s még e mellé 
egy kupát is. 


Ezek újjulának legelsőben láttomra, kik ellen noha 
contendála a követ, hogy nem ad többet a régi formánál, de 
nem lőn haszna, mert azt objiciálák a leírt ministerek, hogy 
nem most kezdődik, hanem tavaly is igy volt a portán, és igy 
mivel a követ haza siete nem lőn idő hozzá hogy efféle nova 
praetensio iránt követ úr principálisának rescribálhasson, hanem 
csak praestálók, és igy akár ekkor, s akkor a ministerek alle- 
gatumi szerént azelőtt való esztendőben kezdődött légyen, 
csakugyan urunk ő nagysága idejében csúsza be, elég kárára 
a szegény hazának, elég kárára s derogamenjére vagy a fejede- 
lemnek, vagy az interessatusoknak. De ugy hiszem, mind két 
rendbelieket vigyázatlansággal fogja culpálni a következendő 
idő. Vannak többen is, melyek is contra antiquas invalidarunt 
consvetudines, azokról, ha Isten engedi, alább szólok. Itt a 
követ haza kéredzék, s el is bocsáták, de nem köll vala haza 
jőni, mert minekünk levén inkább bőrünkben járó dolog mint- 
sem a törököknek, a régi canonoknak observálására, tulajdon 
magának a császárnak kell vala az adót praesentálni, és ott 
quae erunt agenda a fővezér annuentiájából agalni, de haza 
sietvén, mi innen megszakadozánk, mert a követ haza méne 
Erdélyben; a kapitiha Jankó Péter, az adóval kisérő törökök 
rendeltetetvén melléje, Drinápolyban méne, mert akkor mind 
hadakozásban Europában lévén dolga, a szokás szerint abban 
a külső és kisebbik székben lakik vala. 


Itt a kapitihát az adónak beadásában azon becsülettel 
látja a császár, melyet szoktak tenni a főköveteknek, és egy 
néhány napok alatt a főköveteknek járni szokott reditussal 
élvén, minekutána magát a kapitihaságban stabiliálta volna, 
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azoknak proventusaira redeála és tiszti szerint a császár mellett 
resideála, a mig meg nem futamoda, melyről alább. 


Eszéken egymástól elszakadozásunk előtt a császár fő- 
tolmácsa Nikazius Panajota közönségesen a mi erdélyi magya- 
rinkkal beszélgetvén, azon kéri vala mindnyájunkat, hogy 
egyenlő akarattal egyikünket (kik tanulni mentünk) hadják ő 
mellette a fővezér táborán, mivel a fővezér de praesenti Magyar- 
országban hadakozván, ha vagy levél vagy nyelv intercipiálta- 
tik, olyankor neki szükséges lészen a magyar deák, mely forma 
a fejedelemnek is haszon, azon deáknak előmeneteles lenne. 
Ezt a mi magyarink kapva kapák és noha ex thesi is reám czéló- 
zának, de más ratióval is csak nekem kelle subealnom a tábori 
sanyargatást, mert én még ekkor a török nyelvet nem szól- 
hatván, nem vala kedve az adóval a portára menő kapitihának, 
hogy ebben is kedvét szegje a császár főtolmácsának. A mási- 
kunkat pedig Brankovits Györgyöt, mivel ex natione rácz vala 
vagy oláh és Jenő... huzalkodott volt fel örömest maga mellé 
vevé és portára vivé, hogy ott mellette maradjon és tolmácsol- 
jon. De nem sokáig tolmácsoskodék, mert szegény Jankó 
Péter uram, akarván vagy jóakarókat, vagy inkább bor-ivó 
barátokat szerzeni, kiivá szegény magát a világból, mert többi 
közt vendégeskedvén s ivó-társai eloszolván, maga igen ittason 
lefeküdt, és szolgái reá nem vigyázván, szájjal a párnába for- 
dúlt s ott fulladott meg, sok vért is túrván szegény, mivel 
lefekte előtt ugyanakkor a grádicsról hanyat homlok le is esett 
volt, mely grádics is jó magas lévén, a midőn mi is oda érke- 
zénk, sokszor fáradtam meg rajta. Itt már én a közönséges 
conclusum szerint a császár megírt főtolmácsa mellé applicál- 
tattam, mert a táboron a fővezér mellett kapitihánk nem 
lévén, erre nézve is örömest melléje adának, ki is mihelyt 
melléje vőn, mindjárt török forma ruhában igyekezett jár- 
tatni, és hajamnak is nagyobb részét (mivel nagy hajjal 
mentem vala Törökországba) elnyíreté, ezt mondván: a ki a 
törökökkel táboroz egészségesebb, ugy megnő az ismét, de ha 
a nyakán mediat vágnak nem forr meg. Megindulánk a fővezér- 
rel Eszékből és azon az hires hosszú hidon mely itt Eszéknél 
a Dráva parton kezdődvén, annak kivetésének széléig (mely 
majd tart fertálymérföldig) általkelének nagy csetepatéval. 
Ezen az hidon egy széltiben két szekér s azok mellett egy lovas 
elmehet s mindezeken kivűl kétfelől igen szépen s erősen meg- 
karfázták vala. Mi pedig egyenesen tartván a török táborral 
Buda felé, addig nevezetesebb helyeken ezeken mentünk által: 
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Bátaszeg, Baranya, Tolna, Mohácson, ennek igen szép situsa 
van, nagy széles mező, de nékem sem vala szerencsés mint a 
szegény Lajos királynak, mert a mely igen igen rút, sáros 
patak ezen planitiesnek közepén van, a melybe is veszett a 
szegény megnevezett király, azon a két hidon a melyet akkori 
szükségre rajta csináltattak vala, midőn igen igen nagy tolon- 
gással kelnénk által, annyira megszorítattam vala, hogy ugyan 
felemeltetni éreztem magamat lovastól. Azon szorulásban szép 
ezüstös kardomnak maroklatja egy török tegezbe akadván, 
hirtelen kisuvada, a földre esék, de leszállanom érette lehe- 
tetlen vala, hanem hogy megmaradhassak, annak ott kellet 
maradni, s ugy menék el üres tokkal Budára. A budai vezér 
igen szép seregekkel jött vala ki a fővezér eleibe, a pedig szá- 
mos is vala tizenöt-tizenhat ezerig való, ha nem több; és meg- 
szállván a fővezér Buda alatt, alól Budán a Duna parton egy- 
nehány napokon ott subsistalánk, míg sok consultatiók után 
megjöve, hogy merre csapjanak. Itt olyan hírt költének, hogy 
Győrt szállják meg, mely vagy csak praetextus vala, vagy 
ha való volt, azután a Forgács Adám érsekiujvári generális, és 
ugyan ott levő német commendans zörgölödések rontá el. 
A míg Budán valánk Haller Gábornak a felső várban adtak 
vala szállást, annál az utolsó magyarnál, kinél ott több már 
(ott lakos) nem vala, Buda török kézre esésétől fogva, a többi 
mind elhalván, csak ez az egy maradt vala, és mind az egynek 
életéig azon privilegium tartott is, melyet adott volt szultán 
Szolimán császár akkor mikor a németet belőle kiverte, az 
ottan megmaradni akaró magyaroknak, a templomát is birta 
ez az egy magyar, és a harangozás is meglött kétszer napjá- 
ban, a cultus is a templomban, hova a ministeriumra az ó budai 
pap járt be minden impedimentum nélkül, ki is sine posteritati- 
bus deficiált. Ennek felső házában vala Haller Gábor szállá- 
son; holott laktában hozák meg, hogy a fejedelem őrményesi 
jószágát tőlle elvevén, Bánfi Dénesnek adta, mely miá igen 
nagy tribulatióban vala, kivált hogy követségben idegen ország- 
ban léte alatt kellett jószágában megszomorítani, rá is ira igen 
mind urunkra mind az országra, melyet velem parialtata. 
Budáról a fővezérrel megindulánk Csan-bég [Zsámbék] felé, és 
harmad napra Esztergom alá szállánk. Ez igen szép és hires hely 
kiváltképen az archi-episcopatussal, ennek szép planitiese épen 
Tataig ér; itt lakánk helyben mind addig, míg az Dunán az 
hid elkészüle. Itt commorálván az alatt a fővezér felméne a 
várba, perlustrálni azt a híres helyet, kivel mi is az urammal 
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az főtolmácscsal felmenénk és eljárók; a templom vala ki- 
váltképen memorabile, melynek belől, az oldalán körűl Thomas 
érsek vala igen nagy betűkkel irva. 


Ez az Esztergom igen híres vár, termés kősziklábúl álló, 
jeles kerekded hegyes csúcson áll a Dunaparton, melynek olda- 
lán alól viz partig fekszik a városa, ez is osztán kétfelől a fogva 
a várhoz ragasztva kőfallal van befoglalva vagy keritve. 


Veszett volt a vár [Érsekújvár] alatt 3000 jancsár, melyet 
valóban szégyenlenek vala, látván mely kevesen voltak benn. 
A feladás után a jancsárság a bástyákat megűlvén, az utczákon 
félve járnak vala, a többi tartván valami földben ásott csalárd- 
ságtól, mely iránt egy nehány nap után securitást vevén, a fő- 
vezér, is eljárá a várat, hol mindenütt az urammal jelen voltam. 


Itt másként jól járánk, mert a várban sok bor maradt 
volt, melyeket a fővezér mind az úrnak ajándékoza; belőle 
egy egy hordóval, a többit mind a maga szükségére hagyá, 
noha addig nem ivánk belőle, mig az oláhokkal meg nem kós- 
toltatók. 


Ez obsidio alatt bűzbe keveredvén a török cancellarius Sami 
Zade effendi, hogy a németektől alattomban pénzt vett föl, őtet 
megfojták, melynek azután nyoma nem lévén, némelyek megbán- 
ták, de már régen megfuladt volt. Ezek után azon kezde gondol- 
kozni a vezér, egész Magyarországot, hogy tehetné magáévá, 
urunkat [Apaffi Mihályt] imaginálván erre hasznosabb inter- 
ponendusnak; minden embere s minden levele által szaporán 
kezde hivatni, hogy in praesentia arról titkosabban conferálhas- 
son. Nagy kisértet lőn ez a második tatárkézből kiszabadúlása 
után, melytől mind elvonogatja vala magát urunk, ultimarie 
egy Muharrin tihaja nevű igen nagy embert Ali bég mellé 
adjungálván, nagy titkos instructióval bocsátá őket, meg- 
parancsolván, hogy el ne hadják, hanem elhozzák urunkot 
magokkal. Ez expeditiókor mondá a főtolmács uram, hogy 
írjam meg urunknak, hogy keresztyénségire assecurálja urun- 
kat, semmi gondja nem lészen ha eljő, sőt stabiliálódik feje- 
delemségében, secus a nélkül fog maradni, mivel azért is hívatja 
a vezér, hogy ne közönséges szerdár, hanem az ő creaturája legyen 
a fejedelem. Szintén akkor urunknak egy Körösi Nagy István 
nevű szolgája érkezék levelekkel hozzánk, melyekben mind az 
uramat, mind Haller Gábort kéri vala, hogy csinálják le a vezér 
elméjét, hogy ne kellessék urunknak oda jönni, nékem is írt 
vala ő nagysága, hogy mint köteles szolga írjam meg igazán 
és titkon, ha értettem, miért hivatja a vezér, és ha eljő, kell-e 
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félni vagy nem? s ebben való sinceritásomért egy udvarházat, 
25 ház jobbágyot igére ő nagysága, csak candide feleljek meg 
szolgálatomnak, mely iránt Istennek tartó lelkem szerint azt 
irtam, valamit legjobbnak láttam az ő nagysága javára, de a 
jószágot nem láttam eddig, noha azután is, sok izben assecu- 
rált ő nagysága többről is. Megindulván azért ő nagysága, ér- 
kezik Budára. 


Budán, mivel beteges vala ő nagysága, harmadnapig mu- 
lata, megferedvén abban az ott való híres ferdőben, mely igen 
szép is, az város végin vagyon napnyugot felől, az szőlőhegy 
alól jő ki, s az ország útja alatt foly arra az szép ferdőhelyre, 
mely mindjárt az úton alól vagyon az Duna felől. Innen ő nagy- 
sága megindulván Csán-Bég felé az Vértes hires erdején által 
Esztergomba, ott által az Dunán levő hídon jó darabig, azon 
a harcz helyen jődegele ő nagysága Szőgyén felé, a hol Forgács 
Ádámot az előtt nem sokkal megverték vala. 


A mit eddig alig hiszen vala az fővezér, már látván szemei- 
vel, hogy közel ő nagysága az török táborhoz, parancsolá az 
fővezér az csausz basának (mely az császári udvarban, udvari 
főkapitány), az moldvai vajdának Dávisának és havasalföldi 
vajdának Gregoriusnak, hogy igen szép rendelt seregekkel az 
erdélyi fejedelemnek elébe mennjenek ki, de az moldovai 
Dávisa itt magát beteggé vagy tevé, vagy vala, nem mene ki, 
hanem hadait adjungálván az havasalföldi Gregorius vajda 
mellé tisztességes török és oláh seregekkel obviálák ő nagyságát 
az mezőben az csausz basa és az vajda, és ott ő nagyságát 
tisztességesen köszöntvén, az maga lováról leszállíták és ülteték 
arra az öltöztetett lóra, melyet az fővezér küldött vala ki az 
csausz basától ő nagyságának, mely szürke vala, vezéri módon 
felöltöztetve. Itt mi ennél messzebb mentünk vala ki ő nagy- 
ságával és minekelőtte ő nagysága az török táborra érkezett 
volna, elébb instruálók holmikról, az uram az főtolmács izeneti- 
ből. Szegény Haller Gáborral ő nagyságával mendegélve az 
uton, ekkor mondja vala több szavai között, hogy soha bi- 
zony ő nagyságának ezer talléra egyszersmind nem volt; 
melyen én igen álmélkodom vala: de bezzeg (in parentesi 
legyen mondva) esze vala ám ennek az embernek, bizony 
talám prae ceteris omnibus Transilvaniae primatibus, melyet 
az török portán is sokan igy hisznek vala. Ez az ember vala 
az, ki deákkal elegyitett magyar, s magyarral czimborált deák 
beszédet nem igen szeret vala, imperfectusnak, sőt igen erőtelen- 
nek tartván ő azt, mind a két nyelvben, a ki mind mixtim 
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beszél vala. Ő penig magyar is jó vala; s deák is oly, kihez 
comparabilis az első rend közt Erdélyben nem vala akkor. 


Török, magyar és oláh trombiták, dobok harsogása s 
zengése alatt bekisérteték ő nagysága az török táborra az fő- 
vezérhez, sürűn állittatván egymást érőleg egynehány rend- 
ben az kápás jancsárok, egész az fővezér sátorától fogva nagy 
messze az tábor piaczán, tombolván, tapsolván az törökök, 
hogy még az erdélyi fejedelem is udvarhoz jár hozzájok. 


Itt nem jó instructori lőnek az fejedelemnek egynehány 
dologban, noha maga is infelix vala ő nagysága in capienda 
dispositione. Elsőben, mert nem kell vala ő nagyságának az 
fővezér sátorának külső keritésén kívül az boncsakoknál, azaz 
lófark zászlóknál, lováról leszállani, a hol az közönséges fő- 
rendek szoktak lovakról leugrani; mert azt az keritést azért 
huzták vala jól kétfelé, hogy mind lovastól azonáltal kell vala 
ő nagyságának menni, be épen a métáig az tornácz sátorának 
külső csepegésen belől, mingyárt hol az kerevetnek szélinél 
szék tétetett vala le, hogy mikor ő nagysága leszáll az lóról, 
ne az földre, hanem az székre szálljon lábával, holott is szokott 
az fővezér is lóra ülni, és arról leszállani; eddig terjesztették 
vala itt az mi becsületünket; de mi magunk harapánk el benne. 
Melyen az fővezér fő hopmestere igen csudálkozik vala; mert 
az fővezér parancsolatjából, azon letétetett széknél, határnál 
várja vala az fejedelmet, hogy igen tisztességesen excipiálja ő 
nagyságát azon főhopmester. 


Ezen az külső palota sátorán általmenvén ő nagysága, 
előtte megyen hopmester formában, ugyan az fővezér fohop- 
mestere Ibrahim bég, ki natione bosnyák vala, és igen ember- 
séges ember és bevezeté az fejedelmet az három árboczfáju 
s tetején három nagy aranyos gombokkal tündöklő audientia 
sátorban, holott várja vala az fővezér urunkat ő nagyságát 
bársonynyal borított egy kis tábori széken ülve, hová urunk 
az csinos kereveten csizmástól menvén által, épen az fővezér- 
hez méne, holott az fővezérrel kezet fogván, ezt már az tolongó 
sokaság közt nem láthatám jól, ha emelitteje magát vala- 
mennyire az kézfogás közben az fővezér vagy nem, de az bizony 
dolog, hogy jó darabig kinálá urunkat a mig leüle ő nagysága, 
melynek kevesebb kinálásra kell vala meglenni, ez lőn az másik 
botlás. Harmadik botlásunk ez lőn, hogy a midőn leüle is ő 
nagysága még bementébe ő nagysága az törököknél contemtosus 
ritussal sok ideig, levött süvegét leülve és az kézben tartja 
vala, melyet az tolmács uram későre tétethete fel ő nagyságá- 
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val. Itt ezuttal nem sok beszéd lőn; hanem állapotjokról 
értekeződvén egymásnak (mely beszéd alatt is) az havasalföldi 
Gregorius vajda és az urunkhoz ő nagyságához tartozó fő ren- 
dek, a mi kevesen valának, oldalfélt az kerevet mellett állának 
vala udvart rendben, urunk ő nagysága penig ex opposito ül 
vala az fővezérrel hasonló tábori bársonyos kis széken, a mig 
egy kevéssé beszélgetének. 


Finitis pro tunc finiendis, urunkat ő nagyságát nuszttal 
béllett, az vajdát penig és az urunk ő nagysága adhaerensit 
matériaval béllett kaftányokkal feltisztelvén az napkeleti szo- 
kás szerént, hasonló pompával az szállására kisérteté ő nagysá- 
gát, holott sátort vonatott vala az fővezér ő nagyságának az 
vajdákhoz nem messze igen tisztességesen. És mivel urunk ő 
nagysága beteges, az idő penig már hives vala, inté az fővezér 
ő nagyságát, hogy magát melegben tartsa, s kün ne igen járjon, 
s nem is igen jára ő nagysága; sőt az sátor aljat is mind bé- 
csinálták vala, hogy az hideg szél ne annyira penetrálna. Itt 
az vajda ő nagyságától elbucsuzván, maga táborára méne; 
az fővezér penig megparancsolta vala az vajdáknak mind- 
kettőnek, hogy az fejedelemnek mindaddig, mig ő nagysága 
ott fog mulatni, fát és szénát elegendőképen szolgáltassanak, 
s bort is a mennyi kivántatik, adjanak. 


Bezzeg fővezéri gazdálkodás lőn ám itt, és csak ebben 
is megmutatá az fővezér, hogy az mezőn is otthon van az tö- 
rök császár tábora; mert bizony helyben is elég lett volna az 
a becsületes gazdálkodás, a melyet elkövete az a nagy generosus 
fővezér Küprüli Ahmed basa, mert még az nádmézet is zsákok- 
kal hozák ő nagyságának; ehez intéz már egyebb alábbvalót, 
mindent valami az victualét illeti. 


Külde itt urunk ő nagysága is ajándékot az fővezérnek, 
kész pénzt két ezer aranyat, idest aur. 2000, hat szürke festett 
farku lovakkal, és azokhoz illendő igen szép hámokkal, igen 
szépen Erdélyben, Brassóban készült törökforma hintón feljül 
angliai posztóval borítva, belől penig materiával béllelve, 
ezüstös szegekkel és arany prémmel czikornyázva. Item két 
paripákat is, megkövettetvén igen alázatosan ő nagysága ezeket 
praesentáló emberei által az fővezért, hogy hirtelen indulása 
miatt nem illendő lévén az ajándék, kegyelmesen megbocsát- 
ván az fogyatkozást, venné jó neven az affectust. Az paripák, 
egyik öltöztetve, az másik csak pokróczczal vala. 


Az ajándékot nem csak kedvelé, hanem azt is mondá, 
hogy pénzbeli ajándékkal magát többször ne fáraszsza, mert 
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nem veszi el, s most sem venné, ha visszaküldését az fejedelem 
részéről derogamennek nem tartaná. Hiszem az erdélyi feje- 
delemnek is én adok pénzt monda: nem hogy attól, hogy pénzt 
várnék; talál egyéb formát is fel az ajándékozásra, pénzen 
kívül is. 


Mikor urunk ő nagysága az fővezérrel szemben lőn, király- 
szín köntös vala ő nagyságán, rövid mentében nuszttal hosszu 
régi forma gallérossal, és oldalára kötött karddal vala az szembe- 
létel. Urunkkal ő nagyságával együtt ezeket kaftányozák meg: 
Haller Gábort, ki Erdélyben az fejedelem után első tanácsur 
vala, Barcsai Mihályt, ki udvari kapitány vala, Naláczi István 
urat, ki vicehopmestre vala, Balog Mátét, Szilvási Bálintot, 
Belényesy Ferenczet, Barcsai Istvánt, Cserei Farkast komorni- 
kot kevés kincsüt, Cserei Jánost asztalnokot, Székely Lászlót 
bejárót, Jenei Miklóst postamestert: udvari had cir. két zászló 
alja lehetett. Item a székelységről és szászságról ő maga mellé 
rendeltetett kisérők. 


Itt kelletvén urunknak az vezér kivánságára vagy paran- 
csolatjára bizonyos ideig mulatni, ez idők alatt az vezér aka- 
ratjából bemenének urunkkal ő nagyságával az ruinába levő 
várnak nézegetésere; melyben való nagy rombolását s az 
magyarok részéről az várbeli készületlenséget és munitióbeli 
nagy fogyatkozást midőn szemlélnők, nem győzünk vala eleget 
csodálkozni rajta, hogy resistálhattak az nagy erőnek olyan 
készületlenül annyi ideig, mert az mi láttuk munitiói csak 
eddig bástyára is kevés lett volna. 


Közeledvén az fővezér Budához, monda az uram az fő- 
tolmács nékem: menj ki az fejedelemhez (mivel már urunk 
ő nagysága elérkezvén, Pesten feljül az Dunaparton szállott 
vala táborocskában) és szómmal, becsülettel köszöntvén ő 
nagyságát, mond meg, hogy nem fogja az fővezér tartóztatni, 
elbocsátja csakhamar, hanem ha mi postulatumi lesznek, jó 
idején küldje hozzám írásban, én betegen is munkálódom 
benne, megfordítom s adja be maga az fővezérnek; mert 
akkor aztán, mikor az fővezér is siet maga telelő helyére, s 
maga is az fejedelem hazája felé késő lesz gondos dolgokat 
ajálni, de annál is szűkebb az idő kivánt válaszokat nyerni. 


Ez izenetet én ugyan megmondám ő nagyságának bel- 
sőbb hívei hallásokra, de külömbözők lőnek ő nagysága körül 
itt az embereknek értelmök, és utoljára ilyen bolondságon 
nyugovának meg, hogy nem jó holmi propositióval az fővezér 
jó akaratát circumscribálni, mert ugy nem bizzuk az ő ember- 
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ségére az dolgot, és csak azt adja, a mit kérünk. Mely con- 
clusum szerént semmit kérénk, s semmit is adának. Itt nagyot 
botlánk, mert az minemü praedicamentumban akkor vala az 
török az némettel, sokra mehettünk vala Isten jó akaratjából, 
ha Bethlen Gáborok lészünk vala. 


Felhivatá azért az fővezér urunkat ő nagyságát és elég 
sollicitatiónk után, másodszor szemben lévén, vagy inkább 
utolszor, kevés beszéddel, utra bocsátá ő nagyságát, ujabban 
nusztal béllett kaftánnyal csak contentálván ő nagyságát, az 
több adhaerenseknek egynehánynak vetének egy hitványt az 
nyakokban, s utat adának. Legnevezetesebb gratiája ez lévén 
az töröknek akkor hozzánk, hogy az, mely része az Barcsai 
Ákos fejedelem Jenő alatt a török táboron létekor, ugymint, 
ötszáz ezer tallér, id est tallér imp. 500,000 az szegény ország 
nyakába vettetett vala, az még ekkor az ő nagysága Érsek- 
Ujvár alá menetelekor, azon nagy summában restál vala, 
talám mintegy két vagy háromszázezer forint, itt condonáltaték. 


De nem ez vala az dolognak lelke, ha ugy tudjunk az alkal- 
matosságokkal élni, a mint kell vala; mert az erdélyi feje- 
delmek az olyan monarchák előtt personális comparitióval nagy 
dolgokat szoktak ám azelőtt feszegetni, nem is csak egyet vagy 
kettőt, hanem ugyan cathalogussal viszik volt az gravameneket 
az olyan pallérozó helyre; oh de szegény kalmárok, valakik 
igen hozzá szoktatok az feleséghez, nem jut néktek Bécsben 
az marhának javában, mert nem lakhattok ott, hanem a mit 
hevenyében találtok, csak azt veszitek meg. 


Elég az, hogy megérők mi az kaftánynyal, elébb állánk 
azzal, noha csak ezt is alig hozók által a budai hídon, mert az 
tatár hadak épen az hídon találkozának szemben velünk, s 
ezek bezzeg eleget adának ám azoknak is, kiknek az fővezér- 
nél nem jutott vala. De hátba még azoknak is bőven juta, 
kiken az fővezér adta akkor is nyakokon vala, mert az tatárok 
sem akarván nekünk utat nyitni, s mi is császári köntösben 
praerogativával akarván élni, e kettőből egy tisztességes hup- 
hup telik ki, és noha szokás szerént, tollas csauszok mennek 
vala két renddel az fejedelem előtt a végre, hogy tisztességeseb- 
ben essék az transitus, de non obstante eo, megfelele az tatár 
tatári qualitásának, én nemcsak mibennünk magyarokban kor- 
bácsok sokat meg, de az csauszokban is leverének egynehá- 
nyat, a kik tollason mendegélnek vala, tisztitani akarván ő 
nagyságának az utat. 


Itt mivel az én uram, az főtolmács ekkor beteg vala, nem 







 100 


mehete fel az fővezérhez tolmácsolni, mikor urunkat ő nagy- 
ságát elbocsátá, mely mián elég siralmas casus is interveniála, 
kiváltképen az Haller familiára nézve. Mert minekutána sze- 
gény Haller Gábor ő nagysága hazája szolgálatában Tömös- 
várra Ali basához küldetvén, ott sokáig commorált volna min- 
den válasz nélkül, onnan Nándor-Fejérvárra, onnan az fő- 
vezérhez Eszékre, (holott mindazáltal ha Ali basa ott ne légyen, 
jól forog vala kereke) onnan magával az fővezér Budára, onnan 
Érsek-Ujvár alá hurczoltaték szegény, s onnét megtérvén fő- 
vezérrel s urakkal Budához; itt urunk elbucsuzásakor, a mint 
irám az uram az főtolmács, tolmácsolni betegsége mián fel 
nem mehetvén, szegény Haller Gáborra nézve nagy csorba 
esék az dologban, mert midőn urunk az bucsuzás közben az 
fővezértől Haller Gábort haza kérné, az fővezér úgy felelt 
volt, hogy az fennforgó dologhoz képest Haller Gábornak ott 
kell maradni, és az telelő helyre kell az fővezérrel együtt menni; 
erre urunk ő nagysága iterato is felelvén, kérte az urat; de 
ezt az utolszori szavait urunknak az tolmács, az fenn említett 
Ali bég, az fővezérnek meg nem mondhatta, mivel ez alatt az 
fővezér hozzája szólván, oda volt intentus; szegény Haller 
Gábor penig az török szót nem értvén, haereált csak az urunk 
ő nagysága utolszori kérésén, és az megkaftányozáson; arra 
magyarázván szegény az tarka köntösnek egyik misteriumát, 
hogy a kire bucsuzáskor afélét adnak, békével járhat. 


De óh hazájában igen kivánkozó, s ez appetitussal magának 
vétkesen kedvező biró, más lőn itt az orta [ítélet] mondó! mert 
midőn urunk az fővezértől kijövén, post vale egyenesen sietne 
az hídra, Pest felé általmenni (itt is jókorát botlánk, mert az 
fővezér tihájától, főhopmesterétől, mely első ministerre mara- 
dandók valának ő nagyságának mind maga, mind az haza 
téltul maradt dolgai, csak el sem bucsuzék ő nagysága, melyet 
bizonyára nagy minister apprehendála is, maga szóval maga- 
hányó, hogy már portai emberek valának ugyan ő nagysága 
körül, de bizony talám csak nos numeroval) mi interim itt 
Szilvási Bálinttal hátra maradtunk vala Ali béghez, ki akkor 
tolmácsolt vala az fővezérnél, és nála kávézván, ezalatt több 
szavai között az urnak Haller Gábornak azt izené tőlünk, 
hogy mondjuk meg, el ne menjen az fejedelemmel, mert meg- 
hagyta az fővezér, hogy Haller Gábor véle együtt az telelő 
helyre elmenjen az erdélyi dolgok eránt való tractára s con- 
clusumra. Mi itt Szilvási Bálinttal nem késénk, az fejedelem 
után sieténk, és elérők ő nagyságát az utolszori kaftányozó 
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helyen az budai hídnak az közepén, igen rút csete-paté alatt; 
mert az jövő tatár hadak sem térének féltekbe vissza az híd- 
ról; s mi is az előttünk járó tollas csauszoknak pompás kisé- 
résekhez támaszkodván, kik minket az hídon közbül vévén, 
a tatár-korbácsot szemünktől, szájunktól nem kimélék. Mely 
mocskos suspust, midőn mi hátul tolyongva szomoruan néznők 
Szilvási Bálinttal, ő akarván jó portaiságát mutogatni, felálla 
az nyeregben és monda: majd megtanítok az első tatár fiaiban; 
de minekelőtte nyavalyás csak hozzá fogott volna is szándéká- 
hoz, vevén eszekbe puzdoradisát az tatárok, ugy elkorbácsol- 
ták, hogy élete is alig marada meg. Itt az fejedelem skállát, 
igen szép kőpenyegjét az bejárók lováról levágták az tatárok, 
az tolyongásba el is vivék, egy Debreczeni nevü bejárót mind 
lovastól az hídról letaszítanák, ki maga az bejáró az hid alatt 
való kompba esék ugyan; de az lova pár puskástól az Dunába 
veszett, vagy hova lőn az tolyongásban elfelejtettem azt nézni. 


Itt ez rút vásárt látván az fejedelem, Naláczi uram le- 
szállitá ő nagyságát az lováról, és az hídnak karfáján kívül, az 
karfát fogva, az hídiásnak végein vivé ki ő nagyságát az Duna- 
part felé, a holott is, mivel igen bajos lesz vala, sőt lupocskolás 
nélkül nem is lehet vala kimenni, az víznek az széliben az havas- 
alföldi Gregorius vajda magyar deákja János deák állitá be 
az maga lovát, és azon léptete ki ő nagysága az várból. A mi 
későre lehete, mi is kiverdődénk az tatárok közül, ő nagysága 
után is minnyájan összejárván egymást, úgy fogánk aztán 
alá Pesten alól Németi nevü magyar faluba hálni. Isten jó- 
voltából bezzeg használván itt nékem az török köntös, mert 
Istennek szent neve áldassék érette, egy sujtás sem esék rajtam. 


Mihelyt általmenénk az hídon, Szilvási Bálintnak mon- 
dék: ne késsünk, mondjuk meg az urnak Haller Gábor urnak 
ő nagyságának az tolmács izenetit; meg is mondók ugyanott 
mindjárt, de ő szegény már az magyaros földre az Dunán által 
kapván, nem akara megtérni, hanem csak azt felelé, hogy őtet 
is megkaftányozták az búcsu vételkor, mely azt teszi, hogy 
haza mehet ő is. De óh! óh! elmenénk azért urunkkal az háló 
helyre Németi magyar faluba, mely Pesten alól lehet vagy két 
mértföld, és itt hálánk. Én itt közel valék az Haller Gábor ő 
nagysága szállásához, és mivel tudom vala, hogy az fejedelem 
siet haza felé, idején felkél, én sem várám virradtát, hanem 
felöltözém, s bemenék az szegény urhoz hogy felkísérjem urunk- 
hoz, s bár szintén akkor mosdik, több szó után én mondék: 
rosz álmot láttam igen nagyságodhoz, talám elhallgatom; 
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monda: semmiképen nem, meg kell mondani; mondék: 
egy tálban ez éjjel nagyságodnak oly nagy almát vittem vala 
ujságul, melynél nagyobbat soha sem láttam; de az szára 
körül megrothadott vala; bizony meg is rothada csakhamar; 
szegény felelvén, monda: álom s esős idő. 


De nézhetsz ezt az álmat, mert megindulánk szegénynyel 
szállásáról, hogy az urunk ő nagysága szállására menjünk; 
félig sem meheténk, hát jő az sötétben (mert hajnal előtt vala 
az dolog) Szilvási Bálint egy csoport törökkel, kik már az feje- 
delem szállását meg is járták volt, keresvén szegény urat, az 
fejedelem Szilvási urat adván az török ur mellé, hogy vezesse 
az ur szállására, és jövén az ur felé, mi is szembe botlánk vele, 
a suhogást Szilvási uram meghallván, kérdé nagyságod-e? 
felele az ur, én vagyok. Itt az törökök, noha sötét vala az 
szaváról úgy apprehendálák az urat lenni, mintha örökké egy 
házban laktak volna véle, és reá rohanván megragadozák 
karjánál, nyakánál és övénél fogva, melyet szegény soha mire 
vélni nem tud vala. Mondotta az török urnak, hiszem ő nem 
elszökő ember, országok követje, mi szükség úgy ragadozni, 
külömben is felmehetnek az fejedelem szállásáig, akár csak 
tractálják emberségesebben; itt az aga adhaerensinek kezök- 
ből az urat kivévén, szépen felkiséré urunkhoz; de ott úgy 
betódulának utána az urunk házában, mintha az zsebben 
akarná urunk dugni. Szegény ur nem vala confusio nélkül; 
mert az aga igen sietteti vala visszamenni az fővezérhez; meg- 
vára mindazáltal valami nehezen, hogy urunk irasson mellette 
az fővezérnek, hogy nem hír nélkül hozta el ő nagysága, hanem 
úgy tudja, hogy szemtől szembe kérte volna el magától az fő- 
vezértől ő nagyságától az bucsuzáskor. 


Kezéhez vevén az aga az urunk levelét, Haller Gábort 
hintójába ülteté (mert hintója vala az szegény urnak, pohár- 
székkocsija és társzekere is) de az alatt, hogy az levél készült, 
az szolgái majd mind elhagyák szegényt, mivel azok is igen 
megunták vala Törökországban az lakást; mindazáltal az 
étekfogói közül Baranyai nevü, egyetlen egy az inassi közül 
Keserü az bürkösi, Kosmicski nevü szakácsa, és az kocsisok 
s felejtárok maradának, az többi mind elállának mellőle, és 
urunkkal Erdély felé tartának. Ez alatt engem urunk ő nagysága 
behivata az maga házába, és igen tudakozá, mit tudnék vissza- 
hivattatásában az urnak; de semmit egyebet se tudék, se mon- 
dék, csak a mit az Ali bég tőlünk Szilvási urammal izent vala 
szegénynek visszamenetele felől, azelőtt való nap. 







 103


Itt urunk ő nagysága nékem vagy tizenkét aranyat adata, 
(noha több kell vala; de az is nehezen telheték ki; mert igen 
könnyü szerrel bocsáttatott vala ő nagysága hazól, úgy, hogy 
nem vitt volt ő nagysága, hanem adták volt költséget ő nagy- 
ságának) és engem visszaereszte ő nagysága az török táborra 
az főtolmács uram mellé tanulni, igérvén ő nagysága (az szokás 
szerént) fejedelmi kegyelmességét. 


Visszamenék én azért az szegény urral Haller Gáborral 
ő nagyságával, ki midőn azon teprenkednék, hogy szolgái el- 
állottak mellőle, rövid, de hosszu misteriummal, azt felelé az 
aga, hogy nem kell igen sok, elég szolga fogna ott lenni a hova 
híjják, mely szón, mint praevidus nagy ember, annál inkább 
commoveálódik és nyughatatlankodik. Itt a mennyin valánk 
magyarok, majd annyiféleképen ominálunk vala szegény ur 
felől, ilyen seria és severa reductiója miá. 


De csak az falubeli szegény parasztlegények is szánakoz- 
nak vala szegénynek sorsán, és esküvéssel mondják vala, hogy 
ha ők azt tudták volna, annál inkább, ha azon ur nékik valamit 
maga aránt jelentett volna, virradttig bizony berepítették 
volna egyik magyar végvárba. Elég az, hogy urunk Erdély 
felé indula, mi penig az szegény urral sírva válván el az magya- 
roktól, az török tábor után viteténk, én is szegény Haller Gá- 
borral ülvén hintajában, holott szomoruan üldegélvén, ratio- 
cinál vala szegény pro et contra velem az szekérben; interim 
szegény monda: eredj édes Dávid deák uram, ülj fel egyik 
vezetékemre s add melléjek magadat az aga szolgáinak, és 
egynehány aranynak vagy tallérnak igéretével is, ha lehet, 
vegyen valamit kegyelmed ki belőlök, mit értettek vissza- 
vitetésemben, jelentsenek valamit. Mely szerént én lóra ülék 
ugyan s szegénynek kivánsága szerént eléggé nyomozám az 
dolgot, de azok mint uraktól igen stricte comminatusok, semmit 
mondának; melylyel én szegényhez ismét beülék az szekérbe 
és menénk egy darabig, de értvén az aga az törököktől, a kiket 
elől utól talál vala, hogy már messze menne az vezér, szomorut 
szól be az urnak az szekérbe, s mond: az ur üljön lóra; mert 
az vezér távozott, s ha késő érik el az tábort, fél ő haragtól; 
de mégis addig kérők az agát, hogy egy kevéssé az szekérbe 
hagyá, látván gyengeségét az szegény urnak, noha ez sem 
soká tarta, mert tartván az aga vezér haragjától, ugyancsak 
lóra ülteté, és elvivé csak az egy szolgájával Baranyai nevü 
étekfogójával, egyik vezetékjén maga ülvén, másikat azon 
szolgája vezetéken vivén. Mi az több szolgáival, az hintóval, 
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pohárszékkocsival hátrébb maradván. Mikor azért Földvár 
nevü kastélynál Budán alól az tábort elérők az két szekérrel, 
künn az tábor helyén megállitám az szekereket, és őket ott 
hagyván, magam bemenék és felkeresém az aga sátorát, ki 
az urat elvitte vala. 


Megtalálván, sátorának az hátulsó ajtajánál akadék reája, 
holott állának vala rendben az aga lovai, s azok közt az megirt 
ur két lova is, azon szerszámokkal lévén mindenik, melylyel 
az szegény ur szokta vala járni, meglátám mellettek az lovak- 
nak, az feljebb említett, s véle szegénynyel elment egyetlen 
egy szolgáját, Baranyai nevü étekfogóját, kit kérdém: hol 
volna az ur? mondá: én nem tudom, ma hajnaltól fogva nem 
is láttam, akkor felvivé az aga magával az vezérhez, azóta oda 
van. Én térülék s nézék be az sátorba, s hát látom, hogy egy 
turba fel vagyon metélve, s körülötte egy falka levél öszve 
roncsolva, tépve áll rakásban, és noha hozzá nyulnom nem 
vala szabad; mindazáltal távulról is megismervén, hogy 
keresztény levelek s irások, mindjárt megdobbanék, s vőm 
eszembe, hogy egyáltaljában nincsen jól dolga az urnák; mert 
azok az levelek övéi voltanak s nem volnának in ea forma, ha 
az urnak nyavalyája nem volna. 


Én itt nem késém, mert az szekerei szegénynek és szolgái 
az tábor szélén várakoznak vala utánam; hanem azon étek- 
fogónak mondék: légy itt, ím az szekerek is az tábor szélin 
vannak, engem várnak, felmegyek majd, vagy az főtolmács 
uram, vagy udvarnál valamely török ismerőm meg tudja 
mondani, hol az ur; meg is mondá, mihelyt az fővezér sátorá- 
hoz érkezém, egyik kengyelfutó ismerőm mondván: Gitti 
Haller Gábor, azaz oda az ur. Kérdém hogy hogy? mondá: 
ma hajnalban, mikor az más hálóhelyről megindula az vezér, 
szintén akkor vevék fejét, és egy közülünk, aki fejét vevé, 
négyszáz aranyat talála az hóna alatt. Váltig nyomozám sze- 
génynek holmijét, de csak elsikkaszták, semmiét szegénynek 
kezemhez nem keríthetém. Innét fordulék, s az uramhoz menék 
az főtolmácshoz, ki is még az vezérrel bajoskodik vala. Kér- 
dém, ha tudna-e az ur Haller Gábor felől valamit? monda: 
nem tudok; mondék: fejét vették; szeméből könnye kicsor- 
dulván, monda: ma néki s holnap nékem; egy emberetek vala 
Erdélyben, azt is elvesztétek. 


Fordulék, hogy az szekereit bevezessem az táborra, s hát 
régen vezetik őket az defterdár sátora felé; kérdém az szolgáit, 
hova mentek az szekerekkel? mondának vezetnek bennünket, 
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nem tudjuk hová. Én is elmenék vélek, és megállíták hintóját, 
az konyhakocsiját szegény urnak az defterdár basa sátorán 
kívűl, holott felhányák mindenik szekerét, és a mit szeretének, 
mindent elvevének. NB. Többi között az szegény ur, még az 
fejedelemmel együtt háló szállásán főzetett volt egy öreg 
kandér káposztás hust az utra, azt ragadván az sok török szolga, 
melegitetlen hapsolni s hordani kezdék; arra minthogy mi 
is téltul én is vágyok vala, minthogy olyat régen nem ettem 
vala, azt gondolván, hogy nekünk vetik, benne disznóhust 
lenni inték; de nem megköszönék, hanem engem oldalban 
szídgatván, az főtt káposztás hust mind kandérostól az sátor- 
ból kilobbanták, tétova hullván minden hus, mind káposzta 
a kinek kelle közülünk, felszedegete benne; de azért az kandért 
nem hagyák felvennünk, ha szalonna bőr vala is. 


Itt az szegény holtig perseverált szolgák rám esének, és 
látván jó urok (mert szolgához ur vala ez s jó) már oda, kérnek, 
szólnék az uramnak, az főtolmácsnak, viselne gondot rólok, 
mi tevők lennének. Ki is felmenvén az fővezérhez uti levelet 
szerze nékik, hogy ott az Dunán által szállítván őket, mindjárt 
kísérjék Szeged felé, úgy, hogy ott urunkat ő nagyságát meg- 
előzzék vélek s ugy is lőn; mert ezen szolgák ott egyezvén 
meg urunkkal ő nagyságával, még ott mindnyájan, mind ezen 
obviánsok, s mindazelőtt jó urok mellől az boldogtalanságban 
elállott több szolgái szegény urnak urunk ő nagysága szolgáivá 
lőnek. Az hintóját szegény urnak, az vezér az én tolmács uram- 
nak ajándékozá, de az tolmács ur, restellé jó szekszénás lovai- 
val vontatni azt az nagy molest, hanem az csak ott marada 
azon szálláson Földvár nevü török kastély alatt künn az fal 
mellett; de még azon az napon látván mindenik, hogy nem 
kell senkinek, az bőreit levagdalták vala. 


Igy lőn vége ennek az hazája szolgálatja mellett szomoru 
halállal veszett igaz erdélyi nagy hazafinak, ki felől minthogy 
csaknem a mennyien voltanak, kiváltképen akkor, annyiféle- 
képen fecsegtek; én mint ki mind azelőtt sokáig közel hozzá 
ott táboron együtt nyomorgó, mind akkori mészárszékre vi- 
tetésekor, majd az török táborig véle hintójában ülő, szomoru 
végéhez közel levő, s ha nem utitárs, uti szolga, az időtől fogva, 
hogy oda menetelemtől fogva szegénynyel megegyeztünk, azt 
irom ide, a mit másoknál igazabban tudok, mind maga sok- 
szori expositióiból, s mind az uramnak az főtolmácsnak, ki 
is az szegény urnak igen kedves tanácskozó társa vala, azon 
szegény ur felől sokszor tett relatiójából. 
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Megtérek azért itt, s oda megyek vissza, a hol az fővezér 
felmenőleg Nándor-Fejérvárról az szegény Haller Gábort az 
postán elvitette vala magához az török táborra Eszékre, a 
holott mikor az fővezér becsülettel látta s meg is kaftányoz- 
tatta vala, mondják vala ugyan akkor tájban, hogy Ali basa 
aggraválta igen az fővezér előtt szegény urat, és nagy despe- 
ctusba is hozta légyen. De a mint az többire, úgy erre is alább 
felelek meg egy conclusióban. Hanem másodszor némelyek 
ezzel is ratiocinálának szegénynek veszedelme aránt, hogy 
fejét kötötte volna le az fővezér előtt akkor, mikor urunkat 
hivatta az vezér, hogy ha az fejedelem compareálna, bár ő 
haljon meg. De erre is alább. Némelyek ugy is okoskodtak, 
hogy az levelei közt találtak volna veszedelmére valót. De ez 
hazudott; mert az uram az főtolmács hányta fel minden 
leveleit, s ott olyan nem volt. Hazug volt ez előtt való ratió is; 
mert az uram főtolmács levén, mindenkor ott volt, mikor Hal- 
ler Gábor az fővezérrel conferált. Soha sem asserálá ezt az 
fogást. Az legelsőben volt valami, mert igaz dolog, hogy szé- 
gyenli vala Ali basa (ki urunkat Erdélybe creálta vala) ha 
deponálja az fővezér az ő csirákját, és maga creál az fővezér 
fejedelmet, s erre nézve valamire elméje, nyelve érkezik vala, 
nem mulatja vala el. De még ha egyedül csak ez lészen vala is 
oka Haller Gábor halálának, ugy sem egészen imputálom én 
az Haller Gábor halálát csak töröknek, mert az az aggravamen 
is erdélyi leczke volt az Ali basa szájában; annál inkább, 
hogy nem az az Ali basa savanyu relatiója ölte légyen meg 
Haller Gábort, megtetszik az fővezérnek ím ezen szavaiból, 
mikor azt felelte, hogy az ma lábhoz borult tegnapi pártost 
nem ölhetni meg. 


De már concludálom s igy van bizonyuyal az dolog. Első- 
ben: mert ez fejedelemséget Haller Gábortól igen féltjük vala, 
mely tisztet valamely nehezen válalánk fel az vásárhelyi mezőn 
Nyárádtőnél, százszor meg százszor nehezebben valánk arra 
valakinek aspiratióját hallani, igen készek (ha valaki hazudja 
vala) hinni, úgy, hogy ha az szegény s ártatlan sok vérről az 
nagy hatalmu bölcs Isten nem praevideált volna s sokan talál- 
koztak volna idvezült urunk mellett Tamások de Gyula, bizony 
minden esztendőben elevenen nyuzattattanak volna meg sok 
patiensek; de mivel ez az rézbikát hevitő ember csak egyedül 
vala, egynél többre nem mehete, ezt megrothasztá az feje- 
delemnek szeme láttára. Mely crudelis personának az szájából 
néztem ki, hogyha az fejedelem parancsolja, bizony mindjárt 
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nyuzatja az embert. Nem is kell csudálni, mert portán laktában 
csak meggondolta magát, s másod magával, zsákba dugván 
az görög őr egynehány pénzeért bélobbantotta éjjel az Tuncsa 
vizében, ha az erdélyi házhoz szolgáló ott lakos emberek hité- 
nek hinni kell. És igy a mely fejedelemház az ilyen qualitásua- 
kat patiálja, akik felől az ilyenek hazudnak, az olyan inno- 
censeket nem patiálja. De ám akárki mit súgott-búgott légyen 
az fejedelemnek felőle, azt Isten s az olyan ember tudja; de 
ezt bizony én is tudom, hogy az lelke üdvösségére mondja 
vala Haller Gábor Érsek-Ujvár alatt, hogy mindenének el- 
költésével is végbe vinné az erdélyi fejedelemségnek elkerülé- 
sét; e szókat én néztem ki szegény szájából, az megirt, mind- 
azáltal minthogy idegen országban hazája szolgálatjában léte 
alatt (talám contra jus gentium) exturbáltatott volt örményesi 
jószágából ezzel annyira irritáltatott volt, hogy nem bánta 
volna, ha más fejedelem lett volna, mindenek felett az fejedelem- 
asszonyra nézve ő nagyságának tulajdonítván jószágában meg- 
szomoríttatását. Noha én azt sem hallottam szájából, hanem 
successu temporum exhauriáltam csak az circumstántiákból. 


Másodszor, nem kell csudálni, ha erdélyi dolog volt élete 
fogyása, mert maga megmondotta szegény sokszor, hogy azt 
ő jól tudja, jószága elvételével csak az világ meg nem elégszik, 
hanem az fejét is megeszik annak az kigyónak, kinek az farkát 
elvágták. De bizony ezt is kell hinni, hogy nem örömest 
megyünk szembe az olyan nálunknál nagyobbal, kinek honn 
nem létében, akaratja ellen szállottunk házába. Egyszóval 
bizony ez az matéria sem kivánja vala soha Haller Gábort 
Erdélyben látni. 


Szegény Haller Gábornak harmadik mirigyét sem hagyha- 
tom el; nézzetek itt is egy kis politiát. Haller Gábor, Balog 
Máté egyszersmind voltanak ezelőtt három, négy esztendővel 
kapitihák, e vice, ama fő. Nem valának ezek még akkori valami 
dolgok aránt controversia nélkül, kik nemhogy Erdélyben, de 
ott az török táboron sem igen jól nézik vala egymást. Ezt a 
Mátét veté az erdélyi politia egyiket azon utazásra urunk ő 
nagysága mellé, tudván az emberek, hogy Haller Gábornak 
is aemulusa, s taliter qualiter portai ember is, s tudja hol s 
mint kell ferdőt készíteni az feredendőknek. De berekesztem 
s azt tudom, hogy mikor szegényt az urunk ő nagysága első 
háló helyéről Pesten alól Németi nevü magyar faluból vissza 
vivék ölni, velem való beszédi között azt mondja vala urunk 
ő nagysága, hogy azt akarná, egy órában halna – meg Haller 
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Gábor, hogy sem ......... Ezekből concludáljon a kinek kell, 
Erdélyben halt-e meg Haller Gábor vagy Törökországban. 


Én penig megtérek, által megyek az Dunán, és az fő- 
vezérrel az telelő helyre sietek; kivel mikor az Mohács híres 
mezejére érnék, szomoruan nézem vala azt az rút sáros patakot, 
melyben az szegény Lajos királyt agyonverték vala, azon az 
mezőn szultán Szolimán török császárral lett harczkor; mivel 
az én kardom is ott maradt vala, ki suadván e tolyongásban 
felmenetelünkkor. 


Anno 1665. 


Elérkezék a német császár ő felsége követe Volterus Lejszni, 
azzal a pompával, melyet arra a végre és alkalmatosságra készi- 
tettek vala, majd harmadfél század magával. Veres magyar gallé- 
ros suba lévén rajta, adhaerensi is, majd mind inkább veresben lé- 
vén, egy kornyétája, dobja, trombitási is lévén együtt trombe- 
tákkal, kiknek beérkezésére mi is eléállánk, a kik akkor ott Driná- 
polyban valánk, mind a követtel Paskó Kristoffal, mind a kapi- 
tihával Cserményi úrral elnézvén beérkezését s elhaladását a tö- 
rök császár filegoriája előtt, mivel ott kell vala elmenni a császár 
láttára, noha a követ a császárt nem látta; tisztességes sere- 
gekkel ment vala ki eleibe a csaus bassa majd 3 órányi járó 
földre a német követ eleibe, mikor a császár filegoriája előtt 
elméne a követ, szép vezetékek valának előtte talán öt, különb 
... országbeli lovak igen drágán felöltöztettek, majd mind 
köves szerszámokkal. 


A török császárnak hozott ajándékok között itt ez uttal 
egyéb nem vala napfényen, az egy hintón kivül, mely igen 
czikornyás vala és német formára készitett; mindazáltal ha 
annál drágábban készűlt is az ilyen, mind csak abban a setét 
szinű reservatorumba veték be, az hol pro raritate szokták 
tartani, benne nem járnak, ezzel is úgy bánának. Itt Drinápoly- 
ban jól megnyugovánk, azután felkelvén bédobolánk ad sum- 
mam regiam Constantinapolitanam holott pecsételtetik meg, a 
mit végeztek. A mig Drinápolyban valánk, a német főkövet 
a nagy hirü Mihály kőhidjának a mező felől való végén, egy 
nagy vezér ember házánál. Ezen híd ezen városban, a régi 
Adrianopolis kő keritésénél csak közel a Tuncsa nevű folyóviz 
felől való kapu előtt kezdödvén, hét helyen mégyen által, a 
fundamentuma félig mind faragott kövekből csinált boltozattal 
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a megírt nagy vizen, addig pedig a közi a szárazon és continuo 
vagyon, kétfelől a karfája is mind faragott kövekből lévén, 
úgy, hogy sem ember, sem lovas, sem szekér arról le sem eshe- 
tik, le sem dűlhet, szélességén 2 szekér egymás mellett, s azok 
mellett kétfelől két lovas elmehet vala, hoszsza a mennyire 
két terhényi paska elszolgálhatna, ha nem több, ennek közepin 
egy szépen emelt oszlopon ki van faragva nagy recommendatió- 
val de cadentiákra az oriens. Ez alatt urunk ő nagysága 
kétezer tallért adata általam ezen német residensnek, kérvén 
általam, hogy a miben kivántatik mutassa szolgálatját, itt 
az ajándékot elvevén emberségesen resolvála, s huszat nékem 
is ada belőle s egy pár igen szép pisztolyt. 


Ezen követ magyarosan is jár vala, szakála is szép fehér 
vala, circiter 6 esztendeig lakván a portán. Eltelvén azért a 
mint feljebb is mondám a Drinápolyban való lakásnak ideje 
s Konstantinápolyba bémenvén lakni, ott is ezen követ urat 
nagy pompával acceptálák, szállitván a Lupe vajda tenger- 
parton Tener kapunál lévő házaiba, honnan nem messze lak- 
ván az én uram és a főtolmács, sokszor beszélgetnek vala együtt, 
mely méltóságos residens, mikor parancsolja vala, principáli- 
som, requirálom vala (sokáig éljen érette) nekem soha magyar 
sem adott simább, sikárlottabb szókat ennél, melyeknek diribos- 
darabos consequentiaját ki hitte volna, melyről alább. 


Szemben lőn azért a régen készült pompával a német 
követ a török császárral Konstantinápolyban, nyusztal béllett 
kaftánynyal felkaftányoztatván, adhaerensi is mintegy 50-ig 
megkaftányoztatának, mindenkor a csaus passa kisérvén fel 
s alá ezen német kővetet szép pompával, valamikor a császár- 
ral s fővezérrel szembe lesz vala. Itt in praejudicium impera- 
toriae majestatis nem illik vala a német követnek szolga házá- 
hoz (a fővezérhez) udvarkodni menni, de a török a sok sárgát, 
vendégséget (mint olyan interesatus ember) nem sajnálván, 
gyakran mégyen vala hozzája. Ez alatt a tracta alatt a német 
császár török deákja Hartman nevű, egykor egy utczán, egy 
lépcsőn menvén által papucsban, a más végin is egy jancsár 
szembe jövén s a lépcső közepén összetalálkozván, egyik sem 
akara megférni össze-gidizé a jancsár a németet, ez is tudván 
törökűl, vissza; melyre a jancsár egy dsidát ütvén hasába 
a németnek, estvére meghala, a jancsárnak nyomát sem veheték. 
E meghalván, a német követ látván, hogy jól proficiáltam a 
portai főtolmácsot, a kinél az előtt laktam, nékem szegezé, 
igérvén mindjárt 500 tallér conventiót, csak renunciáljak a 
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fejedelemhez való hűségemnek és álljak hozzá. De hazámhoz 
s nemzetemhez való szeretetemet adván okúl, monda, az úr 
féle a főtolmács, hogy a temetőhelyét hajgáljam meg bár néki, 
ha meg nem bánom: mert ugy mint ismeri ő a fejedelmet is, 
de a ki Erdélynek szolgál, az a jutalma: tu bene si facias non 
meminisse fas est, mely igaz praesagium fejemen telék. Itt 
a németek dolgokat végezvén, haza mentek, mi ott maradván, 
az ígért jóakaratból semmit sem látánk, e lőn haszna con- 
fugiumunknak, gratificatiónknak. 


De több busulásunk is jöve, mert bízván, hogy ezen német 
követ intercessiója által adónknak egy része elengedődik (me- 
lyet ő elé sem hozott, ott az hol kellett volna) mikor az adót 
bé kell vala adni, sehol sem vala a pénz, melyre nézve ugy 
megharaguvék a vezér, hogy urunknak is vala hírivel, melylyel 
eltelik az 1665. esztendő. 


Anno 1666. 


A Novemberben beadatni szokott adó Januariusban be- 
érkezék s akkor is félszegen, melyet is tolmács uramtúl konyorá- 
lánk kölcsön s ugy töltők ki. A szokás szerént elsőbben a vezér- 
rel lévén szembe, a mit annak kelle mondanunk: elmondók, 
s oda valót is oda adók s azután csak hamar a császárral is 
szemben lőnk. Ugyanakkori egy készülettel s pompával lőn 
szemben a franczia király követje is, holott a divánülő vezérek 
látható, a török császár láthatlan praesentiájokban, peractis 
peragendis, asztalhoz ülének, ezüst asztalokat rakván mindenik 
sessiókra a párosan ülő vezérek eleibe, de a fővezér eleibe leg- 
nagyobbat tőnek, mivel az lévén az eminentior sessio, de idegen 
nemzetek követe is oda szokott űlni és mind a conferentiára 
s mind a gazdai kinálkodásra nézve ott szokott enni, holott 
is egy uttal hárman ülének a fővezér, a franczia követ, a mi 
Paskó követünk. 


Ezen a pótzon elég étek fordúl meg, de azt a mely szapo- 
rán hozzák, olyan szaporán viszik, mihelyt az étket leteszik, 
és int a vezér, mely kinálást teszen, ugyanakkor bele is nyúl 
a tálba, akkor vendég ur is, ha kell csak hozzá (lásson) mert 
ott bizony nem várakoznak, hanem mihelyt a fővezér törli 
az ujját, mindjárt viszik s mást tesznek helyébe; a tálak, 
melyekben az étket hordják, mind mértéban nevű, Damascus- 
ban készülő cseréptálak, két-három száz talléros egy-egy. 
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Meglőn ugyan adónk administratiója, de mivel mi sem 
idejében adók meg adósságunkat, úgy ők sem idejében adák ki 
a választ, sőt mindaddig tartóztaták követeinket, míg ujabb 
expeditio lőn Kandia ellen. Sok ideig lakék portán ezen követünk 
is, kinek is salariumából 700 tallér restantiában maradván, 
a főtolmácsnak köszönje, hogy kiszerzé, ezenkivűl is feles 
adósságokban veré magát, mert vala oly nap, mikor 4 vagy 
öt rendbéli selyemköntöst szabatunk vala ki; Cserményi uram 
is itt minden nap selyem ruhába jár vala. Itt lakásunk alatt 
járván elég költségemmel, Imets Pálnak és Vitéz Gábor uramék 
szabadulásokat, kiknek sartzokban nem kevés tallérimat és 
aranyimat adám, a magyar szokás szerint eléggé köszönék és 
igérék refusiojokat mindenképen, de kijövén soha szemben se 
kivántak lenni velem. 


Ezek után igen nagy pompával és készülettel kiszálla 
mind a császár, mind a fővezér Konstantinápolyból, Kandia 
ellen indulván, velek mi is mind követestől, mivel még nem vala 
válasza Paskó uramnak, azután vagy két nappal hivata a vezér 
bennünket és taliter qualiter választ adván elbocsáta, melyre 
midőn hosszacskán instálna követünk, csak azt felelé rá: 
nem ők, hanem mi bontottuk fel a frigyet. 


Itt Paskó uram talis qualis válaszszal visszamenvén urunk- 
hoz, de Cserményi úr búsul tovább való ott maradásán, ideje 
kitelvén. Azonban érkezik 3-mad napra a posta, hogy jő az 
uj kapitiha Alsó János uram, melyen igen megörüle Cserményi 
uram, már a fővezér is Drinápolyból kiindult vala, egy Dinnet 
Oka nevű török városban lévén mikor praesentálák az uj 
kapitihát Alsó János uramat, hozta ajándékával, egy pár 
szelindekkel és egy órával, Cserményi uram elméne, Alsó uram 
ott marada a dologban, minda kettőt megkaftányozván. A fő- 
tihajának a főhopmesternek is egy kupát vittünk ajándékba, 
melyet mikor praesentálánk igen kedvesen vevén tőlünk, mert be 
vala fedve a kupa és nyájasan beszéle, de elmenetelünk után, lát- 
ván, hogy üres a kupa, mikor másodszor sokan felmentünk volna 
hozzája, nagyon kiáltá mindenek hallattára, mondván: híre- 
tekkel legyen urak, hogy az erdélyi fejedelem nékem 150 drám 
ezüstöt küldött ajándékba; kitanulók itt, hogy a törököknek 
ezüst kell nem virág, itt ezt is megvallók. A fővezér elindula, 
Kandia ellen Dinnet Okától, a császár pedig ott marada, meg- 
szeretvén azt a szép helyet kivált a vadászatra nézve, mi pedig 
Drinápolyba visszamenénk a kajmekám annuentiájából (a ki 
a császárok mellett a vezérek locumtenense szokott lenni.) 
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Anno 1667. 


Midőn azért mi már Drinápolyban commorálánk, érkezék 
Baló László uram, kit is urunk Kandiában expediála követség- 
ben a vezérhez, szomorú hírt hozván, hogy Zólyomi Miklós 
elébb állott Erdélyből s a váradi passához ment, mely elég 
scrupulusára lőn, mert a fejedelmünk uj, e pedig Bethlen Gá- 
bor prosapiája valamely nem semmit tőn a portán, sőt az Isten 
jól adá, hogy, ennek beszökése az urunkat Érsekújvár alatt 
Küprüli Ahmed passának fővezérségében esék ki, az urunk 
causáját holtig tueálá a császár előtt, különben hala, ezt sub- 
sequáló Musztapha passa lesz vala akkor fővezér, egyátalában 
urunknak változása lesz vala. Azt is Baló László uram hozá 
meg, hogy szállingóznak a magyar nagy rendek Magyarország- 
ból Erdélybe, s el is érkezett előre Bocskai István, Petróczi 
István, nevezetesen pedig az ifju grófot Tökölyi Imreh uramat 
ő nagyságát, behozván urunkhoz, Teleki Mihály tutorságára 
bízák. Nem sokára beérkezék Zólyomi Miklós Váradról portára 
Drinápolyba, hova mikor bejöve, tollas csauszok menének ki 
eleibe s azok kísérék be tisztességesen szállására, mely jól- 
lehet igen uj forma és a régi canonokkal ellenkező vala, de meg- 
nyomá ezt Bethlen Gábor; holta után is. Mert Bethlen Gáborra 
és Bethlen Istvánra nézve mind királyi titulussal compellál- 
tatja vala magát Zólyomi, hogy annál momentuosusabb legyen 
mind személye mind caussája. Fekete tafota boér mentében 
jött vala be, s mindjárt letevé s szakállat hagyata. Ismét újul 
a fejedelem ellen való harag, mert Bánfi Diénes úr kolozsvári 
főkapitány lévén, holmi tolvajok praetextusa alatt valami vég- 
beli törököket levágott, mely tragoedia után nem kevéssé 
izzad vala fejünk nekünk a portán; fel is hívata bennünket 
a kajmékám s azt kérdi: micsoda hivei vagyunk a felséges 
császárnak, egyfelől adózunk, másfelől törököt vágunk; itt 
felelénk a mit lehete, s azt mondá, irjuk meg a fejedelemnek: 
hogyha mind ugy, nem nagy dolog a császárnak olyan zsidó 
helyébe mint urunk más zsidót tenni. 


Ezt megorvosolván, közeledvén az adó ideje, azt is magával 
behozta vala Baló László uram, de more solito híjánosan 5 
ezer tallér híján; mint holnap pedig be kell vala adnunk, 
hijánosan pedig félünk vala beadni, futunk vala azért azon 
estve mindenfelé, utoljára mindenűnnen kiszakadván, végre 
a főhopmesterhez a főtihához menvén, kérénk három holnapig 
1000 tallér interesre 5000 tallért, elég nehezen de ada, másnap 
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mikor beadók az adót, szállásunkra menvén, megérkezék az 
elmaradt adó része és mindjárt megvivők neki az 5000 tallért, 
azon felül 100 aranyat egy éjjeli várakozásra, de el nem akarván 
venni, azt mond: ő nem bánja akár ma adjuk meg, akár 
3 holnapra, de a 100 aranyat el nem veszi, hogyha úgy nem 
adjuk, a mint igértük; tudván azért, hogy egy nap sem lehe- 
tünk nála nélkül 6000 tallért adánk egy éjszakára 5000-re 
interest többet etc. fösvény többet etc. 


Elméne Baló László uram Kandia felé, de helyébe Alsó 
János uram köszöne be hozzánk, hozván nékem is urunktól 
ő nagyságától commissiót, hogy ő nagyságával egyet értve 
lennénk azon, hogy Zólyomit beszéllenők haza a portáról, 
kihez midőn instructiónk szerint elmentünk volna, propositiónkra 
ezeket felelé: 


Nem kell vala engem haza hívni, mert otthon valék, maga- 
mat akkor innen kivonásra kérni, mikor üstököm más kezé- 
ben, azt különben meg nem fogadhatom; hanem ha üstökömet 
azt tartóknak kezében szalasztom, de ha itt való periclitántiám- 
mal kivánságtoknak kedveznem kellene is, azt nem különben 
cselekedném, hanem a portának, melyhez ragaszkodtam, híri- 
vel és akaratjával ilyen punctumokra: 


1.) Hogy nekem mind azokat a jószágokat, melyekkel 
az atyám birt, megadják. 


2.) Hogy lakásom valahol akarom, absque ulla grati- 
ficatione szabadságomban légyen. 


3.) Hogy a mostani fejedelem után minden bizonynyal én 
succedáljak. 


4.) Mivel portához viselt mindenkori hűségemért egy- 
nehány fejedelmektől igen megkárosittattam, annak refusiójá- 
ért annuatim a portusról 20000 tallér adassék. 


5.) Hogy soha portára jövetelem se magamnak, se szol- 
gáimnak, se egyszer se másszor indiffirenter senkitől is orczánkra 
ne vettessék. 


6.) Hogy valakik engem szolgálni akarnak, ne impediál- 
tassanak semmiképen. 


7.) Hogyha nekem adott diplomájok ellen vagy fejedelem 
vagy akár ki magamat vagy adhaerensimet infestálná con- 
ditiojoknak akár mely punctuma ellen, in eo casu mások ellen 
a fejedelem, a fejedelem ellen az ország armatis manibus tartoz- 
zanak oltalmazni. 


8.) Hogy minden előbbeni tiszteinkben reinauguraltatván, 
azokban holtig megtartassam. 
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9.) Hogy mindezekről az egész ország külön, a fejedelem 
külön, a fejedelemaszszony külön, minden úr külön hitlevelet 
adjanak, azt ide küldjék, hogy minden leírt kivánságaimban 
megtartanak mindenkor. 


10.) A fejedelem a maga adandó hitlevelét sub verbo 
principali nekem ne adja, mert még másképen való hiti is a 
fejedelemnek nálam oly jegyes, hogy egyedül arra bizony az 
ajtóig sem lépném, azért azt a mit sub verbo principali igér, 
fide Deo debita is kivánom. 


Midőn e megírt tiz kivánságit a megirt ur praefigálta volna, 
így concludál s mond: engemet nem csak fejedelem Apafi úr 
ő kegyelme persequált ok nélkül rabsággal, hanem előtte lévő 
több fejedelmek is raboskodtattattak ugyan, de soha becsületem- 
ben úgy mint Apafi ur ő kegyelme tisztemnek rólam való le-, 
huzásával, annak másra, nálam alábbvalóra való ruházásával 
meg nem sértettek, mely is mind az atyám, mind a magam 
rabságánál keservesebben esett s az is kergetett el; s mond- 
ván utoljára, hogy ezeket urunknak irjuk meg, maga is a maga 
hopmesterét Kádár Istvánt kiküldi a bizonyosabb válaszért. 
Ezek után elbúcsuzván egymástól, Alsó uram kimenvén Erdélybe 
s ő kegyelmével a Zólyomi hopmestere is, kit is urunk Görgény- 
ben egy nehány száz jobbágygyal s házzal megajándékozván, 
oda marada, noha hites vala az urához, kivánságát is Zólyomi- 
nak inkább megneveték mint assumálák, melyeket észre- 
vevén, annál inkább excandescála Zólyomi és acheronta movet 
annyira, hogy kénytelennitteték urunk követet küldeni a portára 
(Nemes János uramat) feles pénzbeli ajándékkal Zólyomi ellen. 
Beérkezvén Nemes János uram Drinápolyba, szemben lőnk 
Ibrahim tihajával és Mustapha passával és mindeniknek adánk, 
a mit adhatánk; a milyen vala a küldött ajándék, ők is csak 
úgy szolgálának, Zólyomi pediglen nem aluszik vala, hanem 
egy nehány heljes ratiókat mutatván, tevé a minisztereket szin- 
tén. Látván azt mi, hogy üres tarisnyával zab nélkül nem ujjit 
a ló, forditám én a kelepczét és egy álajtón bekerülék Ibrahim 
tihajához, kit midőn négy erszény pénzzel urunknak szerez- 
tem volna, azt kérdi: mit akarnánk a kajmekámnak adni, 
igérek 10 erszény pénzt, mond: azért nem mégyen fel az én 
uram a császárt búsitani, hanem huszat adjatok; én sem sokat 
fillérezék, hanem a tizenötöt megigérém, melyre mondá: gyöszte 
ide, térdepelj le, nesze a penna (ez a ki tegnap patronusa vala 
Zólyominak), ellene ma az dictál pennára, melyet ott impure 
rapiálván, haza menék és purizálván felvűm hozzá, melyre 
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a császártól oly választ s mandatumot szerze, hogy Zólyomi 
üljön le, többé ez inchoált actioval se a fényes portát ne aggrá- 
válja, se Erdély canonit ne háborgassa, melyet kezemhez ve- 
vén, örömmel küldék urunknak. Ebbeli fáradságomért külde 
ő nagysága 700 aranyat, ugyanakkor tanulásomra 150 aranyat; 
közeledvén az adó, comissio jöve, hogy Nemes János uram várja 
meg és praesentálja; melylyel midőn Széki István uram el- 
érkezett volna, assignálja a főkövetnek, Nemes János uram 
kapitihának, ez uttal az adó mellett Székely Mózes uram jöve, 
de ez jámbor, ezen hivatalból épen vad lévén, kér vala, hogy 
vállaljam fel a kapitihaságot, bizony az ordinariumon kivül 
meg is ajándékoz, de uram híre és akaratja nélkül nem lehete 
s hamarjában ő nagyságát sem tudósithatom vala, az adót 
másnap be kell vala adni; beadá azért másnap az adót, prae- 
sentálók a kapitihát is. Harmadnap érkezik vala egy Csonka 
Nagy István nevű étekfogója urunknak, olyan comissiót hoz- 
ván, hogy ha útban éri Székely Mózes uramat, viszsza térítse, 
ha benn találja is, Nemes János uram nem Székely Mózes ura- 
mat, hanem engemet praesentáljon a kapitihaságra, mely posta 
ha azelőtt való nap érkezik, meg lesz vala, de már praesentál- 
ták volt Székely Mózes uramat; noha a kapitiháé a proventus 
s a titulus vala, de a munkának súlya mind enyém vala. Itt 
tolmácsoltam legelsőben a török császárnak. Megérkezék Baló 
László uram is Kandiából, megindula hazafelé, azután Nemes 
János úr is csakhamar elméne, én bennmaradék a dolog mellett, 
eltelvén az 1667. esztendő is. 


Anno 1668. 


Lévén elmenetelekor Nemes János uram ő kegyelmével 
holmi, ő nagyságok javára czélozó titkos tractánk ide bé igen 
arra nézve ő nagyságok onnan hazúl rendes instructióval meg- 
hitt belső híveket főpostamestereket tekintetes Székely László 
uramat 7000 aranynyal hozzánk beküldötték vala Drinápolyba, 
ugyanekkor Inczédi Péter uram is lévén expeditus Kandiába 
a fővezérhez. Mivel pedig a törököknek kevés reménysége 
vala Kandiába, megindula a császár is, hogy avagy csak hírí- 
vel is terrort szerezne az ellenségnek, mi pedig Székely László 
urammal megtérénk Konstantinápolyba, ott lakván egy dara- 
big, dolgainkban instructiónk szerint a mint lehet vala mozog- 
ván; de mivel a császár is elment volt re infecta kellett Székely 
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László uramnak megtérni a pénzzel, én pedig egyedül maradék 
Konstantinápolyban. Elérkezvén az adó ideje, az adó mellett 
expediálták volt Nagy Tamás uramat, kapitihának Gyulai 
István uramat; mivel pedig a császár után kellett vinni az 
adót, tolmácsok nem lévén kihivatának magokhoz Drinápolyba, 
onnan a császárhoz, Jenischer nevű városhoz, holott tolmácsol- 
tam másodszor a császár előtt. Mikor pedig a császárhoz be- 
vittek volna, igen félek vala, hogy valami szégyent ne vallana 
Nagy Tamás úr, mivel igen testes ember vala, igen meredek 
grádicson vivék fel és mindjárt bévivék a császárhoz, holott 
kétszer lenyomák a szokás szerént a földre és igy nem tartok 
vala valamitől, mindazáltal peragálá ő kegyelme követségét, 
én is megtolmácsoltam a császárnak, azután kijövénk előle. 


Ezek után Gyulai uramat kapitihaságban hagyván, mi 
elmenénk Drinápolyba, lévén valami országlátó szolgái is 
urunknak ott, Kendefi Pál uram, Ujfalusi uram, Buza István 
uram főember szolgák, kik is Drinápolyban tőlem megválván, 
ők haza én Konstantinápolyba menénk. Midőn azért Konstanti- 
nápolyba érkeztem volna a Zólyomi szolgáinak a színe sürgetni 
kezdének, hogyha igaz híve vagyok a fejedelemnek, találnék 
módot benne, hogy ők mehessenek Erdélybe, mert a fejedelem 
hűségére akarnak állani, és nem volna káros a fejedelemnek 
az ő kimenetelek, melyre nézve nem kicsiny cruciatusban valék, 
mert az idő téli havas, esős, igen hideg is vala és az úti ember 
nem igen haladhat vala, útunk halogatása pedig nem igen 
hasznos vala, és így az ő nagysága jövendőbeli nehézségétől 
is félvén, véllek együtt kijövék, mert különben nem esik vala 
jól a dolog. 


Anno 1669. 


Januariusnak az elején az ő nagyságok dolgait ott benn 
jó karban hagyván, megindulék Zólyominak 5 szolgáival: 
1.) Daróczi György, kinek minden szolgái felett több esze vala, 
ez secretarius is vala kinek per universalem collationem donatió- 
val jövendőbéli cancellariusságot is igért vala és 200 ház jobb- 
ágyot. 2.) Apafi Sámuel, ki asztalnokja vala. 3.) Diószegi 4.) 
Somogyi nevű étekfogó. 5.) Gáspár kovácsa, kit ma is én birok, 
ezeket hoztam volt ki velem. Ebben az utban egy 300 forinton 
nem régen vett paripám hala meg, melyet 500-ért sem adok vala, 
igen de a sok igért jószággal nem igen sietnek vala, hanem a 
mit az úton költöttem (ugy mint) 130 aranyat, azt megadák 
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ő nagyságok Teleki uram által, conventiót is akkor ő kegyelme 
által adván, az Zólyomi szolgáinak is adának. Egynehány nap 
mulva, midőn volnék fenn a palotán kijőve Teleki uram urunk- 
tól, hozván ki egy supplicatiómot, melyben kegyelmes urunk 
kegyelmesen conferált Herepén egy kis portiót tőlem mikor 
őszszel Görgényben volnánk; parancsolá ő nagysága hogy 
készüljek, mert Kandiába expediál a fővezérhez, mely jól- 
lehet nem igen tetszik vala, de minthogy kénytelen valék véle, 
elkelle készülnöm, holott igére ő nagysága egy falut és ezer 
tallért, csak serényen járjak el benne. 


Azután Vintzre menvén le ő nagysága, onnan expediálá- 
nak, de minthogy az ajándékpénz, ugymint a 4000 tallér akkor 
nem vala kész, azután tekintetes Székely László uram által 
küldék meg; octobernek vége felé megindulék Brassóból 
Havaselvében Pitesd felé által a Dunán Nikápolyba, onnan 
által a Sophia magas havasán, találám elől Mikes Kelemen ura- 
mat, ki a császártól Ienihserből jő vala, ezelőtt nem sokkal 
szegény Gyulai Tamás uram meghalt volt egy Ternova nevű 
görög faluban; én is beérkezvén Jenishérbe, honnan egy uti 
levelet vevén continuálom utamat, de valóban meguntam vala 
a sok havasokat hágni, midőn azért érkeztünk volna egy Ste- 
phania nevű görög városba, vetekedünk vala, a két portus 
közűl melyik felé fogjunk, mivel csak a málvásiai és nigroponti 
két híres portusról indulhat vala az ember Kandia felé a vizen 
gályákkal, és nem kaphatunk vala igaz és valóságos hírt, hogy 
melyik helyen találunk hamarébb Kandia felé induló gályát, 
de mivel a málvásiai ut kivált Korinthus táján igen félelmes 
vala, a nehéz pénz is nálunk lévén, nem merénk arra fogni, 
hanem mintegy két mérfölddel Chorinthus mellett elmenénk 
nigroponti nevű portusra tartván. Bémenénk nigroponti nevű 
erős városba, kit szultán Szolimán vett volt meg, ki is sziget- 
ben van ugyan, de oly közel a szárazhoz, hogy kőhid van bé 
a száraztól által csinálva igen erősen, mely oly kőhid, hogy 
gályák járhatnak el alatta, igaz dolog, hogy hol az árbocz fák- 
nak által kell járni, ott felvonós fa hid van a közepén. Itt 
láttam a hid mellett egy malmot, melyet a tenger hajt, négyszer 
fordulván meg a tenger egy éjjel s egy nap, ugy hogy reggeltől 
fogva napkelet felől, ismét déltől fogva estvéig napnyugot 
felől, estvétől fogva éjfélig ismét napkelet felől, és éjféltől 
reggelig ismét napnyugot felől való folyásával hajtja azon 
malomnak a kerekét, mely malomkerekek a tengernek abban 
a folyásában oly láb alatt vagynak, hogy az uti gályáknak 
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ott kell elmenniök és azon kerekeket, mikor gályák érkeznek 
mindenkor be szokták vonni csuda mesterséggel, hogy az uti 
gályák szépen elmehetnek. Ott létem alatt ezen malmot sok- 
szor csudálva nézem vala. Innét előttem indulván Zólyominak 
egy követe Kandiába a fővezérhez, nem igen messze viheté 
követségét, mert ura egészségeért megivá a tengert, mely szo- 
morú casus nem kevéssé ijesztett vala meg, mivel nékem is 
arra kell vala mennem, de mivel periculum vala in mora, isten 
hírével neki fogék. Midőn azért egy kisded hajót találtam 
volna Kandia felé, tehát valami nehezen megszegődém véllek, 
hogy ötöd magammal vigyen el Kandiába, de ide is ugy fogadá- 
nak be, hogy csak magam űljek fel a széles helyben, a többi 
pedig cselédim a büdösben, elég tetves helyben, hová in anno 
1670. nagy nehezen béverekedénk 14 nap alatt, melyet már 
azelőtt másfél hónappal megvett volt a török per contractum 
az olaszoktól. 


Anno 1670. 


Beérkezvén Januariusban Kandiába s audentiát adván a 
fővezér, a fejedelem levelét illendő készülettel megadám, holott 
kérdé, ha szóval izent-e a fejedelem, mondék, hogy izent, min- 
deneket kiküldvén a házból, csak a főtolmács Panajot marada 
benn, melyet én nem igen akarék, a szóval való izenetet is meg- 
mondám, de minthogy az izenet sok és hosszú vala, magyar 
módon egy kis listába tettem volt, és a kit szóval meg nem 
mondhaték, a listát oda adám, melyet elvőn és szállásomra 
bocsátván monda: lészen válaszom. Másnap menék Ibrahim 
passához és annak is praesentálám urunk ajándékát, mivel ő 
ezen materiában igen adhibitus vala, a főtolmács néhai uram 
udvarlására is felmentem, és ő néki is megadám urunk levelét, 
de őtet nem akarja vala urunk adhibeálni ezen materiában, 
ugyan leginkább azért is küldött volt urunk engem, hogy a 
fővezérnél ne kellessék a főtolmácsnak tolmácsolni, de más- 
felől a vezér kezébe adá az urunk leveleit, kiket midőn a fő- 
tolmács nekem megmutatott volna, igen megütközém, holott 
panaszra is fakada urunk ellen, mondván attól nem fél, hogy 
urunk néki árthasson, de ő tudna ártani urunknak, ha akarna, 
de ugy mond: még most kevéssé nem cselekeszem. Ez alatt 
nékem szállást benn Kandiában adának és míg ott lakám, 
eléggé járám a várat, melynél én soha emberi kézzel csinált 
erősséget különbet nem láttam, mert ennek 3 renddel voltak 
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az erősségei, ugy mint: legbelső keritésen valának oly magos 
bástyák, melyekről a külsőket oltalmazhatni vala, és mindenik 
bástya mellett czejtházak, ezeken küljebb más rendbeli erősség 
vala, a szokás szerint való nagy regularis bástyák, melyeknél 
én soha sem magossabakat se nagyobbakat nem láttam, melyek 
se téglábúl se másféle kemény kőből nem csináltattak, hanem 
ugyan ott termett fejér lágy kövekből, melyeknek a lövés 
semmit sem árt vala, egyiken három-négyszáz ember forgolód- 
hatik vala, ezenkivül vala nagy mély és széles árok viz nélkül, 
ennek az ároknak külső szélénél oly csudálatos bástya forma 
erősségek valának körös környűl, hogy azt az ellenség mind- 
addig is nem tudja vala, valamig rá nem bökken vala; harmad 
rendbeli erőssége vala mindezeken kivül az, hol akár ki is 
szabad mezőt reménl vala, a föld alatt köröskörül az árok mel- 
lett, majd egy puskalövésnyire, puskaporral lévén megrakott, 
mihelyt husz-harmincz embert láttak vala egy csoportban, 
mindjárt az ég felé repitik vala szárny nélkül. A várat leg- 
derekasabban öt helyről vítták: 1.) A fővezér, 2.) Kaplán 
passa, 3.) Ahmed passa, 4.) Katertzi Ogli, 5.) Ibrahim passa, 
ki a fővezérnél totum fac vala, kit is erősen sürgetünk vala, 
hogy a vezér előtt dolgunkat promoveálja, kihez egyszer a 
többi között felmenvén, azt kérdi tőlem, van-e a fejedelemnek 
hírével, hogy a mely magyarok mellett törekedik, azok más 
felől Rákóczi Ferencznek sollicitálják a fejedelemséget, melyre 
mondék: nem hogy hírével volna, de legkisebb kétség sincs 
hűségekben, mely felűl sokat beszélgetvén, evvel bocsáta el: 
adja Isten jó végét! 


Circa dimidium Februarii válaszom lőn a fővezértől és 
Isten kegyelméből megindulék vissza 16-ta, az nap, jöttem 
Dia nevű szigetbe, mely 12 mértföld Kandiához: 17-ma hely- 
ben voltunk, mert szelünk nem volt; 18-va jöttünk Malmak 
nevű szigetbe, mely 120 mfld. a megírt Dia nevű szigethez. 
19-na jöttünk Milus nevű szigetbe, mely 60 mfld, mert rosz 
szelünk volt. 20-ma jöttünk Nigropolis torkának szélibe, mely 
70 mfld. 21-ma Nigropolisba, mely 80 mfld. 22-da helyben 
voltunk. 24-ta jöttünk egy rosz kerületbe, azon torokba. 25-ta 
jöttünk csavargólag a torok végeig, 27-ma jöttünk jó széllel 
Cassandria nevű szigetbe. 29-ma kiszállottunk Thessalonikába, 
Colosse mellett elmenvén, holott találtam Boér Zsigmond ura- 
mat, ott lévén a császár is, onnan kiindulék Drinápoly felé, 
onnan ki a Dunán által Bukarestre, holott otthon lévén 
lovat külde alám, hogy hozzája felmenjek, s fel is menék, hol 
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egyről s másról kérdezősködvén, elbúcsuzám tőle s utamat 
continuálám Erdély felé. Circa finem Martii Fehérvárra érke- 
zém, holott találván urunkat, declarálám követségem rendét, 
melynek ő nagysága igen örül vala, hanem azon megbúsula, 
hogy fejedelemségét mások sollicitálják. 


Alig nyughatám, ez nyáron érkezék az adó ideje; fő- 
követnek rendelék az urak Rédei Ferencz uramat, kapitihá- 
nak Túri László uramat, a mely útban ő kegyelmek mellé ren- 
del urunk engem is, Drinápolyban találók a császárt és ott 
is adók bé az adót, igen szép pompával acceptálván; de nem 
ott lőnk szemben, hanem kertben levő házaiban, melyeknek 
grádicsit igen szép szkófiomos materiával vonták vala be, de 
mi csizmánkkal nem sajnáljuk vala tapodni, gondolván, hogy 
több is lesz ott, az hol az volt. Azon is instálunk vala, hogy a 
Körösbéli falukat, melyekért a törökökkel sokat veszekedtünk, 
vissza engedjék, de a vezér csak azt felelé: hogy a császár 
lajstromába már beírattattak s megkaftányozván minket, el- 
búcsuzánk. Innen gyenge válaszszal megtérénk Erdélybe, hol- 
ott ama fasulykothányó Boér Zsigmond annyira bevádola 
urunk előtt, hogy Zólyomihoz vonnék titkon, hogyha azután 
következendö esztendőbeli hazugsági ne elucescáljanak Boér 
Zsigmondnak, talám fogságba esem vala, melyről alább többet; 
így eltelvén az esztendő, következék a másik. 


Anno 1671. 


Az megírt Boér Zsigmond bűzbe keveré Bethlen János, 
Bánfi Dénes, Naláczi István, szebeni királybiró Fleischer András 
uram ő nagyságokat s ő kegyelmeket, nem akarván a rosz 
hír alatt maradni, mikor hitvány török czéduláknál egyebet 
nem mutathatott volna, azt a taliót sujtá a törvény a fejéhez, 
a melyet amaz urak érdemlettek volna, ha igaz lett volna. 
De némely fő emberek interpositiójára a megnevezett urak 
megkegyelmezének Boér Zsigmond uramnak, úgy hogy kövesse 
meg az urakat térden állva, az egész ország előtt és kérjen 
kegyelmet fejének, visszahazudván a mit mondott. 


Eljövén azonban az adók ideje, főkövetül rendelék Nemes 
János uramat, adhaerens követűl Szilvási Bálint uramat és 
Brassai Trajner Pétert, ugyan akkor kapitihaságra Gyulai 
Tamás uramat; minthogy pedig a Boér Zsigmond felőlem 
való hazugsági a fejedelem elméjéből még ki nem mentek 
volt, ez úttal nem expediála az adóval, hanem egy darabig 
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itthon maradtam; beadák azért az adót, de minthogy Panajot- 
nak a főtolmácsnak kell vala tolmácsolni, ő pedig nem igen 
vala barátja a fejedelemnek, ugy is végezének, igen híg választ 
hozván vissza Erdélybe és evvel eltelék az esztendő. 


Anno 1672. 


Visszaveszvén a lengyellel a török, személye szerint ellene 
indula a török császár a lengyeleknek, de mint olyan maga 
elhitt emberek, esznek isznak vala, semmit sem hajtván a 
dologra. A török pedig ott lelé a Neszteren Hutinnál, egyenesen 
Kamenicza alá menvén, megszállák, a benn valók is nem sokáig 
lőteték magokat, igen gondviseletlenűl lévén, hanem kilencz 
napra a töröké lőn a lengyeleknek elég nagy gyalázatjokra, 
mivel ezen várnak elveszéseig csak ezer lengyel sem mutatá 
meg magát. Ezen hadakozásnak kezdetén nekünk is megparan- 
csolá a császár hogy hatszáz szekér élést szállitsunk tábora 
számára, mivel szokás volna, hogy midőn arra való hadako- 
zása volna, mindenkor tartozzék Erdély 6–6 ökrű szekérrel 
hatszázzal. De ez a dolog Bethlen Gábor idejében jött volt be, 
akkor kedveskedés, most pedig már tartozásképen. 


Felvetvén azért az országra 600 szekér élést, főkövetnek, 
praesentálására az élésnek, Baló László uramat rendelé urunk, 
tolmácsnak pedig engem (észre vevén ő nagysága, hogy mind 
hazugság a mit Boér Sigmond inditott.) A szekerek mellett 
volt két kapitány, Madarász Mátyás és Fodor Miklós uramék. 
Minden szekeren vala császár számára való élés 20 véka árpa 
és 20 véka liszt 4–4 vékás zsákban külön, mely tészen vala 
mind együtt 10 zsákokat; item minden szekeren 4 véka liszt 
és 4 véka árpa, nagy embereknek való kedveskedésre, a császárén 
kivűl a hadnagyoknak a magok élése is rajta vala a szekereken. 
A szekereknek pedig az Ojtozon kell vala Moldovában be- 
takarodni Bákó nevű városhoz, holott is magyarok laknak, 
mi pedig elől bementünk volt oda. Midőn azért a szekerek is 
beérkeztek volna, elég busulással és bajoskodással mendegélünk 
vala Hutin nevű város felé, mely a Neszter parton van. Jász- 
vásárt jobb kézre hagyván, innen előbb menvén Román-Vásár 
mellett hallók meg, hogy minden bizonynyal megvette a török 
Kameniczet, mely más részt olyan erős hely vala, hogy ha 
jó készűlettel lettek volna, bizony ott űlhetett volna török uram, 
mert ostromnak sem mehetnek, oly meredek kősziklán vala 
épitve; igaz dolog, hogy körűl oly hegyek vannak, melyekről 
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ronthatni a várost, a vár és város igen nagy hely, sok ezer 
ember tér el benne. Általmenénk mi is a Neszteren, onnan tovább 
Kamenicz mellett is, kiben már török volt, s már beljeb is vol- 
tak a törökök Lengyelországban, és mind utánnok sietünk 
vala, mi is elérők Podolyának a belső széliben egy Bucsás nevű 
városnál, holott osztogatni kezdők a nagyrendek élésit. 


A fővezérrel azért szemben lőnk, előtte a követséget peragá- 
lók és ajándékit is megadók, melyek egyike 25 szekér élés árpa 
és liszt egyaránt, pénz 500 arany és igen szép sajtok, két paripa, 
egyik felöltöztetve a más pokrócz alatt, itt megkaftányozá- 
nak bennünket ötön vagy haton. 


A tihajának adánk 7 szekérrel, ennek egyebet nem adánk. 
A csauz basának is adánk 7 szekérrel, ennek lovat is 


adánk, pénzt is, mert ennek több tekinteti vala a vezér előtt. 
A főconservatornak, Isák effendinek is adánk anynyit. 
A viceconservatornak is adánk 3 szekérrel. 
A cancellariusnak adánk 5 szekérrel. 
A kajmekám basának, ugy mint a fővezér locumtenensé- 


nek adánk két szekér élést és 500 tallért. 
A vicehopmesternek is adánk 2 szekér élést. 
A főtolmácsnak Nikasius Panajotnak adánk hat szekér 


élést, egy lovat s 100 aranyat, ez az ember mind addig jóakarója 
vala a fejedelemnek, (mig) a magyarországi dolgok nem inter- 
venialának, de erről most nem többet. 


A megnevezett Bucses nevü kastélynál dolgunkat vége- 
zők, és igyekezünk vala választ nyerni, de a válaszért mind 
addig kelle várakoznunk, mig a császár is megtére. Itt létünk 
alatt a várban bementünk, holott egy templomba bemenénk 
mely a Podoczki uraméknak temetések helye vala, ott egy 
felbontott temető boltnak felső küszöbén ez irás vala kimetszve: 
Jacobus Podoczki vexillifer Regni. A Podoczki felesége pedig 
a kastélyban lévén, kedveskedik vala a főtolmácsnak, mivel 
ő is sokat szolgált volt az asszonynak. Ide érkezvén egynehány 
kevély lengyel urak, kik valami armistitiumot akarnak vala 
csinálni, kérdezkedvén, miért oly tunyák a magok dolgokban, 
oly könnyen hagyván országokat pusztitani, melyre ők ily 
igen okosan felelének: hogy ők nem hitték, hogy a török 
annyira merjen penetrálni, s magok között is visszások voltak. 


Itt a dolog componálodván, megtére a császár, mi is vélle; 
az nap egy inasomat megverém, ki ezt mondja vala: ördög- 
lelkű országán nem gondolja meg kegyelmed hol verekedik, 
holott mindenfelé út, de az Isten nékem szememet elvette 
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vala s eszemet, hogy észre ne vegyem magam, mert házas, 
tüzes más szolgáimnak nem hivék, hanem ennek a fattyúnak 
lova farára adám turbámat, és a mint estve felé megyünk 
vala, mikor bealkanyodott volna, mind addig maradoza Baló 
László uramnak egy lovászával, míg maig is oda lőn; oly 
nagy bolond táboron semmi nyomát föl nem vehetém, hijában 
eleget búsulék. Itt midőn Podolyában jőnek, sok sebes tatárok 
jövének elönkben, kik a Viszlán által menvén, igen kézre keritet- 
ték volt a lengyelek őket. Által kelénk a Neszteren mi is Hutin- 
nál, hová érkezék egy posta, azt a hírt hozván, hogy Szakmár- 
nái Teleki uramat is verték, honnét nekem is ira Teleki uram, 
hogy most az az ideje, hogy szolgáljak, szolgálék is hasznosan. 


Megindulván Hutintól, a császárral együtt járánk a Pru- 
thig Jászvásárig, holott a rettenetes tolongásban hátramaradni 
nem akarunk vala s elkésődni, a hidon pedig át nem mehetünk 
vala, hanem igy tanácskozánk Gyulai urammal, ne várjuk 
az estvét, és a mig mind által kelnek, Isten tudja mikor leszen 
vége, hanem minthogy a viz ugy megnőtt vala, hogy a hidat 
felérte volna, a viz sok csutkokat és gazt hozván, azokon lépde- 
sünk vala által sokaknak csudájára, mondván Gyulai uram, 
hogy valjon mivel fog az ilyenért a fejedelem és az ország fizetni. 
Némelyikünk monda: bizony talám szégyennel, mely szomorún 
be is telék, a sok szófogadatlan béresek és szekérmesterek 
miatt, noha itt is hajtottunk volt egy kis hasznot az ország- 
nak, mert 100 szekér élését megmarasztók. 


Itt közelitvén már az adó ideje, azt gondolók, hogy talám 
majd megérkeznek vele, de megírák, hogy csak menjünk be 
a portára, mert még nem kész. Igy mi megindulánk által Moldo- 
ván Havasalfölde felé, holott is alsó szállásunkon (már a tábor- 
nak egy része addig el is érkezvén,) egy szép török gyermek 
lovamat ellopák, ez lőn második hasznom ezen útamban. Itt 
igen búsulok vala nem kevés káromon, hanem az eleintén Baló 
László uramnak adtam volt 50 tallért kölcsön, melyet akkor 
ő kegyelme megada. Azonban az adó is beérkezék, ő nagyságok 
főpostamestere Székely László uram is bejöve; az adóval ő 
kegyelmétől küldött urunk nékem is 200 tallért, a debreczeniek 
is adtak 50 aranyat, melylyel kivánságok szerint való jó választ 
extrahálék, és igy lőn egy kevés költségem. Beérkezvén a portára, 
isten jobban is megszaporitá költségemet. Itt a követet, a 
kapitihát, Székely László uramat, engemet megkaftányozván, 
elbucsuzánk s hazajövénk. Ez idő tájban urunkat igen elvádol- 
ták volt a végbeli, kivált a váradi törökök és az országot, 
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hogy sok épületeket csinálnak a váradiak ellen az holdoltságon, 
mely dolog a jövő esztendőben perlustráltatott, evvel eltelék 
az ó esztendő is. 


Anno 1673. 


A fővezér bizonyos személyeket decernála ezen dolognak 
perlustralására, a portáról a maga kapucsi basáját, Musza 
agát, a budai káptalant, Ali béget, a váradi és jenei kadiákat, 
ezenkivűl is felesen valának törökök. Urunk is az országgal 
destinála egynehány méltóságos személyeket, azon perlustra- 
tióra, ugy mint: Kapi Györgyöt, Bánfi Diénest, kolozsvári 
kapitány Betlen Farkast, Haller Jánost, Rhédei Ferenczet, 
Bethlen Gergelyt, Gyerőfi Györgyöt, Szilvási Bálintot és más 
collateralis köz embereket és midőn mind megegyeztek volna 
a törökkel, menének elsőben Somlyó látására, még én akkor 
ott nem valék. Tetszék azért uramnak, hogy a törököknek 
kedveket keresné, melyre nézve expediala ő nagysága engem 
1000 tallérral, és épen akkor érkezém, mikor Hadadot nézik 
volt, azután menénk Szilágy-Csehre, onnan Gyaluba, holott 
a vár ura Bánfi Dienes elől elment vala, és mint kolozsvári 
kapitány szépen elkészült seregekkel várá a törököt Gyaluban, 
s frissen megvendéglé Bánfi Dienes a török urakat. Ismét 
menénk Bánfi Hunyadra, itt adánk ezen törököknek 500 tal- 
lért, külön Szilvási Bálint urammal praesentálók, csinálgatván 
őket a mi részünkre, de kedvesebben veszik vala, ha többet 
adtunk volna. Onnan felmenénk Sebesben is, hol semmi scrupulu- 
sok nem vala. 


Itt ezen törököknek Bánfi Dénes ur tőlem egy-egy paripát 
külde, és igy ezek után ők kiballagának Váradra, mi pedig 
visszatérénk. Consultálódván az urak ezen materia felől, Gyaluba 
irának urunknak, hogy hova hamarébb ezen dolog végett 
küldjön be ő nagysága a portára, minekelőtte a portára repor- 
tumot tennének a törökök; evégre Szilvási uramat delegálá 
urunk ezen expeditióra s ő kegyelmével engemet, de minthogy 
még Szilvási uramnak még késni kell vala, engem ő nagysága 
s az urak elébb expediálának, hogy csak ezen dologban szolgál- 
jak szívesen, totis viribus munkálkodja fáradságom remune- 
ratióját igy urunk előtt, urunk is keményen igérvén kegyel- 
mességet, mely irást subscribálván ő nagyságok én eltevém s 
beindulék Konstantinápolyba, hová beérvén mind ajándékkal 
mind ígírettel csinálom vala a dolgot, míg Szilvási uram be- 
érkezék, de nem sokára beérkezvén az oculator török urak, 
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ugy elcsinálák az elméjét a vezérnek, hogy nem igen ad vala 
lábat nekünk mindjárt. Beérkezvén Szilvási uram, mind ado- 
mánynyal, mind igírettel Isten hírével véghez vivők, hogy 
lecsillapitók elméjét a vezérnek és igy jó válaszszal térénk 
meg a fejedelemhez, eltelvén az esztendő is. 


Anno 1674. 


Ezek után nem sok idővel érkezék a Béldi Pál rebelliója 
is, kit is megfogván a fejedelem, a kezesek közé engem is ezer 
forintig bevonának, mi a kezességet felvállalók s Béldit ki- 
szabaditók; ezek után az adók ideje következvén, urunk 
expediála engem is, holmi akkori nagy dolgokat bízván reám, 
minekutána pedig kijöttem volna, urunk Szamos-Ujvárott vala, 
Béldi Pál uram pedig általmenő utamban lévén, mint oly 
nagy urunknak udvarlására betértem, de 3 órát sem mulaték, 
hanem siettem urunkhoz, itt engem igen bevádolának, hogy 
Béldi Pállal elébb conferáltam mint urunkkal, melyben a kit 
Isten tud, sem hírem sem tanácsom, elég az, hogy Béldi Pál 
azután elszökék, engem a több kezesekkel együtt a kezesség 
presentálására szoritván, az ezer forintot rajtam megvevék, 
mely máig is oda van, mert osztán sok hamis vádak támadván 
ellenem, hogy Béldi Pál mellé vonok, engem Szamos-Ujvárott 
detentióba tevének, mely is durála méltatlanúl per annos 
1680. 1681. és 1682. Megelégelvén pedig Isten méltatlan szenve- 
désimet, igazságom napfényre jöve, ellenem vádaskodóimat 
Isten szomorú cellámba helyembe tevén, engem kiszabadita s 
előbbeni helyemre, állapotomra, tisztemre állata, méltatlan 
szenvedésimért urunk 50 tizes aranynyal és néhány száz job- 
bágygyal megajándékoza, és így annak utána tett sok szolgála- 
tim igaz hűségemet contestálák. Ezek után mely változásai 
lettek az országnak és kik által, jobb elhallgatnom, hosszú 
historiáját nem lévén igyekezetem irni, eddig való szolgálatim- 
nak is lássa Isten ha volt-e illendő remuneratiója, mivel máig 
is circiter 6 ezer forint fizetésem restál az országnál, itélje meg 
akárki is leszolgáltam-é róla, nem-é. Mind ennyi járásim után 
azt a kettőt bánom teljes életemben, hogy mikor 3 napi széllel 
a tengeren által be mehettem volna Egyptomba, úgy két napi 
széllel Trója hires városának ruderáit látni, elmúlattam, de 
oka volt, mert nagyobb volt urunk parancsolatjával sietnem, 
mint magam recreatiómra divertálnom. De ezekről legyen elég. 


Végeztem 1714 die 4-ta Octobris. 
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IDŐRENDI TÁBLÁZAT 


 
 
 
 
 
1662. jan. 22. Kemény János fejedelem elesik a török ellen vívott 


nagyszöllősi csatában. Apaffi Mihály uralma megszilárdul. 
1663. okt. Apaffi Mihály tisztelgő látogatást tesz az Érsek- 


újvárt ostromló török fővezér táborában; nov. 16. a 
fővezér az erdélyi követet, Haller Gábort lefejezteti. 
Teleki Mihály Erdélybe jön. 


1667. Zólyomi Miklós a fejedelem üldözése elől a portára mene- 
kül és magának kéri az erdélyi trónt. 


1670. a magyarországi nemzeti összeesküvésben résztvett urak 
Erdélybe menekülnek, Teleki Mihály tanácsúr segítségé- 
vel Apaffi Mihályt fegyveres beavatkozásra akarják bírni. 
Az erdélyi urak nem hajlandók a bújdosóknak segítséget 
adni. 


1671. az erdélyi főnemesség ligába tömörül a fejedelmi udvar- 
ban elhatalmasodó intrika ellen. 


1672. szept. 16. Teleki Mihály a bújdosók élére áll, de szept. 20 
vereséget szenved a császáriaktól és visszavonul. 


1674. dec. 28. Teleki Mihály cselszövényei következtében a 
fejedelem Bánffi Dénest kivégezteti. 


1676. ápr. 23. a fejedelem elfogatja az összeesküvéssel vádolt 
Béldi Pált és Bethlen Miklóst. 


1677. márc. 31. Béldi és Bethlen ártatlansága kiderül, szabadon- 
bocsátják őket. Máj. 27. francia-erdélyi szövetség a Habs- 
burgok ellen. Béldi fegyveresen akarja kényszeríteni a 
fejedelmet Teleki elmozdítására, de kudarcot vall. 
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1678. jan. Béldi Pál Konstantinápolyba menekül, de Apaffi 
pénzzel megvesztegeti a pasákat és Béldit a török a Hét- 
torony (Jedikula) börtönbe zárja. Júl.-aug. Teleki Mihály 
a bújdosók élén Eperjesig hatol. 


1678. Béldi Pál fogságában meghal. 
1681. őszén Apaffi a bújdosók segítségére a Tiszáig nyomul. 
1683. jún. 10. Apaffi a Bécset ostromló török táborba érkezik. 
1685. Dunod Antid jezsuita atya Lipót császár megbízásából 


Erdélybe jön, hogy a fejedelmet a török-ellenes szövet- 
ségnek megnyerje. Teleki Mihállyal titkos szerződést köt. 


1686. máj. Scherffenberg császári tábornok Erdélybe nyomul 
Szeben alatt szétveri az erdélyi csapatokat. 


1687. Lotharingiai Károly herceg megszállja Erdélyt; okt. 27. 
a balázsfalvi szerződésben Erdély a császár hűségére tér 
és német helyőrségeket fogad be. 


1688. febr. Caraffa Antal császári tábornok beveszi a hűség- 
esküt az erdélyiektől. Aug. 8. Bornemissza Anna fejedelem- 
asszony meghal. 


1690. ápr. 15. Apaffi Mihály meghal. Aug. 21. Thököly Imre 
török segítséggel betör Erdélybe és Zernyestnél Heisler 
császári tábornokot megveri. Teleki Mihály a csatában 
elesik. Szept. 25. a keresztyénszigeti országgyűlés Thökölyt 
fejedelemmé választja, de okt. végén a császári hadak 
kiszorítják Erdélyből. Nov. Bethlen Miklós diplomát 
szerez a császártól Erdély önkormányzatának biztosí- 
tására. 


1691. jan. II. Apaffi Mihály fejedelem, Bánffy György guber- 
nátor, Bethlen Miklós kancellár. Dec. 14. a «Diploma 
Leopoldinum» végleges megszövegezést nyert. 


1696. II. Apaffi Mihályt Bécsbe viszik, ahol lemond a fejedelem- 
ségről. 


1697. Az oláhok egy része vallási únióra lép a katolikus egy- 
házzal. 


1703. Sachs von Harteneck szász gróf (Szász János) kivégeztetése. 
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1661. Minekutána 2-ik Rákóczi György fejedelem bolond 
kevélységből az erdélyi dicsőséges fejedelemséggel meg nem elé- 
gedvén, holmi levis lengyel urak biztatásából Lengyelországba 
feles hadakkal bemenvén [1657. jan. 1-én] királyságot akarván 
magának halászni, gyalázattal onnat kiszaladott [julius 22-én] 
és a vitézlő rendeket a pogány tatár elrablotta volna: azon 
rabságból nem régen terhes sarczon szabadulván ki az öreg 
Apaffi Mihály, és a maga jószágában Ebesfalván laknék, sem 
maga, sem más senki nem álmadozván arról, hogy még fejedelem- 
ségre választatnék: Istennek kiváltképenvaló rendelésiből az 
akkor Erdélyt pusztító török császár hadának generálisától 
Ali basától erdélyi fejedelemnek denomináltatik, [sept. 14-én 
1661.] és Ebesfalváról kedve s akarata ellen a basa táborára 
kihozatik, onnan pedig országgyülésiben Kis-Selykre jövén, ott 
homagiumát praestálja az országnak, az ország is a fejedelem- 
nek [nov. 20-án.] Kevés erdélyi urak valának akkor Apaffi 
Mihály mellett, nem is volt oly nevezetes ember mellette, hanem 
háromszéki osdolai Kun István, Daczo János, Naláczi István, 
kik is akkor elsőbb emberek voltanak a fejedelem udvarában; 
az édes-atyám, öreg Cserei János, főasztalnoka volt. Az erdélyi 
nagyurak, ki bujdosójában volt más országban, kik pedig 
Kemény János fejedelem mellett voltanak. Ki is a német császár 
ármádájához bizván, az ujonnan választott Apaffi Mihály 
jámbor fejedelmet persequálni kezdi; kinek nem levén ereje 
hogy resistálhasson Kemény Jánosnak, Segesvárra recipiálja 
magát, mellette való egynehány erdélyi főemberekkel együtt. 
Kemény Jánossal mind német mind magyar hadak felesen 
levén, Segesvár mellé száll hadaival [jan. 1662.] és valóban 
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spiczen vala Apaffi Mihálynak dolga. De a nagy hatalmu Isten 
a kit meg akar tartani, talál könnyen módot annak megoltal- 
mazásában. Szintén mikor más napon akarná Kemény János 
megostromoltatni Segesvárat (a melyet igen könnyen véghez 
is vihet vala), Kucsuk basa két ezer válogatott török hadakkal 
beérkezik estve későn Segesvárra; a kinek is Kemény János 
ha mellette levő hadaival eleibe ment volna, (a mint mind német 
expertus generálisok, mind a magyar hadak tábori tisztei neki 
tanácsolják vala), azt a kevés számu megfáradott hadat dissipál- 
hatta és annakutána az uj fejedelmet Apaffi Mihályt is Seges- 
várról kivehette volna. De így jár az a kit Isten el akar veszteni, 
nem engedi meg annak hogy mások hasznos tanácsával éljen. 


Más napra kelve, mindeneknek reménsége kivül Kucsuk 
basa trombitát futatván, midőn mindnyájan azt gondolnák, 
hogy oly hoszu utakon sietve hozott hadát egynéhány napokig 
megnyugtatná: a hadait Segesvárból kivivé, megizenvén Apaffi 
Mihálynak hogy üljön veszteg a városban s vigyáztasson, mert ő 
ma valahol találja Kemény Jánost, felkeresi és ha mind ott kell 
veszni is a vele való török hadaknak, de megütközik vele. 
Bizony dolog, a szegény Apaffi Mihály a mellette valókkal 
együtt igen nagy félelemben vala, mivel Kemény Jánossal 
olyan szép mind német s mind magyar hadak valának öt annyin 
is számmal mint a törökök; ugy annyira emberi okoskodás 
szerént, desperáltanak volt a török had győzedelméről. De 
mivel a had verés Istennek kiváltképenvaló munkája szokott 
lenni, és a mely részen nincs az isteni segedelem, haszontalan 
ott minden emberi erő és készület: megbizonyítá Isten a maga 
szabados akaratát és hatalmát Kemény János veszedelmében 
is. Ki is hadaival együtt a török segítségnek beérkezése után 
Segesvárról elszállott és egy mérföldnyire, Nagy-Szőllős nevű 
szász faluban telepedett vala meg; oly intentioval levén, az 
napon nyugodjék, más napon kiindulván Erdélyből, Magyar- 
országra kimenjen, és ott hadait megtöbbitvén, Erdélybe 
visszajöjjön Apaffi Mihálynak exturbálására; azt gondolván ő is, 
hogy a török basa fárat hadaival utána nem menne. De meg- 
csalatkozék reménségébeu, mert Kucsuk basa serény vitéz 
ember levén, épen ebédidő tájban Nagy-Szőllőshöz érkezik, 
és mihelt meglátá Kemény János táborát, lováról leszállván, a 
földet megcsókolá, ujobban lovára felülvén, a véle való hadait 
ütközetre kirendeli. Vala igen dali ifjulegény fia, kit előszóllit- 
ván, a maga kontyában levő kerecsenytollak közől egyet kivona 
s a fiának kontyába tevé, ezt mondván neki: «Eredj, menj a 
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seregnek balszárnyában, úgy cselekedjél, ugy harczolj, jobb 
hogy az ellenség fegyvere emésszen meg s halva lássalak, mint 
sem elszaladván gyalázatoson, ez az én kardom (megütvén 
kezével maga oldalán függő fegyverét) öljön meg.» A fia fejet 
hajtván s köntösit megcsókolván az atyjának, a neki rendel- 
tetett helyre elmene s vitézül is viselé magát. Azután a basa 
körülnyargalván elrendelt sergeit, rövideden ezt mondá nekiek: 
«Jó vitézek! az ellenséget szemetekkel látjátok; én nem mondom 
sok-e vagy kevés, mert magatok nézhetitek. Sokkal többen 
vadnak minálunknál, mindazáltal bizzatok Istenben és vitézi 
módra harczoljatok; jobb hogy dicséretesen itt kezükön hal- 
junk meg, mint gyalázatoson elszaladván, hatalmas császár 
mind engemet, mind titeket megfojtasson. Azt is meggondol- 
játok, Erdélynek épen a közepetáján vagyunk: ha a harcz- 
ról elszaladhatnánk is, csak a föld népe is agyonverne míg 
az országból kimehetnénk.» Valának a basa táborában egynehány 
száz havasalföldi kurtányok [oláh udvari katonák], kiket is épen 
közbül rendele a török seregek közé, a kikhez mikor jutott volna, 
nagy haraggal mondá nekiek: «Tudom jól ti kutyák, hogy mind- 
járt megszaladtok, de megparancsoltam a hátatok megé rendelte- 
tett török hadaknak, ha csak visszatekint is valamelyik közűle- 
tek, mindjárt fejét vegyék.» Eképen elrendelvén a basa a hadakat 
és edictumot adván ki hogy mindnyájan a lovok fejéhez lehajolja- 
nak s ügy menjenek sebesen az ellenségre, trombitát futata és leg- 
elől megyen vala; hátra tekintvén penig, hogy látná hogy a török 
szaracsiák, a kik hosszú puskákot szoktanak viselni, puskájokat 
készitenék, megriasztja őket: «Tegyétek le, ugymond, a puskát, 
mert több puska vagyon amott (az ellenséget mutatván): 
hanem minden ember a kardhoz nyuljon.» A szaracsiák ezt hall- 
ván, puskájokat nyakokba vetik és kardot rántanak. 


Kemény János szintén ez időtájban ebédhez ült vala, a 
hadaiban is felesen, tábori szokás szerént, zsákmányra kioszlot- 
tanak vala, nem gondolkozván senki arról, még az nap harczolni 
kellene. De mielőtt a strázsák bejövén, hirt hoztanak volna a 
török hadak közelitéseről: félben rugván az ebédet, trombitát 
futata, és mind magyar mind német hadait rendbe állítá. Látván 
a töröknek kevés számu hadait, contemnálák mindnyájan a 
vele valók és a győzedelmet kezeken tartják vala. Kemény 
János mikor a sergeket rendelné, hirtelen a lova megbotlék, 
hogy a szájában levő erős zabola ketté törék, mely oment még 
akkor sokan rosszra magyarázának; a mint az eventus is 
comprobálá. 
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Kucsuk basa a maga rendelt seregeivel mikor annyira 
érkezett volna a Kemény János hada felé, a honnan a puska- 
lövés könnyen elszolgálhatott: visszafordulván, egyet sem szóla, 
hanem mind job s mind bal kézre levő sergeit nagy haragoson 
megtekintvén, azzal adván jelt, mind maga mind a vele levő 
hadak, az edictum szerént, fejeket lovok nyakához lehajtván, 
nagy sebesen megrugaszkodának, és minden tartózkodás nélkül 
Kemény János sergeire rohanának. Noha, kivált a német had, 
erős lövés tett, de többire fent járván a golyóbis, kevés kárt 
tett a törökökben; ezek penig mihelt közel érkeztenek, karddal 
fogván a dologhoz, kevés idő alatt megbontják a Kemény 
János hadait, sokat levágván bennek, dissipálják, és az egész 
tábor megfutamodik [január 23-án.] A basa penig tanúlt vitéz 
okos ember levén, noha a török hadak örülvén a victoriának, 
az elszakadott Kemény János hadát tovább is üzni akarnák: 
a visszajövetelre trombitát fútata és ugyanott a harczhelyen 
megszállván, a holttesteket megfosztani parancsolá. Kinek eleibe 
mikor a maga fia visszajött volna az ellenség üzésiből jó egés- 
ségben, noha köntösén imitt-amott sok golyóbis ment volt 
által, de testihez közel nem járt: eleibe futamodván, megcsókolja 
fiát; de mikor kevés vártatva egy agának holttestét látná hogy 
hoznák, megismervén (a ki igen vitéz ember és kedves embere 
vala a basának), ráborulván a holttestre, nagy ordítással és 
jajgatással kezdette siratni, megesküvén szokása szerént a nagy 
Allahra, egész Erdélyországaért nem adta volna el annak az 
egy embernek életét. Kinek is holttestét, a törökök szokása 
szerént, megmosogatván, hadi pompával eltemetteté; onnan 
pedig postán külde Apaffi Mihályhoz Segesvárra jó hírmondással, 
a ki épen már desperált vala a maga életének s fejedelemséginek 
megmaradásáról. Igy vigasztalá meg Isten csudálatosan. Maga 
is a basa, győzedelmes hadaival más nap bemene Segesvárra. 


Ezen a harczon vesze el Kemény János, kinek noha rajta 
levő köntösét, fegyverét elhozták és Segesváratt Apaffi Mihály 
fejedelem rá ismervén magához is váltotta, s emlékezetre mind 
a fogarasi tárházban tartották, ott láttam én is Teleki Mihály- 
nál laktomban: de testét soha fel nem találhatták hogy elte- 
messék, noha maga Apaffi Mihály fejedelem eleget kerestette; 
vagy azért, hogy még a harczhelyen lovastól elesvén, a seregek- 
től egybentapodtatott, vagy penig a törökök az elesett testek- 
nek fejeket elszedvén, fő nélkül való teste meg nem ismertetett. 
És igy nem engedte az igaz itéletü Isten hogy koporsóba tétes- 
sék teste, mert teljes életében gonosz, ambitiosus, kegyetlen, 
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vérszomjuhozó ember volt, és a kire inkább haragudt s a kit 
meg akart öletni, simogatva beszéllett neki. Visszaadá Isten 
neki igaz kölcsönnel a jámbor kegyes Barcsai Ákos fejedelem 
ártatlan halálát, kit nem régen Görgény várából hamis hit alatt 
kicsalván, az uton, Thorda vármegyében Répa nevű falu mellett, 
diribról darabra vagdaltata s kegyetlenül megölete, s közel a 
falu pelengéréhez temetteté [julius elején 1661.] Több sok 
istentelen gonoszságival együtt fejére tére a gyalázatos vesze- 
delem, a sok telhetetlen ambitiojának, fejedelemség keresésinek 
a lön jutalma; mert még eddig Erdélyben valaki a fejedelem- 
séget ugy vadászta magának, nem sokáig örült neki, hanem 
maga életével együtt elvesztette uraságát. 


Apaffi Mihály kezdetei 


Kemény János halála után a fia, Kemény Simon Aranyos- 
Megyesre kimenvén az atyja jószágába, ujabban a német császár 
protectiojához folyamodék, a honnan is reménséget veszen, hogy 
erdélyi fejedelemségre behozatik. Nem vala Istentől elrendelve, 
azért füstbe méne minden szándéka. Mert a török császár, [1663.] 
manuteneálni akarván Apaffi Mihályt az erdélyi fejedelemség- 
ben, a német császár ellen nagy haddal küldi fővezérét Magyar- 
országba, és Érsek-Ujvárat obsideáltatja [aug. 15-én 1662.] 
A mely táborra, parancsolata levén a tatár hámnak és a két 
oláh vajdáknak, hogy táborokkal menjenek, Erdélyen költözvén 
által Magyarországra, mindenütt sok károkat és prédálást csele- 
kednek. Az erdélyi fejedelemnek is megparancsoltaték a fővezér- 
től hogy Érsek-Ujvár alá menjen; a ki, noha sok ideig hol egy 
hol más excusatiokkal remorálá utját, de utoljára nem levén 
mit tenni, minekutána a tatár hám és a két oláh vajda kimen- 
tenek volna az országból, kevesed magával megindul, és 
Érsek-Ujvárhoz megyen a fővezér táborára, a kitől becsülettel 
acceptáltatik, és ott tartatik a táboron, míg Érsek-Ujvárat a 
töröknek feladják [sept. 25-én.] Onnan a fővezértől Erdélybe 
visszabocsáttatik, jelen levén vele együtt az atyám is. Vissza- 
jövő útjokban Budára bemegyen a fejedelem, annak a régi hires 
dicsőséges magyar királyok residentiájának meglátására; ott 
mind a várost, mind a várat megvizsgálván, sőt a Mátyás király 
fegyveres és könyvtartó házaiba is beeresztetvén (a hova a 
törökök kevés keresztyén embert szoktanak volt beereszteni, 
magok pedig nagy vigiliával őrzötték mindenkor és sem a 
fegyverekhez, sem a könyvekhez különben nem nyultanak, 
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hanem mikor az rozsdától a fegyvereket, a portól a könyveket 
esztendőnként megtisztogatták), a városból kijött, a Dunán 
által akarván jönni Erdély felé. Mivel penig mind a török végbeli 
hadak, mind a tatárok szintén akkor költöztenek által a hidon, 
jovallatta az atyám a fejedelemnek, ne menjenek a hídra, 
hanem hajókat fogadván, azokon költözzenek által. De a feje- 
delem mellett levő más udvari szolgái, bízván ahoz hogy két 
csausz törökök levén a fővezértől a fejedelem mellé rendelve, 
azok utat csinálnának a hidon a fejedelemnek, egyenesen a 
hidra fogának. A híd közepén penig megtolyulván a sok nép, 
mikor sem elé sem hátra nem mehetnének a hidon, és közben 
szorultak volna: a csausz törökök buzgányokkal kezdék verni 
az előttök menő törököket, tatárokat, hogy az erdélyi fejedelmet 
bocsátanák elé, egy tatár murza megfordul, s ugy vágja az egyik 
csauszt, hogy a földre leesik, és megértvén ugyanazon murza, 
hogy az erdélyi fejedelem ott volna a hidon, részeg levén (külön- 
ben is dühösködvén az erdélyi emberekre azért, hogy mikor 
Erdélybe bejöttenek vala Érsek-Ujvárhoz akarván menni, és 
Brassóba beküldötte volna a tatár hám azon murzának öcsét 
másod magával, hogy a táborra élést vitessenek a városból, a 
brassai szászok reájok támadván, megölték vala őket) korbácsot 
rántván, a fejedelmet megakarja vala verni. De a fejedelem 
mellett is egynehány vitéz szolgák levén, egyik közűlök a tatárt 
főbesujtja egy baltával, és betaszitják mind lovastól a Dunába; 
a fejedelem lovának penig kantárszárát az atyám megragadván a 
többivel együtt és a tatárokat kétfelé vervén, nagy bajjal 
általviszik a hidon, olyan szorosságban, hogy a fejedelem lován 
való nyeregnek ezüst kengyele oda szakadott, magokon pedig a 
fejedelem szolgáin kiméletlenöl esett a tatár korbácsolás. 


Ebben az utazásban lőn veszedelme nyavalyás Haller 
Gábor úrnak, a kit a fejedelem előre a fővezér táborára küldött 
vala; kit is mikor a fejedelemmel visszajőne, éjszaka, a mely 
faluban a fejedelem megszállott vala, a fővezér utána küldvén 
és a házat, melyben a fejedelem Haller Gáborral együtt nyugosz- 
nak vala, környűl vevén, Haller Gábort onnan visszaviszik 
a fővezér táborára, kinek is ott fejét véteti (nov. 15-én.). Sok 
hír vagyon halálának okáról; mondják, hogy mikor a fővezér 
táborára küldetett volna, a fővezérnek azt mondotta volna: ha 
Apaffi Mihály oda megyen, bár az ő fejét üttesse el a császár; 
és hogy fejedelemséget sollicitált volna magának, s azt megért- 
vén Apaffi Mihály, úgy munkálódta volna halálát a fővezér 
előtt. Én mint bizonytalan dolgot abban hagyom; hanem min- 
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den ember tanuljon és ne kösse a maga fejét semminemű dologba, 
mert olyankor maga láttatik az olyan ember törvényt tenni 
magára. 


1664. Midőn azért Kemény Simon haszontalan remén- 
séggel biztatja magát és a mellette levő erdélyi profugus urakot, 
kik közül elsőbb és tekintetesebb vala Bánffi Dénes, noha Apaffi 
Mihálynak közel való sógora vala (mert a felesége egy testvér 
volt Apaffi Mihálynéval) még is nem akart redeálni hűségére, 
sőt nagy kevélyen izente egynéhányszor a fejedelemnek: hogy 
rövid nap a zöld bársony dolmányt kirántja a nyakából. Nagy 
anxietásban vala a szegény elpusztult ország, mert a szász 
városok és a vármegyéknek jobb része Apaffi Mihály mellett 
vala, de a székelység Kemény Simon pártját tartják vala alat- 
tomban, Petki István csíki főkapitány levén (a kiis oka lőn a 
csíki szörnyű romlásnak és elraboltatásnak [lásd az V. kötet vé- 
gén]), Kolosvárott pedig feles német praesidium vala, mind lovas 
mind német gyalogság, a kik a körülvaló tartományt a töröknél in- 
kább saczoltatják vala. És noha Apaffi Mihály fejedelem a török 
ármadával együtt obsideálta vala [april 25d. óta], de tartván attól, 
ha vagy ostrommal veszi meg a török, vagy per accordam adják 
fel a töröknek, mindjárt török praesidiumot szállít belé, és soha 
a keresztények kezébe többször nem bocsátja: azért mind szép 
szóval, mind sok ajándékokkal a török basát reá vevé a feje- 
delem, hogy szálljon el a város alól és bizza ő reája, mert egy- 
átaljában a várost a németek kezéből kiszerzi. A minthogy a 
basa engedvén is a fejedelem kivánságának, a város obsidioját 
félbenhagyja, és a maga hadaival visszamene. A fejedelem azért 
mellette levő tanácsuraknak tetszésiből, midőn egynehányszor 
a német commendánstól kézben kérette volna, amaz pedig 
semmiképpen feladni nem akarná: alattomban a fejedelem 
bizonyos emberei által a német praesidiumot kezdé próbálgatni, 
jó hópénzt igérvén nekiek ha, a császár mellől elállván, a feje- 
delem hűségére állanának. Mely practica szerencsésen is szol- 
gála; mert midőn látná a praesidium, hogy a német császár 
ármadája a töröktől megveretett és sohunnan ujabb segitség 
jövetele felől semmi reménség nincsen, jó darab időtől fogva 
pedig semmi hópénzt nékiek a császár résziről nem fizetnének: 
elsőben a német gyalogság magok között conferálván, elvégezik, 
hogy a fejedelem hűségére álljanak. Mely dolgot is midőn a 
német commendáns megértett volna, együvégyüjtvén az officére- 
ket, tanácskozni kezde velek, mit kellene cselekedni. Kik is azt 
végezék, hogy elsőben szép szóval csendesítsék a gyalogságot, 
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ha a császár hűségében conserválhatják, ha penig nem succedálna, 
erőszakoson is kénszerítsék, és a rebellionak inditóit példáson 
megbüntessék, bízván ahoz, hogy a lovashadak még nem 
inficiálódtanak volna. Mely dologhoz midőn a commendáns 
készülne és a német lovashadakat a kolosvári piaczon rendelt 
seregbe állította volna: a gyalogság is külön rendbe vervén 
magát, egyenesen a lovassereg eleibe megyen, és minden tartóz- 
kodás nélkül tüzet adván a lovasokra, felesen közűlök elhullanak. 
Látván mind a commendáns, mind a több officérok a dolgot, 
szép szóval, könyörgéssel eleget próbálák a gyalogság indulatát 
megcsendesíteni; de semmit nem használván, utoljára azt 
obtineálhaták csak nagy könyörgésekkel, hogy magoknak az 
officéreknek szabad legyen elmenni vissza a német császárhoz, 
mindazáltal minden javokot egyetmásokot a gyalogság a com- 
mendánsnak és officéreknek prédára hányá, szemekre vetvén, 
hogy az ő hópénzeket a tisztek emésztették meg. Igy az officérek 
kevesed magokkal gyalázattal a városból kicsapatának, kiket 
is a fejedelem Magyarországra békével kibocsáttata és elkisér- 
tete; a praesidium penig az országban marada és magoknak 
magok közül tiszteket válogatván, a fejedelem hópénzét fel- 
vevék s hűségére megesküvének s constanter meg is maradának. 
Ugyanazon időben a székelyhídi német praesidium is hasonló- 
képen rebellálván a német császár s tisztei ellen, azok is a feje- 
delem hívségére állanak [1663 dec. 5-d.]; több fortalitiumok- 
ban is Erdélyben, a hol német praesidium volt, a várakat a 
fejedelemnek feladák; és igy Isten segitségéből, a sok rablás, 
pusztulás, veszedelem, vérontás után, melyet Második Rákóczi 
György fejedelem ambitioja szerzett vala a szegény hazának, 
pihenés és nyugalom adaték Erdélyországának, Kemény Simon- 
nak dolgai fenekestől felfordulván, Apaffi Mihály fejedelemsége 
stabiliáltaték. 


Teleki Mihály és a kurucok 


1665. Boldogul uralkodhatik vala Apaffi Mihály Erdélyben, 
sőt máig is fennállana az erdélyi dicsőséges fejedelemség, ha 
vagy a fejedelemben igaz férfihoz annál inkább fejedelemhez 
illendő virtusok lettenek volna, vagy a fejedelemasszony, Bor- 
nemisza Anna magát az ura tisztébe és hivatalába nem elegyi- 
tette, vagy az akkori erdélyi nagy méltóságos urak a fejedelem 
jámborságával nem abutáltak, vagy a mi mind azoknál ve- 
szedelmesebb, az öreg Teleki Mihály Erdélybe soha be ne 
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jöhetett vagy ne is született volna. De midőn a fejedelem 
a munkához és directiohoz nem szokván, és a mellette való 
nagy uraktól megijjedvén, minden igazgatást azoknak kezére 
bízott: könnyű dolog volt minden istentelen gonoszságot a 
fejedelem neve alatt véghezvinni. Midőn a fejedelemasszony maga 
akart mind urának mind a többinek parancsolni, és a maga 
váradi szamonczáját [rokonságát] s azok között Teleki Mihály 
bátyját minden uton módon promoveálni s Erdélyben urakká 
tenni; nem lehetett különben, hanem az erdélyi igaz ős haza- 
fiait kellett bűzben keverni s azokat elveszteni s azoknak ja- 
vaiból jószágiból Teleki Mihályt urrá tenni. Midőn az erdélyi 
hazafiaiból álló nagy urak a fejedelem lágyságát contemnálják, 
és Teleki Mihály álnok practicáira nem vigyáznak, hanem 
magok között competálnak, egymást üldözik, vesztik, vagy 
vendégségben, részegségben töltik haszontalan idejeket: könnyű 
volt Teleki Mihálynak, hol egyikhez, hol másikhoz csapván 
magát, egyiket a másiknak bevádolván s egybenhordván őket, 
supplántálni mindeniket, ő azalatt józon levén mindenkor akar- 
micsoda conversatióban, a többinek titkait, részegségekben 
kifecsegvén, kitanúlni. Mert különben soha Teleki Mihály 
nem boldogult volna, ha Bánffi Dénest elsőben, azután Béldi 
Pált, hamis uton módon el ne veszesse, és az egész Erdély- 
országát ebben a veszedelemben ne ejtse, melyben ma [1709] tor- 
kig uszunk, s talám soha itéletnapig a posteritásunk is ki nem 
feselhetik belőle. Mely casus felől mivel sokan tudakozódnak, 
de vagy kevesen tudják igazán, vagy a kik tudják is igazán, 
kimondani nem akarják: én, a mint a dolgok folytanak, minden 
hizelkedés nélkül leirtani; lássa meg a posteritas is, és tanuljon, 
mint nevelje s hizlalja ország veszedelmére az idegen fiakot. 
Mert Erdélynek mindenkor Magyarországból, magyar fiaktól 
történt veszedelme, a mint a ki akarja, a historiákból meglát- 
hatja. Soha nem akart Erdély találni a maga dolgainak folyta- 
tására maga fiaiból capax személyeket, örökké a magyarországi 
vertumnusi természetű fiakot admirálta, azokat amplectálta, 
nevelte, gazdagította, urrá tette; s ám bizony a szájában is 
szegény hazánknak s mindnyájunknak az íze; azért vesztők el 
mind a fejedelemséget mind a szabadcságot. 


Minekutána azért Apaffi Mihály fejedelem az erdélyi 
fejedelemségben megállapodott volna, és az ország is egy 
kis pihenést vett vala, a testvér bátyja, Apaffi István, nagy 
tanácsú s tekintetü uri ember hirtelen meghala; ki is ha élhet 
vala, oly könnyen nem vehették volna a fejedelmet, a mire 







 10


akarták volna az urak. Az is árta meg a szegény Apaffi István- 
nak; mert egykor egy ebéden a fejedelem asztalánál levén az 
urak, s a fejedelemnek jó kedve érkezvén, innya kezdett volna 
(minthogy a boritalban igen gyönyörködött, és oly keményen 
ivutt, hogy egy leülő helyében asztalnál könnyen egy veder 
bort megivutt), kinálni kezdé az urakot, kik nem örömest akar- 
nak vala innya: Kérem kegyelmeteket, igyék jobban kegyel- 
metek.» Apafii István feláll asztalnál s mondja a fejedelemnek: 
«Kegyelmes uram, ne kérjen Nagyságod bennünket, hanem 
parancsoljon, mert azért Nagyságod erdélyi fejedelem.» Ezt a 
szót a több urak igen apprehendálák; különben is midőn látnák, 
hogy a fejedelem levis együgyű ember s könnyen tisztséget, 
jószágot nyerhetnének tőle, sőt akármit elcsalhatnának, de 
Apaffi István szüntelen mellette levén, ő miatta nem boldogul- 
hatnának: practicálódnak vala, miképen ejthetnék el lábáról. 
S véghez is vitték volna a fejedelem előtt könnyen, mert a 
fejedelemasszony is nehezteli vala, hogy az ura csak névvel 
fejedelem, de a dolognak ereje Apaffi Istvánnál vagyon, s inkább 
akarja vala maga atyafiait, s kivált Teleki Mihályt, promoveálni, 
mintsem az urának atyafiaitól függeni. El is kezdették vala 
alattomban a fejedelemasszony által Apaffi István degradatio- 
ját, ha Isten e világból ki ne szólítsa. Vagyon igen nagy gyanos- 
ság, hogy megétették volna, de kicsoda, bizonyosan nem tudhatni; 
adjon számot Isten előtt, ha ugy vagyon, a ki cselekedte. A 
bizonyos, Erdélynek nagy kárára s romlására lön ennek az 
embernek éretlen halála. Ennek fia vala Apaffi Miklós, a ki 
azután Teleki Mihály leányát vevé el feleségül, s az én időmben 
ifju korában meghala. 


Ez időtájban következék Zólyomi Miklósnak szerencsét- 
lensége (a ki fia vala ama hires nagy vitéz urnak Zólyomi Dávid- 
nak, ki az Első Rákóczi Györgyöt fejedelemségre Erdélyben 
behozta vala, s a lön jutalma hogy megfogatá, tizennyolcz 
esztendeig tartatá Kővárban s ott is hala meg), nem egyébért, 
hanem hogy az erdélyi urak között nagyobb familiáju s jószágu 
ember nem volna nálánál, különben semmirekellő, részeges, 
csaknem féleszű. Igaz dolog, azzal is vesztette magát, hogy 
részegségében sokat fecsegett, és mind Rákóczi kutyáinak, 
Kemény János kutyáinak, Apaffi kutyáinak szidta az urakot; 
job lett volna csak contemnálni, mikor látták hogy nem ex 
malitia, hanem ex defectu prudentiae cselekedte azokot. A 
fejedelmet Apaffi Mihályt elhitetek (könnyű volt is arra rá 
venni, mert csak azt mondották valakiről: «Az az ur, kegyelmes 
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uram, fejedelemséget keres», nem kellett már annál több, halálos 
ellensége volt annak; vagy volt ugy, vagy nem, azt nem vizs- 
gálta) hogy Zólyomi Miklós fejedelemséget sollicitál; meg- 
fogják Zólyomit, azután kezességen elbocsátják, kezesség alól 
is felszabadúl; magától volt-e, vagy csak az erdélyi urak ki 
akarták turni Erdélyből? esmét megijjesztik, hogy a fejedelem 
meg akarja fogatni; ijedtében elszalad, Constantinápolyba 
megyen; ott Bethlen Gábor emlékezeteért, kinek genealógiájá- 
ból vala anyai ágon, nagy becsülettel fogadtaték elsőben s vala 
biztatása is, hogy a fejedelemségre kihoznák. Ki is hozzák vala 
egyátalában, de midőn ott is szintén ugy részegeskednék s 
bolondoskodnék, contemnálá a török porta, és mind holtig ott 
lön, tisztességes provisio levén reája. Eleget is kereskedének 
vele, mert mikor pénzt kellett a Portának, megijjeszték a feje- 
delmet, hogy Zólyomit hozzák ki, s akkor nagy summa pénzzel 
kötötték el; itt pedig, Erdélyben, megnótázák, s minden jószá- 
gait confiscálák. 


1674. Valának akkor Erdélyben nagy méltóságos urak, 
kiket én is mind ismertem: Haller Pál, Haller János, Kapi 
György, gróff Csáki László, Kornis Gáspár, Bethlen János, 
Bethlen Farkas, Bethlen Elek, Nemes János, (mert még Mikes 
Kelemen, Naláczi István, Székely László igen alant űlnek vala) 
Bánfi Zsigmond, Mikola Zsigmond, Petki János, Lázár István, 
Bethlen Miklós, Kemény Simon, és többen sokan. De mind azok 
között s azok felett ketten emineálnak vala mind észszel, tekin- 
tettel, értékkel, experientiával: Bánfi Dénes, ki kolosvári 
kapitány és a vármegyék generálisa, és uzoni Béldi Pál, ki 
háromszéki főkirálybiró s székelyek generalisa vala, és a kik 
nemcsak egy fejedelemnek, hanem akármely királynak, császár- 
nak consiliumába beülhettenek volna; kik is mig egyesek 
lőnek, jól vala az országnak dolga. Teleki Mihály is, noha még 
a tanácsban nem vala, mindazáltal nagy tekintetben kezdett 
vala lenni, az anyja mind Bánffi Dénesnével, mind a fejedelem- 
aszonynyal egy testvér levén, és azért a fejedelmaszony őtet 
feljebb-feljebb emelni igyekezvén; a jámbor együgyű fejedelem 
pedig a maga vérszerént való atyafiait, mint Gyerőfi Györgyöt, 
Tholdalagi Jánost, Andrást és másokot, soha promoveálni nem 
akarván, holott jó módja vala benne. De így jár az a ház, hol 
a konty parancsol a süvegnek. Különben is Teleki Mihálynál 
igen szép és gyors elme vala, hogy ha jóra fordította volna, 
akármely ministeriumot dirigálhatott volna; de ő avval az 
Istennek szép ajándékával Erdélynek romlására abutála. 
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Már Teleki Mihály kővári kapitány vala, és szép jószágokot 
nyert vala a fejedelemtől a fejedelemaszony assistentiája 
által; midőn azért, a mint feljeb említém, a magyarországi 
profugus főemberek [a Wesselényi-féle összeesküvés után elme- 
nekülőkről van szó] bejőnének Erdélyben, látván a fejedelem 
lágyságát és Telekinek a fejedelemaszony előtt nagy kedves- 
ségét, elpróbálván elsőben az erdélyi ős hazafiait, és kitanulván 
azoknak elmejét, hogy nem akarnák semmiképen magokot és az 
országot a magyar motusokban elegyíteni: alattomban Teleki 
Mihálylyal kezdenek tractálni, azt igérvén neki, csak ő általa 
a fejedelmet arra vehessék, hogy az ő causájokat a német császár 
ellen felfogja, ha Isten dolgokat boldogitja, a magyarországi 
palatinatust neki szerzik; melyre meg is esküvének neki. A nagy 
ambitiosus kevély ember két kézzel kapván a promotion, nem- 
csak maga mellé fogadá őket, és mind pénzzel, köntössel, inter- 
tentioval édesíté naponként magához értéke felett is, sőt sok 
mesterségével, elsőben a fejedelemaszony elméjét megcsinálván, 
azután titkon a fejedelmet is próbálgatni kezdé, sok ratiokkal 
remonstrálván, mely hasznos sőt szükséges is volna, hogy a 
fejedelem, Bocskai, Bethlen Gábor, Első Rákóczi György 
dicséretes erdélyi fejedelmek példája szerént, a magyarok dolgába 
belé tekintene, és Magyarországban a reformata religio oppres- 
sioját vindicálná, melynél Isten s a keresztény reformatus 
királyok, fejedelmek, respublicák előtt dicséretesebb, kedvesebb 
dolgot nem cselekedhetnék. Melyre a fejedelemnek az alkal- 
matosságok is épen a kezén volnának, holott tul a francia, 
kinél hatalmasabb király Europában nincsen, a császár ellen 
aperte hadat denunciált, és már derekason az operatiohoz 
hozzá is kezdett; Magyarországban penig, noha a félelem s a 
rajtok levő császár hada egy kevésség sopiálta a motusokot, 
de mihelyt eszekben veszik hogy a fejedelem az erdélyi hadakkal 
kiindul, az egész Magyarország mingyárt feltámad, és a feje- 
delmet királyoknak választják; a hollandusok, belgák és az 
Imperiumbeli reformatus fejedelmek is manuteneálják, sőt maga 
is a franciai király elég pénzt és hadat küld le Magyarországban; 
a mint már a hire is vagyon, hogy a had leindult és Lengyel- 
országban is nagy hópénzzel fogadják a hadakot a franciai 
király neve alatt, kik Magyarországban bejöjjenek; sőt noha 
a törökkel békesége van ugyan taliter qualiter a német császár- 
nak, de mivel a török kételenség alatt szerzett volt békeséget, 
a végre, hogy annál inkáb hadait Créta szigetébe vihesse Candia 
megvételére, már penig Candiát megvevén, és sohul most több 
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ellensége nem levén, csak a fejedelem akarja s a Portát requirálja, 
ő, pogány levén, a maga hasznaért könnyen a békeséget felbontja, 
s ha fel nem bontaná is, majd expirál a husz esztendő, csak hat 
esztendő hija levén; azalatt is leszen módja a töröknek, hogy 
per conniventiam a fejedelmet, mintha nem az ő akaratából, 
megengedi hogy kimenjen Magyarországra, sőt a végbeli hadak- 
nak is alattomban parancsolhat, mintha az ő hire nélkül, a 
fejedelem hópénze neve alatt, a fejedelem mellett harczoljanak; 
és igy a német császár mindenfelől megszoritatván s annyi ellen- 
ségnek nem sufficiálhatván, vagy succumbál s a magyarországi 
királyságot a fejedelemnek oda hagyja, vagy penig jó conditiók- 
kal megbékélik, mint azelőtti fejedelmekkel, és mind a magyarok 
lelki testi szabadcságokban restituáltatnak a fejedelem által, 
mind a fejedelemnek nagy uri jószágok, várak, dominiumok 
conferáltatnak a császártól, s az egész keresztyén világ előtt 
örökkévaló dicséretet s nagy becsületet nyer magának. Most 
Van azért egyszer ideje, ha a maga fejedelmi házát nevelni s 
stabiliálni akarja. Különben is, Isten ellen való nagy vétek 
volna, látván a fejedelem maga véréből álló magyarok oppressio- 
ját, s kivált a reformata religio végső veszedelmét, behunt 
szemmel nézni, holott a belgák idegenek levén, mégis propter 
respectum religionis készek lesznek vala a császár ellen támadni 
ha a rab papokat vissza ne hozzák a gályáról. «Annál inkább, 
ugymond, Nagyságod, kinek Isten sok szép fegyvert adott 
kezében, és mint Dávidot a juhok mellől, ugy Nagyságodot a 
tatár rabságából kiszabadítván, erdélyi fejedelemségre emelte, 
tartozik Isten dicsősége mellett a vérét is kiontani. Mert ha most 
Magyarországon történt meg a veszedelem, holnap holnapután 
rajtunk történhetik meg; akkor osztán hova fussunk, kihez 
folyamodjunk, ha most, mikor mi boldogságban élünk, a mi 
megnyomorodott atyánkfiait nem segéljük? És ha Nagyságod 
a táborozástól irtózik, üljön veszteg Nagyságod Erdélyben, én 
elmegyek a hadakkal, és rövid idő mulva olyan conditiokot 
extorqueálok a császártól mind a magyaroknak mind a Nagysá- 
god hasznára, a kin maga is Nagyságod örömmel fog vigadozni.» 


A fejedelemaszony is éjjel nappal nem szünik vala a feje- 
delmet ingerelni, azt hányván szemére, hogy csak otthon 
heverne, olvasna, óráit igazgatná, és nem vigyázna arra, mit 
cselekedtenek az előbbeni erdélyi fejedelmek, mennyit hadakoz- 
tanak és mely nagy hírt nevet szerzettek magoknak s fejedelmi 
jószágot maradványoknak; bujjék ki azért valaha az asszonyok 
mellől; az erdélyi fejedelemséget megtalálja mindenkor; kellene 
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bizony ha Magyarországban is szerzene jószágot, mert Erdély- 
ben kevés az ős jószág; ha több fiok leszen, egyik bár fejedelem 
lenne is, a többi osztán mit csinál jószág nélkül? Veszi most 
hasznát Rákóczi Ferencz, hogy a nagyapja Magyarországban 
fegyverrel nagy jószágokot nyert magának; már most az 
unokája fejedelmi módon él belőle. 


A magyar profugus urak sem szünnek vala a fejedelmet 
supplicálni és hathatós ratiókkal – minthogy ha szóra kell, 
akárkit is könnyen elámítnának – a hadi expeditiora inditani. 
Már a fejedelem elméje egészen reá hajlott vala; de mivel az 
erdélyi fejedelmek a tanács és ország hire nélkül semmi derék 
dolgot magokra el nem kezdhetnek, a levén mindenkor egyik 
conditioja a fejedelmeknek: a tanács urakot azért convocáltatja, 
és azoknak proponálja, ugy mindazáltal, ne vennék eszekben 
azt, hogy Teleki Mihály munkája volna. A tanács sokáig consul- 
talódván, megegyezének azon, hogy a fejedelem üljön veszteg 
Erdélyben, s hagyjon békét a magyarországi dolgoknak, nehogy 
Erdély is a fejedelemmel együtt elvesszen miattok; avagy nem 
elég siralmas példa-e, mint járának a minapiban a magyarországi 
nagy urak, életek, jószágok elvesze. Bolondság volna a tőrben 
akadott madárnak körme közé akasztani valakinek ujját, mert 
amazt sem szabadíthatja meg, maga is, eljövén a madarász, 
együtt a másikkal megfogja s megmelyeszti. Méltó volt, hogy 
a Magyarországból elbujdosott főrendeket befogadják s azokat 
táplálják, mert az keresztényi kötelesség, s ha tovább is itt 
akarnak nyugodni, segéljük, protegáljuk, s kézbe se adjuk, ha 
kéreti is a császár, sőt szép szóval, könyörgéssel instáljunk a 
római császárnak, adjon gratiát nekik, hadd mehessenek vissza 
hazájokban. Eddig mind szabados a dolog, sőt keresztényi 
kötelesség a vélek való irgalmasság-tétel; de ha itt nyugodni 
nem akarnak, és a római császár gratiáját amplectálni nem 
akarják, jobb hogy egyig csapattassanak ki az országból, men- 
jenek oda, a hova akarják, mintsem, a minthogy magokot s 
országokot elvesztették, úgy minket is, Nagyságoddal és az egész 
országgal együtt veszedelemben ejtsenek. Ugy szeressük fele- 
barátunkot, hogy azalatt magunkot érettek örökös nyomorúság- 
ban ne ejtsük; mert könnyű a hadakozást elkezdeni, de ha 
egyszer elkezdjük, még a maradékunk sem éri végét. Különben 
is, a francia sokat igér, keveset praestál; a mig ő ide dobol, 
elüti a német rajtunk. A magyarországiaknak jó refugium volt 
Erdély, de ha mi kiszorulunk Erdélyből, vajjon melyik nemzet 
fogad be bennünket?» 
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Nem teczék a fejedelemnek a tanácsurak jó tanácsa, mivel 
már praeoccupáltatott vala Teleki Mihálytól és a magyar 
profugusoktól. Azért országgyülését hirdete Fejérvárra, hogy 
ott közönségesen az egész státusokkal communicálja, remélvén 
azt, hogy ott jobban véghezviheti szándékát. Azalatt mind Teleki 
Mihály maga, mind a magyarok széltében járták és csinálták 
a statusok elméjét, mindenfelé sok igéreteket tevén. Begyülvén 
az ország, propositioban beküldi a fejedelem a statusoknak a 
magyarországi dolgokot; magok is a profugusok memarialét 
adnak be az országnak, hoszas declarátioval akarván elhitetni 
a statusokkal, hogy az ő causájokat az ország kezére vegye és 
manuteneálja. Hoszas discursus után, mikor voxolni kezdének, 
Béldi Pálra jövén a series, igy kezdé el voxát: «Ha csak priva- 
tumot kellene respectálni, senki a magyarok dolgaihoz engedel- 
mesebben nálamnál nem szólhatna; holott édes leányomot 
azok közűl valónak, Wesselényi Pálnak adtam feleségül, és 
azzal magamot s egész házamot szoros kötelességgel coniungál- 
tam vele, kinek atyjának testvérbátyja, a néhai magyar palatinus 
ennek a motusnak feje és protectora vala. Mindazáltal, minthogy 
énnálam nemcsak gyermekeimnél s minden jovaimnál, hanem 
életemnél is mindenkor becsüsebb volt hazám közönséges jova 
s megmaradása: ha mindnyájan jovallanák is a mi kegyelmes 
urunknak hogy a magyar motusokban elegyitse magát, én 
egyedűl, a mennyiben rajtam állana, ellenttartó volnék, s vagyok 
s leszek mind holtig benne, mert semmi jó exitusát nem látom, 
nem is várhatok egyebet belőle, hanem mind ő Nagysága feje- 
delmi házának, mind édes hazánknak végső veszedelmét s rom- 
lását, a mint minap is a Consiliumban bővön declaráltam. Sőt 
inkább akarom, ma szemem előtt mind a leányom meghaljon 
s mind a vejem elveszszen, mintsem őmiattok hazám békesége, 
melyet nehezen, sok pusztulás után Isten, kiváltképenvaló 
kegyelmességeből nem régen ada megérnünk, ujobban fel- 
forduljon; s valaki velem együtt igaz hazafiának tartja magát, 
Istenéhez s hazájához való obligatiojára kénszeritem, tegye le 
elméjeről ha mi oly praeconcepta opinioja volna a magyar 
dolgok iránt; a Magyarországból közénkbe bujdosott becsüle- 
tes urakot s főrendeket is kérem, ne busitsák efféle kedvetlen 
s szomoru consequentiáju dolgokkal sem a mi kegyelmes urun- 
kot sem a nemes országot; ne kivánják a jóért azzal fizetni, 
hogy ő kegyelmek miatt mi is országostól elvesszünk.» 


Mindnyájan a több uraknak is, regalistáknak, vármegyék, 
székely- és szász székek követeinek a lön voxok, hogy a magyar- 
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országi dolgokhoz a fejedelem ne nyuljon. És igy az ország- 
gyülése Teleki Mihálynak nagy disgustusával elbomlék. Azalatt 
a német császár is, megértvén mit akarnak az Erdélyben buj- 
dosott magyarok, emberét küldi Erdélyben a fejedelemhez, 
kérvén azon, ne fogja pártjokat a magyaroknak, igérvén szép 
conditiokot, s jószágokot a fejedelemnek ha leteszi magát; 
Bánffi Dénesnek is, kinek nagy authoritását tudja vala a feje- 
delmi udvarban, titkon sok igéretet tön, és baronátusi titulust 
is külde neki (mely az akkori időben ritka és becsüs vala), 
hogy a fejedelem elmejét verje el a magyarok mellől. 


Szintén akkor a franciai király is követeket külde a fejede- 
lemhez nagy ajándékokkal és hadfogadásra való bizonyos 
summa pénzzel, kik a király nevével a fejedelmet arra inger- 
lenék, hogy a magyarok mellett kössön fegyvert, és ő is nagy 
hadakat küld le Magyarországban. Ennyi sok ellenkező dolgok 
között nem tudván a fejedelem magát mire determinálni, 
tanácskozván alattomban Teleki Mihálylyal, azt találják fel, 
hogy küldjön be a fejedelem a Portára más egyéb praetextus 
alatt; a magyar profugusok közül is menjenek be, és próbálják 
meg a török Divánt, ha rávehetik, hogy szabadcságot ad a 
fejedelemnek magyarországi hadakozásra; ne gondoljanak 
semmit az erdélyi urakkal (akik megszokták a kényes életet s 
nyugodalmat, s azért disvadeálják a fejedelemnek a hadakozást), 
hanem fogjanak hozzá a dologhoz. Mikor a Divánban mind a 
fejedelem kivánságát, mind a magyarokét proponálták, és a 
császárnak is tudtára adták volna, rövideden a lön a válasz: 
«Most jó békeségben van az erdélyi fejedelem, üljön veszteg 
mikor senki sem bántja; ha valakitől bántódása leszen, hatalmas 
császár kész mindenkor megoltalmazni. Ha kimegyen egyszer 
Magyarországra császár akarata ellen, többször be ne jöjjön; 
talál hatalmas császár fejedelmet Erdélyben.» A magyar profu- 
gusoknak pedig megizenék: «Menjenek ki Constántinápolyból 
akár jobra s akár balra; hatalmas császár bolondokkal nem közli 
dolgát.» 


Bánffi Dénes tragédiája 


Mikor a dolgok igy folynának, és látná Teleki Mihály, hogy 
a magyar dolgokat nem promoveálhatja úgy a mint ő akarná, 
s a mire a fejedelmet rá venné is, Bánffi s Béldi kirontják a 
kezéből: elvégezé, hogy mind a kettőt leejtse lábokról, azután 
ő ülvén az első lóra, nem kérd tanácsot senkitől, hanem azt 
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fogja cselekedni a mit akar. De mivel az a két ur egymást akkor 
igen érték vala, lehetetlen vala mind a kettőt egyszersmind 
elveszteni; azért szokott practicájához foga, és gyűlölséget kezde 
hinteni közikbe, tudván azt, ha azokat egybenveszítheti, és 
egyiket a másikkal lenyomhatja, könnyebb leszeu a másikat is 
utána ugratni. A minthogy épen ugy is lön. Teleki azért külső- 
képen azt tétetvén, hogy mindeniknek igaz barátja, serénységé- 
hez képest hol egyiket, hol a másikot, mind az udvarnál mind 
házoknál gyakorta meglátogatja, oly okoson mindazáltal, hogy 
egyik is eszében nem venné a mit akarna. Azalatt hol Bánffi 
Dénes előtt vádolja Béldit: «Ihol – ugymond – uram, kegyel- 
med volna a fejedelem után elsőbb ember Erdélyben, ország 
generálisa, a fejedelem sógora, nagy familiából álló uri személy, 
mégis ez a Béldi Pál nem akarja kegyelmednek cedálni; az egész 
székely natio egészlen tőle hallgat, őt udvarolják, venerálják; 
vigyázzon kegyelmed magára, mert a mint én hallogatom, 
egyáltalában azon igyekezik, hogy kegyelmedet elveszesse.» 
Bánffi Dénes okos ember levén, nem ad vala elsőben hitelt szavá- 
nak. Hol ismét Béldi Pálhoz menvén, és titkon hitet kivánván 
tőle, hogy senkinek a mit neki mondana, ki ne jelentené, azt 
kezdé mondani Béldinek: «Noha nekem Bánffi Dénes sógorom, 
mindazáltal kegyelmedhez régi kötelességein levén, el nem 
tagadhatom, mert Bánffi Dénes régolta practicálódik azon, 
hogy kegyelmedet a fejedelemmel megfogassa, és noha ő vágy 
az erdélyi fejedelemségre, azért is jártatja alattomban a német 
császár udvarát, hogy a Portától elszakaszsza Erdélyt és német 
directiója alá ejtvén, magát tegyék fejedelemnek, mégis hogy 
ki ne tudódjék dolga, a fejedelem előtt kegyelmedet szüntelen 
avval vádolja, hogy kegyelmed fejedelemséget sollicitál magá- 
nak a Portán, és az egész székely natiot a fejedelem ellen akarja 
fellázasztani. Azért, uram vigyázz magadra, ha életedet szereted. 
Kegyelmed régi ős hazafia, nagy nemzetből álló ur s miért 
engedi meg, hogy egy olyan ember, mint Bánffi Dénes, a ki 
csak a fejedelemmel való sógorságáért promoveáltatott, kegyel- 
med előtt járjon? Ha én ugy volnék mint kegyelmed, igy s igy 
cselekedném vele. Sőt azt kglmed elhitesse magával, a mint 
engemet lát: azon igyekezik, hogy a kegyelmed feleségét is 
kegyelmedtől elidegenitse, melyben is micsoda politiája legyen, 
kgld bölcsen általértheti.» 


Semmi a Béldi Pál máját ugy meg nem szurta vala, mint 
a felesége felől való emlékezet, mert már annakelőtte is volt 
holmi gyanósága az iránt, mintha Bánffi Dénes Béldi Pálnét 
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szeretné, noha abban semmi nem volt; mert Béldi Pálnéban 
voltanak ugyan egyéb fogyatkozások, de különben tiszta jámbor 
életű aszony volt; hanem Bánffi Dénes nagy nyájos ember 
levén, s a szép aszonyokot nem is gyülölvén, kivált ittas korában 
minden szemérem nélkül az asszonyokhoz kapdosott, s Béldi 
Pálnét is egykor tánczközben megtalálta volt csókolni, kit az 
inasa Béldi Pálnak meglátván, az urának megmondott; azolta 
mind neheztelt érette. 


Már a Teleki Mihály practicája mind a Bánffi Dénes szivé- 
ben Béldi Pál ellen mind ennek a másik ellen alkalmas gyűlöl- 
séget szerzett vala, mégis a két nagy okos tanácsos bölcs emberek 
eszekben nem vevék magokot hogy mit akar Teleki Mihály, 
mert amaz, mindenkinek a mit mond vala, hit alatt mondja 
vala, hogy a feleségeknek sem mondanák ki. Végre kifokaszták 
egymás ellen való nehézségeket; mert Fejérváratt a fejedelem 
asztalánál mulatván, és felkelvén s fennállva is iván a fejedelem, 
szokása szerént, velek, történék hogy mind a kettő egy ablakban 
mene; ott egymással beszélgetvén, minthogy Bánffi negédes 
kevély ember vala, azt mondja Béldinek: «Miért nem becsülsz 
engemet, Béldi Pál? Én volnék azért az ország generalisa. De 
hitessd el magaddal, ha mind igy foly a dolog, bizony által- 
esünk egymáson.» Béldi Pálban is felforrván az indulat, elszégyel- 
vén magát a fejedelem és urak előtt Bánffi Dénes szavain, azt 
feleli: «Hidd el, Dénes, nehéz székely vagyok, ha felüleshetem 
rád, megnyomlak ugy, többször fel nem emeled a fejedet.» 
Többre is mennek vala akkor, de a fejedelem közikben szóla: 
«Csodálkozom kegyelmeteken, mit bolondoskodtok, igyatok 
most, inter pocula non sunt seria.» Igy akkor lecsendesedének. 


Lőn ilyen casus is a tájban: gróff Csáki László vadászatot 
szeretvén, sokat is praesumálván magának, s neheztelvén azt 
hogy őneki nem igen adatik promotiója, noha Bánffi Dénesnél 
magát, maga ítélete szerént, érdemesebb személynek tartaná, 
hogy boszuságot tegyen Bánffi Dénesnek, feles puskásokkal és 
ebekkel épen a bonczidai erdőre mene vadászni, a kit Bánffi 
Dénes nagy tilalomban tart vala. Meghallván Bánffi Dénes a 
gróff ottlétét, csakhamar szolgáit, puskásait és a körüllakó 
nemességet, mivel Kolosvármegyei főispán is vala, fegyveresen 
egyben hivatván, kimegyen az erdőre, a hol már Csáki László 
feles vadakot veretvén, egy helyen megszállott vala enni akarván. 
És ott Bánffi Dénes körülvéteti a maga mellett való puskások- 
kal, köszönvén neki: «Jó napot kegyelmednek, gróff uram; 
kié ez az erdő?» Csáki László monda: «Kegyelmedé.» «Hát miért 
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gróff uram, kgld it hatalmaskodik?» «Nem hatalmaskodom, 
ugymond; biztomban jöttem ide.» Bánffi Dénes mond neki: 
«Immár menjünk be Bonczidára ebédre.» Amaz nem akar, 
Bánffi Dénes akarata ellen is beviteti, és ott ebédelvén Bonczidán, 
azután elbocsáttatja. Az utban a mig mentenek Bonczidára, 
gyakran mondotta Csáki László: «Protestálok kegyelmetek 
előtt, egy gróffot árestáltatott Bánffi uram;» Bánffi Dénes 
nevetéssel mondotta: «Nem árestum, Isten oltalmazzon, hanem 
atyafiságos ebédre való invitatio.» Elég az, hogy Csáki László 
azon dologért halálos ellensége lön Bánffi Dénesnek és nagy 
eszköz vala Teleki Mihály után a Bánffi Dénes halálában. 


Bánffi Dénes azalatt naponként nagyobb nagyobb splendor- 
ral kezdé a maga udvarát nevelni, ugy hogy a fejedelem udvarát 
adaequálja vala, nem számmal mint pompával, maga is minden- 
nap fejedelmi köntösökben mutogatja vala magát, kivált 
minekutána a baronátusi titulust publicáltatá; a több urakot, 
főrendeket pedig contemnálni kezdé; a mely szegény nemes 
emberek közel laktanak jószágaihoz, azoknak jobbágyokot, 
jószágokot erőszakkal is el kezdé foglalni; mikor utazott, nagy 
készülettel és sok hintókkal, társzekerekkel járna, akármely 
nemesemberek lovait, ökreit vectura alá elvitette, sőt afféleért 
panaszlókot erősen meg is verette. És mivel a kolosvári kapitány- 
ság authoritása kezében vala mind a somlyai kapitánysággal 
együtt, feles vitéz emberek levén directiója alatt, a váradi 
basával is keveset gondol vala, ki, pogány módra, a hódoltságot 
naponként kilyebb akarván terjeszteni, Bánffi Dénes penig nem 
engedvén: abból közöttök sok veszekedések támadtanak, és a 
basa mind a budai vezér előtt, mind a Portán vádoskodván 
Bánffi Dénes ellen, a fejedelemnek s az országnak gyakran sok 
busulása s költsége esett a miatt, hogy a török udvar elmejét 
megcsendesitse. Noha sokszor megintették Bánffi Dénest, hogy 
annak a nagy keménységnek hagyjon békét, mert a hatalmas 
nemzetet irritálván, az országot igen könnyen veszedelemben 
ejtheti: de ő sem a fejedelem, sem az ország intésével nem gon- 
dolván, minden dolgokot maga fejétől egyedül akar vala igaz- 
gatni. Az is igen nagy gyülölséget szerze Bánffi Dénesnek, hogy 
a Porta, a fejedelem s az ország sok instántiájára resolválta 
magát, hogy Zólyomi Miklóst kiküldi Erdélyben, ha a fejedelem 
hit alatt assecurálja hogy bántódása nem leszen és confiscált 
jószágait visszaadják; a mint hogy az ország kész vala asse- 
curálni s a jószágit is visszaadni, hogy annál inkább Zólyomit 
bevehetnék Erdélyben, s a Porta ne kereskednék vele az ország 
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nagy költségével. De a gyalui szép uri jószágát Bánffi Dénes 
obtineálván, semmiképen kezéből kiadni nem akará, a szamos- 
ujvári egész jószágot kérvén érette cserében, mely a fejedelem 
sustentátiojára levén deputálva, az ország nem adhatja vala. 
De egy dolog is ugy meg nem árta Bánffinak, mint hogy Szent- 
Páli Ignácz udvarházát, praetendálván hogy amannak holta 
után az ő feleségét illetné vérre, a dotalista kezéből nemcsak 
hatalmasul kifoglalá, noha az egész ország instált a szegény 
özvegyaszony mellett, hogy via iuris procedáljon ellene, avval 
nem gondolván, rá küldvén az udvarházra, fundamentomából 
kihányatá, azt mondván: tegyen róla az ország, ha bánja, 
s építse meg a házat. Az is megszurá az emberek szemeit, hogy 
fejedelmi módon udvari gyalogokot fogadott, és mind házait 
azokkal strázsáltatta, mind utazásában azok voltak mellette; 
a tanács hire nélkül a hová akart mindenfelé expediáltatott, 
követeket küldött, egyszóval mindenekben nem ugy viselte 
magát mint privátus ember. Mely dolgaival igen sok gonosz- 
akarókot szerze magának és sokan irigykedvén reája, sokan 
penig félvén tőle, veszedelmét kivánják vala. 


Látván azért Teleki Mihály, hogy csaknem az egész ország 
elidegenült Bánffi Dénestől, és mindnyájan panaszolkodnának 
ellene, eszében vevé hogy könnyebben férhet Bánffi Dénes ron- 
tásához mintsem a Béldi Páléhoz, a ki is noha nagy méltóság- 
ban és uraságban volna, de sokkal csendesebben s mértéklete- 
sebben viseli vala magát Bánffi Dénesnél, megbecsülvén az 
ország rendeit, azok is megbecsülék és igen kedvelik vala. Teleki 
Mihály nem késék sokat, hanem valójában hozzá foga a dolog- 
hoz, és már nemcsak Béldi Pálnál, hanem a több uraknál is 
insinuálván magát, szüntelen vádolja vala Bánffi Dénest, a 
fejedelem előtt penig, mind maga s mind Naláczi István által, 
ki a fejedelemnél kedvességben vala és már napról napra neve- 
kedik vala becsületében, hopmestere levén a fejedelemnek, és 
a Portára is egynehány izben járván követségre, mind penig 
Székely László által, ki postamester vala, éjjel nappal neheziti 
vala a Bánffi Dénes ellen való dolgokat. Ez a Székely László 
nem régen jött vala be Erdélyben Jenő vidékéről, kinek az apja 
Teleki Mihály atyjának jószágiban tiszttartója levén, a fiát, 
Székely Lászlót maga mellé vevén, a fejedelem udvarában 
commendálá, és postamesterségre, azután tanácsuraságra is 
promoveálá, csak azért, hogy maga creaturái legyenek szüntelen 
a fejedelem mellett, és vigyázzanak a Teleki Mihály dolgaira, 
hogy valaki távollétében, a fejedelem elmejét ellene haragra 
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ne inditsa. Naláczi Istvánt is hasonlóképen promoveálá. És soha 
nem is távoztak az udvartól, hanem mikor Teleki Mihály udvar- 
nál nem volt, vagy Naláczi István vagy Székely László szüntelen 
ott forgódott, és senki miattok nem fért a fejedelemhez, hogy 
Teleki Mihály istentelen factioit aperiálná, mivel különben is a 
fejedelemaszony, oda hajtván könnyen az urát a hová akarta, 
Teleki Mihálynak, mint atyafiának, nagy patronája vala. 


Már a fejedelem elméje is teljességgel Bánffi Dénestől 
elidegenült vala, midőn a feljebb említett személyek remonstrál- 
nák, hogy Bánffi Dénes, mind a német császár udvarában 
nagy tekintetben levén, mind az országnak nagyobb s fegyvere- 
sebb népe s erősségei a véghelyekkel együtt kezében levén, és 
mind fényes udvara népével, mind egyéb készületeivel arra 
mutatván, hogy mostani uri állapotával meg nem elégednék, 
minden intentioja a volna, hogy magának fejedelemséget 
szerezzen, és ha a török Portán véghez nem viheti, a német 
császár erejével obtineálja; nem is egyéb okért tart szüntelen 
való levélbeli correspondentiát a német udvarral (mely tilalmas 
az erdélyi uraknak), hanem hogy utat készitsen magának a 
fejedelem ellen való rebelliora. Ezek noha merő istentelen 
hazugságok voltak, mert soha Bánffi Dénes az erdélyi fejedelem- 
séggel nem álmadozott, de a jámbor együgyű fejedelemmel 
igen könnyen elhitették, mert ő az életét sem féltette úgy, mint 
a fejedelemséget. Ezt a practicát penig oly titkon forralák, 
hogy annak semmi jelét a fejedelemaszony eszében nem veheté 
– ugyis akarák, mert tudták, ha a fejedelemaszony valamit 
megsajdit a dologban, kirontja kezekből – sem penig Bánffi 
Dénes meg nem tudá. Melynek is oka a vala: noha sokan tudták 
már, de mivel a nagy kevélységeért senki nem szerette, nem 
igyekezett azon, hogy kijelentse neki mi következzék reája. 


Midőn Teleki Mihály ennyire vitte volna a Bánffi Dénes ellen 
való dolgot, tudván hogy ha Béldi Pál contrarius leszen, semmire 
nem mehetnek miatta: alattomban a fejedelemmel ugy végezé- 
nek, hogy a fejedelem, Bánffi Dénes ellen való akaratát tegye 
irásban subscriptioja s titkos pecséte alat, mely irással Teleki 
Mihály menjen el Béldi Pálhoz és vele subscribáltassa, annak- 
utána a több urakot rendre eljárván, azokkal is subscribáltassa. 
Teleki Mihály, mintha egyéb magános dolgai volnának, Béldi 
Pálhoz elmegyen, ki akkor Bodolán a maga várában vala; 
bemenvén hozzája, mondja, hogy csak magával volna igen nagy 
dolga, azért még a külső palotáról is minden embert kiküldvén, 
sőt az udvaron is fegyveres gyalogok strázsálván hogy senki 
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közel az ablakhoz ne mehessen, megmutatja a fejedelem levelét, 
és kéri hogy azon ligát Bánffi Dénes ellen approbálja s subscri- 
bálja. Amaz, noha már egy darab időtől fogva ugyan Teleki 
Mihály factioja miatt Bánffit gyülölni kezdette vala, mindazáltal 
olyan nagy hazafiának romlását, kivált azon az uton, semmi- 
képen jovalni nem akarja, sem a ligát subscribálni. Teleki 
Mihály felkel és térdre esik Béldi Pál előtt, s kezét az ég felé 
felemelvén, azt mondja: «Esküszöm az élő mindenható Istenre, 
a ki idvezségemet ugy adja meg, életemet, feleségemet, gyer- 
mekeimet ugy boldogitsa, hogy én, uram, kegyelmednek igaz 
tökéletes barátja és szolgája vagyok. És mivel hogy tudom 
Bánffi Dénesnek minden intentioját, hogy kegyelmedet egész 
házával együtt el akarja veszteni, azért jelentem meg kegyel- 
mednek: ha maga életét, gyermekeinek, feleségének megmara- 
dását szereti, praeveniálja a magára következendő veszedelmet, 
és subscribálja ezt a ligát, különben én megmentem Isten előtt 
is a lelkemet, mert a mit mind a kegyelmed jovára, mind a 
fejedelem és az ország megmaradására tudtam, magam vesze- 
delmével sem gondolván, kimondottam.» – Béldi Pálné, mint- 
hogy okos gyanós aszony vala, noha a dologban semmit sem 
tudott, de mind azelőtt Teleki Mihálynak az urához való gyakor 
járását nem jovalván, mind penig a mostani odajöveteléhez és 
titkos beszédéhez gyanakodván, alattomban igen lassan az 
ajtóhoz mene, és fülét a kolcs lyukához tartván, noha csak 
suttogva beszélnek vala oda be az urak, megérté hogy Bánffi 
Dénes felől beszélnének, és a kolcs lyukán benézvén, meglátá 
hogy az ura előtt Teleki Mihály térdre esett. Megijedvén az 
aszony, kiáltani kezde: «Uram, szerelmes uram, szivem uram, 
ne adj hitelt a Teleki Mihály szavainak, mert bizony megcsal s 
elveszt tégedet is.» Amazok oda be conturbálódván, felkel 
Béldi Pál, megnyitván az ajtót, mondja a feleségének: «Eredj 
dolgodra ha aszony vagy;» amaz pedig annál inkább kezde 
könyörgeni: «Szivem uram, a hatalmas Istenért, ne higyj ennek 
a gonosz embernek, mert hallám én hogy Bánffi Dénes ellen 
akar most ingerleni; de ha azt elteheti általad láb alól, bizony 
tégedet is elfogyat. Vajh ki jól ismerem én Teleki Mihályt; ne 
hidd akármint esküdjék, mert nincs nála jó lelkiismeret; itt 
vagyok, ha megölsz is, lássad, de nem jovallom dolgotokat.» Teleki 
Mihály elszégyelvén magát, nagy haraggal mondá: «Ha az én 
feleségem ezt cselekedné velem, kiverném a szemét is az agyából; 
mikor valaki az én megmaradásomra nekem jó dolgot mondana, 
megköszönném inkáb neki, mintsem ezeket engedném meg 
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hogy a feleségem rajta elkövetné.» Béldi Pál megrigatván 
feleségét, az aszony nagy sirással s átkozódással visszamegyen; 
amazok esmét bezárván az ajtót, addig esküvék Teleki Mihály, 
lecsalá lábáról a nagy okos embert, és subscribáltatá vele a 
ligát, oly conditióval mindazáltal: hogy nem ellenzi ha Bánffi 
Dénest megfogják, de meg ne öljék, hanem törvény szerént 
procedáljanak ellene. Teleki Mihály nagy örömmel onnan elmene 
gróff Csáki Lászlóhoz, a kit igen könnyen rávőn, mind a vadá- 
szatban rajta esett boszuságért, mind penig alattomban örül 
vala azon, hogy olyan nagy református uri ember veszedelembe 
esék. Onnan a Haller és Bethlen urakhoz menvén, azok is rá 
hajlának, mert Bánffi Dénest mindnyájan gyülölik vala. 


Ezek igy véghez menvén, a fejedelem a tanácsurakot 
udvarhoz hivatja; Bánffi Dénes akkor oda ki Somlyón levén 
a váradi törökkel való controversia eligazitására. Mindnyájok- 
nak a teczék, hogy mivel Bánffi hatalmas ember volna és sok 
fegyver volna kezénél, ha erdélyi törvény rende szerént evocál- 
tatják, nem compareál, sőt ex desperatione fegyverhez nyulván, 
és vagy a török vagy a német udvarhoz folyamodván, rosz 
dolgot fogna elkövetni, annakokáért a székelységnek parancsol- 
janak alattomban, és fegyveresen reá menvén, valahol találják 
fogják meg, azután revideálják dolgait. Igy ronták meg a nemesi 
szép szabadcságot; mert a magyar törvény szerént akármi 
vétekért, hanemha in loco delicti találnának, nem volna szabad 
senkit megfogni mig citatus et juridice convictus nem volna, 
melyre mind a három natio az unioban, mind a fejedelem a 
maga conditioiban, mind a tanácsi rend a maga hivataljában 
erős hittel vala köteles; igy vetének kötelet mind a magok, 
mind a posteritások nyakában; s azon a rosz uton veszének el 
magok is rendről rendre azután, a mint ide alább meghalljuk, 
s késő s haszontalan megbánással vevé eszekben magokot. 


Valának akkor főkapitányok: Háromszéken Nemes János, 
Csíkban Daczó János, Udvarhelyszéken Bethlen Miklós, Marus- 
széken Kornis Gáspár; ezeknek parancsolat adaték, hogy a 
vitézlő rendeket felvevén, kijöjjenek. És mivel Tordavármegyé- 
ben, Koppándon, Vitéz Gábor a fiát keresztelteté vala, a hová 
komának Bánffi Dénes feleségestől invitáltatott vala: a hadak 
kiérkezvén, egyenesen oda menének. Bánffi Dénesnek hire esvén 
benne, elszalad, a feleségét penig minden vele valókkal együtt 
felpraedálják s elfogják, sőt meg is ölték volna azok a tatárnál 
kegyetlenebb székely popule, ha Kornis Gáspár a magán levő 
hoszu mentéjével be nem takarja s ugy ne oltalmazza meg. 
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Onnan a hadak kioszolván Őrményesre, Bonczidára, Bánffi 
Dénes jószágiban, szörnyü praedálást cselekesznek, a drága 
uri fejedelmi köntösöket egymás kezében összeszaggatván, az 
ezüst tálakot, nem tudván a paraszt had mire való, egybe- 
olvasztván s golyóbisokot öntvén belőle; egy szóval, minden 
kémélés nélkül valamit kaphattanak a jószágiban, mind eltaka- 
ritották, és sok szegény bestye kurvafia gazdagult meg belőle. 
Nevetséges dolog történt Bonczidán; mert egy székely a pincé- 
ben sokat iván s megrészegedvén, hordókkal levén a méz a 
pinczében, a hordókot penig felvagdalván, a méz kiomlott a 
földre, a részeg ember eltántorodik a mézben s egészlen belé 
keveredik, onnan kijövén, a mint a tonnákból a puskapor kiom- 
lott, abban is eltántorodik s belé keveredik, és a mint a derék- 
aljokot egyben hasogatták vala s sok tollu hevervén a földön, 
abban is bele dől, s a mézre rá ragad a sok tollu. Ilyen irtóztató 
módon a grádicson le akarván jőni hogy lovához menjen, az 
udvaron levő székelyek meglátván s nem tudván mi szerzet, 
elijesztik egymást: «Ihol jő – ugymond – a Bánffi Dénes 
ördöge,» és már futni kezdettek vala, ha a részeg ember meg 
ne szólitsa őket, segitségre hiván, hogy tisztitsák ki a sok tollu- 
ból, mézből s puskaporból. 


Teleki Mihály, hogy inkáb semmi gyanóság ne legyen a 
fejedelemaszony előtt ellene, mintha ő dolga volna a Bánffi 
Dénes ellen való liga, a fejedelemtől kikéreczett vala Kővárban, 
mig ezek a dolgok megesének; mindazáltal Csák Lászlót meg- 
tanitotta vala mit cselekedjék: Hogy ha Bánffit elfoghatják, 
mindjárt öljék meg, ha penig elszalad, a feleségét vigyék Bethlen- 
ben, Béldi Pál várában. Azt pedig azért cselekedte, hogy inkáb 
az emberekkel jövendőben is elhitesse hogy Béldi Pál factiojából 
estenek mind azok a dolgok; különben is általlátta Teleki, ha 
fiscalis várakban viszik, a fejedelemaszony által onnan könnyen 
kiszabadulhat. 


Bánffi Dénes elszaladván, akkor veszi eszében magát, hogy 
ebül van dolga. Kolosvárra bemenvén, a praesidiumot mind 
convocáltatja, sőt a somlyai katonáknak is megparancsolja 
hogy bejöjjenek, a vármegyékre is mindenüvé parancsol hogy 
felüljenek. A minthogy csakhamar nagy had gyülekezék melléje, 
a kik is jovalják vala hogy menjenek rá az ő jószágiban quárté- 
lyozó székelységre, kiket is könnyen felverhet, azután a maga 
dolgait jobban megcsinálhatja. Ő magában sokat tanácskozván, 
nem tudá magát determinálni, mert a vitézlő rendek tanácsát 
sem jovalja vala, gondolván, hogy az egész székelység a fejedelem 
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és ország hivségében levén, azok ellen a fizetett haddal magát 
meg nem oltalmazhatja, és ha fegyvert fog az ország ellen s 
succumbál, ugyan valóban rebellisnek pronunciáltatik és con- 
demnáltatik. A törökhöz sem bizhatik vala, mert mind a Portán 
ellene nagy nehézség vala, mind a budai fővezér és legközelébb a 
váradi basa halálos ellensége vala, a ki nemhogy felvenné causá- 
ját, sőt inkább veszedelmét is munkálódná. Legjobb lesz vala, 
ha kevesed magával Magyarországra kimegyen vala, és ott 
megvonván egy ideig magát, onnan jártatja vala dolgát, mert 
úgy könnyebben véghez vihette volna, sőt a német császár is 
kétség kivül patrocinált volna nekie. De ő nyavalyás, bizván 
mind ahoz, hogy semmi halálra méltó dolgot nem cselekedett, 
és ha mi fogyatkozások volnának benne, azokért már meg- 
fizetett feleségének rabságával s annyi jovainak elpraedáltatá- 
sával, remélvén hogy a fejedelemaszony is, könnyen birván a 
fejedelemmel, gratiát szerez nekie, sőt az ország is megelégedvén 
ilyen rajta történt szerencsétlenségével, tovább nem continuálná 
ellene való nehézségét: a maga megmaradására való utat el- 
veszté, és szabad akarata szerént, gonoszakaróinak magát kezé- 
ben ejté s elveszté. 


Kolosváratt létében az akkori unitárius püspököt, Koncz 
Boldizsárt hivatá, kérdvén tanácsot tőle, mit kellene cselekedni, 
holott neki nyilvánvaló igazsága vagyon, és ártatlan levén, nem 
tarthat a törvénytől. A püspök rövideden azt feleié: «Nagyságos 
uram, én elhiszem hogy Nagyságodnak igazsága vagyon, mind- 
azáltal mostani időben minden dolog megeshetik.» Mivel annak- 
előtte való időkben, az unitarium templom keritése mellett 
épitett áruló boltokat a város el akarná venni az ecclésiától, és 
a püspök Bánffi Déneshez mint kolosvári kapitányhoz, fel- 
menne s panaszlaná, hogy nyilvánvaló igazságok ellen akarná 
a város elvenni: azt felelte vala Bánffi Dénes: «Édes püspök 
uram, én elhiszem hogy kegyelmeteknek igazsága van a boltok- 
hoz, de mostani időben minden meglehet.» Minden ember azért 
magára vigyázzon, és boldog állapotában úgy cselekedjék más 
megszorult emberrel, hogy ő neki is boldogtalanságában hasonló 
kölcsönnel ne fizessenek. 


Megértvén a fejedelem a tanácscsal együtt Bánffi Dénes 
elszaladását és a végbeli hadaknak mellette való ülését, igen 
megütközének rajta. Azért mindenfelé az ország Rendeinek 
kemény parancsolatot külde ki a fejedelem, hogy oly készülettel 
legyenek, mihelyt második parancsolat érkezik, a fejedelem 
mellett felüljenek; a végbeli hadaknak is commissio mene a 
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fejedelem és tanács neve alatt, hogy mindjárt letegyék magokot 
és Bánffi Dénes mellől elálljanak, különben notában incurrálnak; 
Bánffi Dénesnek pedig megizenék, hogy ha magát megadja, 
törvény nélkül bántódása nem lenne, hanem országgyülésében 
dolga eligazodnék. A végbeli hadak, kik addig ugy gondolkodnak 
vala, hogy csak Béldi Pál magától költötte volna fel a székely- 
séget Bánffi ellen, megértvén a fejedelem és a tanács akaratát, 
eloszlának Bánffi Dénes mellől, Bánffi Dénes pedig árestáltatván, 
a felesége mellé Bethlenben viteték. 


Megsajditotta vala Béldi Pál, hogy Bánffi Dénest Bethlen- 
ben akarnák az urak küldeni, és mivel azt is felette nehezteli 
vala, hogy a feleségét oda vitték, mivel abból a kik a dolgot 
nem tudták, ugy gondolkodhattak, mintha egészen egyedül 
Béldi Pál volna oka a Bánffi Dénes rabságának: előre meg- 
parancsolta Bethlenben levő kapitányának, be ne engedje oda 
vitetni Bánffi Dénest, mert bizony elütteti a fejét érette. De a 
fejedelem az ellen commissiot küldvén s keményen parancsolván, 
nem lön mit tenni a kapitánynak, be kelle bocsátani. 


Bánffi Dénes már rab levén, a fejedelem országgyülését 
hirdete Fejérvárra, és a Statusok előtt proponáltaték Bánffi 
Dénes dolga. És noha mind maga a szegény rab ur sok instantiái- 
val azon könyörgött, mind magának Béldi Pálnak a volt egyene- 
sen a voxa, hogy mivel már kéznél vagyon Bánffi, a hadak 
szálljanak le, és a jó rend szerént evocáltatván a gyülésre, jó 
custodia alatt hozattassék az ország eleiben, s a director agál- 
ván ellene, lássák meg mivel mentheti magát, s annakutána 
ugy tegyenek törvényt reája: de Teleki Mihály s a kik többen 
vele egy factioban valának, a fejedelmet elvevék róla, megijjeszt- 
vén, ha vagy az uton mikor a gyülésre hozzák, vagy másképen 
el talál szabadulni, az utolsó tévelygés nagyobb lenne az elsőnél. 
Másoknak is mint Horváth Kozmának, és vele együtt több 
erdélyi törvénytudó igaz hazafiaknak, a teczék vala, hogy 
jelen legyen Bánffi Dénes mikor perlik: – de praevaleála a 
Teleki factioja, és harminczkét punctumokot irának, melyekkel 
vádoltaték, s az itélőmester Sárpataki Márton által extra- 
dataltatván, azt küldék postán Bethlenben hogy replicáljon 
azokra. Melyekre noha alkalmasint resolvála, de visszahozván 
a punctumokot a resolutioval együtt, vox szerént megnótáz- 
taték. A vádak többire affélékből állottak a melyeket feljebb 
megirtam: hogy nagy fastussal viselte magát, privatus emberhez 
nem illendő splendorral járt, a fejedelmet országot nem becsülte, 
sőt szidta, mocskolta, a nemesembereken sok potentiákot 
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cselekedett. Ezekben ugyan volt is vétke szegénynek, de 
fejedelemségkeresést nem bizonyithatván reája, nem is tették 
a punctumok közében. 


Már csak a vala héja, hogy a fejedelem confirmálja Bánffi 
Dénes ellen való sententiáját a Statusoknak; de tartván attól, 
hogy a fejedelemaszony az urát elveri róla, ujobb practicához 
nyula Teleki a mellette valókkal, és a fejedelemaszonyra annyira 
felingerlék a fejedelmet, hogy egynéhány napokig még a házá- 
ban sem mert a fejedelemnek menni a felesége. Azalatt a feje- 
delemmel subscribáltatván a sententiát, Csáki Lászlót expediálák 
Bethlenben, hogy Bánffinak fejét elüttesse. Ki is felette postán 
mindenütt éjjel nappal ügetést nyargalást sietvén, és nemes- 
emberek, papok lovait is postára elvevén, Bethlenben érkezik 
későn éczaka. S bebocsáttatván a várban, a kapukot felvonatá, 
s erős strázsát rendelvén, megparancsolá, senkit híre nélkül be 
ne bocsássanak, és mindjárt Pataki Istvánt a kolosvári refor- 
matus professort, a ki Bánffi Dénes mellett vala, beküldé, hogy 
a rab urat felköltse s imádkoztassa, mert mindjárt meg kell 
halni; s mivel hóhér nem vala, egy hitván vak czigányt hivata 
elé, s azt megrészegitvén, s megajándékozván, rávevé hogy 
elüsse a fejét az urnak. 


Pataki István bemenvén a házban csendesen, fel akará 
költeni az urat, hogy a felesége, ki mellette fekszik vala, eszében 
ne vegye; de azalatt amaz is felébredvén, deákul mondja neki: 
«Nagyságos uram, keljen fel Nagyságod, s készüljön a halálhoz, 
mert eljött Csáki László a sententiával, s meg kell halni Nagysá- 
godnak.» A felesége gyanakodván, hogy deákul beszélnének, 
valami rosz hir érkezett volna, tudakozni kezdé, és noha sokáig 
tagadák mind ketten, de utoljára csak ki kelle mondani, 
mert rövid vala az idő. Az aszony, minthogy azelőtt gyenge 
félelmes aszony vala, hallván a dolgot, elájul, és a más ház- 
ban beviszik, az ur pedig buzgóságoson imádkozván, mikor 
megparancsolnák hogy csak jőne ki, egy hálómentét vetvén csak 
nyakában, ingben, lábravalóban s papucsban kijöve a pitvarban; 
ott egy szőnyeget terítettek vala le, melyet háromszor is meg- 
kerülvén, nem akar vala letérdepelni, de Csáki László megriogatá: 
«Uram, ennek meg kell lenni,» Pataki István pedig túl biztatván 
és vigasztalván, nagy nehezen letérdepelék. A czigány, kinek 
azelőtt aféle actiója nem volt, elijedvén olyan nagy uri embertől, 
reszketvén a keze, nem tudá elütni a fejét, hanem mikor két 
háromszori vágás után a földre ledőlt volna is a szegény ur, ott 
is marczongolta. Mondják azt is, hogy Csáki László kiköszörül- 
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tette volna a kardnak élét, hogy kinosabban haljon meg az ur, 
de a nem bizonyos. 


A fejedelemaszony megértvén hogy a fejedelem subscribálta 
volna a sententiát, és már Csáki László készülne hogy elvinné, 
nem gondolván semmit urának haragával, bemegyen a fejedelem 
házában, s térdre esvén nagy busultában azt mondja: «Átkozott 
ember, ne ontasd ki az ártatlan vért!» A fejedelem, mivel levis 
ember volt és hirtelen megharagutt s akkor megölte volna 
az embert haragában, de mindjárt elmult haraga s szépen 
szólott, látván a fejedelemaszony dolgát, megszánja s mondja 
neki: «ahol gratiát adok az egyezer bátyádnak, küldd el hamar 
utána.» A fejedelemaszony csakhamar megiratván a gratiát, egy 
étekfogónak nagy ajándékokot igérvén, és a fejedelem lovász- 
paripái közül négyet adván oda utjának continuálására, elküldé 
Bethlenben. A ki is ugy ment, hogy két ló megdöglött az erős 
utazásban. El is érkezett vala, hogy épen akkor vitték volt ki 
az urat a fővételre, de mivel éczaka levén, a kapun be nem mehe- 
tett, a mig Csáki Lászlóhoz felmentek s megmondották mi dolog, 
addig megholt vala a szegény Bánffi Dénes. Küldött vala egy 
végbársonyt is a fejedelemaszony, ha azalatt megölnék mig az 
étekfogó elérkeznék, abban takarnák a testét, abban is takarák, 
és ugyanott a bethleni templomban, alacson módon eltemeték 
s sok esztendeig a temetésénél való föld szinén buzgott fel a vére. 


Igy lön vége Bánffi Dénesnek Teleki Mihály factioja miatt, 
a ki noha sok excessusokot cselekedett, a melyekért méltó lett 
volna ugyan megrántani a zabolát szájában, s egy kevésség 
leültetni s megismertetni magával magát, melyet is egy ország 
könnyen véghez vihet vala; de megöletni, még penig hóhér 
keze által, kereszténység ellen való dolog lön. És az ő halálával 
felfordula az erdélyi szép békeség, s minden rosz dolog követ- 
kezék, s valakik az ő halálában részesek valának, egymás után 
mind szerencsétlenül járának, sőt a mennyi gonoszakarója s 
irigye vala életében, annyi szánója s keserülője lön holta után, 
s az egész ország nagy kárával tapasztalá meg annak az ember- 
nek veszedelmét. 


A mely jovait a székelyek el nem praedálták vala, Foga- 
rasban hozák a fejedelem tárházában, és mivel az atyám vala 
fogarasi kapitány, megparancsolá a fejedelem, a komornyikkal 
együtt bemenjen a tárházban, mikor a Bánffi Dénes pénzét 
beteszik. A pénz volt mintegy nyolcvan ezer forint, melyet is 
azután a feleségének visszaadtanak, minekutána az ura halála 
után elbocsátották volna, circumscribálván articulariter a fiát 
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Bánffi Györgyöt, ki annakutána erdélyi gubernator lön, de 
akkor kicsiny gyermek vala, az ország, hogy mi formában 
educáltassék. 


Béldi Pál esete 


1675. Bánffi Dénes halála után Teleki Mihály kezére vette 
vala a gyeplőt, de mégis nem folynak vala minden dolgai ugy a 
mint kivánja vala, mert Béldi Pál nagy okos ur levén, nem 
engedi vala meg; Teleki Mihály azért minden practicáját arra 
kezdé forditani, hogy Béldi Pált is eltehesse láb alól. Alattomban 
azért azt kezdé vizsgálni, kik volnának gonoszakarói. Eszében 
veszi, hogy a Bethlen urak közül Bethlen Gergely, Bethlen 
Farkas és Elek neheztelnének Béldi Pálra a bethleni jószágért, 
mely iránt processust is inditottak vala Béldi Pál ellen, de semmi 
igaz jusok nem levén hozzája, belé sülének; Mikes Kelemen 
pedig, a ki szivvel lélekkel keresé vala magának a promotiot, s 
kivált a székely natio között becsületet akar vala szerzeni, de 
Béldi Pál miatt nem férhete hozzája. Ezekkel azért egybeköté 
magát, s azon tanácskoznak, miképen ejthessék meg Béldi 
Pált. Ugy reménlik vala a Bethlen urak, hogy a bethleni jószágot 
elkaphatják; Mikes Kelemen pedig a Béldi Pál romlásából 
magának uraságot kaphat. Ugy is lön. 


Mikor már Teleki Mihály Béldi Pál ellen is megcsinálta 
vala némely uraknak elmejét, mesterségesen rá vevé azokot, 
hogy a fejedelem előtt deferálnák; mert ha ő hozza elé a feje- 
delemnek, csak azt gondolná a fejedelem, hogy ránkorból 
cselekeszi s nem lesz olyan foganatos a vád; de csak ők kezdjék 
el, annakutána ő is minden tehetségével toldani fogja. Bethlen 
Miklós még akkor ifju ember vala ugyan, élvén az atyja, az 
öreg Bethlen János, de már is nagy tekintetben vala az egész 
ország előtt az ő nagy tudományaért s eszeért és sok országok- 
ban való járásaért s experientiájaért; kinek is nagy elméjét 
Teleki Mihály látván, s megértvén azt is, hogy mind Bethlen 
János, mind a fia Bethlen Miklós Béldi Pálnak kedves emberei 
volnának, és gyakorta az országgyülésében, kivált mikor a 
magyarországi causa előfordulna, melyet Teleki Mihály igye- 
kezék vala promoveálni, Bethlen János és Bethlen Miklós bölcs 
discursusokkal s voxokkal az egész ország elmejét a magok 
teczésére hajtanák; járulván az is hozzája, hogy a több Bethlen 
urak is, noha egy familiából valók volnának, Bethlen Miklóst 
gyűlölnék, melyre maga is szolgáltata alkalmatosságot, mert a 
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maga nagy elmejét kelleténél inkáb becsülvén s másokkal is 
becsültetni akarván, a több Bethlen fiakot, kiknek esze nem 
érkezik vala a Bethlen Miklós elmejéhez, contemnálja vala; 
azért elvégezék, hogy Bethlen Miklóst is Béldi Pállal együtt 
megejtsék. 


Nem vala sem Béldi Pálnak, sem Bethlen Miklósnak annyi 
vétke is akkor, mint a mai született gyermeknek, azt maga is 
tudta jól Teleki Mihály és a több társai; hanem a volt politiá- 
jok benne, hogy a fejedelem előtt vádolják el, és megfogatván, 
annakutána a minemü conditiokkal ők szeretik, ugy bocsássák 
el. A conditiokot ha megtartja Béldi Pál, csak egy váz leszen 
mind az országban, mind a fejedelem udvarában, és igy Teleki 
Mihály a mit akar, azt viheti véghez a fejedelemaszony által 
a fejedelemnél; ha penig a conditiok ellen valamit cselekeszik 
Béldi Pál, ugy osztán nyilván az ország előtt vádolhatják s meg 
is notáztathatják; különben is tudván azt, hogy Béldi Pál azt 
a rajta esett méltatlanságot semmiképen el nem szenvedi, 
hanem boszut igyekezik érette állani, s akkor jó alkalmatos- 
ságok leszen, végső veremben ejteni. Ez a gonosz istentelen 
ördögi practica, melynél Erdélyben soha nagyobb nem volt, 
szerencsésen succedála, mert Isten a mi bűneinkért már köze- 
líti vala azt a veszedelmet, melyben ma nyögünk, s azért engedé 
meg, hogy az igaz hazafiai, a kik eszekkel tanácsokkal a szegény 
hazát tudják vala gubernálni és a jövendő nyomorúságot 
praevideálván, attól Isten után megoltalmazni, elessenek a 
szegény haza mellől, a Teleki Mihály factioja penig lábra kapjon, 
mely miatt fejedelem, ország, szabadcság, törvény, békeség, 
egy szóval minden jó kivesze Erdélyből, s minden kigondolható 
inség, háborúság következek helyében; s a mi legkeservesebb, 
azok az igazi hazafiai e mai napig is árulók neve alatt feküsznek 
koporsójokban, s a posteritások is oda vagyon majd többire; 
a kik penig ezt a hazát elveszték s sülyesztek, azok boldogulának, 
uralkodának sok esztendőkig. 


Béldi Pál semmit az ellene való factioban nem tudván, a 
Bethlen urak, Mikes Kelemennel együtt a fejedelemhez bemen- 
nek, és a nagy hűségnek álorczáját viselvén a magok istentelen 
practicájok előtt, a fejedelemnek mondják, hogy ők, ő Nagy- 
ságához és az országhoz való szoros kötelességektől viseltetvén, 
ő Nagyságának tudtára adják, hogy Béldi Pál csak azért 
igyekezte Bánffi Dénest elveszteni, mert miatta nem férhetett 
az fejedelemséghez; most penig Bethlen Miklóssal conspirálván, 
és az egész székely natiot magok mellé vonván, azon practicálód- 
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nak, hogy a fejedelemségben Béldi Pál collocáltassék; mely 
dolog végett alattomban a Portát régen jártatja Béldi Pál, és 
sok pénzt igérvén a vezéreknek, már azoknak elméjeket is meg- 
csinálta, s rövid nap pártot üt Nagyságod ellen. Ebben penig 
semmi kétség nincsen, mert mi rábizonyitjuk, csak Nagyságod 
ne késsék a dologgal, hanem hivassa udvarhoz őket s fogassa 
meg, annakutána könnyü leszen a Portán őket disgratiában 
hozni. 


Akármily dolgot is könnyebben a fejedelem elmejére nem 
adhattak, mintha valakit fejedelemkereséssel vádoltak. Teleki 
Mihály is megértvén a fejedelem gyanóságát Béldi Pál ellen, 
jobban megzavará az elmejét; ugy Naláczi István és Székely 
László is semmit el nem mulatának; a fejedelemaszony penig 
megmondhatatlan gyülölséggel vala Béldi Pál ellen, mert Teleki 
Mihály sok esküvésével elaltatta vala, hogy nem ő volt oka a 
Bánffi Dénes halálának, hanem egészlen csak Béldi Pál; sőt 
azonkivül is Béldi Pálnéra nagy nehézsége vala, mert kevély 
pompás aszony levén, ritkán udvarolja vala a fejedelem- 
aszonyt, mikor néha-néha udvarhoz megyen vala is, mentől 
czifrább köntösei valának, azokban öltözik vala, s kevélyen 
ugy mutogatja vala magát, melyért a több uriaszonyok is 
irigykednek vala reája; sőt a fejedelemaszony, mivel egésség- 
telen száraz aszony vala, nem is gyönyörködék soha a pompás 
öltözetekben; ha magánál szebb uriaszonyt látott, mindjárt 
a fejedelmet kezdette tőle félteni, a melyért gyakran ugy meg 
is verte a fejedelem, ha mások ki nem vették volna kezéből, 
talán meg is ölte volna. Mind ezek a conjuncturák segiték a 
Béldi Pál romlását; sőt hogy Wesselényi Pálnak adta vala leá- 
nyát, és Bodolán fejedelmi lakodalmot szerzett vala, annál 
inkább irigységben esék mind a fejedelemnél, mind a Bethlen 
uraknál. 


Fogarasban convocáltatván azért a fejedelem az országgyü- 
lését, és mind Béldi Pált mind Bethlen Miklóst arestálják, és 
a mig a fejedelem onnan elmene, Bethlen Miklóst az atyám 
szállására hozták, s tiz gyalog németje a fejedelemnek éjjel- 
nappal ott strázsálta. A fejedelem elmenetele után Bethlen 
Miklóst is alá vivék a számtartóház mellett való házacskában; 
Béldi Pált penig alatt csak közel a komornyik-házban tevék 
rabságra. Ezekre már én is jól emlékezem, jut is eszemben, 
mivel az atyám szállásának ablakáról épen a hol Béldi volt 
fogva, oda láthatni, minden estve nagy felszóval könyörgött 
Béldi Pál, és azt a zsoltárt: «Kegyelmezz meg, uram, nekem, 







 32


mert az ember igen kerget engem» etc. nótával elmondotta; 
sőt őszszel szőllőt s baraczkot hozván Béldi Pál számára, nekünk 
is küldött benne, s én a hugommal, Borberekinéval az ablakon 
ettük; s meg is téptem vala a hugomat, mert igen mohon eszi 
vala a szőllőt s nekem keveset hagyott; a szegény ur, meglátván 
a maga ablakáról, ujobban külde egynehány gerezd szőllőt, s 
megizené, hogy ne veszekedjünk, mert többször nem küld 
szőllőt. 


Mikor a fejedelemaszony kiindulna Fogarasból, hivatá az 
atyámot, s monda: «Nézze meg kegyelmed jól ezt a gyűrűt; 
akármennyi commissioja jöjjön kegyelmedre uramnak ő kegyel- 
mének, de valamig ezen a gyűrün levő czimert nem látja meg a 
levélre nyomtatva kegyelmed, a rab urakot meg ne ölesse; 
mert tudom én uram ő kghne természetét, – vagy ittas korában 
vagy másképen ráveszik az urak. De kegyelmed különben ne 
cselekedjék, a mint én parancsolom; különben is ez a vár 
enyém s kegyelmed nem annyira uram ő kglme tisztje, mint 
enyém.» A fejedelemasszony elmenvén, Teleki Mihály a Bethlen 
urakkal együtt szüntelen ingerli vala a fejedelmet, hogy exequál- 
tassa a rabokot, mert ha életben hallja a török Porta őket, 
inkább manuteneálja, de ha megérti halálokot, leteszi elmejét 
irántok. Soha a fejedelmet rá nem veheték, hanem egykor 
keményen megittasodván, addig sürgelődének körüle, annuál 
kivánságoknak. És mindjárt három commissiót iratának a 
fejedelem neve alatt: egyet az atyámnak mint kapitánynak, 
hogy mindjárt exequáltassa a rab urakot; mást a porkolábnak, 
Boér Zsigmondnak, ha az atyám nem akarja exequáltatni, a 
porkoláb mind az urakot ölesse meg mind az atyámot; harma- 
dikot a várbeli praesidiumnak, ha a porkoláb sem akarná, a 
praesidium mind az atyámot mind a porkolábot mind az urakot 
ölesse meg. És megpecsételvén a commissiokot, már el akarják 
vala küldeni; de a fejedelemaszony a Bánffi Dénes casusán 
tanulván, szüntelen vigyáztat vala a fejedelemre, hites inasa 
levén mindenkor a fejedelem körül, a ki is a fejedelemaszony- 
nak megmondja a dolgot. A fejedelemaszony mindjárt fel- 
keresteti a kitől a commissiokot el akarják vala küldeni, és elvé- 
tetvén tőle, más nap mikor a fejedelem megjózanodott volna, 
bemenvén hozzá, nagy haraggal monda neki: «Mit vétettek az én 
tiszteim kegyelmednek, hogy kegyelmed ártatlanul meg akarja 
öletni?» A fejedelemnek nem jutván eszében a dolog, megmutatja 
a commissiokot a fejedelemaszony, és a fejedelem elbámulván 
rajta, monda: «Az Isten áldjon meg, édes feleségem, hogy nem 
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engedted a connnissiokot elvinni, másszor is azt cselekedd; 
én bizony nem tudom ittas koromban mit cselekedtem, ezek az 
urak vettenek rája.» 


1677. Eszében kezdé azalatt a fejedelem venni, hogy hamisan 
vádolták volna be a rab urakot; mert noha sokszor kivánta 
tőlök, hogy már a mivel vádolták bizonyitanák meg ellenek, 
hogy ország előtt láttatna törvényt reájok; s amazok eléggé is 
keresének minden felé, mind igérettel, ajándékkal, hamis tanu- 
kat, de semmi meritális dolgot nem találának. Azalatt a Haller 
urak és mások, kik részesek nem valának a Béldi megfogatásá- 
ban, a fejedelmet kérni kezdék, ne sanyargassa ártatlanul, 
hanem bocsáttassa el őket. A minthogy a fejedelem rá is hajla, 
de tartván attól Teleki s a több vádolók, ha simpliciter elbocsát- 
ják őket, ha különben boszut nem állanak is rajtok, de törvény 
szerént prosequálják; nagy büntetése van penig a magyar tör- 
vény szerént a ki valakit árultatással vádol s rá nem bizonyítja, 
mert talion convincáltatik; azért a fejedelmet elaltaták, hogy 
kösse meg jól a végét a rab urak szabadulásának, s vétesse 
erős kezesség alá őket, sőt erős reversalist vétessen tőlök, hogy 
sem magok sem más által boszut nem állanak, fogságokról meg 
nem emlékeznek, sem törvénynyel azért senkit nem háborgatnak, 
hanem in perpetuam amnestiam menjen minden eddig ellenek 
való cselekedet. A fejedelmet könnyű volt minden rosz dologra 
rávenni; azért minekutána esztendeig s egy nehány hétig 
a nagy ártatlan urak raboskodtanak volna Fogarasban, vissza- 
jövén a fejedelem, a reversalist concipiáltatja a feljebb megírt 
conditiok szerént, s beküldi a rab uraknak, hogy ha azt sub- 
scribálják és a mellett hatvan ezer forintokig kezeseket állítanak, 
elbocsátatja őket. A rab urak időt kérvén magoknak, midőn a 
reversalist elolvasnák, noha magok ártatlansága már napfényre 
jött vala, és nem olyan megköttetett szabadulást, hanem inkáb 
méltatlan szenvedésekért Isten s világ törvénye szerént méltó 
satisfactiot érdemlének vala, mindazáltal a szükségtől s szaba- 
dulásoknak szerelmétől kénszeritetvén, készek lőnek több min- 
den conditiokra rámenni, csak azon supplicálának a fejedelem- 
nek: engedje meg ő Nagysága, hogy kiszabadulván, azokot, 
kik őket hamisan elvádolták, törvény szerént hadd prosequál- 
hassák, nehogy ennekutáua is, vagy őket ujobban, vagy más 
igaz hazafiait, hasonló gonosz practicával gyalázatban s nyomo- 
ruságban keverjenek. Méltó s igaz vala szegényeknek kivánságok, 
de soha Teleki Mihály és a Bethlen urak s Mikes Kelemen miatt 
a fejedelmet reá nem veheték, sőt a fejedelmet ujobb haragra 
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inditák ellenek, a ki megizené, ha nem kell a szabadság, elküldi 
a kővári tömlöczben őket, s mint Zólyomi Dávidot, ott egyék 
meg a tetvek őket a mig meghalnak. És noha a Haller urak s 
más igaz hazafiai is eleget instálának mellettek, remonstrálván 
a fejedelemnek, hogy ő Nagysága conditioja ellen való dolog 
volna a rab urakot igazságokban megfojtani, holott a jus 
ligatum az Approbata Constitutioban örök átok alatt meg- 
tiltatott Erdélyben, és még a pogány országokban sem gyakorol- 
tatik, annál inkáb keresztény fejedelem, keresztény directio 
alatt hallatlan s irtóztató dolog volna, sőt a nagy Istennek 
nyilván való büntetése szállana azért mind a fejedelemre s mind 
az országra, és senki is a hazafiai közül bátorságos statusban 
az ilyen hamis vádak miatt (ha azoknak továbbra is ilyen tágas 
kapu nyittatik) nem élhet, s ő Nagyságának szüntelen való 
busulási következnek miatta. De semmit azok a ratiok nem 
használának Teleki Mihály practicája ellen, mert Isten el akar 
vala büneinkért országostól veszteni, s ugy készitteték ut vesze- 
delmünkre. Látván a szegény rab urak, különben meg nem 
szabadulhatnak, nagy keserüséggel s sirással subscribálák a 
reversalist, s kezeseket állitanak, az atyám is hatszáz forintig 
levén kezes Béldi Pálért, kit annakutána meg is rántanak rajta, 
s igy szabadulának osztán nehezen meg. 


1678. Minekutána penig Béldi Pál hallatlan reversalis alatt 
kiszabadult volna a rabságból, akkor kezdé eszében venni Teleki 
Mihálynak istentelen practicáit, és eszében juta feleségének igaz 
jövendőlése, melynek egy része már a fején is tölt vala. És noha 
mint jámbor keresztény ember a magán esett boldogtalanságát 
könnyen elszenvedné, de mint igaz hazáját szerető ember, látván, 
hogy már egyedül Teleki Mihályra került a directio, és a fejedel- 
met ott hordozza a hol akar, s a magyarországi dolgokot már 
aperte tueálja, s az országot is bele akarná egészlen elegyiteni: böl- 
csen praevideálván mind az országra mind a fejedelemre minemü 
rettenetes romlás következzék, nem gondola maga veszedelmé- 
vel is, hanem inkább akará magát s egész házát kockára kitenni, 
mint hazáját szemlátomást elveszni megengedné. Azért a kiket 
igaz hazafiainak ismer vala lenni, alattomban azokkal kezde 
consultálódni, miképen kellene annak a nagy gonosznak eleit 
venni, és a szegény hazát Teleki Mihály tyrannusságától fel- 
szabaditani. Valának a kik vele együtt a közönséges jóban 
egyetértenek vala, ezek: gróff Csáki László, ki sógora is vala, 
Haller János, Kapi György, Dániel István, Lázár István, Kál- 
noki Sámuel, Bethlen János, Apor István és Lázár, Belényi 
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Zsigmond, Damokos Tamás, Kálnoki Bálint, Paskó Christóf és 
többen sokan, mind fő rendek, s mind kivált a székelységen 
való nemesség. Többire mindnyájoknak a teczék vala, hogy 
valamig Apaffi Mihály erdélyi fejedelem leszen, addig soha az 
országnak csendes nyugodalma nem lehet, mert levis és változó 
ember, s a mellette való udvari szolgák minden rosz dologra 
ráveszik s a hazafiait szüntelen bűzben keverhetik, és akármint 
remonstrálnák is azt előtte, hogy Teleki Mihály s mások egyne- 
hányan a fejedelem mellett, mint: Naláczi István, Székely 
László, Mikes Kelemen, nem jovát, hanem veszedelmét kivánják 
mind a fejedelemnek s mind a hazának, azért amoveálná maga 
mellől: de már annyira praeoccupáltatott a fejedelem elméje 
azoktól, hogy soha azt a fejedelemmel ellenek semmi ratioval el 
nem hitethetik; de ha a fejedelemmel elhitetnék is, a fejedelem- 
aszony, kemény nyakas aszony, levén Teleki Mihálynak oly 
közel való atyafia, lehetetlen volna a fejedelemaszonyt Teleki 
mellől elvonni, a kit minden uton módon kész oltalmazni, tudván 
hogy már Bánffi Dénes halála után nincs senki, a kihez ugy 
bizhatnék mint Telekihez, maga is a fejedelemasszony magyar- 
országi levén, Teleki is, az erdélyi hazafiainak ezernek sem 
hiszen annyit mint neki; és ha Teleki Mihály ellen insurgálnak, 
amaz mindjárt a fejedelemaszony mellé csapja magát, s onnan 
szép szóval ki nem vehetik; ha penig erővel s fegyverrel nyulnak 
a dologhoz, mindjárt Teleki a fejedelemmel elhiteti, hogy magát 
a fejedelmet akarjuk kikergetni az országból, s egy lesz bűze 
dolgunknak, mert rebelliot fognak ránk s veszedelemben ejtenek. 
Jobb azért és tanácsosabb, ha már ennyiben van a dolog, ugyan 
valójában kitennünk magunkért, és aperte a fejedelem ellen 
insurgálni, a ki majd minden conditioit violálta, melyeket az 
országnak megeskütt volt, és igy mi is nem tartozunk tovább 
olyan embernek hivséggel s engedelmességgel, a ki a mi hazánk 
törvényeit felforgatta, nemesi szabadságunkat megrontotta, s 
az egész országot el akarja veszteni, nem elégedvén meg az 
erdélyi szép fejedelemséggel, a melyre soha méltó nem volt, 
nincs is capacitása hozzája, hanem a magyarországi király- 
sággal álmodozik; s az a rosz hitván oláh faj is, Teleki, a ki két 
lóval jött vala be Erdélyben, s ennyi sok uri igaz hazafiainak 
eleiben ült, s olyan uraságot kapa, melyről álmodni sem mert 
volna, magyarországi palatinusságra áhitozik. A mi tanácsunk 
azért az: hogy kegyelmed, Béldi Pál uram, kinek kezében van 
a székely fegyver, fogjon hozzá Isten segitségéből a dologhoz, 
és velünk együtt szabaditsa fel ezt a nyomorult hazát ebből a 
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nagy igából; annakutána szabad választás szerint tegyünk 
olyan fejedelmet az országnak, a ki tudjon igazgatni bennünket, 
ne mások igazgassák őtet. Erre penig jó alkalmatosságunk 
vagyon a török Porta előtt is véghez vinni, mert ha aperiáljuk 
előtte hogy mit akar a fejedelem Teleki Mihálylyal együtt, és 
mit vadásszon a magyarokkal együtt, kiről már egynehányszor 
megintetett a Portától: minden bizonnyal a Porta felád rajta, 
és a mi dolgunkot manuteneálja. Végezetre, mivel életünk s 
halálunk forog a dologban, ne kiméljük a pénzt, holott a török 
Porta előtt többet használ a pénz mint az igazság, bőrt bőrért 
adjunk, életünk megmaradásaért azt a mink vagyon ne saj- 
náljuk.» 


Béldi Pálnak nem teczék a tanács, azt vetvén okul, hogy 
a fejedelem Isten csodálatos gondviseléséből promoveáltatván 
a fejedelemségre, kinek is hittel kötelesek, perjurium nélkül 
nem lehetne ellene insurgálni; mert noha a conditioit sok- 
képen violáltatták vele Teleki s más mellette valók, azt a 
fejedelem nem ex malitia, hanem ex levitate cselekedte, és nem 
annyira a fejedelem, mint azok vétkesek, kik arra ingerlették. 
És ha a fejedelem változtatását kezdik sollicitálni a Portán, ott 
levén Zólyomi Miklós, bolondcságból annyi pénzt talál igérni 
a fejedelemségért, a török nem vigyázván arra capax-e nem-e, 
azt obtrudálja, s mi haszna lenne ugy is az országnak? Hogy 
penig senki ugy ne gondolkodjék, hogy ő neki az erdélyi feje- 
delemség kellene, az Isten, a ki minden titkoknak látója, a 
mennél nagyobb büntetést talál, azt szállitsa az ő fejére, ha arra 
intendál, és készebb volna meghalni, mint a fejedelemnek adott 
hitét violálni, hanem hazája szabadcsága mellett valamit el- 
követhet, azért sem életét, sem jovait nem kimélli. Neki a teczik: 
hogy a fejedelemhez küldjenek be, s kéressék kézben Telekit, 
s a több oldal tanácsokat, kik a fejedelmet minden tilalmas 
dolgokra rá veszik és az ország békességét felháborítják; ha 
kézben nem adja őket, fegyverrel is kivegyük, és ország 
előtt törvény szerént megbüntetvén, a fejedelem mellé állitsunk 
igaz hazafiaiból álló tanácsot, kik a fejedelmet a haza törvénye 
szerént igazgatni igyekezzenek.» 


Sok tanácskozás után azt concludálák, mivel a tájban 
Nagy-Sinkre hirdettetett vala országgyülése, hogy Béldi Pál a 
székely hadakot felvevén, fegyveresen menjenek a gyülésre, és 
a fejedelmi személynek s statusnak minden sérelme nélkül, Teleki 
Mihályt társaival együtt, ha szépen nem lehet különben is, 
kézhez vegyék de ne bántsák, hanem ugyanott az országgyülésén, 
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törvény szerént prosequálják őket, és a fejedelem mellett való 
tanácsot az ország hasznára reformálják. – Már a székely hadak 
mind Háromszéken, Csikban, Udvarhelyszéken felültenek vala 
Béldi Pál parancsolatára, ő levén generálisok, de nem tudják 
vala mindnyájan, mire való ez az insurrectio: mikor alattomban 
Teleki Mihálynak a dolgot megirják és hogy mi az intentio 
ellene, azért vigyázzon magára. Teleki postán menvén a feje- 
delemhez, aperiálja az insurrectiot, de közel sem ugy a mint a 
dolog vala, hanem a fejedelmet elaltatja, hogy Béldi Pál feje- 
delemségre akarja magát a székelyekkel választatni. A fejedelem 
megijjedvén, késő éczaka szövétnekekkel Fogarasban bejő, az 
egész országban nagy bódulás lön, Bethlen Gergely, Farkas, s 
más hasonlók, ki egy ki másfelé elszaladnak, és ha Béldi Pál 
egyenesen kijöjjön, készületlen találván őket, könnyen Telekié- 
ket kezéhez veheti vala. De gondolván azt, elég hogy fegyvert 
mutatott, már a fejedelem megijjedett s Telekiék mellől könnyen 
áll; azalatt a fejedelemnek alázatoson irván, remonstrálá, hogy 
nem ő Nagysága ellen vette volna fel a hadakot, hanem maga és 
több igaz hazafiai succursusára nézve, és kész is letenni a fegy- 
vert, csak ő Nagysága azokat a gonosz tanácsokot adja ki, hogy 
ország törvénye szerént hadd büntetődjenek. 


De a fejedelem azalatt a más parson való urakot maga 
mellé hivatván, és a végbeli hadakot is convocáltatván, úgy a 
székelységnek a mely része fel nem költ vala, azokot is felül- 
tetvén, és Bethlen Gergelyt s Mikes Kelement praeficiálván 
elejekben, egyenesen Béldi ellen expediálja, a székelységre is 
mindenüvé kemény commissiokot küldvén ki, hogy Béldi Pál 
factioja mellől valaki el nem áll, örökös jobbágyságra esik mind 
maga mind maradéka. Béldi Pál is látván, hogy nem tréfa a 
dolog, a mely hadakot Csikban s Udvarhelyszékre haza bocsátott 
vala, hogy mihelyt parancsol, ujobban felüljenek, sietve utánok 
küldvén, hivatja vala magok mellé. De azok már praeoccupál- 
tatván a fejedelem embereitől, otthon maradának. A háromszéki 
hadak is, megértvén a fejedelem hadának jövetelét, szökni 
kezdének házokhoz és igen kevesen maradának Béldi mellett. 
Bethlen Gergely általjövén az erdőn Háromszék felé, Vay 
Mihályt, Teleki Mihály vejét, a fejedelem gratiájával elküldi 
Béldi Pálhoz, ki már akkor Bodolán vala, Csáki Lászlóval. 
A gratia pedig csak arra való vala, hogy inkább ahoz való 
biztában Béldi s a több mellette valók otthon maradván, azalatt 
a fejedelem hadai elérkezvén, kézben akadnának. De Béldi Pál- 
nak alattomban megirták vala: ha száz gratiát visznek is, ne 
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hidjen, mert bizony megcsalják, mint szintén Bánffi Dénest. 
Kihezképest éczaka a maga szolgáival együtt megindula, és a 
bozzai után Havasalföldében mene által, feleségét fiait ide hagy- 
ván nagy nyomoruságra; a kiket megfogának és mindenét 
praedára hányván, bodolai várát tőből kihányák, felesége, fiai 
Szamosujvárban vitetének rabságra. A felesége ott is hala meg 
egynehány esztendő mulva, a fiai kiszabadulának; azoknak is 
a jobbika, Béldi Dávid, ifju korában meghala, a más, haszon- 
talan semmirekellő ember, maig is nyomorog, felesége kedveért 
megbolondult s pápistává lön. A jószágait mind többire con- 
fiscálák; bethleni, bodoni jószágát Bethlen Gergely s Farkasék 
kapák el, a kire régen vágytanak, háromszéki jószágának jobb 
részét Mikes Kelemennek adák. Igy romlék meg a székely 
szabadcság Béldi Pálban; mert soha azelőtt akármi vétkeért 
a székely nemesember jószágát el nem vesztette, hanem csak 
fejét; Béldi Pálon kezdék el, de nem tudom kin végzik. Mikes 
Kelemen is a Béldi Pál romlásával urrá lön, s elkapá a székelyek 
generálisságát, bátyaságot, nagy barátságot szerze Teleki 
Mihálylyal. Az ártatlan ember halálán Pilatus Herodes igy 
egyezének meg, igy triumphála a hamisság a nyilvánvaló 
igazságon, igy veszték el a szegény Erdélyországot. 


Minekutána [Béldi Pál] Havasalföldébe általment volna, vele 
levén Csáki László, Damokos Tamás, Apor Lázár, Kálnoki Bálint, 
Pasko Christóf, Belényi Zsigmond, nem levén más egyéb refugiu- 
mok, egyenesen a török Portára indulnak, mivel Erdély török 
császár birodalma alatt vala, mint summus magistratus előtt, a 
török császár előtt akarván méltó panaszokot exponálni, és igaz- 
ságos igyekben patrociniumát sollicitálni, a minthogy bizony 
igaz causája is vala, ha igaz itélőbirája találkozzék, és ha csak 
magára vagy magához hasonló református emberekkel ment 
volna be a Portára, kétség kivül az ő dolgai is szerencsésebben 
folynak vala. De Csáki László mérges pápista levén, Apor Lázár- 
ral, Damokos Tamással együtt, még Havasalföldében létekben 
külön kezdének suttogni, és ott punctomokot irának Béldi Pál 
eleiben; ha ugy akarná hogy vele együtt és az ő részére munkálód- 
jak a Portán a fejedelemséget, elsőben hit alatt assecurálja 
őket azokról a punctomokról, melynek egyike a vala: hogy a 
jezsuiták ellen articulariter iratott proscriptio in perpetuum 
tolláltassék, s szabadoson bejöhessenek Erdélyben; hogy Béldi 
Pál az ő hirek s akaratjok ellen se országgyülését ne convocál- 
tasson, se tanácsurakot maga mellé ne constituáljon, hanem 
olyanokot a minemüeket ők jovallanak etc. A szegény Béldi 
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akkor vevé eszében kikkel indult utra, mindjárt megjövendölé, 
hogy az egyenetlenség miatt semmi jó dolog nem menne véghez, 
és a punctumokot magánál tartván, nem subscribálá, hanem azt 
felelé nekik: «sokszor megmondottam Erdélyben is, hogy nekem 
fejedelemség nem kellett, most sem kell; tudja az igaz Isten, 
nem is fejedelemségkeresésért, hanem hazám szabadcságtalan- 
ságinak megorvoslásaért insurgáltam, ide is hazámból azért 
bujdostam ki, a Portára is nem egyébért, hanem azért akarok 
Isten segitségéből menni, valamint járok vele. De ha szintén 
a fejedelemségre vágyódnám is, melyet szabad is volna kiván- 
nom s munkálódnom, az erdélyi mostani fejedelemtől szabadcsá- 
gomban hite s conditioja ellen igy megrontatván s nyilvánvaló 
igazságomban torkon verve megfojtatván, soha mindazáltal 
olyan conditiokra nem mennék, a melyeket kegyelmetek nekem 
irásban beadott, mert azok szemtől szemben ellenkeznek a mi 
hazánk törvényeivel s szabadcságával. Inkább akarok hazámon 
kivül holtig bujdosni, mint annak szabadcságának legkisebb 
dologban való megsértésére is alkalmatosságot szolgáltatni. Hogy 
is boldogitana Isten minket mostani feltett czélunkban, ha a 
mely szabadcságot szóval fel akarunk állítani, efféle cselekedet- 
tel szörnyebben evertálnánk s megrontanánk. Ha kegyelmetek 
igy akart, jobb lett volna Erdélyben tőlem elmaradni.» Csáki 
több társaival együtt látván, Béldi Pált nem oly könnyen vehe- 
tik rá mint Apaffi Mihályt, kivált a religiosa materiákban, 
conspirálnak ellene. És bemenvén a Portára, minekutána a 
Divánban felhivatták volna őket, és ott szép csendesen s aláza- 
toson mind a magok megbántódásokot, mind az ország közön- 
séges és a Portától ennyi fejedelmek változási között is meg- 
hagyatott s confirmáltatott szép szabadcságának Teleki Mihály 
practicája és a fejedelem Apaffi Mihály lágysága miatt keserves 
megrontását hathatósan remonstrálnák, s azon kérnék alázato- 
son a török császárt, méltóztatnék az erdélyi dolgokban belé 
tekinteni, s bizonyos meghitt emberét oda küldeni, ki által a 
dolgokot fundamentaliter megvizsgálván, és ugy találván a 
mint ők mondanák, meg is orvosoltatni; mert ha hatalmas 
császár elszenvedi, mind az országot elvesztik rövid időn, mind 
a fényes Portának bajt és busulást szereznek azok a nyughatatlan 
elmejü emberek. – A Diván-ülő vezérek nagy attentioval s 
szánakodással hallván az urak propositioját, jó reménség alatt 
szállásokra küldék, megparancsolván keményen, hogy máshová 
ne folyamodjanak, hanem mivel hatalmas császár köntöséhez 
ragaszkodtanak egyczer, továbbra is constanter a mellett 
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maradjanak, mert minden bizonynyal hatalmas császár az ő 
igyeket megtekinti, s igazságot szolgáltat. Ezt külön Scherletis 
Alexander Mauro Cordatus, ki a török Portán nagy tekintetü 
ember noha keresztény, jovalja vala nekiek. Béldi Pál nem is 
recedála mellőle. 


De Csáki és a több pápista főemberek, irigyelvén Béldi 
Páltól a fejedelemséget, mert elhiteték vala magokkal hogy a 
Porta egyáltalában őt constituálja fejedelemnek, nem akarván 
promotioját, kit erős s buzgó reformátusnak ismernek vala lenni, 
ők pedig azon valának hogy pápista fejedelem lehessen, titkon, 
Béldi hire nélkül, a Portán levő német és francia oratorokot 
kezdé járni s ajándékozni, velek azt hitetvén el, hogy a catholica 
religionak nagy előmenetelére lenne Erdélyben ha pápista feje- 
delem lenne; sőt a német orátornál Béldi Pált hamisan azzal 
vádolák, hogy az Erdélyben Magyarországról beszorult rebelli- 
seknek, igy nevezék őket, kik mind többire reformátusok valá- 
nak, Béldi Pál volna nagyobb fautorok, a leányát is a császár 
nagy ellenségének, Wesselényi Pálnak adta, s ha erdélyi feje- 
delem lehet, a német császár ellen Erdélyt is fellázasztja; jobb 
volna azért Csáki Lászlónak obtineálni a Portánál a fejedelem- 
séget. Ezekben Béldi elsőben semmit nem tudott, hanem egy 
kedves szolgája levén, Kápolnási Pál, kitanolván dolgokot, az 
urának megmondotta; és noha Béldi Pál sokszor megintette, 
de semmi haszna nem lön. A török Porta is, kitanulván hogy a 
keresztény oratorokhoz járnak, felette igen disgustálódék, azt 
gondolván, hogy Béldi Pál is részes volna azon munkában. 


Erdélyben penig, mindekutána Béldi Pál a Portára való 
menetelét Telekiék megérték, igen megijjedének rajta; azért a 
fejedelmet rávevék, hogy mindjárt követeket küldjön a Portára, 
és mivel tudták hogy ha discussiora kél a dolog, ők bizony 
succumbálnak, Béldi Pálnak pedig igazsága levén, triumphál, 
tudván azt is, hogy a török Portán a kinek több pénze van 
annak van nagyobb igazsága, azt is jól tudták, a befutott urak- 
nak kevés pénzek vagyon: a fejedelmet arra doblák, hogy ne 
kimélje a pénzt, hanem életéért s fejedelemségeért a mie van 
adja oda, azután ha megállapodhatik, többet kereshet az ország- 
ból, sőt az országot is egybengyüjtvén, és proponálván mely 
nagy periculumban forgana mind a fejedelemség mind az ország, 
a Porta excontentatiojára ne sajnálják contribuálni, mintsem 
Béldi törökkel, tatárral bejöjjön s az országot elpusztitsa; most 
is keservesen érzi a haza, Kemény János, Barcsai Ákos com- 
petentiája miatt mennyi pusztulás, rablás ment végben az 
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országon. Nem vala már senki a ki merjen szólani, hanem mind- 
nyájan rá hajlanak, és csak hamar kétszáz erszény pénzt (ötszáz 
tallér szokott lenni egy erszényben) egybengyüjtvén, sok egyéb 
fejedelmi ajándékokkal a vezéreknek és azok tiháinak, expediálák 
követségre Béldi Pálnak halálos ellenségeit (mert Teleki Mihály, 
tartván a kitudjától, nem mer vala a Portára menni): Bethlen 
Farkast, Mikes Kelement, Szilvási Bálintot; és hogy láttassék, 
mintha az egész ország akaratából volna a követség, az Univer- 
sitas részéről is adjungálának egy szászt, Enyedi Gált, Megyes- 
ről. Ezek megindulván, Constantinápolyban beérkezének; Apor 
István volunter módjára adjungálván melléjek magát, hogy 
testvér atyafiát, Apor Lázárt, kinek már a fejedelemtől gratiát 
szerzett vala, kihozhatná; a minthogy ki is hozá. Bethlen 
Farkas beérkezvén a Portára, mindjárt nagyobb dissensiot 
kezde hinteni a befutott urak közé, mert alattomban Csáki 
Lászlónak perpetua amnestiát igére, sőt a felett nagy ajándéko- 
kot, csak álljon el Béldi Pál mellől. Az a levis ember compromit- 
tálá is magát; de tul is biztatása levén az orátoroktól, addig 
kapa kétfelé, semmit sem nyere magának, a közönséges jót is 
kiveszté a szegény Béldi kezéből. 


A Divánban felhivatván az erdélyi követek, de már annak- 
előtte a vezéreket titkon mind eljárták vala, és gazdagon meg 
is ajándékozták, a kétszáz erszény pénzt felvitetik és letétetik 
a vezérek eleiben. Annakutána Bethlen Farkas ékesenszóló 
ember levén, a fejedelem causáját kezdé agálni, és Béldi Pált 
áruitatással vádolni, a ki a Portától Erdélyországa eleiben 
praeficiáltatott legitimus fejedelem ellen fegyvert fogott volna, 
és a Porta hire s akarata ellen a fejedelemségből exturbálni; 
fegyvere penig markában szakadván, hamis vádakkal együtt a 
fényes Portára jött panaszolni, holott az erdélyi fejedelem miolta 
beült székében, azolta hatalmas császárhoz a hűséget igazán 
megtartotta, a szokott adót esztendőnként fogyatkozás nélkül 
beszolgáltatta, most is hatalmas császárnak egynehány erszény 
szóbeli pénzt küldött ajándékban; kéreti azért alázatoson 
hatalmas császárt, hogy a fejedelem igazságát megtekintvén, 
Béldi Pált több társaival együtt, mint nyilvánvaló árulókot, 
érdemek szerént megbüntetni méltóztassék, hogy a szegény 
országban több háboruság, romlás miattok ne essék, és hatalmas 
császár szolgálatára mind a fejedelem, mind az ország alkalma- 
tosabb lehessen. 


Valának a Divánban nagy tanácsu okos vezérek, kik a 
Béldi Pál causáját igaznak látván, kivánják vala promoveálni; 
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kivált a főlovászmester, amaz hires Küpüri vezérnek a fia, ki 
Candiát megvette vala, és a ki a magyarok rebellioját a császár 
ellen soha nem jovallotta, a mint feljebb emlitém, és ha akkor 
élt volna, Béldi Pálnak nagy patronusa lett volna (ki annakutána 
egynehány esztendővel Badensis herczeggel való harczoltában 
Zemlén és Sóvár között vitézül elesett vala). De az akkori fővezér, 
kit azután Bécs alatt megverének, totum fac levén a török 
császár udvarában, és azon munkálódván hogy a némettel való 
békesség felbomoljék, s megértvén hogy Béldi Pál nem jovallotta 
volna a magyarok mellett az erdélyi fejedelemnek felülését, 
holott ő azzal akar vala alkalmatosságot keresni a némettel 
való grázda keresésre; különben is pénzben telhetetlen ember 
levén, és kereskedni akarván az erdélyi fejedelemséggel, s már 
nagy ajándékokkal praeoccupáltatván az erdélyi követektől, 
nem akará igazság szerént az Apaffi és Béldi között való contro- 
versiát decidáltatni, hanem felhivatván a befutott urakot, azt 
monda nekiek: «Ihol látjátok az erdélyi fejedelem kétszáz 
erszény pénzt küldött hatalmas császárnak; igérjetek azért bár 
csak hetven erszény pénznél többet, esküszöm a nagy Allahra, 
tietek lesz a fejedelemség, és mindjárt megparancsolom a végbeli 
basáknak, hogy fegyverrel bevigyen benneteket, s Apaffit vagy 
elfogja s ide küldje, vagy kikergesse az országból.» Csáki László- 
nak teczék vala a dolog, és ha rajta állott volna, vagy a fejedelem- 
séggel őtet kinálják vala meg, nem gondolt volna az ország 
költségével, mindjárt megigéri vala. És mind ő, mind a többi, 
kezeket felemelvén, ugy kénszeritik vala Béldi Pált (általlátván 
már, hogy a Porta másnak közűlök nem cedálná a fejedelemséget, 
hanem Béldi Pálnak), hogy szánja mind magát, rab feleségét, 
fiait, mind őket, mind hazáját, mind a többi urakot, fő embereket, 
kik vele egyetértvén, Erdélyben maradtanak s periculumban 
forganak; igérje meg a hetven erszény pénzt. Sőt maga is a 
főlovászmester, tudván már hogy pénz nélkül meg nem forr a 
dolog, alattomban izent Béldi Pálnak, igérje meg mindjárást, 
s ha nincs pénze, ő mindjárt ad kölcsön, azután ha Isten boldo- 
gitja, fizesse meg. Senki Béldi Pált nem okozhatná jó lélekkel, 
ha annyi szenvedései s méltatlan vexatioi után, melyeket 
Erdélyben szenvedett Teleki Mihály miatt a fejedelemtől, és 
már hazájából kibujdosván feleségétől gyermekeitől elszakasz- 
tatván, minden jovaitól jószágától megfosztatván, idegen 
pogány országra exulálván, életéért s szabadulásaért, mikor 
tudta, ha ő több pénzt nem igér annál, a mit a követek vittenek 
Erdélyből, rabságra vetetik, a fejedelemségen kapdosott volna. 
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De olyan megnyomorodott s megszorult állapotában is, a mint 
azelőtt mindenkor, ugy most is a maga jovánál feljebb becsülvén 
hazája közönséges jovát, semmiképen a vezér kivánságának nem 
annuála, hanem azt felelé: «Én sok méltatlan szenvedéseim 
után, a melyek hazám szabadcságának oltalmazása miatt estenek 
rajtam, noha keresztény királyokhoz s fejedelmekhez elmehettem 
volna, a kik talám az én igaz igyemet kezekre vették volna, 
hogy hatalmas császárhoz való hűségemet contestáljam, kinek 
hittel vagyok obligatus, nem másuvá, ide jöttem, s hatalmas 
császár köntöséhez folyamodtam, bizván igazságomban. Ide 
jövetelemnek penig a volt oka, hogy hazám terhét könnyeb- 
bitsem, s megromlott szabadcságát, hatalmas császár gratiájá- 
ból felállítsam, nem penig hogy a szegény hazát mégis nagyobb 
költséggel terheljem, s a fejedelemséget pénzzel vásároljam, 
mert nekem pénz nélkül adnák is, nem kell. Azért hatalmas 
császár cselekedjék ugy, a mint jónak teczik szemei előtt.» 
Hamisan hát s istentelenül irták be a calendáriumban Teleki 
Mihály parancsolatára, hogy Béldi Pál pártot ütött a fejedelem 
ellen, s a fejedelemséget sollicitálta a Portán; ha kellett volna, 
bizony előtte volt, s bolond volt nyavalyás, hogy nem kapott 
rajta. Mihasznát vevé, hogy a publicumot forgatá? Qui communi- 
tati servit, nemini servit. A publicumot sem állíthatá fel, s a 
maga privatumának is nyaka szakada miatta. 


A vezér megértvén Béldi Pál resolutioját, azt állítván hogy 
nincs esze mikor a jót nem acceptálná, megharaguvék, és a csá- 
szárnál elköté dolgát. Mind társaival együtt árestálják, a Jedicu- 
lába bevetik, az erdélyi követeket penig jó válaszszal vissza- 
bocsátván, Apaffi Mihályt ujobban a fejedelemségben confirmál- 
ják. Igy járnak azok, kik pogányhoz folyamodnak; ha pénzed 
nincs, ne menj oda törvénykezni. 


Teleki Mihály egyeduralma 


Minekutána Béldi Pál Jediculában veteték, már egyedül ül- 
vén Teleki Mihály a polczon, senki ellene szólni nem mervén, a 
fejedelmet arra ingerlé, hogy a kik Béldi Pállal egyetértettek, 
megfogassa és megnótáztassa. Fogarasban azért országgyülése 
levén, a Bánffi Dénesen kezdett törvénytelen uton megfogdosá- 
nak az urakban: Haller Jánost, Kapi Györgyöt, Dániel Istvánt, 
Lázár Istvánt, s megnotázták őket. Kik közűl Kapi György s 
Lázár István rabságban halának meg Dévában ... Dániel 
István sokáig raboskodék, nyolcz ezer forintot fizete saczában, 
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ugy szabadula meg; a jámbor istenfélő kegyes ur Haller János 
négy esztendő mulva szabadula meg. Sokakot kiket meg nem 
fogának, de török módon megsaczoltatának; ama nagy taná- 
csos igaz hazafiát is, az öreg Bethlen Jánost, már épen megfog- 
ják vala, mert circumscribálták vala hogy Teremi jószágából ne 
legyen szabad kimenni; de Isten kiragadá az oroszlányok 
szájából, szép csendesen meghala, mégis holta után egynehány 
ezer forintot rántának a feleségén. 


Csak az egy Kornis Gáspár marada meg kit Teleki Mihály 
le nem ejthete lábáról, és ha sokáig él vala, vagy ő elvesztette 
volna Teleki Mihályt, vagy Teleki őtet; egyik megesett volna. 
Mert soha nem submittálá magát Telekinek, noha Teleki azon 
igyekezik vala, hogy tanácsurnak tegyék, hogy inkáb belé 
elegyedvén az udvari dolgokban, belé kaphasson. De amaz 
respuálá azt a hivatalt, okos ember levén; különben is a Bánffi 
s Béldi Pál veszedelmével kinyilatkozván Teleki Mihály practi- 
cája, tudja vala magát oltalmazni, ritkán jövén udvarhoz. 
Teleki Mihályt penig soha nem udvarolván, mely miatt csaknem 
eszi vala meg kezét lábát. Egyben is kapának Fogarasban a 
fejedelem asztalánál. Mert hozódván elé a Bánffi s Béldi dolgai, 
mocskoson kezde Teleki Mihály, szokása szerént, felőlök szól- 
lani; Kornis Gáspár nem állhatván, mondá: «Talám nem ártana, 
Teleki uram, ha kegyelmed csendesebben beszéllene a megholt 
urakról, mert akármit cselekedtenek éltekben, ugyancsak igaz 
uri emberek voltanak; különben is a megholtakról becsülettel 
kellene emlékezni.» Teleki megindulván, egybenhuzza szemöldö- 
két, megüti a fejedelem asztalát nagy haraggal s azt mondja: 
«Kornis uram, hátrább kegyelmed az agárral, fel nem veszem a 
pirongatást.» Kornis Gáspár, noha jámbor csendes ember vala, 
de annyira felháborodék, hogy felállván az asztalnál, s nyakát 
szokása szerént meghajtván, elkezdé: «Lélek bestye lélek oláh 
csinálta fattyu kurva fia, az anyám hasában is igaz nagyságos 
ur voltam, tégedet pedig ördög tudja, ki sz... t be Erdélyben, s 
mégis te akarsz mindnyájunknak parancsolni? Ha az én kegyel- 
mes uram méltóságos asztalát nem tekinteném, s az ő Nagysága 
fejedelmi személyét nem respectálnám, majd az agyad velejéig 
rontanám buzgányomot a kopasz fejedben. Tedd le magad, 
Teleki, mert elhitessd magaddal, vagy én meghalok vagy az 
eb felnyalja a véredet; nem bánsz velem ha lehet ugy mint a 
többivel.» Ezzel a szóval felkele asztaltól s kimene. Nem zsákkal 
ijjesztették vala Teleki Mihályt, sőt maga is a fejedelem nem 
tuda mit szóllani. Nem is lön baráta Telekinek a mig éle, noha 
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amaz eleget jártatott utána; nem sokára ifju korában meghala; 
a hire maig is az, hogy megétették, de titkos levén a dolog, én 
nem erősitem. 


Teleki Mihály penig, midőn már a nagy erdélyi igaz urakot 
eltette volna láb alól, oly kegyetlen tyrannussággal kezde az 
erdélyi directiohoz, hogy miolta Erdélyt ember lakja, soha sem 
a vajdák, sem a fejedelmek közül senki ugy Erdélyt meg nem 
hódoltatta, senkitől Erdélyben ugy az emberek nem féltenek 
mint Telekitől. Nem is mer vala senki keze alá szóllani, mert 
mindjárt a fejedelmet haragitotta ellene s megfogattatta, akár- 
mely becsületes főembert leszidott, lepirongatott publice; ha 
kinek mi dolga volt a fejedelem előtt, hiában supplicált, ha első- 
ben Telekinek meg nem kente a tenyerét. Azért is mindenfelől 
oda hordották a sok ajándékot az egész országból; és mikor a 
felesége gyakran az urát intette, hogy ne kapjon annyira az 
ajándékon, azt felelte: «Hó feleség, csak hadd hordják, szintén 
igy hordod te ezeket az én holtom után másuvá, s mit vinnél 
akkor, ha most nem hordanának?» A nyavalyás együgyű feje- 
delem úgy félt Telekitől mint a tűztől; ha mások mondották is 
neki: «Kegyelmes uram, igy kellene s amugy kellene Nagyságod- 
nak magát viselni,» azt mondotta: «Lássa az ur Teleki uram, 
a mint ő kegyelmének teczik, ugy menjen véghez a dolog.» Igaz 
dolog hogy néha, hirtelen haragu ember levén a fejedelem, 
annyira felindult Teleki ellen, azt gondolták mindnyájan, talám 
mindjárt megöleti; de a csak szempillantásig tartott, s még a 
fejedelem járt Teleki után. Többi között egyczer Fejérváratt 
egy Bojtos ötvese levén a fejedelemnek, kinek felesége tréfás 
aszony levén, gyakran járt fel udvarhoz, a fejedelem bemenvén 
a felesége házában, hát ott van az ötvesné, s kérdi tőle: «Bojtosné 
aszony, mit csinál urad?» Amaz megfelel: « Kegyelmes uram, 
ezüst tálaknak a szélét aranyozza.» «Ki számára?» kérdi a feje- 
delem. – «Teleki uram számára,» mondja az aszony. A feje- 
delem szokása szerént fúni kezdvén, fordul a feleségéhez, s 
mond neki: «Hallod feleség, mit csináltat bátyád? En erdélyi 
fejedelem vagyok, még sincsenek aranyos szélü tálaim; él az 
Isten, megérdemlené hogy a nyakára köttetném azokot a tálokot, 
s ugy akasztatnám fel.» A fejedelemaszony monda: «Édes uram, 
nekem mi vétkem benne? én nem tehetek róla.» – A fejedelem 
megrázván a fejét, azt feleli: «A te vétked a, feleség, mert 
miattad nem bánhatom ugy Telekivel a mint én akarnám, s 
nem veszed eszedben, hogy még ő leszen a te gyermekednek 
hóhéra, s a mint Catharina fejedelemaszony felől mondották, 
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Csáki István miatt lett pendelye szösz vászonná, még neked is 
elmondhatják, hogy Teleki Mihály miatt leszen pendelyed szösz 
vászonná.» Azzal a fejedelem nagy furiával bemegyen a maga 
házában, térül fordul, Teleki feljő udvarhoz, s hát szintén ugy 
becsüli a fejedelem mint annakelőtte. 


Midőn azért Teleki Mihály mind a fejedelmet mind az 
egész országot meghódoltatta volna, nem kérde tanácsot senki- 
től, hanem a magyarországiakkal együtt kimene Magyarország- 
ban, a hova is, minekutána a szegény magyarokot ugyan jól 
megverte volna az eső, elérkezett vala a francia királytól kül- 
detett köpönyeg, holmi gyülevész franciákból, lengyelekből, 
tótokból, kozákokból álló ármáda. Kivel is conjungálván magát 
Teleki Mihály a vele való magyarokkal együtt, Eperjes város 
alá jőnek, kinek hostátjait felégetvén, a várost lőtetik, de 
haszontalanul, mert a német ármáda superveniálván, elkergeti 
alóla. Onnan a Bánya-városokra ütvén, mind aranyból ezüstből 
felette nagy praedát tesznek, sok gazdag városbeli embereket 
nagy summában megsaczoltatnak; onnan Kis-Szeben városára 
menvén, mind azt mind több körül való kastélyokot és falukot 
felpraedálnak, elégetnek és számtalan sok marhákot elhajtanak, 
s azt az egész földet elpusztitják bolondul, holott azok is mind 
magyarok valának szegények; s mi kárt tettek a németnek, ha 
a magyar a magyart praedálja s pusztitja? 


De csakhamar kitelék Teleki generálisságának ideje. Mert 
Szathmár alatt oda veszté bolondul a sok szép hajduságot és a 
Debreczenből s Patakból oda gyült deáki ifjuságot. Ott is 
practicához fogott vala, azt tudta, az erdélyi urakra talál, és a 
szathmári commendánssal colludált, hogy a várat neki feladja. 
A commendáns napot praeficiál mikor menjen oda Teleki, azalatt 
a több officérek megérték a dolgot, a commendánst árestálják; 
a praefigált napra, mikor Teleki mint kész dologra menne, a 
német praesidium kijöve, s ott vágják le a szegény magyar- 
ságot, maga mégis elszalad és egy sárban dőlvén a lova, gyalog 
esik, az egyik csizmája ott marada aranyos sarkantyuval együtt, 
s gyalázatára a szathmári kapuban szegezék fel. Eleget mester- 
kedék, hogy ajándékért onnan levegyék, mind ott tarták, mig 
Erdély német keze alá esvén, ugy vevék le. Ilyen szép trium- 
phusa lön Teleki Mihálynak a német császár ellen, a kuruczok 
Wesselényi Pált választák generalisoknak. Az is nyavalyás ott 
tekerge egy darabig közöttök, pusztitata, praedáltata. Azalatt 
gróf Tökölyi Imreh felnevekedvén, a kuruczok melléje állának, 
Wesselényi Pált Tökölyi elfogatja, generalisságától megfosztja. 
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Tökölyi Imrére kerüle a directio, addig keresé a magyar szabad- 
cságot, a mig utoljára pogány országban hala meg nyavalyás. 


Már mind a fejedelem mind a fejedelem aszony nagy örömben 
valának [ifj. Apaffi Mihály utódul választatván]; és hogy a maga 
házát jobban stabiliálja, a maga váradi szamonczáit kezdé a feje- 
delemaszony promoveálni, mint Inczédi Pált, Mihályt, Pétert, s 
többeket, kiket is nagy jövedelmes tisztekkel és szép jószágokkal 
megajándékoza. A szegény hazafiai már azoknak lábai alá tétet- 
vén, és mint idegenek idegen országban, minden becsület tisztség 
nélkül házoknál ülvén, az egész tanácsot az idegenek ellepték vala, 
mint Teleki Mihály, Naláczi István, Székely László; az egész fis- 
calitást Inczédi Pál dirigálja vala. Akármely nyomorult tetves 
bejött Magyarországból mindjárt talál vala promotiót magának; 
mint Vajda László is, kinek köntöse s mindene két forintot 
nem ér vala mikor Erdélyben jöve; Teleki Mihály recommen- 
dálá a fejedelem udvarában inasnak, onnan csakhamar posta- 
mesterségre promoveáltaték, mely első gradus vala az uraságra. 
Annyira is beszinlé magát a fejedelemaszonynál, hogy valamit 
az egész tanács elvégezett, egyedül elrontotta a fejedelemnél. 
És mintha nem lettenek volna Erdélyben értelmes okos hazafiai, 
kik közül a legalábbvaló tiz tizenkét Vajda Lászlónál is jobban 
tudták volna az ország dolgait véghezvinni, mégis azt a nyomo- 
rék embert kezdé a fejedelem mind a török császárhoz, mind a 
lengyel királyhoz, mind a német császárhoz jártatni követségre; 
ilyen despectusra jutottak vala a hazafiai. Annál soha életem- 
ben kevélyebb, negédesebb embert nem láttam, s a ki ugy meg- 
várta volna a becsületet magánál nagyobb embertől is. 


Erdély Habsburg-uralom alá kerül 


1686. Második esztendőben Erdélyben nagy változások 
lőnek és keserves s emlékezetes példa, mert Teleki Mihály 
ördögi practicájával az erdélyi hadakot ártatlanul Szeben alatt 
levágattatá. Ugyanis, midőn a német császár oly szerencsésen 
hadakoznék a török ellen, Teleki Mihályt rá kezdék emlékez- 
tetni igéretére s fogadására, hogy már ideje volna effectuálni, 
és Erdélyországát a török birodalomtól elszakasztván, a német 
császár birtokában ejteni. Teleki pedig kiira a német generálisok- 
nak, hogy noha ő kész a maga részéről mindent elkövetni a 
német hűsége mellett, s már a fejedelemnek is persvadeálta, 
de mivel az erdélyi hazafiai s az egész ország nem akar könnyen 
a török mellől recedálni, a török penig közel levén Erdélyhez, ha 
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eszébe veszi hogy a német mellé akarnak állani, az országot 
könnyen elpusztíthatja, azért neki a teczik: hogy jöjön be egy 
bizonyos ármáda, és kezdjék az országot ellenségesképen pusztí- 
tani s valami keveset az erdélyi hadakból vágjanak le, hogy 
igy mind az ország megijedjen s könnyebben hajoljon, mind 
penig a török előtt magokot menthessék, mintha kételenségből 
s nem jó akaratjukból állottanak volna a német mellé. Azért a 
derék ármádáról, ki már Budát obsideálta vala, general Scheffen- 
berget, Veteranival együtt bizonyos regementekkel, és gróf 
Csáki Lászlót, ki Jediculából elszabadulván, s Erdélyben Teleki 
Mihály miatt bejőni nem mervén, a német császárhoz folyamo- 
dott vala, magyar hadakkal együtt beküldék Erdélyben, s 
Kolosvárhoz beérkeznek. Teleki Mihály, mintha semmit nem 
tudna a dologban, mindenfelé parancsolatot ada ki, és az egész 
országot feles számmal felültetik, maga Teleki Szebenben ülvén 
a fejedelemmel és több urakkal együtt; a tábor commendóját 
penig Bethlen Gergelyre és Gyulafi Lászlóra bizzák. Én is akkor 
mentem legelsőben táborban, csak igen ifjacska levén. 


Szintén ugyanakkor Hunyad vármegyére Tökölyi Imreh 
is a maga hadaival együtt bejött vala a török császár parancso- 
latából Erdély oltalmazására; sőt a császár egy kapucsi basát 
is küldött vala be Szebenben a fejedelemhez és országhoz; 
hogy noha Magyarországban is nagy tábort kellene a német 
ellen tartani, mindazáltal ha Erdély ugy kivánja, kész mindjárt 
negyvenezer hadat beküldeni, hogy a németet Erdélyből kiver- 
jék, csak az ország, megemlékezvén arról, mely nagy nyugoda- 
lomban volt mindenkor a török birodalom alatt, és mely kevés 
adót fizetett esztendőnként, a némettől el ne csábittassék, ki 
is mely kegyetlenül és nagy saczoltatással szokott a maga alatt 
valókon uralkodni, példa Cseh és Magyarország, sőt Erdély is 
mindenkor elpusztult akkor, valamikor a német keze alá esett. 
Mind igazak valának a követ basa szovai, teczék vala is az 
ország rendeinek, de Teleki Mihály mind a fejedelmet eláltatá, 
hogy a török segiségét ne acceptálják, mert ha annyi sok pogány- 
ság bejő, megemésztik az országot, és sedes belli levén a haza a 
török s a német között, végső romlásra jut, s akármelyik fél 
triumpháljon, ugy tartja azután az országot mint fegyverével 
nyert jószágot s ugy bánik vele a mint akar. Igy bolonditá meg 
Teleki az országot, s hamis hitben ejti. Azért a basának sok 
ajándékot adván, azt felelék: hogy hatalmas császár gratiáját 
alázatoson köszönik, de annyi sok ezer ember segitségére még 
most szükségeket nem látják, ha szintén a német bejött is, 
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vagyon még annyi fegyver Erdélyben hogy magoktól is resistál- 
tálhatnak, s kiverhetik innen, vagy penig pénzzel kitudják 
innen, addig munkálódnak; abban penig hatalmas császárnak 
semmi gyanósága ne legyen, mert soha Erdély el nem szakad 
hatalmas császár köntösétől. 


Épen pünkösd első napján a szebeni mezőre szálliták az 
erdélyi hadakot; oda jöve ki nagy kevélyen s pompáson Teleki 
Mihály, s eljárván mind a sergeket, elválogata a hadakban, és 
egy részét Kálnoki Sámuel commendója alá adván, elküldik 
Hunyad vármegyében, hogy Tökölyit kikergesse az országból. 
Ki is elmenvén, és Tökölyit készületlen találván, mert tul 
Teleki Mihály megirta vala neki, hogy legyen veszteségben, 
az országtól semmi bántódása nem leszen, felverte, felesen 
levágatván a hadában, és minden szekereit, sok fejedelmi 
portékáit elnyeri, Tökölyi penig maga lóháton kevesed magával 
elszalad. Más részét a hadaknak, a marusszékieket, kiknek 
kapitányok Gyulaffi László vala, és a fejedelem fizetett hadait 
Gyulaffi commendója alatt Kolosvár felé küldik, hogy már por- 
tázza a német ármádát; a több corpus, mintegy tíz [ezer] 
ember, Bethlen Gergely generálissága alatt marada, és mi azzal 
a haddal Szeben alól visszamenénk, és a harsági völgyben 
szállánk. Valának a táboron Macskási Boldizsár, ki vicegenerális 
vala, Dániel István, ki főtábormester, Gyerőfi György, több sok 
főrendekkel és nemességgel együtt. 


Gyulaffi László elmenvén a hadakkal, nem tudván szegény 
a Teleki practicáját, ő ugyan valójában kezde portázni, és vala- 
hol afféle kóborló labanczokot kapathatott a falukban, meg- 
fogatta, mert edictuma vala hogy senkit le ne vágasson a német 
táborból; mindenütt mellyékesleg járt a német táborral, s közel 
szállott melléje, erős strázsát tartván szüntelen, hogy valami 
kár ne kövesse a keze alatt való hadat. A labanczok penig minden 
falukon a hol eljöttenek, szertelen károkot tettenek, és folton- 
ként hajtották el a szegény emberek marháit, mely miatt az 
egész ország igen irritálódék a német ellen, sőt a Bethlen Gergely- 
lyel levő hadak szüntelen zugolódtanak, miért hevertetik ott 
hiában, miért nem viszik a német ellen, hogy megharczolnának 
vele s kikergetnék az országból. Nem is láttam egy hadnak is 
oly készségét s bátorságát a viadalra mint annak egyelsőben, 
és ha a Gyulaffival való corpussal conjungálták volna s a német 
ellen vitték volna, vagy mind oda vesztek volna vagy a németen 
fortélyt ejtettek volna, annyira felindultanak vala. De Teleki 
Mihálytól Szebenből szüntelen jött az order mind Bethlen 
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Gergelyre mind Gyulaffira, életek fejek vesztése alatt hogy semmi 
hostilitást ne mutassanak a német ellen, mert rövid nap más- 
képen is kimegyen a német országból. 


Már az ármáda Szeben felé közelít vala, ugy is akarja vala 
Teleki Mihály, minthogy még a török basa Szebenben volna, ott 
Szeben alatt veresse fel a Gyulaffi hadát, hogy maga lássa meg 
a basa a német mint bánik Erdélylyel. Azalatt szüntelen jár- 
tatta Serfenberg generált, hogy veresse fel a Gyulaffi táborát. 
Nehezen veheté rá magát a generális, nem akarván annyi 
ártatlan vért kiontani, de midőn látná, hogy magának az 
erdélyi politiának van arra kedve, Veterani generált bizonyos 
számu hadakkal expediálja, megparancsolván mindazáltal, 
hogy a mennyiben lehet, igen kimélve bánjék a dologgal. A 
Gyulaffi tábora Szeben alatt levén, ebédre behivatja Teleki 
Gyulaffit s erősen akarja itatni, de nem akart, azután sok discur- 
sus után marasztani kezdi, ne menjen ki a táborra, háljon ott ben 
a városban, eleget nyughatatlankodott eddig; sőt a táborra is 
kiizen, hogy már ne féljenek a némettől, bátorságos helyen levén 
a város mellett, azért bátran levetkezhetnek s nyughatnak, 
senkitől semmit ne tartsanak. Azt pedig azért cselekeszi vala 
Teleki, hogy annál inkább megbizván magokot, készületlen 
találja nyavalyásokot az ellenség, Gyulaffit pedig azért nem 
akarja vala kibocsátani, hogy ott ne vesszen, mert reménség 
táplálja vala, hogy egyik leányát elveszi feleségül. De Gyulaffi 
László semmiképen ben nem marada, illetlen dolognak tartván 
hogy a had kin háljon s ő, commendáns levén, a városban hever- 
jen; kimegyen azért és a strázsokot kiállitván, maga is lenyug- 
szik, a tábor is, hivén a Teleki biztatásának, az eddig való 
szoros vigyázást elhagyván, a sok sonyoruság után levetkeznek, 
s bátran kezdenek alunni, nem tudván szegények, hogy sokan 
azon éczaka felmészároltatnak. Veteráni megindulván a német 
és magyar hadakkal, ujobban keményen megparancsolja mind 
német s magyar hadainak, hogy inkább csak ijeszszék meg az 
erdélyieket, s még távolról kezdjenek lőni hogy elszaladjanak, 
s ne is űzzék őket; de a németek is természet szerént gyülölvén 
az magyarokot, Csáki penig halálos ellensége levén az erdélyiek- 
nek, a vele való magyar hadak is haragudván hogy ugy nem 
kóborolhattak a Gyulaffi tábora miatt a mint akartak, nem tar- 
ták magokot az orderhez, hanem ellenségesképen ráütvén a 
táborra, felesen levágának bennek, sokáig is üzték, vesztegeték 
nyavalyásokot. Nagy lárma érkezvén azért a táboron, nem 
tudván a szegény erdélyiek mi dolog, minthogy bátran levet- 
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kezve hevernek vala kalibájokban, egynehány százan ott 
veszének, s két halmot rakának a holttestekből; a német penig 
nagy nyereséggel és sok praedával megrakodván, viszszamene, 
Gyulaffi László elszalada. 


Már mindenfelől égnek vala a kalibák, és a szegény futott 
népet kergeti vala az ellenség, kik közül sokan szebeni kapu 
felé szaladván, s éczaka a kapuk felvonva levén, ott vágatának 
le a hostátokban. A Szebenben levők is, nem tudván a dologban 
semmit, nagy bódulásban valának, és a szászok a bástyákra 
futván, a lövőszerszámokot akarják vala kisütögetni a német 
ellen; Teleki Mihály nem engedé, azt adván okul, hogy éczaka 
bizonytalanul aranyozván, az erdélyiekben tennének több kárt 
mint a németekben. A török basa is felmenvén a bástyára, és 
látván a nagy veszedelmet, kontyát fejéről levoná s a földhöz 
verte haragában, mert mint okos ember általlátta hogy csak 
practicából volna a dolog. Ugyanis miért nem verte fel a német, 
ha akarta volna, Kolosvártól fogva Szebenig az erdélyieket, 
hanem Szeben alatt, csak azért hogy látná a török császár 
követe, hogy erővel veszi meg a német az országot. Nagy busul- 
tában fordul Telekihez s azt mondja: «Te dolgod e, kutya, hogy 
hatalmas császár vitézeit igy vágattad le a németekkel; mi 
nem olyan bolond vagyok én, által ne látnám a te kutya prac- 
ticádot, meg is tudom mondani hatalmas császárnak, mely igaz 
hivei vadtok.» Teleki megijedvén hogy kitudódott dolga, azon 
vala, megölesse a basát, de a több urak és a szebeni szászok 
meg nem engedék, hanem általkisérteték Havasalföldében. 


Vala a fejedelemnek udvari papja Nagyari József, nagy 
tudományu s buzgó lelkü ember, a ki könnyen Ilyés proféta 
mellé beállhatott volna, és mint Jeremiás proféta Sedechiás 
király mellett, ugy gyötri vala magát szüntelen Apaffi Mihály 
mellett, a kit éppen mint Sedechiást a tanácsurai, ugy őtet is 
Teleki ott hordozná a hol akarná, és mint Sedechiást, ki hittel 
vala köteles a babilóniai királyhoz, hite ellen elszakasztának a 
tanács urai a babilóniusoktól és az aegyiptomi királyhoz hódol- 
taták, mely miatt mind maga mind országa elvesze: ugy szintén 
Apaffi Mihályt is a török császártól, kinek hűségére erős hittel 
vala obligatus, a német császárhoz hajtá Teleki. Ez a nagylelkü 
pap, elszörnyülködvén a Teleki Mihály istentelenségén mint 
vesztette el a sok szép hadakot, a következendő vasárnap fel- 
állván praedicállani, és textust vevén Jeremiásból cap. 31. 
«Olyan sárban ugrottatok, melyből lábatokot ki nem vonhat- 
játok,» olyan praedicátiot tön, valaki vagy akkor hallotta vagy 
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most olvassa, álmélkodhatik rajta. Az egész czéla a volt, hogy 
az ország hittel levén köteles a törökhöz, valamig a török oltal- 
mazhatja, addig a töröktől el ne pártoljanak, mert Isten nevé- 
ben esküdtenek meg a töröknek ha pogány is, és büntetetlen 
soha a hitszegést el nem szenvedé, melynek keserves ize mai 
napig is a magyarok szájában volna László király várnai mezőn 
való veszedelmével, kit a töröknek adott hit szegésért Isten 
mind táborostól együtt ott vágata le. Többi között azt mondá a 
praedicátioban: «Most, ugymond, senki nem mer ellenetek 
szólani (Teleki Mihályt értvén), mert mintha menykő hullana 
szavatok után, olyanok vadtok mikor megharagusztok, sőt 
minden emberek térd- főhajtással azt mondják nektek: «Méltó- 
ságos uram, méltóságos aszonyom»; de eljő az Isten itélete 
reátok, megöl az Isten benneteket, s akkor ujjal fogják mutatni 
az emberek: «ez amaz átkozott hazájaáruló embernek a felesége, 
ezek amaz istentelen áruló embernek a gyermekei»; s szégyenleni 
fogja a posteritástok mely gyalázatos névvel nevezik őket; mert 
akkor minden embernek a szája nyelve felnyilik ellenetek, s 
ugy kiáltanak a posteritástokra: «Ezeknek az atyja árulá el 
az országot, eladá pénzért Erdélyt, s olyan sárban ugrata 
mindnyájunkot, a melyből már lábainkot ki nem vonhatjuk.» 
Azután ismét igy szól: Mikor – ugymond – elvesze Lajos 
király Mohácsnál, a török császár eleiben hordatván a holtteste- 
ket, egy Szalánczi nevű gonosz practicus magyar ur holttestét 
megismervén, kezében levő pálczájával holttestének fejét meg- 
üti, s azt mondja: «ha te nem lettél volna, kutya, az a jámbor 
gyermek király nem fekünnék most halva.» Adná Isten, még 
veletek is ugy ne bánjék az idegen nemzet.» Be is telek a pap 
profétiája Teleki Mihályon, mert azután négy esztendővel 
elvesze a törcs-vári harczon Teleki, s Tökölyi Imreh eleiben 
viteté a testét s azt monda: «Hej kopasz, kopasz, ha te nem lettél 
volna Erdélyben, nem esett volna az ország német kezében.» 
Utoljára azzal rekeszti be praedicátioját: «Te hamis hitű feje- 
delem, hamis hitszegő istentelen gonosz urak, az Isten általam 
nektek azt izeni, legyetek igazak az uratokhoz, a hiteteket kit a 
töröknek adtatok, meg ne szegjétek, mert különben elveszti az 
Isten mind a fejedelmet, mind az urakot, mind az országot.» 
Ennek az istenfélő papnak hallottam azután is olyan praedi- 
cátióit, kik ugyan meghasogatták a jólelkü embernek szivét, és a 
ki annak könyörgésén buzgóságra, praedicatióján igaz meg- 
térésre nem indult, bár soha ne is ment templomban, de azzal 
Teleki semmit nem gondola; különben olyan világtól abstractus 
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ember volt, hogy két forintot meg nem tudott volna olvasni, 
sem köntösét, sem életét nem curálta, erővel vitte ki a felesége 
ebédre is a tanuló-házából. Egy temetés felett husz aranyat 
adtanak vala neki, beveti a zsebében, lyukas levén, a mint az 
uton ment, a fejedelem étekfogója kisérvén szállására, elhullo- 
gatott egynéhányat benne, az étekfogó felszedi. A szállására 
menvén, mondja a feleségének: «Valami sár aranyok vadnak a 
zsebemben, vedd ki, lássad mit csinálsz vele.» A felesége megolvas- 
ván, tizenkettőnek találja, kérdi az urától, ha annyi volt, mondja: 
«én nem tudom mennyi»; az étekfogó megnevetvén magát 
előadja a nyolcz elhullott aranyat, s várja már, a pap ha vagy 
egyet ad belőle, amannak nem volt affélére gondja. Az étek- 
fogó mond: «Uram, bár nekem is ad vala kegyelmed benne, 
mert megérdemleném.» Mondja a pap: «Vegyen kegyelmed benne 
a mennyit akar, én nem kapok rajtok.» Ugy ad a felesége egyet 
az étekfogónak belőle. 


Ez a pap veje vala ama nagy hires tudós Tofeus Mihálynak, 
ki is sok esztendőkig volt a fejedelem udvari papja, azután 
püspök is lön, de az kevély negédes ember vala (noha utoljára 
hoszas betegségben esvén, igen megalázta vala magát s Isten- 
hez tért vala). Ennek is sok szép munkái vadnak, kivált a zsol- 
tárok resolutioi, melyeket mikor praedicállott, a fejedelem- 
aszony gyors egynehány irókot állitván a templomban, 
titkon ugy iratta le, azután maga revideálván, kinyomtatták, 
E jövendőlte vala meg a magyarországi rebellionak tragoe- 
diáját, mert azt irja a zsoltárok resolutiojában egy helyen: 
«A magyar nemzet addig akarja a szabadcságot keresni, ugy jár 
mint a teve, a ki elmenvén Jupiterhez, szarvat kér magának, 
azt sem adnak, sőt mind a két fülét elvágják.» Ez is eleget 
praedicállott szüntelen a Teleki Mihály sok practicái ellen, és 
ugyan olyan daraboson, hogy felállott az emberek haja belé, 
még sem orvosolhatá meg a sok istentelen practicát, a mint 
maga egy praedicatiojában panaszolkodik: Ha – ugymond – 
az Acháb palotájában praedicállottam volna azokot, a melyeket 
ebben a palotában már tizenöt esztendőktől fogva praedicál- 
lottam, ugyan istentelen ember volt Acháb király, de bizony meg 
tudtam volna tériteni, mert az isten egyszer fenyegeté meg 
Achábot a proféta által, mégis mindjárt zsákban öltözék; de 
az én praedicatioimnak csak annyi haszna, mintha borsót hánnék 
a falra. Azért jól látom, elveszt az Isten benneteket, s nekem 
is el kell vesznem veletek együtt; mert szent ember vala Jeré- 
miás proféta, mégis a gonosz Sedechiás király miatt neki is 
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szegénynek el kelle veszni. Ne bizzál abban fejedelem, hogy te 
jámbor ember vagy s a keresztény világon is olyan hír van felő- 
led, mert gonoszok, istentelenek a melletted való urak, s a te 
jámborságoddal abutálván, minden latorságot véghez visznek, 
s bizony te adsz számot jövendőben Isten előtt róla. Ha feje- 
delemnek tartod magadot, azért adott Isten botot, fegyvert a 
kezedben, te igazgassad őket, ne ők hordozzanak tégedet a hol 
akarnak. Maga személyében, ugy teczik vala, jámbor ember 
volt Sedechias király, s mikor kivitték fogva a babiloniai király 
idejében, magok a zsidó aszonyok mentették, hogy minden 
rosz dologra az urak vették rá; de a neki semmit nem használa, 
csak kitolyák a szemeit, s ugy hala meg rabságban. Te is ugy 
jársz, fejedelem, az urak latorsága miatt» stb. 


De visszatérek a honnan divertáltam vala. A német ármáda 
kihivattaték Erdélyből, mivel már a Lotharingiai herczeg Budát 
obsideálta és erősen vitatja vala, vala penig hire hogy a fővezér 
igen nagy erővel jőne segitségére, azért hogy a keresztény tábor 
is jobban resistálhasson a pogányságnak, együvé akarák mago- 
kot gyűjteni. 


Erdélyből még ki nem ment vala a német ármáda, és mi, 
mikor felverték a szegény marusszékieket, Bethlen Gergelylyel 
Harságnál táborozunk vala; a mely casus után ugy elkedvet- 
lenedék az erdélyi nagy tábor, s ugy megszegék minden bátor- 
sága, hogy minden ember a szaladásról gondolkodott inkább 
mint a harczról. Bethlen Gergely, hogy rajta is a ne essék a mi 
Gyulafin, csuda formán kezdi alá s fel hordozni táborát, soha 
egy éczakánál többször egy helyben nem háltunk, ugy kerin- 
gettünk az országban keresztül kosul, a Szakadát erdején egy 
héten négyezer mentünk által Görgény vidékére. A had azonban 
csak szöktön szökött haza, elunván a sok haszontalan tekergést, 
és megirtózván Teleki Mihály practicájától, mint vágatta volna 
le a szegény erdélyieket, magokot is féltvén ha ugy járnának. 
Utoljára igen kevesen maradánk Bethlen Gergely mellett, és 
mikor negyedikszer által akarna a Szakadát erdején menni, a 
székely hadak félreállának és nem akarának vele elmenni, és 
ha csak egy hadnagy lesz vala velek, ott rut dolog is következék 
vala. De a hadnagyok és a nemesség, tartván a jövendőtől, 
készek lőnek Bethlen Gergelylyel elmenni, ő penig a somlyai 
katonákot küldvén a székely hadakra, mihelyt puskázni kez- 
dének a székelyekre, mint olyan fő nélkül való had, confundálód- 
dék s az erdőn általmenének, de azon éczaka mind egyik elszöké- 
nek haza, csak az hadnagyok s mi egynehányan nemességül 
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maradánk mellette. Más nap azért Bethlen Gergely minket 
behivatván sátorában, s reversálist vevén tőlünk, hogy mikor a 
fejedelem ujobban parancsolja, felülünk, haza bocsáta. De 
Teleki Mihály a haza szöktekben sokakot megfogata s meg- 
saczoltatá, mintha ő rajtok mult volna el hogy a németet ki 
nem verték az országból, holott bizony ő érdemlette volna meg, 
hogy karóban vonták volna annyi sok száz ártatlan ember 
halálaért. 


De már a dolgok sulyosodván, és két fegyver közé tétetvén 
Erdély, mivel az ország mindenkor egyben nem gyülhetne, a 
tanácsi rend pedig nem akarna magától olyan nagy dolgokhoz 
szólani, hogy jövendőben is ha mi következnék a hazára a taná- 
csot ne okoznák, a státusok negyven személyből álló deputatiot 
rendelének a fejedelem és tanács urak mellé, kiknek bizonyos 
fizetést rendelvén az ország jövedelméből, authorálá az egész 
ország őket, hogy valamit concludálnának, az állandó lenne. 
Ez is Teleki factioja vala, mert az országgyülésében többen 
levén a státusok, olyan szabadoson s olyan nyilván a mit akart 
volna Teleki véghez nem vihette volna; de a deputatiora a 
kiket akara, olyanokot választa, s többire olyanokot kik Teleki 
Mihályhoz obligátusok valának, és azokot könnyen minden 
dologra ráhajthatta; rá is hajtá, s az országot a német császár 
kezében ejté, mint alább megértjük. 


Ebben az esztendőben is [1687], a mit régen keresett sok prac- 
ticáival Teleki Mihály, a fejére telék a szegény országnak; a mitől 
eleve féltették, és hogy abban ne essék az ország, azt munká- 
lódni kivánván, azért a nagy jóért Teleki Mihály practicája 
miatt elveszének amaz igaz hazafiai Bánffi Dénes, Béldi Pál, 
Bethlen János, abban a nagy labyrintusban fővel esék belé 
mind a fejedelem mind a haza. Mert a Lotharingiai herczeg a 
szakmári commendánst Hussint és egy német secretáriust Tilt 
küldvén be a fejedelemhez, Radnóton valánk akkor Telekivel s 
a fejedelemmel, titkon, az ország hire nélkül, Teleki Mihály 
által a fejedelemmel ugy concludálának, hogy őszszel quártély- 
ban bejöjjön a herczeg Erdélyben a császár ármádájával; de 
semmi conditiókot amaz sem proponála, a fejedelem is a maga 
részéről nem kivána akkor. Hussin visszamene, a secretárius a 
fejedelemmel marada; Radnótról menénk Ebesfalvára, onnan 
penig Szebenben. Már a herczeg Erdély felé megindult vala, 
azért a fejedelem Bánffi Györgyöt expediálá a herczeghez az 
ország nevével, két fejedelmi öltözetben levő paripákot küldvén 
a herczegnek ajándékban, melyeket Teleki adott vala ezer 
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forintért. Bánffi György elmene, de mivel a fejedelem azt 
kivánja vala, hogy az ármáda pénzén quártélyozzon Erdélyben, 
a herczeg megharaguván, ugy tetteti vala magát mintha 
Szebent obsideálná, a hová már a fejedelem és az ország főrendei 
gyültenek vala. Teleki Mihály, politiája szerént, a bástyákon 
az ágyukot tisztittatni kezdé és az obsidiohoz készülni, és azt 
kivánja vala, mind a magyarok mind a szászok egyben esküd- 
jenek a város oltalmazására. De a városi tisztek és lakosok, a 
kik a fejedelem lágysága miatt Teleki Mihálytól, Mikes Kelemen- 
től és más uraktól annyira opprimáltattak vala, hogy már soha 
tovább nem győzhetnék, bizván ahoz, hogy ha német keze alá 
esik az ország, jobban leszen állapotjok, megizenék Teleki 
Mihálynak: hogy a magyarok viseljenek gondot magokra, 
mert ők bizony a magok városokot sem a fejedelemért, sem a 
magyarokért obsidio alá nem ejtik. – Már a herczeg Balásfal- 
váig eljött vala, azért ujobban Bánffi Györgyöt postán oda kül- 
dik a herczeghez, hogy akármi conditiókkal accordáljon. Accor- 
dála is tizenhárom száz ezer rhénes forintokban, és hogy 
huszonöt regement német szálljon quártélyban, az erdélyi 
városokban s várakban penig német praesidium szálljon be 
[oct. 27 d.]. 


Soha könnyebben sem pogány sem keresztény egy ország- 
hoz s olyan könnyen nem juta, mint akkor a német Erdélyhez, egy 
korbácslás nélkül fejet hajtának. Mert hogy ne szóljak a több 
erősségekről, csak az egy Szeben városát a míg megvette volna 
a német, bizony sok ezer kalapnak kellett volna elhullani; akkor 
penig a herczeggel való ármáda olyan igen elnyomorodott, 
sonyorodott, éhezett, betegesedett vala, százanként döglöttek 
mindennap, felejtette volna bizony a szebeni obsidiót. Bánffi 
György bejöve Szebenben, megizenvén a herczeg: a fejedelem 
az urakkal együtt menjen Fogarasban, mert Szebenben néme- 
tek szállanak. Mi nagy confusioval, a fejedelemaszony nagy 
jajgatással, kijövénk Szebenből Porumbákra, onnan Fogaras- 
ban, a német penig beszálla Szebenben, Kolosvárra és több 
helyekre; azolta ki sem mene onnan. Fogarasból hordák minden 
héten Szebenben a fejedelem szekerein s szekeres lovain nagy 
öreg átalagokban a pénzt, mig a tizenhárom száz ezer forint 
kitelék; vala még akkor a szegény országnak pénze, de bizony 
nem hiszem, ha most egybenolvasztanák is a mennyi ember 
Erdélyben van pénzekkel együtt, hogy csak hatszáz ezeret is 
kisüthetnének. 


1688. Már generál Caraffa Magyarországban Eperjesen és 
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Cassán szörnyü irtóztató Lanienát vitt vala véghez [febr– 
május], mert noha a magyarok Cassa megvétele után a császár 
hűségére redeáltanak vala, de az a kegyetlen tyrannus general 
a jámbor Leopold császár akarata ellen a rebelliónak inditóit s 
eszközeit kicirkálván, a császártól adott grátiájok ellen meg- 
fogatja és szörnyü kinokkal, mint a barmokot, Eperjesen, Cassán 
felmészároltatja, ott levén akkor Bálinit Zsigmond, kit a feje- 
delem küldött vala hozzája, tudván hogy ő jőne be erdélyi 
generálisságra. A megöletett szegény magyaroknak minden 
jovokot, jószágokot confiscáltatá; soha a pogány kegyetlen 
Néró császár is olyan rettenetes kinzásokat nem cselekedtetett. 
Eperjesről lejövén Debreczenben, noha azok a nyavalyás 
debreczeniek semmit a császár ellen nem vétettek, sőt mind 
töröknek, németnek, erdélyi fejedelemnek egyaránt adóztanak, 
azokot is pogány módon megsaczoltatá, és valakinél pénzt érzett, 
fejét vizes istrángokkal megtekergetvén, addig kinzotta, mig 
a micskéjek volt, kivette. A honnan is felette nagy kincset 
gyűjte magának, nem mervén senki ellene szólani, mert a jámbor 
császárt arra vette vala, hogy egész plenipotentiája legyen 
Magyarországban s Erdélyben, és maga is a császár ne szóljon 
keresztül az ő dolgában, mert ő mindeneket a császár jovára 
cselekeszik. Teleki Mihály megértvén, mint bánék Caraffa a 
magyarokkal, és Erdélyben akar jőni, szörnyen elijed, és ha 
lesz vala hová, elébb is állott volna Erdélyből. De a törökhöz 
nem mer vala menni, tudván vétkét, sem Lengyelországban, 
mivel a német confoederatusa vala; azért szokott practicájához 
nyúla, és a vejét, Vay Mihályt kiküldé Caraffához, két ezer 
aranyat küldvén ajándékban neki, hogy engesztelje meg, 
igérvén arra magát, csak Caraffa jöjjön be Erdélyben, meglátja 
micsoda hasznos szolgája leszen a császárnak. Caraffa megizené 
neki: mikor Erdélyben bejő, meglátja akkor mint fogja Teleki 
magát viselni, ő is a szerént alkalmaztatja magát. 


Bejövén Caraffa Szebenben, megizené a fejedelemnek, hogy 
Telekit küldje oda conferentiára. Soha Teleki egyezer ugy meg 
nem ijedett mint akkor; azért elbucsuzván mind a fejedelemtől, 
fejedelemaszonytól, feleségétől, gyermekeitől, s testamentomot 
tevén, mintha meg kellene halni, kiindulánk Fogarasból, s 
Porumbákra menénk hálni. Örültének azalatt a kik baráti nem 
valának, hogy most egyczer megesik a jégen, mert már Bethlen 
Gergelylyel is felbomlott vala a barácság, nem levén szüksége 
Telekinek Bethlen Gergely szolgálatára Béldi Pál romlása után 
azért semmiben hajtja és szüntelen mortificálja vala. Porumbák- 
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ról hajnalban megindulván, reggel mintegy nyolcz órakor köze- 
liténk az város Szeben felé, Gyulaffi László s Apor István levén 
vele. Hát már ott, Homostorfi [hammersdorfi] hegyen áll két lovas 
compánia, kit Caraffa Teleki Mihálynak való tisztességtételre ex- 
pediált vala, maga adjutantját Klökkesperget (ki azután generál 
lön s nem régen hala meg Erdélyben Kolosváratt) küldvén ki hin- 
tajával együtt élőnkben. A ki is leszállván a hintóból, eleiben 
futa nagy reverentiával Teleki Mihálynak, s igy köszönté: «Gra- 
tus adventus Excellentissime Domine Generalis.» Teleki is meg- 
bátrodék, mert addig olyan volt mint az agyonütött, s kezén 
tartotta hogy Caraffa megöleti, és az adjutantnak visszaköszön- 
vén, mindjárt egy Ugrai nevű inasát onnan visszaküldé a felesé- 
géhez, hogy megmondaná: ne féljen, mert nem ugy van a dolog 
a mint ő gondolkodott. Az inas jól jára: egy tizes aranyat adá- 
nak Fogarasban öröm-mondásaért. 


Teleki beülvén a Caraffa hintajában az adjutánttal együtt, 
bemenének Szebenben a szállásunkra, a két compánia német 
épen addig kisérvén, és mindjárt nagy guárdiát rendelének a 
kapuban. Kevés vártat mulva más hintót külde Caraffa s ebédre 
felviteté Telekit, Gyulafi László s Apor István is felmenvén; 
ott asztalhoz ülének, jól lakának, minket is inasokul valóban 
megitatának finum tokai borokkal. Asztaltól felkelvén, csak 
ketten, a két ur, külön házban menvén, sokáig beszélgetének 
egymással. A szállásunkra visszajövén, estve későn szövét- 
nekekkel, egy zöld posztó nuszttal bérlett török mentében hát 
ihol jő Caraffa generál; lefuta eleiben a grádicson Teleki, fel- 
menének, ott is négy óráig csak ketten beszélének. Más nap 
reggel Caraffa nagy haraggal azt izeni az adjutanttól: miért 
nem jöttenek el a több urak is, azért elküldjön, huszonnégy óra 
alatt Fogarasból az urakot mind oda hozassa, mert az ördögök 
elszaggassák őtet, ha ugy nem bánatik Teleki Mihálylyal, példa 
lesz örökké Erdélyben. Elijed Teleki, postán ir az uraknak, 
mindjárt jöjjenek, a fejedelmet is megijeszti, ha az urakot ő 
nagysága el nem küldi, Caraffa a fejedelmet is megfogatja. Más 
nap az urak mind oda jövének; Caraffa behivatván őket, 
proponálja, hogy a császár hűségére megesküdjenek és a török 
Portától elszakadjanak. Nehezen menének rá hogy hiteket 
megszegjék, kivált Bethlen Gergely csak resolválta magát, 
inkább megöleti magát mintsem a Portának adott hitét meg- 
szegje: de megijesztetvén Caraffától, hogy addig Szebenből ki 
nem mennének, csak meg kelle eskünniek a császár hűségére; 
Teleki legelől csakhamar oda sujtá. Azután a szegény fejedelemre 
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is rá küldvén Caraffa, neki is csak deponálni kelle a homagiumot 
Fogarasban. 


Mihelt az urak beesküvének, hát közel sem ugy beszél 
Caraffa mint annakelőtte, sőt az urakot megvendégelvén, ugy 
egybenszűré a levet Teleki Mihálylyal, hogy a szemünk láttára 
még a fejét is csókolja vala Telekinek, a több generáloknak, mint 
Piccolomeni (kinél életemben pompásabb embert nem láttam, 
mind köntösében, asztalában, udvarában, lovaiban), Veteráni, 
Pacce s a többinek recommendálván, micsoda érdemes ember s 
mely igaz hasznos szolgája volna Teleki Mihály a császárnak. 
És nem sokára a császár nevével egy asztali készülethez való 
gazdag argenteriát külde ajándékban Teleki Mihálynak, melyet 
én is láttam, és tizenkét ezer forintra becsültenek. Ilyen olcsón 
adák el a szegény Erdélyországát. Teleki Mihály is a maga 
szállására ebédre hivá mind a generálokat és pompáson meg- 
vendégelé. Igy menénk vissza Szebenből Fogarasban. 


Jól jut eszemben, estve mikor a vendégségnek vége lön, 
Pataki István a Kolosvári professor, a ki kedves embere vala 
Teleki Mihálynak, sokszor keményen megintette sok dolgairól, 
a mint én az ágyban legyeztem az urat, ott ülvén az ágy előtt 
székben, Pataki azt mondja neki: «Miért kelle, uram, kegyel- 
meteknek eladni a szegény országot, és mind magokot, mind a 
fejedelmet hamis hitben ejteni? Bizony számot veszen még az 
Isten kegyelmedtől. Jobb lett volna kegyelmeteknek vagy rab- 
ságot szenvedni vagy meg is halni, mint szántszándékkal ezt 
cselekedni.» Teleki nagyot sohajta s azt mondja: «Vaj ki könnyü 
kegyelmednek, Pataki uram, igy viz partjáról beszéleni a viz- 
ben haló embernek; de ha kegyelmedet is olyan próbára rándi- 
tanák mint engemet tegnap, megválnék, ha olyan resolute 
beszélene. Ha vétettünk is, jobb volt a két gonosz közül kiseb- 
biket választani, mint az egész országot veszedelemre vetni, 
mert ez a német fegyverre hánta volna az ország népét ha mi 
be nem esküdjünk, s török uram, a bestye pogány kurva fia, 
nem vette volna el rólunk.» Pataki István azt feleli: «Lássa, 
uram, kegyelmetek, de non sunt facienda mala ut eveniant 
bona.» Teleki megvonogatja szakállát s monda: «Vagy bonum 
vagy malum, abban bizony benne vagyunk, Pataki uram.» 


A több városokban már a német praesidium beszállott vala, 
csak Brassóban nem; oda is akarván azért collocálni Caraffa, 
beizen, hogy szállásokot készitsenek mind a városon mind a 
fellegvárban. A szászok nem örömest hallák, és noha a városon 
való quártélyt könnyebben megengednék, de a várat semmi- 
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képpen nem akarják, s megizenék Caraffának, készebbek meg- 
halni, mintsem várokot idegen nemzet birtokában bizni; ha 
quártély kell, elég tágas a város, elfér ott a német had. Azalatt 
a község neki zendülvén, noha mind a tanács mind a papok, 
látván hogy haszontalan minden dolgok, mert már az egész 
ország behódolván a németnek, Brassó magára nem resistál- 
hatna, a községet szép szóval, könyörgéssel csendesítenék, mind 
hiába lön; sőt magoknak tiszteket válogatván, Medvés Jánost 
és Czakó Ferenczet, a fellegvárat fegyveres városi emberekkel 
megtöltik, a lövőszerszámokot elkészitik, sok élést, bort hordat- 
ván fel a várban, obsidióhoz készülnek, és nagy háboru támad 
az egész városon, Háromszékről is nem mervén a székelység 
Brassóban bemenni a popule zendülése miatt. Caraffa megért- 
vén a dolgot, Veteráni generált két regementtel commendérozza 
Brassó alá; Teleki Mihály is, mint erdélyi generál a székely 
hadakkal oda megyen. Lőttek erősen a várból, de kárt nem tettek. 
Csináltak vala egy sánczot is Bolonyán felyűl a Csiga hegyén, 
volt ötszázig való fegyveres ember benne. Caraffa megparan- 
csolta vala Veteráninak hogy fegyverre hányassa a szászokot, 
de Veteráni ijeszteni akarván inkább mint bántani, harminczig 
való németet külde a sánczra, kiket meglátván a szászok, 
kifutának a sánczból, s mind levághatják vala a németek, nem 
bánták, csak kifoszták köntösökből, fegyverekből. A felleg- 
várban penig két bombát vetette be, megijedének ott is a szászok, 
feladák a várat, Veteráni praesidiumot szállítván be mind a 
várban mind a városban, és az oh Brassaikot felpraedáltatván, 
visszamene. A fejedelem penig, Caraffa intimatiojából, commissá- 
riusokot küldvén Brassóban, a kik inditói valának a dolognak, 
megfogdosák, törvényt látának reájok s fejeket szedék, s karó- 
ban rakák szegényeknek fejeket kit pelengérben kit másuvá, 
noha azért halált nem érdemelnek vala, mert hütösök nem vol- 
tanak azelőtt a német császárhoz, s a magokét másnak könnyen 
nem akarták adni, ki condemnálhatta volna azért; mégis meg 
kelle szegényeknek halni. Igy járnak azok, a kik a közönséges 
dologért fegyvert kötnek, magoknak kell elveszni miatta, s a 
popule penig békével marad. 


Thököly Imre fejedelemsége 


1690. A török Porta, látván, Erdély már elszakadott tőle 
és a némethez hajlott, s a német császár hadai praesideálták 
is a várokot, és minden esztendőben a német ármáda kész 
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quártélyra jő be Erdélyben, s tavaszszal jól megnyugodva s 
elkészülve menne a campániára: azon tanácskozék, hogy vissza- 
foglalja Erdélyt; és mivel az erdélyi urakra haragudt, nem is 
bizhatott hozzájok, Tökölyi Imreh penig mellette a hivségben 
megmaradott, az erdélyi fejedelemséget neki conferálja, botot, 
zászlót küldvén szokás szerént s felkaftányoztatván és egy 
török szerdárt rendelvén melléje, bizonyos számu lovas és 
jancsár török s tatár hadakkal, a tatár hám kisebbik fia személye 
szerént ülvén fel mellette, a havas-alyföldi vajdának is meg- 
parancsolá, hogy minden hadaival együtt Tökölyi Imreh segit- 
ségére elmenjen. 


Minekelőtte Tökölyi bejőne, Apaffi Mihály fejedelem hir- 
telen megbetegedvén, harmadnapra meg is hala Fogarasban 
[april. 15d.]; mert a felesége már azelőtt másfél esztendővel 
megholt vala. Halálának okáról sok hir vagyon; ki guttaütés- 
ben mondja hogy megholt, ki penig hogy Teleki Mihály étette 
volna meg méreggel; én bizony nem tudom mint esett. Az 
ugyan kétség kivül van, hogy a fejedelem látván, már a német az 
országot megvette, a várokot, városokot praesidiummal meg- 
rakta, az ország népét szörnyüképen adóztatja, a sóaknákból, 
harminczadokból, aranybányákból penig majd semmi jövedelme 
nem jőne a háború idők miatt, a fiscális jószágokot a mellette 
való urak, mint Teleki, Naláczi, Székely László, Inczédi Pál 
s több hasonlók annyira kicsalták vala a kezéből, hogy többire 
a fiscalitásnak csak a galléra maradott vala kezében; arról is 
gondolkodván, hogy maga öreg ember, a felesége megholt, a 
fia neveletlen, az urak nem igazak hozzája, holta után egész 
háza felfordulna: ilyen dolgokon való törődési miatt busulván 
s szomorkodván, egy ideig az elméje megbomlott vala; hat 
hétig nem szólt senkinek, még enni sem akart, hanem szüntelen 
csak járt elé s hátra a palotájában, s nagyokat sohajtott. Az 
urak eleget biztaták, vigasztalták, nem volt haszna; utoljára 
egynehány zsacskó pénzt minden nap eleiben vittenek, mintha 
uj uj zsacskó pénzek volnának, s eleiben tették. «Kegyelmes 
uram – ugymond – ezt a pénzt most hozta Apor István a 
harminczadokról; ezt a pénzt a sóaknából hozatta Inczédi Pál; 
ezt a pénzt ez s amaz udvarbiró küldötte; mit busul Nagyságod, 
mikor elég pénze vagyon?» Lassan lassan ugy kezde eszére jönni, 
s kigyógyulni abból az imaginatioból; azután penig szüntelen 
a házassághoz volt kedve, hol Mikó Istvánnét, hol Vér György- 
nét, mindenik igen szép özvegyaszony vala, akarván elvenni 
feleségül. El is vette volna valamelyiket, de Teleki Mihály nem 
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engedte, a kitől már utoljára annyira félt, hogy ha valaki más 
beszélt is a fejedelemmel, mind vigyáztatja ha nem jő e Teleki 
Mihály, s ál ajtókon mentek is fel hozzája a kikkel beszéleni 
akart, hogy Teleki meg ne tudja. 


Igy hala meg a jámbor Apaffi Mihály, ki papnak lett volna 
alkalmatosabb mint fejedelemnek; nem volt neki semmi gondja 
az ország dolgaira, ha valami dolog occurált is, csak azt mon- 
dotta: «Lássák az urak ő kegyelmek, a mint Teleki uramnak 
teczik.» A vadászatot szerette s gyakorlotta ifjuságában, gyö- 
nyörködött igen az órákban, melyek sokféle formára csináltatván, 
renddel állanak vala a házában; mindenkor azok körül pepecselt, 
egyébkor vagy olvasott vagy könyveket forditott, lovakra, 
fegyverekre, köntösökre, oeconomiára, mint férfi embernek nem 
volt semmi inclinatioja. Mind asztalára, udvarára a mig éle, a 
felesége visele gondot; ha még sokáig él vala felesége holta után, 
bizony még a sem marad vala mit egyék, mert ha valaki csak 
ebédre hitta is, tiz tizenkét ház jobbágyot kicsalt a kezéből. Az 
urak valamire akarták rá vették, nem is mene soha egy feje- 
delem alatt is annyi sok istentelenség véghez Erdélyben, mint 
az ő idejében, s ám el is veszték az országot az ő lágysága miatt. 
Almakerekén, a maga jószágában, az Apaffi familiának temető- 
helyében temeték el. Mihelyt meghala, Naláczi, Teleki, Inczédi 
Pál a mi belső értéke pénze marada, eltevék láb alól s magok 
között feloszták, a fiának marada, kinek minden uton módon 
nagy gazdagságot szerzett s hagyott vala a fejedelemaszony. 
Efféle keresetnek nem szokott örülni a posteritás. 


A fejedelem holta után, mivel a fia, noha választott feje- 
delem, de igen ifju vala, Status Consiliumot erigálának Teleki 
Mihály praesessége alatt, hogy a dirigálná az országot, s annak 
neve s pecséte alatt mennek vala ki az expeditiok. Teleki penig 
már arról gondolkodik vala, hogy erdélyi fejedelem lehessen, 
és az ifju Apaffit háladatlanul kicsinálja a fejedelemségből. Azért 
Nagy Pált, ki kedves embere vala, azután jó hazafia válék belőle, 
titkon a német császárhoz felküldé, hogy ott a fejedelemséget 
neki sollicitálja, assecuralván a ministeriumot, hogy a német 
császár hűségében conserválja az országot. De Isten már meg- 
elégelte vala az ő sok factioit, a mig Nagy Pál visszajöve, elvesze 
Teleki Mihály. 


Már a Lotharingus herczeg commendója alá a francia ellen 
a regimentek többire mind felmentek vala az Imperiumban, 
Magyarországban maradott ármádának a török ellen Badensis 
herczeg Lajos rendeltetvén mezei főgenerálisnak. És mivel hir 
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vala, hogy Lándor-Fejérvár visszavételére a török nagy erővel 
jőne, Badensis herczeg oda siet hogy a töröktől megoltalmazza; 
Erdélyben penig hét regiment marad generál Hajszler commen- 
dója alatt, kiknek hármát Vaskapunál hagyá vigyázni, négy 
regimenttel penig maga Háromszékre a Bozzára jő táborra, 
megértvén hogy Tökölyi Imreh Havas-alyföldén által akarna 
jőni be erdélyi fejedelemségre. Az erdélyi hadaknak egy részével 
Gyulafi László Badensis herczeggel elment vala, a többit penig 
mind vármegyékről mind a székelységről felültetvén, Macskási 
Boldizsár commendérozza vala, mig maga is Teleki Mihály, 
noha nem jó kedvéből, de Hájszler parancsolatát vevén, nagy 
későre a táborra jöve. Én is akkor a táboron voltam. 


Szörnyü rendkivülvaló árvizek lőnek szerte szélyel az ország- 
ban, kétségkivül praesagialták a sok idegen hadaknak Erdélyre 
való jövetelét. Mikor egynéhány hétig a Bozzán táboroznánk, 
Törcsváránál is levén a marusszéki hadakban: Tökölyi Imreh 
nem a bozzai utra, hanem törcsvári ut felé indula, és beküldvén 
egy rész hadát az törcsvári sánczban levő németekre, a marus- 
székiekkel együtt levágatá s dissipálá. Szintén estve felé kártyá- 
zik vala generál Hajszler, Norcher, Magni generálokkal és 
Doriával, ki főcolonellus vala, s a kalapját amazoktól elnyert 
tallérral aranynyal félig megtöltötte vala; oda hozák a hirét. 
Azért mingyárt ordert adván ki, az egész német magyar tábor 
megindula, és éczaka általjövén Nyén felé Szent Péterhez szál- 
lánk; ott keveset mulatván, sebes ügetést nyargalást épen 
Törcsvárához vinek bennünket; nagy örömmel s bátran mennek 
vala mind a németek mind magyarok. Ott megszálódván, 
egynehány nap mulatánk; nappal is vigyázván, de éczaka 
mindenkor csak közel más más helyre szállván, az elhagyott 
táborhelyünkön penig nagy tüzeket rakván, hogy inkább az 
ellenség éczaka fel ne verhetne bennünket, nappal penig Törcs- 
várán általmenvén a mieink, amonnan is kijövén, szüntelen 
ellenkeznek vala. 


A havas-alyföldi vajda alattomban correspondentiát tart 
vala generál Hajszlerrel, és minden intentióját Tökölyinek 
megirta s hadainak számát, s jovalja vala, hogy olyan kevesed 
magával ne álljon harczot, mert ők sokan volnának. Ugyanis a 
négy regimentben két ezer ember alig vala, gyakran meg is 
olvastam compániánként; a Bozzára, bereczki passusra Csikban, 
a tábori bagázsia és más helyek mellé sokan elcommendiroz- 
tatván a regimentekből. De Hajszler bizván a németnek eddig 
való szerencséjéhez, és más generáloknak példájára vigyázván, 
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kik kevés haddal gyakran nagy török erőt debelláltanak vala, 
kivált generál Veteránit akarván aemulálni, ki Szeged alatt két 
lovas regimenttel és ötszáz labanczczal három izben többet 
hatvan ezer töröknél megvert vala számtalan nyereséggel, mind 
penig a székelység, még akkor hires levén hadakozásra, felesen 
levén azok vele a táboron, elvégezé, hogy Tökölyivel meg- 
ütközzék. Teleki Mihály is oda, Törcsvárához érkezvén, Hajszler- 
nek intimálja vala, ne harczoljon meg, hanem szálljon el előle, 
s hivassa maga mellé a Vaskapunál levő regimenteket, ugy 
coniunctis viribus, a várakból lövőszerszámokot is hozatván a 
táborára, mert két kicsiny toroczknál egyéb nem vala, pró- 
bálná meg a had szerencséjét. Hajszler maga tanácsát elegeden- 
dőnek itélvén, ott, Törcsváránál vigyáztat vala, hogy ha Tökölyi 
beindul, a szoros helyeken eleiben állván, könnyen profligál- 
hatná, a minthogy ha arra jő vala, ott rajta is veszti vala. 


De Tökölyi Imreh is tanult hadviselő ember levén, nem vala 
bolond hogy olyan szoros helyekre jöjön; azért practicával 
élvén, és a havasokon való ösvényeket titkon megjáratván, a 
havas-alyföldi vajdát (kit nem szeret vala) hadaival és a törö- 
kökben is ott hagyván, s megparancsolván, hogy mig ő visszajő 
(nem aperiálván senkinek mit akar, csak a török szerdárnak), 
addig szüntelen ellenkezzenek a németekkel: oly kietlen helye- 
ken s ösvényeken, meredek hegyeken szálitja be harmad napig 
táborát, a hol soha lovas ember s talám gyalog is nem járt, és 
csak egy egy lovas ember mehetett el, s térdén mászván s a lovak 
farkára fákot kötvén, ugy ereszkedtenek be szép csendesen a 
tágas völgyekre. Ebben Hajszler semmit nem tudott, mert noha 
mint okos hadi ember, tudakozódott, ha van-e másutt közel 
olyan hely, a hol az ellenség bejöhetne; de senki nem gondolván 
hogy azokon a meredek hegyeken fegyveres nép bejöhetne, 
assecurálák a generálist, attól ne tartson. Szintén délután 21-dik 
augusti, mi lóháton ülvén, a generálok penig Telekivel együtt 
a törcsvári kőszikláról nézvén mint ellenkezik a két féle had, 
Zernyest felé való strázsák, kikre már a Tökölyi hadának 
előljárói reá ütöttek vala, hirt hoznak, hogy bejött az ellenség 
az országban. Mindjárt conturbálódék Hajszler, és jelt adatván 
trombitával, mind német magyar hadakot nyargalást kezdének 
bennünket vinni Zernyest felé. Mikor Tohán felé mennénk, hát 
már a tatárok meggyujtották a falut, s szörnyüképen ég. Vala 
a táborunkon egy havas-alyföldi boér, Balacsán nevű, ki Sorbán 
vajda leányát vette vala, s a vajda halála után Constantinus 
Brankován tétetvén vajdává, attól való féltében mind feleséges- 
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től Erdélyben futott vala, és a német császárnál azt jártatja 
vala, ha őtet havas-afyföldi vajdának beküldené a császár, a 
töröktől elszakasztaná az országot s a császárnak hódoltatná; 
meg is vala parancsolva Hájszlernek, hogy bevigye. Ugy is vala 
a szándék, ha Tökölyit megverhetjük, bemenjünk, de nem akará 
Isten; minket verének meg a harczon, a szegény Balacsán is 
ott vesze, felesége, fia mai napig is itt Brassóban bujdosnak a 
Sorbán vajda fiával együtt és feleségével. Ez a Balacsán, két 
zászlóalja magyar és oláh jó vitéz katonái levén maga fizetésén, 
Hájszlertől elkéreczék, hogy az égető tatárokot kihajtsa a falu- 
ból. Hajszler elereszté; el is mene, bátran megellenkezék velek, 
s levágatván bennek, a faluból kikergeté. Már látjuk vala a 
Tökölyi táborát, mert Zernyesten felyül mind rendelt sergekben 
állanak vala; Hajszler is elrendelé a német hadakot, és két 
jezsuita levén, azok companiánként imádkoztaták, s egy-egy 
feszület levén kezekben, elől mennek vala, ott is veszének; de egy 
reformatus pap levén a táboron, a pallost ránta, s ugy mene 
velünk az ellenségre, el is szalada békével. Azonban a szél épen 
szemben fuván a regimentekkel, oldalaslag forditá Hajszler 
őket; akkor ha nem tudta volna is Tökölyi mennyin vadnak a 
németek, még a kornyétákot is megolvashatta. Elől állnak vala 
a német hadak, a hátok megett penig az erdélyi hadak. Tökölyi 
a maga hadait meginditá Zernyest felé, s a sík mezőre rendben 
állitá. A székely hadak csak magoktól Jézus nevét kezdvén 
kiáltani, egyenesen az ellenségre akarának menni, noha még 
messze valának; Teleki elé nyargalván, egyben szidá őket, ugy 
csendesedének meg. Bolondság is lön a könnyü hadat hátul álli- 
tani, mert ha neki viszik vala elsőben, a mig oly nagy fervorral 
valának, alkalmasint megkopiázzák vala török uramot. Hajszler 
a mi sergeink elében jöve monda deákul: «Majd kegyelmeteknek 
szép mulatsága leszen, meglátja kegyelmetek, a török mint 
elszalad, nem állhatván meg a mi tüzönköt, kegyelmetek osztán 
Isten hirével űzze vágja, s ha megtalálják kegyelmeteket nyomni, 
ne jöjjön egyenesen a regimentek eleiben, hanem oldalaslag, 
én esmét visszaverem a törököt.» Teleki penig elkezdé: «Jó 
vitézek, erdélyiek, most az ideje, hogy a mi felséges császárunk 
hűsége mellett vitézül harczolván, magunknak s maradékunknak 
állandó nyugodalmot s szabadcságot nagy dicsérettel szerezzünk, 
s házunkot, feleségeinket, gyermekeinket a török rabságától s 
annak a gonosz Tökölyinek tyrannusságától megoltalmazzuk, 
mert különben ha nem forgódunk, örökös jobbágyságban esik 
még a posteritásunk is; soha a német a töröknek Erdélyt nem 
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engedi, levén Magyarországban nagy erős ármadája, a ki mind- 
járt benyomul s a töröket kiveri. Hogy penig én rám senki ne 
panaszolkodjék, ország generálisa levén elbuttam, im ezt a 
fejér szakállamot ide kegyelmetek köziben hoztam, s kész 
vagyok itt is meghalni.» 


Tökölyi azonban ilyen practicát cselekedék: bal kézről a 
mi hadunknak vala egy csereklyés hosszan elnyult oldal, a 
mellett feles tatárokot s kuruczokot külde a mi jobb szárnyunkra 
hogy megkeritsen bennünket. Hajszler eszében vevé, Doriát 
hat compániával expediálja a tatárok ellen, Teleki is tizenhárom 
zászlóalja székely hadat Henter Mihály (ki Háromszéken vicéje 
vala, gonosz factiosus lator ember, és ki Teleki Mihályhoz való 
biztában még a háromszéki főrendeket sem becsülé vala, s mig 
a Bozzán táboroztunk, számtalan nemes és lófű mentségeseket 
tartván, kik hóról hóra sok pénzt fizettenek, magának felette 
sokat gyüjtött vala, még sem lön soha Isten áldása a házán, 
most is Rákóczi Ferenczczel oda van a kuruczságra) commen- 
dója alatt elküld Doriával. A tatár studio megszalad előttök, 
amazok örömökben kergetik s éppen a török álló seregig behajt- 
ják, oda is rekedének, vissza nem jöhetvén helyekre. Mert épen 
akkor látván a török s Tökölyi hogy a németek bal szárnya meg- 
ritkult a compániák elmenetelével, nagy sűrű roppant sereggel, 
harminczkét zászlót hozván elől, könnyen voltak hat ezeren, 
nagy sebes nyargalással szemben jövének; kiket közel várván 
a német, noha csak két lineában állanak vala, olyan emberül 
excipiál lövéssel, hogy kilencz zászlót olvasék meg a ki egyszer- 
smind a földre borula, török is, a mint azután hallottam bizo- 
nyoson közel két százig való elhulla; de a többi, a holttesteken 
általjövén, a lineákon általmene és a németet megbontá. A 
székelység meglátván hogy a németen általjött a török, még csak 
kópiát sem emele, hanem rettenetes zugással megszalada, a 
német is eszében vevén hogy fut a székelység, ő is nyomulni 
kezde. Már generál Hajszler is elszaladott vala, a török a szaladó 
németeket s székelyeket űzvén s vágván; a mely hat compánia 
német penig Doriával elrekedett vala, a töröknek egész bal 
szárnya körül fogá. Doria egyben vervén a kevés hadat, ex 
desperatione olyan harczot tarta majd egy óráig, hogy semmi- 
képen anynyi ezer török, tatár, kurucz meg nem bonthatja vala. 
Hajszler békével eljöhet vala, de meglátván a hegyről mely 
vitézül harczol a Dóriával elmaradt had, szégyennek tartván a 
futást, kevesed magával a harczhelyre vissza mene, ott el is 
fogák a tatárok, minekutána a sok nyargalóczás miatt mind 
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maga mind lova ellankadott vala. Doriával való companiákot 
is utoljára megbonták, és levágának felesen bennek, de a többi 
sohul meg nem szakadozván s erősen puskázván, harczolva 
eljövének békével. Doriát is a tatárok elfogák, meg is korbácsolák 
keményen, lófark közé kötvén kezét, s ugy nyargalóczván a 
tatár vele együtt. Tökölyi pénzzel váltá mind kettőt magához s 
tisztességesen tartá. Ott vesze Norcher generál, nagy kövér 
ember vala; Magni penig sebben esvén s ugy szaladván el, itt, 
a Barczán, Hermány nevü faluban érkezék, ott a szászok 
rá ismervén, becsalák a castélyban hogy eldugják, s agyonverék 
nyavalyást, s fizetének is egynehány ezer forintot érette. Bala- 
csán is elesek a harczon, a fejét a havas-alyföldi vajda elütteté, 
s beküldé Constantinápolyban a töröknek. A török tisztek közül 
sok agák hullának el, a szerdárral együtt. 


Itt lön veszedelme Teleki Mihálynak is, mert a kedves 
Kálmán nevü lova, kit mindenkor utolsó szükségére tartott, 
igen bátor tanult lábás ló vala, a harczhelyen levő buza kalan- 
gyában megbotolván, leesék lovastól, a törökök superveniálván, 
nem tudván kicsoda, mert fekete köntösben vala, a fejedelmet 
gyászolván, a földön rutul kezét, orczáját egyben vagdalák, 
meg is lövék, ugy hala meg, a testét megfoszták. És mikor más 
nap a több holttesteket fosztogatnák, már vala hire hogy Teleki 
Mihály elesett, Tökölyi kiküldé Komáromi Jánost (ki Teleki 
secretáriusa levén, ott a harczon esett vala rabságban) maga 
embereivel, hogy keressék meg a testét; sokáig meg nem ismerék 
az orczáján levő rut sebek miatt, hanem mivel a süly miatt a 
fogai mind kihullottak vala, a szájában benyulván s fogait nem 
érezvén, ugy tudák meg hogy Teleki Mihály teste. Tökölyi maga 
ingét, lábravalóját adatván a holttestre, és közönséges koporsót 
csináltatván, elküldé feleségének Görgényben. Eleget mocskolód- 
tak a holttestével az uton, a mely posta szekereken vitték, azok 
mellett való emberek. Igy fizete meg Isten neki is az erdélyi 
urakon való sok practicájaért, kiket az országnak nagy kárával 
s romlásával elveszte, igy telék be rajta Nagyari pap profétiája. 


A harcz után Tökölyi, brassai praesidium ellen Szent- 
Péteren gyalog kapitányát Daróczit hagyván feles hajdukkal 
bloquádára, a több hadakkal szálls Földvárhoz, onnan regali- 
sokot küldvén ki országgyülésére Fejérvárra, de ismét meg- 
változtatván, Keresztény-Szigethére rendelé, megparancsolván, 
a hadak Erdélyből mind felüljenek s oda jöjenek. El is jövének 
igen felesen, mind a székelységről, mind a vármegyékről. Azalatt 
a kuruczok, tatárok, törökök kiszéledvén az egész országra, 
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számtalan praedálást, pusztitást cselekedének; a havas-alyföldi 
vajda hada is számtalan ménest, marhát takarita ki Erdélyből 
Havas-alyföldében. 


Már Gyulai Ferencz, Daczó János, Macskási Boldizsár és 
sok erdélyi főemberek, az egész nemességgel együtt Tökölyi 
mellé jöttenek vala, csak az urakban egynehányan levén az 
ifju fejedelemmel Kolosvárott, és onnan postán kiküldöttek vala 
a Badensis herczeghez, kérvén, az országban jöjön be. Tökölyi- 
nek penig az erdélyiek jovalják vala: hogy minden dolognak 
hagyjon békét, és a hadakkal Vaskapuhoz menjen le, ott levő 
három regiment németet dissipálván, menjen Lándor-Fejérvár 
felé, ott coniungálván magát a fővezér táborával, Badensis 
herczeg táborát szoritsák sánczban, és profligálván, azután 
szerencsésen instelláltathatja magát az erdélyi fejedelemségben. 
Bölcs és hasznos tanács vala Tökölyi Imreh részére, és ha azt 
követte volna, az erdélyi fejedelemséget birhatja vala, mert 
Badensissel alig volt tizennyolcz ezer német. De a Tökölyivel 
levő magyarok, mint Sándor Gáspár, ki főgenerálisa vala, 
haszontalan büszke, negédes, sánta ember, Petróczi István, 
Nemessányi Bálint, Madács Péter s mások, eláltaták Tökölyit, 
ne hidjen az erdélyieknek, mert azok ki akarnák tudni szép 
szin alatt Tökölyit, hogy azalatt a német ármadát bevehessék; 
hanem instelláltassa magát elsőben a fejedelemségre, azután is 
kimehet a fővezér táborára. Igy veszték ki Tökölyi kezéből a 
dolgot. Azért a maga embereinek tanácsokot követvén, és 
hadaival Roszcsürhöz menvén, onnan 21-dik septembris meg- 
indula, az erdélyi hadak mind a Keresztényszigeti mezőben 
lóháton ülvén, ott nagy pompával, dob, trombita, sípszó, puska- 
ropogás alatt a templomban fejedelemségre inauguráltaték, 
megesküvén a conditiok szerént az országnak, és pompás vendég- 
séggel, a havas-alyföldi vajda is jelen levén, nagy örömmel eltöl- 
ték azt a napot. Itt azt observáltam, hogy mind Sándor Gáspár 
mind Petróczi István, nagy szakálok levén, elborotváltatták, 
s Tökölyi instellatiojára ugy állottanak elé; de maga tanult 
róka levén, s a világi dolgok változását előtte forgatván, sza- 
kálát el nem borotváltatá, ugy álla elé; amazok penig mikor 
azt gondolák, hogy már vége van bujdosásoknak, akkor esének 
ujabb nyomoruságban. 


De Badensis herczeg sem aluvék, hanem Tökölyinek Erdély- 
ben való irruptioját s Hajszler rabságát megértvén, oda hagyá 
Lándor-Fejérvár oltalmazását, feljebb becsülvén Erdély recuperá- 
lását, különben is az ő részére jól esett a Tökölyi bejövetele, mert 
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kevesed magával levén, a baromi török erőtől opprimáltatott 
volna. Azért egyenesen Erdély felé indula, és hogy a fővezér 
eszében ne vegye hogy a sánczból kiment, holmi beteg és haszon- 
talan hadat hagyott a sánczban. Nem is vette addig a fővezér 
eszében Badensis eljövetelét, mig Erdélyben jött [sept. 24d]. 
s Tökölyit kikergette. 


Hajszler penig és Doria, jó darabig levén Tökölyi rabságá- 
ban, olyan conditiokkal bocsáttatá el, hogy hét ezer forintot, 
egynéhány száz vég hadak számára való posztót adnának, és 
hogy Tökölyinét [Zrinyi Ilonát] is a császár bécsi árestumból 
bocsátatná el; melyet mind véghezvivén, Hajszlernek nagy 
kedvessége levén a német udvarban, mert hires vitéz generál 
vala, megszabadulának; de Doria bús gondolkodó ember levén, 
csakhamar meghala. Bélét itt temeték el Fejérváratt, a testét, 
mivel nagy familiából vala, felvivék Németországban. Kemény, 
kedvetlen, magyargyülölő ember vala nyavalyás. 


A haldokló Erdély 


1692. Tökölyi Erdélyből való kiűzetése után, noha mind- 
járt az öreg fejedelem halála után a császár az országot meg- 
kináltatta vala, hogy ha kedvek leszen hozzája, az Imperiumbeli 
statusok közé Erdélyt incorporáltatja, és a minemű privilégium- 
mal élnek az Imperium vasallusi, Erdélynek is olyanokot adat. 
De a mi uraink a török birodalom alatt levén már sok esztendőtől 
fogva, nem értvén mit teszen a vasallagium, noha Bethlen 
Miklós a felső országokban járván, s expertus levén az Imperium 
dolgaiban, hittel is erősitené, hogy soha annál jobb állapotot 
maga is az ország nem kivánhatna, a mivel a császár kinálná; 
mert a nem jobbágyság volna, a mint az erdélyiek magyaráz- 
nák, hanem bizonyos conditiok alatt a római Imperiumhoz 
való szoros kötelesség, melyet praestálván az ország, az Impe- 
rium is minden erejével tartoznék minden szükségében Erdélyt 
megsegélteni, s akármi ellenség ellen mint az Imperium tagját 
meg is oltalmazni. De soha az erdélyi urakkal el nem hitetheté, 
s igy veték ki bolondul a kezekből a szép szabadcságot. Azért 
is a császár látván hogy nem kell a jó, bizonyos punctumokból 
álló diplomát külde az országnak, mely által és a mely szerént 
a császár birodalma alatt igazgattatnék Erdélyországa; és mivel 
ifju Apaffi Mihály választott fejedelem még gyermek állapottal 
vala, az országnak is ugy teczvén, megparancsolá a császár, 
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hogy gubernátort válaszszanak mig felnevelkedik Apaffi Mihály. 
Fogarasi gyülésben azért szabados vox szerént választaték 
Bánffi Dénes fia Bánffi György, több vox menvén rája mint a 
többire, és azután a szebeni gyülésben lejövén a császártól 
confirmátiója, ott meg is eskütik, és tanács urakot is tesznek 
melléje: Bethlen Gergelyt, Haller Jánost, Bethlen Eleket, 
Gyerőffi Györgyöt, Bethlen Miklóst, Naláczi Istvánt, Toroczkai 
Mihályt, a szász nátióból is kettőt. Ugyanakkor külde le a 
császár mind a gubernátornak, erdélyi magyar generálisnak, 
cancelláriusnak és thesauráriusnak s a simplex tanács uraknak 
való instructióit, melyekre meg is esküvének, és a gubernátor 
minden expeditiókot maga neve s pecséte alatt expediáltat vala, 
a törvényes processusbeli expeditiók is mind a szerént folynak 
vala, és mint szintén a régi fejedelmek, az egész országban ugy 
parancsola, s hajtotta is valóban a jövedelmet magának, Biró 
Sámuel levén secretáriusa. A lőn harmadik forma directió 
Erdélyben az én időmben, és a Consilium Status aboleáltaték. 


De már az erdélyi pápisták látván, elkölt a reformatus 
fejedelmek igazgatása, és hogy a római császár pápista, a magok 
religióját Erdélyben promoveálhatják, külön kezdének szaka- 
dozni a többi religióktól, azt kezdék praetendálni, hogy a mely 
articulusok az Approbáta és Compiláta Constitutiókban beirat- 
tak eleitől fogva a jesuiták ellen, az Erdélyben lakozni szokott 
pápista püspök ellen, egy szóval a catholica religio ellen, azok 
inperpetuum tolláltassanak, és a minemü liberum exercitiummal 
élnek a reformátusok, ők is hasonlóval élhessenek, mind Kolos- 
váratt, mind Fejérváratt, ben a várban az ő számokra templo- 
mok adattassanak, mind a tanácsban, mind a törvényes táblán, 
mind a városokon való tisztségekben egyenlő számmal legyenek 
a reformátusokkal. Vala sok egyéb hasonló törvénytelen kiván- 
ságok is, de mind a reformátusok, mind a több religiók, tudván, 
hogy azok az articulusok közönséges ország végezésével conclu- 
dáltattak, s ugy irattak be, és ha azokban az articulusokban 
ország közönséges végzése nélkül kitörölnek, azon az uton 
minden törvényei Erdélynek felfordulnak, mert azokot az 
articulusokot az ország mindenkor nagy consideratióval iratta 
s gyüjtötte egyben, és örökösöknek rendelte, hogy azok legyenek 
fundamentális törvényei az országnak, melyek szerént a haza 
dolgai igazgattassanak; kivált a jesuiták proscriptioja az egész 
országnak megmaradására szereztetett vala, magok is az erdélyi 
pápisták, együtt a több religiókkal akarták s jovallották, keserves 
példa forogván akkor előttök, Báthori Zsigmondot mind orszá- 
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gostul mely szörnyű veszedelemben ejtették vala a jesuiták, 
hogy többször is olyan nagy gonosz ne következzék a hazára, 
azért proscribálták vala. Mind ezeket noha eléggé remonstrálák 
a pápistáknak, nem lőnek contentusok vele, hanem a császár 
udvarát sokszor busiták; de akkor semmit egyebet nem viheté- 
nek véghez, hanem a diplomában csak az engedteték meg, 
hogy Fejérváratt a Báthori Christóftól épittetett puszta temp- 
lomot a pápisták magok költségeken épitsék meg, ugy Kolos- 
váratt is a mely háznál eddig cultusok volt, ott is épitsenek 
templomot, a tanácsban s tábla fiai között is egyenlő számmal 
legyenek. 


A diploma tizennyolcz punctumból áll: 1) Apaffi fejedelem- 
ségéről való assecuratio, ha arra való leszen; 2) hogy több 
pápista szerzet be nem jő Erdélyben, azokon kivül kik eddig 
ott voltanak; 3) a régi fejedelmek, királyok donátióinak confir- 
mátiója; 4) az Approbáta Compilata Constitutióknak, a szá- 
szok municipale jusának confirmátiója; 5) a bevett szokásoknak, 
törvényes processusoknak eddig való szabadságának confir- 
mátiója; 6) mindenféle tisztségekre hazafiainak állittatása; 
7) a notán és magvaszakadt juson acquirált jószágoknak haza- 
fiainak való adattatása; 8) a fő tisztségekre való candidátiók 
modalitása; 9) a tanács, tábla, itélőmesterek felállitása; 10) 
minden esztendőben országos gyülések és törvényes octávák 
folytatása; 11) az erdélyi gubernátor hivatala; 12) esztendőn- 
ként való ország contributiója, békeségnek idején ötvenezer 
tallér, háboruság idejében négy százezer német forint; 13) 
az accisák tollálása; 14) a székely natio immunitatiója; 15) 
szabad kereskedés megengedése; 16) az arendákról való doná- 
tiók confirmátiója; 17) az Erdélyben lévő német praesidium 
reformálása; 18) a szász natión levő postálkodásnak, ingyen való 
gazdálkodásnak tollálása. 


Bizony gyönyörüsréges diploma vala, és merem mondani, a 
bécsi udvar soha nem is violálta volna, s nagy boldogságban 
s békeségben élhettünk volna mellette, de a három natiók 
között való sok controversia, a négy religiók között való sok 
competentia szolgáltata alkalmatosságot annak a szent diplomá- 
nak eversiojára. Addig kezdék, ki egy ki más felé huzni vonni, 
magyarázni, erőszakkal tekerni, addig küldözének egymás ellen 
követeket a császár udvarában, s magok kivánák, sollicitálák, 
hogy a diplomát a császár némely részében változtassa meg, 
magok járák hogy Apafi Mihály fejedelem ne legyen: ám ki is 
csinálák szegényt a fejedelemségből, a diplomát kiforditák, s 
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magunk lőnk okai a magunk veszedelmének, mint ide alább 
meglátjuk a maga helyén. 


Midőn látná Bánffi György, a fejedelem már annyira fel- 
nevekedett, és oly szép prudentiája vagyon, hogy már alkalmatos 
a directióra, féltvén, a gubernátorság kezéből kiesik, addig 
tanácslá alattomban a fejedelmet hogy már jovát kivánja, rá 
vevé a házasságra [Bethlen Elek lányát vette el], s azzal rántá ki 
a fejedelemséget kezéből; holott a bécsi udvarnak az vala inten- 
tiója, hogy vagy a császár leányi közül egyiket adják neki ha 
pápistává leszen, és Erdélyországát dos-ában neki conferálják, 
vagy ha vallását nem változtatná, egyik reformatus imperiumbeli 
elector vagy fejedelem leányát szerezzék neki, s már a Brande- 
burgus elector, ki azután Prussiai királyságra emelteték, oda is 
szánta vala egyik hugát; s bezzeg ugy, én is mondom, mind 
az erdélyi fejedelemség, mind a reformata religio mai napig jó 
státusban maradott volna. Nem akará Isten, könnyü volt azt a 
gyenge ifjat elcsábitani, holott ha jó lélekkel szerették volna a 
közönséges jót és hazájokot, ha szinte maga akarta volna is az 
a goromba ifju fejedelem, nem kellett volna megengedni, hogy 
a császár hire nélkül megmátkásodjék; de örökké igy volt az 
Erdélyben, s a miatt veszett el az ország, senki nem vigyázott a 
publicumra, hanem csak a magok privátumát forgatták s keres- 
ték; azonban a publicum elveszett, a privátum is utána sülyedett. 


A kézfogás meglőn, meg is esküvének, azután leülénk 
asztalhoz, vigan lakának a többi, de az én uram [Apor István] s 
Bethlen Miklós felette nagy conturbátióval valának, láttam hogy 
mindenik könyvezett asztalnál. El is lopák az uramnak szép órá- 
ját, kit Eszterház Ferenczné küldött vala ajándékban; kivevé 
asztalnál, nézze meg hány az óra, elkérék tőle mások, rendről 
rendre asztalnál addig nézegeték, a bizony csak oda marada vala- 
melyiknél, soha rá nem találánk többször. Mindétig rá emlékezem 
arra: más nap jó reggel felülénk az urral hintóban hogy Keczére 
menjünk, monda nekem: emlékezzék rá kegyelmed, öcsém 
uram, adja Isten, bár én hazudjak, de Apaffi Mihály az erdélyi 
fejedelemséget tegnap az ágy alá nyomta, soha többször elé 
sem veszi, adjon számot Isten előtt a lelke, a ki cselekedtette 
vele, ezt országostul megsiratjuk. 


Juniusban menénk a fejedelem lakadalmára Balásfalvára. 
A hidnál vontak vala sátorokot, oda mene ki a fejedelem paripán 
a mátkája eleiben. Nagy szomorán valának mind Bethlen 
Miklós, mind Apor István, Alvinczi Péter s mások, kik nem 
jovalják vala azt a házasságot. A hidtól bejövénk Balásfalvára, 
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ott pompásan lőn ugyan a lakadalom, de nem fejedelmi módon. 
A táncz között, mikor a fejedelem tánczolna a mátkájával, 
Apor István mindenkor feláll vala, Sárosi Jánosék s a többi 
veszteg ülnek vala, én is ott állottam a hátok megett. Mondja 
Apor István Sárosinak: Sógor, miért nem becsüllitek meg a 
fejedelmet, hogy felállanátok előtte? azt mondja nagyon Sárosi: 
Eb álljon fel ő kegyelme előtt, elugrotta bizony a fejedelem- 
séget. Mindgyárt eszében vevé a lakadalom után a szegény 
Apaffi Mihály, hogy ebül van a dolog, mert a gubernátor nagy- 
ságolni sem akará, sem a praecedentiát neki nem engedé, noha 
azt gondolja vala Apaffi, ha ő erdélyi urnak s kivált Bethlen 
Gergelynek leányát elveszi, minyájan mellette lesznek s a 
fejedelemségben manuteneálják, az udvarban is arról biztaták 
mind míg a dolog megforra, azután mind elállának mellőle; a 
gubernátor inkább szeretvén hogy ő egyedül parancsoljon az 
országban mintsem más neki, a több urak is, kezeken levén 
még akkor a kolcs, generál Veteráni is jámbor ember levén, 
semmi directioban magát nem elegyitvén, azt gondolják vala, 
mind lesz ugy továbbra is, s ők a mint akarják, ugy folytatják az 
erdélyi dolgokot, s veszik a hasznot. De közel sem ugy lőn, mert 
Rabutin [generális] bejövén, csakhamar kivevé az urak kezéből 
a pálczát, s dobszóhoz tanitá ur uramékot; akkor már örömest 
kapnak vala a magyar fejedelmen, de elugrották vala. Az 
udvar is megharaguván Apaffira azért a házasságért, mivel 
magok is az urak nem akarák, hogy fejedelemség alatt legyenek, 
a diplomának Apaffi fejedelemsége iránt való czikkelyét falban 
rugák, Apaffit felviteték mind feleségestől Bécsben; ott renun- 
ciálni kelle a fejedelemségnek, s az austriai házra transferálni, 
német köntösben öltözteték. Azolta távulról nézi mind hazáját 
mind jószágát, a szép kövér vitulusért sovány Imperii Principis 
titulust adának neki; most már herczegelik, még sincs semmie, 
bezzeg több vala a mig csak nagyságolák. Ilyen jó hazafiakot 
tartott Erdély mindenkor a maga romlására. A bécsi udvart 
senki nem okozhatja, mert ha magok az erdélyi urak ki ne 
jáczák a fejedelemséget Apaffi Mihály kezéből, maig is ben 
ülne a székben; de nem volt olyan bolond a császár is, hogy 
erővel adja nekik a jót, mikor látná hogy nem kell magoknak; 
ha nem kelle nekik, kelle másnak, tudja is hasznát venni. 


Már annakelőtte esztendővel a császár parancsolatjából 
Bécsben erdélyi Cancelláriát erigáltanak vala, Kálnoki Sámuelt, 
ki azután gróffá lőn s nem régen hala meg, választván az ország 
közönséges voxal vicecancelláriusnak, mert a főcancellárius 
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Erdélyben resideál vala, Bethlen Miklós. A religiok között való 
egyenetlenségért penig mindenik religioból egy egy secretáriust 
s egy egy cancellistát rendelének, Szentkereszti Andrást a refor- 
matusok, Henter Benedeket a pápisták, Simon Mihályt az 
unitáriusok, és Brassai Czakó Györgyöt a lutheránusok. Ezek 
egyczersmind consiliáriusi is valának a Cancelláriának, kiknek 
nagy fizetést is rendelének, melynek egy részét a fiscalis jöve- 
delmekből, a más részét az ország contributioiból deputálák. 
Ugy menének fel Bécsben, azolta ott resideálnak. De a pápisták 
vevén eszekben, hogy Szentkereszti András tanult expertus és 
ismeretes ember levén az udvarban, mivel azelőtt is lakott ott 
fen, Henter Benedek pedig jámbor együgyü ember, és igy a 
magok religiojok dolgát ugy nem promoveálhatják Henter 
Benedek által Szentkereszti miatt, addig practicálódának, 
Henter Benedeket lehozák onnan, és mivel nem találának egyéb 
praetextust, azt igérék Henternek: a Csiki főkirálybiróságot 
neki adják. Apor István levén akkor mind főkirálybiró mind 
kapitány Csikban, megiratá a Csikiaknak, gyüljenek egyben, s 
válaszszák Henter Benedeket, mert ő másnak nem cedálja, 
csak Henternek. A Csikiak elsőben jól cselekedének, mert 
mivel a főkirálybiróság szabad választásában állott örökké a 
székely nationak, vox szerint választák Lázár Ferenczet. Apor 
István megértvén, szörnyü szitkokkal levelet irata Sándor 
Jánosnak, Thamás Deáknak, Csató Jánosnak s a több tiszteknek, 
hogy mingyárt kihányatja tisztségekből ha nem revocálják a 
választást, s Henter Benedeket nem acceptálják. Azok a rosz 
levis gazemberek megijedének, a székely natio nyilván való 
szabadcságának sérelmével, újabb székgyülésén felrugák Lázár 
Ferenczet, s Henter Benedeket választák. Holott olyan privi- 
legiummal oltalmazták a székelyek mindenkor azt a szabad 
választást, hogy noha Apaffi idejében Teleki Mihály az egész 
országot egybengázolta s hódoltatta vala, mégis soha az udvar- 
helyszékiek Gyulai Ferenczet nem acceptálák főkirálybirónak 
(noha maga Teleki Mihály személye szerint akarja vala intro- 
ducálni, azt gondolván, senki nem mer ellene szólani), azért, 
hogy a fejedelemtől elsőben sollicitálta, hanem nagy gyalázattal 
csaknem hasadván meg mérgében, re infecta visszamene Gyulai 
Ferenczczel együtt. Ne kárhoztassuk tehát mi a bécsi udvart, 
mert bizony magunk rontottuk meg a magunk szabadcságát 
elsőben, s ugy adtunk okot az udvarnak is minden rosz dolgora. 
Henter Benedek ilyen illegaliter beállittatván a királybiróságban, 
a pápisták nem találának magok közül erdélyi igaz hazafiát 
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kit Bécsben secretáriusnak küldjenek, noha bizony valának 
akkor is köztök capax személyek; hanem a diploma ellen, egy 
Fiát János nevű idegen embert, ki Bécsben lakott s Erdélyhez 
semmi relatioja nem volt (noha quondam az eleje Caránsebesben 
lakott, s onnan származott volt be Hunyad vármegyében), csak 
azért, hogy Kollonics cardinálnak kedves embere vala, azt 
obtrudálák, hogy annál inkább a cardinális protectiojával 
Szentkeresztin triumphálhasson. Ám bizony szép nyereségünk 
is lőn miatta, mert mind a diplomát, mind az haza fundamentalis 
törvényit kiforgatták Fiát által a jámbor császárral, mint ide 
alább a maga helyén leirom. Mégis a császár vétkes, hogy a 
diploma a maga erejében meg nem maradott; nem a császár 
bizony, hanem az erdélyi nyughatatlan emberek elméje lőn 
az oka. 


Ugyanaz időtájban, noha mind a haza törvényében 
világos articulusok voltak, mind a diploma arra mutat, hogy az 
erdélyi tisztségekre hazafiai promoveáltassanak, azzal nem gon- 
dolván, a harminczadokra, sőt a zalaknai kéneső és abrud- 
bányai aranybányákra idegen incorporatus jószágtalan oláhot, 
örményt, görögöt állitának tisztségre, csak azért, hogy azok 
pénzzel vásárolták s bövön fizettek az officiumért. Ebben penig 
legkiváltképen vétkezék az uram Apor István és a gubernátor 
Bánffi György, kik nem vigyázván a haza törvényére s a követ- 
kezendő rosz consequentiákra, minden ördög tojta görögöt fel- 
fogának, s a jó fizetésért azokot tevék rationistáknak, arendá- 
toroknak, udvarbiráknak, dézmásoknak, mint Rácz Istvánt, 
Pani Stephánt, Grammatica Györgyöt, Görög Pétert, Dobra 
Angyalt s többeket, az igaz hazafiai távul nézvén, hogy az 
idegen rosz emberek töltöződnek az ország szép jövedelmével. 
Mi lőn a gyümölcse? Mikor azután a cameralis commissio bejőne, 
s a sóaknákra német cameráriusokot rendelne, az ország panasz- 
lana az udvarban hogy a diploma ellen volna azoknak az idegen 
tiszteknek tétele, olyan választ adának: ha nem teczett a 
diploma ellen való dolognak, mikor magatok oláhot, görögöt 
tettetek a harminczadokra, aranybányákra, holott meg volt 
tiltva törvény és articulus szerént hogy a bányákon még csak 
járni se legyen szabad feje vesztése alatt afféle személyeknek, 
miért láczik most diploma ellen lenni az országnak, ha német 
tisztek lesznek, kik akárhol is a keresztény világon elébbvalók 
az oláhoknál, görögöknél. Igy rontók meg azt a czikkelyét a 
diplomának magunk akkor is, azután a többit rendről rendre. 


De a gubernátor sem uralkodhaték egyedül sokáig a mint 
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elkezdette vala; mert a tanács urak megirigyelvén állapotját, 
s hogy őket nem becsülné, s az ő akaratjok nélkül valamit 
akarna megcselekednék, Bethlen Miklós Bécsbe felmenvén, az 
udvarnak intimálni kezdé: már a fejedelemség cessálván, nem 
szükség a gubernátorság is, s nem illendő hogy az expeditiók s 
commissiók Bánffi György neve s pecsétje alatt expediáltassa- 
nak. Az udvar azért a császár képére meczett pecsétet küldvén 
le, megparancsolá: hogy minden expeditiók a császár neve alatt 
folyjanak, és hogy Gubernium erigáltassék, kiknek egyenlő 
authoritások voxok legyen, s a mit azoknak nagyobb része elvé- 
gez, a vétessék expeditioban. Azolta ugy is lőn; a gubernátori 
név rajta marada ugyan a gubernátoron Bánffi Györgyön, de 
minden authoritas nélkül, csak olyan lőn ő is mint a többi közűl 
egyik, s megszünék a sok haszonhajtás. 


De szükség megtudni, a jesuiták mint származtak be ujob- 
ban Erdélyben, noha annakelőtte is, a fejedelmek idejében, 
nyilván, szokott köntösökben nem mervén bejőni az ország 
kemény végezése ellen, hol katonaköntösben, hol az erdélyi 
secularis paterek köntösében sokan jöttenek be. Ilyen vala 
Vizkeleti Zsigmond kolosvári, és Baranyai László fejérvári 
papok, mindenik factiosus gonosz practicálodó, és a mi religion- 
kot halálban gyülölő s üldöző emberek. Ezek látván, már a 
császár fegyvere Erdélyben meggyükerezett, és Apor István 
nagy urrá lett, azt kezdék munkálódni, hogy a jesuiták szaba- 
doson bejöhessenek, és a mely residentiákot birtak annakelőtte 
Báthori Zsigmond idejében, mint Fejérváratt, Kolosváratt, 
Udvarhelyen s másutt, occupálhassák; Apor Istvánt elaltaták, 
mely nagy és kedves dolgot cselekednék Isten előtt ha azt 
véghez vinné, s minden bünének bocsánatát s üdvösségét meg- 
nyerné. Apor István ira mindenfelé a ministereknek, de mig 
Kinczki éle, semmit nem efficiálhata; Kollonics succedálván, 
az eleget munkálódék, soha a császárt rá nem veheté, mert azt 
mondja vala a császár: «Mi hit alatt adtunk Erdélynek diplomát, 
hogy oda több szerzeteseket nem küldünk azoknál, kik addig 
köztök voltanak, az ő törvényeket is azon diploma által confir- 
máltuk, mely szerint örök átok alatt onnan a jesuiták proscri- 
báltattak, lehetetlen, hogy hitünket megszegjük.» A cardinál azt 
felelé: «Felséges császár, engedje meg hát felséged, hadd én 
magamtól küldjek be oda a jesuitákban, hiszem ha senki nem 
szól ellenek, ugy felséged meg nem sérti a diplomát.» A császár 
rá hajol olyan formában, próbára beküldé Kollonics őket; bár 
csak valaki contradicál vala ellenek a három religio közül, 







 77


mindjárt vissza kell vala menniek. De a gubernátor féltvén 
tisztségét, a több uraknak kevés gondjok levén az Isten dicső- 
ségére, senki egyet sem szóla. Igy ronták meg akkor is magok 
a diplomát, és az Approbata Constitutiokban a jesuiták ellen 
iratott erős articulusokot. Mert a jesuiták, azt tartván, a ki 
hallgat megegyezni láttatik, szép csendesen beülének Fejérvárra, 
Kolosvárra, Udvarhelyre, sőt azután sok szines mesterséggel 
Marusvásárhelyre, Szebenben, Brassóban, Fogarasban s több 
helyekre betevék magokot, fel is forditák mind a politiát, mind 
a reformáta ecclesiákot. 


Rettenetes portiózás vala a szegény országon a tájban. 
Mert noha a Diploma szerént hadakozás idejében négy százezer 
rhenensis forintokot kell vala adni Erdélynek, de bizony három 
négy annyit is adott egy esztendőben; mert kapu szám után, 
holott a boldog időben elsőben huszonöt pénzt fizettenek, 
azután nevekedvén a háborus állapotok, tiz, husz, harmincz 
forintra, de soha többre a török birodalom alatt nem hágott 
vala a contributio: már akkor csak kész pénz három négy száz 
forint, buza százhusz köböl, zab háromszáz köböl, széna ötven 
hatvan szekérrel, hus negyven ötven mázsa kapuszám után 
repartiáltaték; ugy annyira, hogy computatis computandis, 
ezer forintra felment egy kapuszámnak esztendőnként való 
contributiója. A mellett, a regimentek alá s feljárván az ország- 
ban, valamit consummáltanak, a mind semmiben tudódott; 
tábori szekereket is minden esztendőben négy öt százat kelletvén 
a szegény országnak maga költségével állítani, azok is mind 
szekerestől mind marhástól minden esztendőben oda marad- 
tanak. A regimentek pedig quártélyban szállván, a szegénységen 
ingyen élődtenek, kivált az officialisok, s a portiójokot pénzül 
extorqeálták a szegénységen; mikor a commissariátuson való 
computusra elé kellett menni, erőszakos attestatiokot vontak a 
szegénységtől, s azokot tolyták elé; ha ezer erdélyi ember meg- 
eskütt is a maga sok kárai mellett, melyet a német tisztek csele- 
kedtenek, nem volt semmi haszna, mert egy alávaló furier vagy 
quártélymester eléállott, s annak a szavának több hitele volt ha 
mi károkot producáltanak is a commissariátus eleiben, és nem 
tagadhatták, az officialisok addig szemtelenkedtenek, mig csak 
el kellett engedni, vagy ha valamit detraháltak is a regimentek 
fizetéséből, soha a kárvallott szegénység semmi refusiot nem vett, 
mert a székek vármegyék tisztei emésztették meg. Emlékezem 
rá, az ur Apor István levén főcommissárius, mikor a computuson 
ülnénk, egy német kapitány ellen sok panasz lőn, s ötven német 
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forintot detrahálni akarnának a maga portiojából; ott kezde 
csaknem sirva könyörgeni hogy engednék el. Az uram szólitá 
Gazda Mihályt, a ki komornyikja vala, s megparancsolá, hozzon 
ötven forintot elé; eléhozá, mondja az ur a kapitánynak: a 
magyarok között szégyenlene egy gróff mint kegyelmed igy 
koldulni ötven forintért; azért, hogy én a szegénység kárát 
condonáljam, nincs hatalmamban, hanem ihol a magam pénzem- 
ből kegyelmed helyett megfizetek. A gróff megköszöné nagy 
szubmissioval, s azon a computuson a több német officérek 
nem is szemtelenkedének annyira. Nagy szenvedésben valának 
a szegény nemes emberek, mert csak azoknak a jószága adózott, 
a huzta a közönséges terhet, azokon volt örökké a marsus és a 
quártély; az urak a magok jószágait oltalmazták, a quártély 
alól eximálták, a jószágokon levő rovatalokot magok lerótták. 
Nem volt kinek panaszlani, csak nyegtenek s az égre fohászkod- 
tanak. Az executor németek a szegénységet csigázták, kinozták, 
kötözték, verték, sós vizzel itatták a pénzért. Uj-Egyházszékben 
egy szegény ember elunván a sok kinzást, azt felelte a németek- 
nek: Ahol, ugymond, üssétek el a fejemet s a véremet vegyétek 
el, mert én egyebet nem fizethetek, vagy ha a nem kell, bocsás- 
satok el hitemen, feleségemet gyermekemet beviszem Tömös- 
várra, eladom a töröknek, s a mit érettek adnak, igaz lelkemre 
esküszöm, nektek visszahozom. Háromszéken penig két ember 
is kiszaladván az erdőre, felakasztotta magát, megijedvén az 
executorok kegyetlenségétől. Elég követséget küldöttenek a bécsi 
udvarban, eleget sirtanak könyörgöttenek, nem volt semmi 
haszna, csak hazugságnak vélték, azt tudták Erdélynek is olyan 
bővön a pénze mint más országoknak; holott egész Európában 
pénzetlenebb hely nincs Erdélynél. Mert ennek semmi keres- 
kedése más országra nincsen, a mi bora, buzája s egyebe terem, 
maga consummálja, sohuvá nem viheti, nem levén hajós vize; a 
mi egyéb közönséges jövedelem volna pedig, mint a harmincza- 
dokról, arany-, kéneső-, ezüstbányákról, sóaknákról, melyekből 
a török idejében, noha csak nyolczvan ezer tallér volt az annualis 
adó, jobb részint pótolták ki, most a német directio alatt fiscus 
számára megyen, s két három haszontalan ember gazdagon 
töltöződik vele, a közönséges szükségre semmi sem fordittatik 
belőle. 


Nem sokára azután a Diploma ellen pápista püspököt 
hozának be Erdélyben, Illés András nevü, ki csiki fi levén, 
gyermek korában ment ki vala Magyarországra tanuságra. 
E valóban alkalmatlan s haszontalan ember vala, a bort szerette 
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meginnya, s minden discursusa csak abból állott, mint kellene 
az eretnekeket Erdélyből kiirtani, külömben semmi tudománya 
nem volt, s magok a pápista urak szégyenlették dolgait, noha 
közel sem mehete arra, a mire intendáltak vele, hogy a régi 
püspöki széket minden jószágival együtt és az egész directiot 
obtineálhassa. Mert magoknál a pápista uraknál levén nagyob- 
bára afféle jószág, neheztellik vala kiadni, hanem az alvinczi 
fiscalis castélyt jószágával együtt deputálák sustentatiojára. 
Ott sem sokáig lakhaték, a kuruczok irruptiojával kiszalada 
Erdélyből püspök uram, s azolta oda ki lakik. 


Az erdélyi pápisták penig Vizkeleti s Baranyai paterek és 
a jesuiták tanácsából catholicus statust erigálának magoknak 
Erdélyben, addig hallatlan példával pecsétet faragtatának, és 
az alatt expediáltanak Catholicus Status neve alatt Bécsben 
leveleket, noha csak két három ember vala a ki a dol- 
gokot folytatta, a többinek hirével sem volt sok dolog, sőt 
némelyeknek akarata ellen, kik nem jovallották a mit Apor 
István, Mikes Mihály, Haller István s mások cselekedtenek. És 
hogy jobban procedálhassanak dolgokban, s az ország között 
is ne szóljon minden ember kezek alá, a jámbor igaz hazafiát 
Keresztesi Sámuelt, kit az egész ország választott vala praesi- 
densnek, s be is esküttenek s fungála dicséretesen egy darabig 
hivatalában, addig munkálódának Apor István által az udvar- 
ban, gyalázattal a Diploma ellen kiveték a praesidensségből, s 
Haller Istvánt, azért hogy pápista vala, álliták be helyében; 
sőt mindenüvé az erdélyi fő tisztségekre, hol egy hol más prac- 
ticával, pápistákot rakatának be, olyan decretumot szerezvén 
a császártól, hogy mikor valamely tisztségre candidatio leszen, 
mindenüvé hármat candidáljanak, a kik közűl egyik pápista 
legyen. Azt pedig csak azért, hogy mikor confirmatiora felment a 
császárhoz, Kollonics cardinalis akarata szerént a pápista 
személy confirmáltassék, a többi csak kisérők legyenek. Többet 
is cselekedének, mert a jesuiták alattomban addig járák az oláh 
püspököt Athanásiust, eláltaták, hogy mind magát, mind a keze 
alatt lévő erdélyi oláh papokot uniálja a pápistákkal, magának 
sok igéretet s promotiot tevén, a több papoknak penig hogy a 
jobbágyságból egészlen eximálják őket, és a mely esztendőnként 
való honoráriummal s dézmaadással eddig a földesuraknak 
tartoztanak, azt is egészen tolláltatják. És hogy inkább az ország- 
ban valami háboru a miatt ne támadjon, a császártól és Kollonics 
érsektől olyan pátenseket hozatának, hogy szabadcságokban 
álljon az oláh papoknak, a melyik religioval kiki közűlök akarja 
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magát uniálni, azon religion levő papok szabadságával éljen. 
A mint hogy commissáriusokot is rendelének, minden religioból 
egyet egyet, kik az oláh papokot minden székekben convocál- 
tassák, és megkérdezzék, ki melyik religioval akarja magát 
uniálni, s a szerént felirják a neveket. De a csak csalárcság vala, 
mert a kik közűlök resolválták magokot hogy a reformata 
religioval akarják az uniot, a jesuiták ingerléséből az oláh 
püspök persequálni kezdé, a mint Hunyadvármegyében egyne- 
hány becsületes oláh papokot a magok házoknál, németeket 
küldvén rájok, megfogata, minden jovokat elpraedáltatá, 
magokot tömlöczre hányatá s ugy kinoztatá, noha a református 
urak, s kivált Bethlen Miklós, eleget protestálának, s mind a 
császárnak mind a generálnak supplicálának az oláh püspök 
ellen, de semmit sem obtineálhatának. Mert noha a császár, 
a mint feljebb irám, pátenst küldött vala, de titkon generál 
Rabutinnak maga kezével s titokpecsét alatt megirta vala, 
hogy avval a pátenssel, melyet a több religiok instantiájára 
mintegy kételenségből kelletett expediáltatni, ne gondoljon, 
hanem minden erejével azon legyen, hogy az oláh papok ne más 
religioval, hanem a catholica religioval uniálják vala magokot; 
s a generál azért nem mere az ellen cselekedni. Ezt a levelet (a kit 
maig is kevés ember tud Erdélyben) generál Rabutin deákra 
forditatván, titkon az urnak Apor uramnak oda adott vala, 
s az én kezemben ugy akada, mivel az urnak minden levelei 
nálam állottanak, s csodálkozással olvastam, mire vették a 
jámbor császárt a mellette való gonosz némely ministerei. 


De nem csak a religioban, hanem a külső politiában is 
jobban megronták a Diplomát. Mert Szász János, [Sachs von 
Harteneck, szász gróf], a publicum nevezete alatt mindenkor a 
maga hasznát keresvén, a császárt addig sollicitálák, mig azokot 
a magyarok részéről hasznos articulusokot, melyek az Approbata 
és Compiláta Constitutiókban közönséges ország végezéséből irat- 
tak vala, a hét birák jószágiban a magyar főbirák és vice ispányok 
authoritásáról, a szász városokon magyarnak szabados házak 
vételéről, és a magyarnak szászokkal való törvénykezéséről, azo- 
kot, mondom, a császártól decretumot obtineálván, egészen kitö- 
rölteték. S ám bizony érezzük most, mert drága pénzen kény- 
szerittetünk ebben a hoszas exiliumban a szász városokon szállást 
fogadni, s olyban tartanak bennünket azok a hitván szászok, 
mintha ők keresték volna fegyverekkel Erdélyt, nem a magya- 
rok. Ha valaha Isten magyar fejedelmet adna Erdélynek (bár a 
római császár clientelája alatt), más gondot kellene viselni a 
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Dominus szászokra, s megkeltene ültetni a szász városokot magya- 
rokkal; hadd parancsolnánk mi nekiek, ne ők a magyarnak. 


A szebeni királybirót, Szász Jánost is utóléré az isteni 
boszuállás, ki teljes életét örökké a sok practicálásban tölté el; 
hogy magának kedvességet nyerjen, szüntelen vádaskodott a 
generál előtt a magyar urak ellen, hol a pápisták mellé csapta 
magát a több religiok ellen, hola reformátusoknak hizelkedett, 
a mint a maga részére hasznosabbnak itélte; a hol másképen 
nem lehetett, méreggel ölte meg a gonoszakaróit. A szász natio- 
nak hogy már előmenetelét munkálódta, de azonban azokot is 
subjugálta; senki már a szász tisztek közűl keze alá nem mert 
szólani, minden szász székekben nagy oeconomiákot erigáltatott, 
maga számára hajtotta a sok jövedelmet; titkon szép szász uri 
leányokot tartott házánál, azokot terhben ejtette, s hogy ki ne 
tudódjék dolga, megétette. Végre kinyilatkozának dolgai ilyen- 
formán: A segesvári polgármester Deli Mihály hamis pénzt 
kezdett volt veretni, napfényre jöve dolga, Bécsben felmene, 
ott pápistává lőn, s mindjárt gratiát adának neki, lejöve s 
grationalisát a Gubernium előtt publicálá. Szász János nem gon- 
dolván a császár gratiaadásával, a Gubernium s ország hire 
nélkül (holott a hamis pénzverés is notát concernál és az egész 
ország előtt Director szokta az olyan causát prosequálni) 
Segesvárra megyen, s törvényt látatván a polgármesterre, fejét 
is véteti. A Gubernium megindul olyan nyilvánvaló vakmerő- 
ségen, s a generálnak panaszt tesznek. Rabutin is neheztelt 
Szász Jánosra, mert a generál adjutántát Actont méreggel 
azelőtt nem régen el akarta veszteni; Szász Jánost arestálják, 
inquiráltatnak ellene, minden istentelen factioi, paráznasági, 
gyilkossági kitudódnak, s törvény szerént megsententiázzák s 
a szebeni piaczon a szebeni hóhér a szebeni királybirónak elüti 
a fejét; ugyanakkor egy szolgájának is fejét veszik, ki által sok 
gyilkosságot cselekedett, s rá irhatnák a Szász János koporsójára 
is azt a verset: Discite justitiam moniti, et non temnere Divos. 
Mert nincs olyan titkos gonoszság, kit Isten napfényre nem hoz 
a vétkes embernek romlásával s gyalázatával. Nagy bátor 
resolutióval, énekszóval ment a halálra, talám Isten ő szent 
felsége, hogy mások is ne desperáljanak magok idvessége felől, 
ingyen való kegyelmességéből azért adott halála órája előtt 
megtérő lelket nekie, mert a mint külső magaviseletéből tehetni 
itéletet, kevés kétség lehet idvessége felől. Mikor sententiáját 
kimondották az ország előtt, semmit meg nem változott sziné- 
ben, sőt nagy bátran azt mondotta: Mind azokat a melyeket 
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ellenem feltett actiojában a Director, tudva s szántszándékkal 
én cselekedtem, sőt azoknál többet is, melyekért a halált meg- 
érdemlem, s gratiát magamnak embertől nem is kérek, hanem 
minden vétkeimet az én Idvezitő Christusomnak sebeiben 
berakván, onnan várok bűnös lelkemnek kegyelmet, s tudom 
is bizonyosan, hogy Isten mind azokot nekem kegyelmesen 
megbocsátotta, s holnap a maga szent országában lelkemet 
beveszi. Nehéz ugyan egy kevéssé, hogy Nagyságtok s Kegyel- 
metek közűl el kell mennem e világról, mindazáltal örűlök azon, 
hogy Isten engemet kiviszen ez életből, s nem látom meg azokot 
a nyomoruságokot, melyek mind Nagyságtokra Kegyelmetekre 
mind az egész országra szintén elközelitenek. 
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INCZÉDI PÁL 
FELJEGYZÉSEIBŐL 


 
 


Hoc [1681.] anno 21. aug. a fejedelem, I. Apafi Mihály az 
erdélyi haddal Szamos-Ujvárról szállott táborban a kendi-lónai 
mezőre, innen elébb menvén az aranyszegi mezőbe; a váradi basa 
a váradi és egri törökökkel pedig a pocsai mezőre, 5-a sept. gróf 
Tököli Imre is a magyarországi bujdosó haddal, mind a török 
mind pedig a magyarországi had a fejedelem keze alá adattat- 
ván, ez nap a fejedelem Pocsára ment a basához. 7-a a basa is 
Tökölivel jött Pocsajtól az aranyszegi mezei táborban. 12-a 
szállották meg Böszörményt. 13-a a benne lévő német 
praesidium penig a fejedelem hűségére állott, a városi rend 
penig Debreczenben kisértetett, a várost penig mind tem- 
plomastúl a török elégette. 18-a Káló alá szállván, azt ágyúk- 
kal lövöldöztetvén és ostromoltatván, ezt a várost is a török 
mind templomastúl felégette; a benne levő német praesi- 
diumot, némelyeket a rakamazi német táborhoz küldette a 
fejedelem general Caprarához, hogy a török le ne vágja őket, 
némelyek pedig közzűlök a fejedelem hűségére állottanak. 
27. sept. a fejedelem előtt Tököli Imre és Teleki Mihály egybe- 
szóllalkozván, rútul veszekedtenek együtt. 30-a a fejedelem a 
táborával szállott Ecsed alá. 4-a oct. innen megindulván, 5-a 
a piskárdi mezőre menvén, az útban a török sereget a fejedelem 
a menetelben megszakasztván, a melyen egy néhány sereg 
szekereinek kelletvén általmenniek a Kraszna vize mellett Maj- 
tinhoz közel, ezért három subordinatus jancsár megharagudván, 
által akarták lőni a fejedelmet, kiket is megfogatván, de kette- 
jét azután elbocsátván, a harmadikat fogva általadták a Salis 
és Pruszki nevű két dragonyos német compania kapitányának; 
az elbocsátott két jancsár a magok táborához érkezvén, és a 
dolgot hirré tévén, hogy a harmadik társok fogva van, mikor 
a Kraszna vizén költöznék által a fejedelem, a jancsárság fel- 







 217


kelvén a németekre, hogy elvegyék a rabot, rút lárma következ- 
vén, csaknem öszvevágák a magyarság és a török egymást; 
a fejérvári zászló alól és a kővári puskásokban kettőt által 
is lőttenek a törökök a fogoly jancsárért; ugyancsak mégis 
elvették, mely excessusért panasz tétetett, de semmi satisfactiót 
nem adott a váradi basa. 7. oct. Szathmár alá szállott a fejede- 
lem, de 10-a a fejedelem a maga táborától elküldette a törököket, 
ezek mind szüntelen pusztítottanak, prédáltanak, égettenek és 
raboltanak, semmire nem hajtottanak. 18. oct. a havasalföldi 
és moldvai hadakat is haza bocsátotta, ezek is az égetésben 
nem voltanak alábbvalók a töröknél. 


1683. In mense aprili et majo, a tatárság szüntelen takarod- 
ván bé Erdélyben, hogy innét menjen Bécs alá, az országon 
való általmenetelében szüntelen égetett, rablott s az embereket 
ölte és vágta, a marhákat pedig magával vitte. A török portá- 
ról igen kemény parancsolatot vévén a fejedelem, hogy az 
erdélyi haddal felüljen, induljon Bécs felé, 8-a julii azért ki 
kellvén szállani Apahidához, 14-a aug. Nagy Győr alá menvén, 
innen Fülek alá az Ibrahim budai török vezér táborában, a 
ki is az erdélyieket satzoltatta, és kegyetlenül nyomorgatta, 
és ez lévén a Rábán és Rábacza vízi hídon Horváth-Kemléhez, 
19. aug. érkezett a fejedelem Prukhoz, mely víz hasítja el 
Austriától Magyarországot. Innét küldé el a fejedelem Székely 
Lászlóval Inczédi Pált a Bécs alatt lévő török vezérhez Kara 
Musztafához, mivel factióból a fejedelemhez küldetett volt 
Ulak Cselebi nevű kapucsi basa, ki Erdélyt a Somlyónál le- 
vágott törökökért igen keményen megsatzolta; ez azt javas- 
lotta a fejedelemnek, hogy térjen vissza és N. Győr alatt legyen, 
de a fejedelem nem fogadta meg. 20 aug. a Bécs alatt való 
sánczban szemben lévén a fejedelem követjei a török had 
fővezérével, ki is igen kedvesen vette az oda való meneteleket, 
és dicsérte hogy az Ulak Cselebi szavára a fejedelem nem in- 
dult vissza N. Győr alá, és azt hagyta, hogy a fejedelem mint- 
egy 5 vagy 6 száz haddal, musikák szavával menjen hozzája; 
ezen éjszaka Székely Lászlót, Pekri Lőrinczet visszaküldötte 
a fejedelemhez a fővezér izenetivel. 21. a fejedelem érkezett 
a Rezes Kerthez. 22. aug. a fővezér igen királyi nagy pompával 
acceptálta a fejedelmet, ott egymással beszélvén eléggé, azután 
23-a tért vissza a fejedelem az erdélyi táborhoz a Lajta vize 
mellé a Rorárhoz. 30. aug. szállott az erdélyi had a Rába és 
Rábocza közzé, 31. aug. és 1. sept. ott volt; tavaly az erdélyie- 
ket rútul satzoltató budai vezért Ibrahim basát in degradationem 
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a fővezér N. Győr alól felhívatván, Bécs alá küldötte, ennek 
helyében szállította a fejedelmet, hogy az vigyázzon N. Győrre, 
a szelisterni basa is a török táborral együtt a fejedelemtől 
függjön. N. Győr alá való szállások a budai vezér elmenetelé- 
től fogva 14 napig tartott az erdélyi hadaknak. Künn a mezőn 
a táborban kimondhatatlan sok legyek voltanak, rútul csípték, 
harapták az embert és az lovat, úgyhogy kénteleníttettenek 
nappalra a lovakat beásni a földben, a gyengék közzűl sok meg 
is döglött a legyek csípései miá, még az ángliai posztó dolmányon 
is általhatott a legyeknek az ő csípései, az embernek felfelé 
való menetele merő keserves büntetés volt. 


1683. 12-a sept. a bécsi obsidiót a keresztyénség hada, 
kik előtt supra belli dux III. János Sobeczki lengyel király, 
ki is személy szerint jelen levén, dicséretesen solválták, és a 
fővezért az egész baromi török nagy erővel alóla elűzték. Ilyen 
nagy erővel számtalan néppel a török még eddig öszve nem 
gyűlt, az Isten is így szégyenítette meg ezt a felfúvalkodott 
kegyetlen népet, egész tábori sátorit, minden munitióit, számta- 
lan tevéit ott hagyván, és oly sebes futással voltanak, hogy 
sok ezeret magok tapodtak el magok közzűl, 12 mérföldet 
egy éjszaka és fél nap elfutott. Előre jövén hozzánk a tatárság, 
nagy toljongással megérkezvén, csaknem felgázolák az erdélyi 
hadat, és a tábornak némely részében gázolás is esett. 14-a 
sept. maga a fővezér is megérkezvén az erdélyi táborhoz, és 
a fejedelem eleiben kimenvén, igen kedvesen vette; a fejede- 
lem köntösit akarván megcsókolni, azt nem engedte, hanem 
kezefejét csókolván meg, mind ábrázatjából, mind beszédiből 
nagy elmebeli boldulása tetszett ki a fővezérnek. 


Ha az erdélyi kevés had N. Győrnél nem lett volna, nem 
subsistálhatott volna a népnek sokasága, éhen szomjan tovább 
is kénteleníttettek volna futni, és Budáig nagyobb része a futás, 
éhség, nyughatatlanság miá bizony elhullott volna, kiket már 
a félelem és az ijedés úgy elfogott, hogy ha oldalúl egy zászlót 
megláttak volna, egészlen elolvadtak volna. 


16. sept. N. Győr alatt az isteni szent igazság felindítván 
a fővezért, az erdélyieken tavaly sok húzásokat, vonásokat 
tevő budai vezért Ibrahim basát megfojtatja; így törlé ki ezen 
istentelen nagy kegyetlen tyrannust a szent Isten e földnek 
színéről. 17-a a fővezér megromlott táborával N. Győr alól 
elindula, az erdélyi hadat hátúl járó seregnek hagyá mintegy 
antemuralenak, és ezek egy mértföldnyire hátúl is voltanak 
és úgy mentenek. 
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19-a Tata várából a török praesidium kijővén, a bástyái 
alá puskaport ásatván, felhányatta és elégette. A török fővezér 
Budában bészállván, az erdélyi hadakat pedig az ellenség elei- 
ben egy mértföldnyire Biga nevezetű helyhez telepítette, a 
melynél lévén rossz büszszött tó, itt az erdélyi had a kenyérnek 
nem léte és az rosz víz miá elbetegesedének, mind emberben, 
mind marhában felette sokan lábokról lehullván elholtanak, 
itt elmondhatták: a ki ördögnek szolgál, annak kínnal fizetnek; 
a dühödt eb még a maga testét is marja. Eleget kéredzvén a 
had, minthogy ott ok nélkül töltvén az időt bocsáttassanak 
haza, de mind csak ott tartóztattanak, halogatván ekkor és 
amakkor az elbocsátást. 


12-a oct. Elunván a fővezérnek az igéretét az erdélyi had, 
a tó mellől elindulván szállott meg Ebvárhoz. 13-a oct. szembe 
lévén a fejedelem a fővezérrel, másokkal együtt igen szomorú 
állapotban találtatott a fővezér; egész tisztelettel látta az 
erdélyieket s megkövette, hogy a mint akart, nem úgy lett 
a dolog, a fogyatkozást nem tagadhatja, azonban kérdi a feje- 
delemtől, hát immár ugyancsak haza mégyen, melyre felel a 
fejedelem: ha az ő hatalmassága engedi, igen is; kire feleli: 
no menj el és te is imádkozzál a te istenednek, mi is imádko- 
zunk a mi istenünknek, hogy a hatalmas császár ellenségit 
szégyenítse és rontsa meg. Ez nap osztán Budánál a Dunán a 
hídon általjött az erdélyi had. 19. oct. Szolnoknál is a Tiszán 
hídon jött által az erdélyi had. 


Beérkezvén a had Erdélyben, és a fejedelem is beülvén 
Gyula-Fejérvárra, azután a török császártól érkezett kapucsi 
basa, ki is a fejedelem fiának II. Apafi Mihálynak, azelőtt 
az országtól fejedelemnek választatván, arról való confirmatió- 
ját hozván a török császártól, kit is az országgyűlése nagy 
készülettel és pompával fogadott. 


1686. 17. maji. a római császár generalisa Saffenberg 
szállott Bonczhídához táborban, gróf Csáki László is labancz- 
sággal. 7-a julii a német generalis innét a táborral szállott 
N. Csűrhöz, 8-a julii hajnalban pedig Szeben töviben Hamostorf 
felől; ekkor a Maros és Aranyos széki és a kevés mezei hadat 
felverték a Veterani general comandója és azokkal lévő labancz- 
sággal együtt. Saffenberg general azután szálla Szeben alá, 
Kis Toronyhoz; innen tractáltanak a várból ki hozzája. 
10-a julii a német armada innen elmene Balásfalva és Medgyes 
felé. Ekkoron a lengyel király követje is a fejedelemmel Szeben- 
ben lévén, nagyon csudálkozott azon, hogy a keresztyén had 
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mit követ el a szegény országon annyi sok devotiójáért. 27. aug. 
ezen német had a Buda vára alatt lévő német armada segítségére 
osztán kitakarodott Erdélyből, ekkor osztán a fejedelem és 
a magyarság Szebenből kijöttenek, és a németek által elpusztult 
honjokban haza mentenek, a sok kártételeket tapasztalván. 


1. oct. a Lotharingus herczegtől érkezett követ a szath- 
mári commendans Haythin a fejedelemhez Szebenben és véle 
a tractát elvégezvén, visszabocsátotta, annakutána 7. oct. a 
fejedelem is Bánfi György, Alvinczi Péter, Bálintith Zsigmond 
urakat Somlyóra küldvén instálni, de haszontalan, mert a német 
armada megint bejött a nyomorult hazában, a fejedelem az 
udvari népével, úgy az úri és nemesi főrendek is bémentenek 
lakni. 26-a parancsolat érkezvén a fejedelemhez, hogy Szeben- 
ben a német császár praesidiumát vegyék be, különben az 
armada a várost obsideálja, se tractára, se várakozásra nem 
lépvén, a disznódi kapun bédobola reggeli 10 órakor, még 
csak azt sem engedvén meg a várba bementeknek, hogy ott 
az ebédjeket megegyék, onnét ezeknek hirtelen ki kelletvén 
jőni, úgy hogy az egy Fogarason kivűl a hazában minden város 
a német praesidium alá ment ekkor 1687-ben. 


1688. 27. apr. Carafa, a német császár generalisa által 
Fogarasból Szebenben hívattatott be az uraktól plenipotentiá- 
val deputatusokat, kiknek is igen nehéz propositiókat tett 
elejekben, a melyet midőn ruminaltanak volna és irántok 
hosszacskán menvént az idő, a generalis azt izente: ha nem 
effectuálják, mingyárást reájok szállítja, mutatván a szebeni 
piaczon lévő faltörő ágyúkra, mondván: «Ecce ubi habeo ego 
claves arcis Fogaras» még úgy is mondotta, hogy mindjárt a 
fejedelmet a feleségével és tanácsosaival együtt Bécsben fel- 
küldi. 3-a maji a general Karafától adott terminusra a fejede- 
lem Fogarasból Szebenben béindula és 4-a bé is érkezett. 5-a 
tractához fogván, de csak kérésekből állván, a generál úgy 
annyira megharagudott, ínye szerint nem esvén a tracta, hogy 
a házból a deputatusokat kiküldette, és ki is űzte, úgy hogy 
vagy harmad napig senki hozzája nem mert menni, valakik 
Szebenben bementenek, mind házi arestumba tétette, még a 
cselédeket is a várból ki nem bocsátották. 9-a pedig kész kénte- 
len a conditiókra reá állván, a brassaiak pedig a német prae- 
sidiumot bé nem akarván venni, a melyet general Karafa meg- 
tudván, Veterani generalt és az erdélyi generalist Teleki Mihályt 
reájok küldvén, hogy fegyverrel is őket erőltessék, 23-a a német 
had alája menvén, 26-a két vagy három bombát a várban bé- 
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bocsátván, ezen megijedvén a lakosok, hogy porrá tétetik a 
város, legottan feladák, és a kik inditó okai voltanak, azok 
közzűl ötnek a fejek elüttetett; a város közepében a kis pellen- 
gér tetejében egynek a fejét a vasnyársban tették; négynek 
pedig a fellegvár körűl nagy magos fakarókban raktanak. 


A fejedelemasszony nagyon megijedvén a generál Karafa 
fenyegetésén, hogy magát és a férjét fogva Bécsben küldi, 
mely nagyon megilletődött és félemlett, és hogy az országból 
való kivitelével minemű keserves állapot és rabság fogják 
követni, ezen nagyon megindúlván, és azt magában képzelvén, 
hirtelen betegségben esett, 1688. aug. 8-dik napján Ebesfalván 
estvéli 10 órakor e világból kimúlt. 8-a sept. Ebesfalváról 
indíttatott el és vitetett Almakerekre, és ottan a szász temp- 
lomban a segrestyében egy kis bolt csináltatott, abban téte- 
tett. 10-a oct. a fejedelem is a jó feleségétől megfosztatván, s 
ennek halálán aggódván, mind pedig Karafának fenyegető 
szavai is szüntelen a fejében lévén, úgy az országnak az ő jövendő- 
béli állapotja miben fog lenni elméjében forgatván, ez is az 
egészségében megbontakozik, magának kedvezni nem tudván, 
gyakran maga halálára igyekezett, hol rettenetes félelemben 
volt, már elméjében is megbódulván, sem enni, sem innya nem 
kért, keservesen sohajtozott és sírt is, szűntelen való hallgatás- 
ban töltötte az időt, a mikor is szót bocsátott ki, az is értelem 
nélküli volt, a fogait is vicsorgatta, szint úgy recsegett, a fogai- 
val mindent egyberágott, ottan némelykor felette komor és 
némelykor nevetett is stb. De az Isten hozzá mutatott kegyelmé- 
ből, és az körülötte forgolódó orvos doctorok fáradozások meg- 
szenteltetvén jobban kezdvén lenni, hogy új aért változtasson, 
Radnóthról elindíttatott 9-dik nov. és 10-dikén érkezett Ebes- 
falvára. Lassanként kezdvén a nyavalyából épülgetni, commen- 
dálván a fejedelemnek a muzsika hangját és az emberi társasá- 
got, mivel ettől is magát elvonta vala, 10-dik apr. 1690. Foga- 
rasból maga mulatságára menvén ki vadászni az országgyűlésé- 
nek a kezdetén, szélben és hidegben esvén a vadászat, roszúl 
érzette magát lenni, 11-a magát felvervén, a várbeli templomban 
vitette magát könyörgésre, onnan kihozatván és köntöséből 
levetkeztetvén, ágyban esett, és hova tovább mind nehezebb 
lévén, 15. apr. délyesti 3 órakor a fogarasi várban a maga 
házánál, negyedfél napi betegsége miatt, mind ágyékában, mind 
jobb füle tövin mirígy szökvén, hirtelen elholt. 17-a apr. teste 
tétetett gyászos koporsóban, német generál Haisler sok német 
generálisokkal és katona tisztekkel jelenvén meg; legottan a 
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hazának a nyomorúságai is s félelmei szaporodván a gyűlés 
alatt készek voltak egész országúl, hogy a homagiumat az 
ifju fejedelem mellett letegyék, de némely nyughatatlan embe- 
rek miá nem állíttathatott meg. Azonban azt is megírták az 
ellenkező felek general Haislernek alattomban, e pedig azt a 
parancsolatot írta, hogy a császár híre nélkül meg ne próbálják, 
ki is meggátolta. Azonban gróf Tököli Imre is a mellette lévő 
magyarsággal, kuruczsággal, törökökkel, tatárokkal és a két 
oláhországi vajdákkal a hazában béjöve a török császár paran- 
csolatjából, hogy a német császártól az országot visszavegyék 
a török porta számára. Közelgetni hallatván és a híre a lévén, 
hogy az hazát el akarják foglalni, a mi nagy rendeink csak a 
sűrűn való deputatusok gyűlését continualtatván, Radnóthon 
2-a aug. deputatusok gyűlése lőn, és mindenek magokkal 
már azt elhitetvén, hogy a hazában béjőnek és harcz fog tar- 
tatni, a harcznak bizonytalanságától tartván, kiki azon gondolko- 
dott, hogy maga fejét, házi népét, kevés vagyonait hova von- 
hassa el, az ifjú fejedelmet udvarával együtt rendelék Kolos- 
várra. 


Teleki Mihály, ki is az ország generalisa lévén Radnótról 
el kelletvén jőni, elbúcsúzik az ifjú fejedelemtől és az ország 
deputatusaitól, azt hagyta, hogy mikor ő ír, mindjárást a fejede- 
lem indíttassék bé Kolosvárra. Innét generalis Teleki ment 
Gernyeszegre, onnét pedig Haisler generálhoz a felült had 
készületivei, ő pedig írván, legottan a fejedelmet el is indították, 
mert Tököli az országban béjött és harczot állván, úgy azt is 
írja, 15. aug. a törcsvári sánczat fel is verték. Tököli peniglen 
20. és 21. aug. a havason általköltözött a táborával együtt, és 
Tohánnál és Zernesdnél Haisler general és Teleki Mihály a szé- 
kegységgel együtt 21. aug. megharczolván Tökölivel, a szerencse 
Tökölinek szolgálván, maga Teleki Mihály, Baleután [Bălăceanu], 
a ki a németnél a havasalföldi vajdaságot kereste, több egynéhány 
generalokkal, német és magyar hadakkal, colonellusokkal s 
officerekkel elhúllának, a holott maga is Haisler general és 
Markis Doria rabbá estenek s német és magyarok is felesen. 
Tököli peniglen a harcz után a Barczán megállapodott, onnét 
fenyegető patenseit, Fejérvárra országgyűlést hirdető s arra 
hívogató, s az el nem menők ellen fenyegető regalisait folytatta, 
de a gyűlés helyét elváltoztatta és Szebenben mégyen s ott 
jó darab ideig lakván, Tököli pedig ez alatt Keresztyénfalván 
gyűlést tartat, az országnak nagyobb része, sőt a nagy rendek 
közzűl is egynéhányon oda mennek és az ott való templomban 
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21. sept. erdélyi fejedelemnek tészik, a holott ő az országnak 
a homagiumat praestálja is, az ország is nékie viszontag, kik 
ott voltanak. Innét kemény patenst bocsátnak ki azok ellen, 
a kik nem engedelmeskedtenek, azok felprédáltatnak, mely- 
nél fogva a kuruczság nagy prédálást vitt véghez, a pogányság 
és az oláhországiak égetnek, az embert ölik s vágják, pusztít- 
nak, számtalan méneseket, csordákat hajtván el az országból. 
Ekkoron a Tököli kuruczsága is igen szaporodván az erdélyi 
népből, a Kolosvárba a kik beszorultanak, a vár kapuin nem 
mervén kimenni, mert a Tököli emberei mindjárt elkapták. 
Kolosvári commendans volt ekkor herczeg Lichtenstein. 3-a 
oct. hire jövén, hogy a Badensis herczeg armadiája segítségre 
érkezik, Tököli azért előtte nyomulni kezd, a kóborlók és pusztí- 
tók is kezdenek az országból kitakarodni 25. oct. virradólag 
a bodzai passuson által, Havasalföldében sok jókat, egyet 
másokat, marhákat, méneseket vivén el magokkal. 17. oct. 
a Badensis érkezett Kolczvárra innét azután nyomult Szeben 
felé. 16. nov. Badensis herczeg megszáll Apahídához a nagy 
armadával a Tököli kinyomásából. 17. nov. az erdélyi fejede- 
lem maga s más urakkal együtt hozzá menvén ebédre Apahídára, 
lett az ebédhez ülés délyesti 3 órakor; az asztalnál pedig 
német general Castelli volt, és ezen kivűl senki más. 


1691. 5. febr. a fogarasi közönséges országgyűlésen szaba- 
dos suffragiummal választatott gubernatornak a tanácsi rend- 
ből Losonczi Bánfi György úr, néhai Bánfi Dénes úrnak fia, a 
kinek is 1674-ben Bethlenben feje vétetett, generalisnak pedig 
Bethlen Gergely úr, cancellariusnak Bethlen Miklós úr, fő- 
thesaurariusnak Haller János úr. 22. febr. a gernyeszegi falu 
templomában temettetett el a zernyeszti harczon elesett Teleki 
Mihálynak a sok sebekből, vágásokból álló teste, melyet is 
Tohány és Zernest között lévő harcz helyén Tököli felkerestet- 
vén, azt a feleségének és gyermekeinek az eltemettetése végett 
valami rosz deszkából összeszegezett koporsóban postaszekeren 
küldette el. 


1693. 29. aug. rettenetes sok sáskák sűrű felleg formán 
jöttenek a Maroson keresztül, valaholott megszállottanak, 
minden zöldséget megemésztettenek, és porrá tették; a hol 
megszállottanak, szárközépig elért, lövöldözéssel és kolompozás- 
sal is alig lehetett elkergetni. Ez előtt való három esztendőkkel 
az országban szinte, sőt Magyarországon is a férgek sok károkat 
tettenek a gabonákban, füvekben, szőlőkben; a hova érkezte- 
nek, mindent megemésztettenek és elpusztítottanak, mint valami 
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tábor úgy szállott meg, a mit kapott mind megemésztette, 
azután felkelvén nagy zúgással és tömérdekséggel ment, még a 
fényes napot is befogta mint az felleg az ember előtt, és mint a 
rendelt sereg nagy csoportban jártak. 


1694. 15. januarii a tatárok Moldvából véletlen s váratlan 
beütnek Erdélyben, nagy hó és hideg lévén ekkor a Csiknak 
nagy részét elrabolják, azt prédálják, vágják és égetik, a gyerme- 
kecskéket a hóban hajigálják, ott a hóban a hideg miá halnak 
meg. E hír elterjedvén az országban, nagy félelem támad, a 
közelebb való részében futás lesz, az emberek futnak imide s 
amoda. 30. junii II. Apafi Mihály a fejedelem Bodonban jegy- 
zette el magának feleségül Bethlen Gergely úr leányát, Katát. 


1695. 7-a sept. A török császár személyesen általjöve a 
Dunán fővezérestől a nagy armádájával, és Lippát fegyverrel 
csakhamar megvették, a benne lévőket rabúl elejében vivén 
a török császárnak, a kiket a vár vételekor le nem vágtak, 
maga előtt mind fejeket szedette, épen három személyt hagya- 
tott meg, a sok szép munitiót is onnét elviszi, ben a várat fel- 
gyújtatja, falait lerontatja, a földdel egyenlővé teszi. 


21. sept. Ezen törökség megértvén az erdélyi armadát 
Lugos felé lenni, felkeresvén ezt is felveri, a hon is az erdélyi 
general commendans Veterani is elesik több jeles tisztekkel 
együtt, a tábornak minden sátorát, rakadott társzekereit és 
mindennemű munitiókat elvesztvén, a német gyalog seregi 
is mind oda veszvén, a mely miá Erdélyben nagy félelem, 
rémülés és futás is lett, de mégis Erdélyben nem jött bé. A meg- 
maradott és elszaladott lovas német had Truxes generállal, 
in mense sept. et oct. a pogányságnak az Isten a muszka által 
más ügyet adván, a nyereséggel elment és erejét oda forditván, 
a nagy armada is a saxoniai electorral Kassára Haisler több 
generalisokkal bejövén, mintha szegény Erdély lett volna a 
szerencsétlenségnek oka, sok dúlást, fosztást, embereknek ölése- 
ket vittek véghez, nem lévén semmi jó fenyítékben a béjött 
had, míg egy része kitakarodék e nyomorult hazából, kivált 
a Pál deák kapitánysága alatt lévő labonczság, ezen armadának 
egy nagy része ben maradt, téli quartélyba. 


3-a nov. Fejérváratt országgyűlése lévén, estve vacsorán 
a gubernator úr asztalánál lévén a statuum praesidens Bethlen 
Elek úr, ott hirtelen gutaütésben esett, ki is azon éjszaka egy 
órakor meg is holt. 


1697. 6-a majii Kolosvárnak nagyobb része a tűz miá 
megégett tornyaival, templomaival és óráival együtt, ezt a 
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lakosok a német quartélyos katonáknak tulajdonítják; mert 
a falukon is efféle égetések sok helyeken történtenek a német 
katonák miá. 


Ezen holnapban a török császár maga személye szerint 
rettenetes nagy baromi erővel jött által a Tiszán a keresztyén- 
ségnek hada ellen, de a nagy ármada véle szembe nem szállván, 
ezen felfuvalkodván a hadait megszaggatja, kit a Dunán fel, 
kit mellette küld pusztítani s rablani, maga pedig Szentánál 
a Tiszán által hidat köttet, a lovasait azon általszállítja, a 
keresztyének ezt megsejdítvén rá ütnek, a török császár láttára 
a tábort felverik, a jancsárságot elszélesztik és a Tiszának 
szorítják, abban belé vesznek a jancsárság és a fővezére is a 
többiekkel együtt bele vesztek, s mind egy lábig. 
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KORNIS GÁSPÁR 
ERDÉLY ÉS CSALÁDJA VISZONTAGSÁGAIRÓL 


 


In nomine Domini anno 1678. kezdtem ez iráskámhoz. 
Egy kis rövid policia, melyek nem magam csekély elmém 


mutogatására, sem más politikusabbak tanulására, hanem isten 
az kiket ez Kornis házban megmaraszt, jóvoltából azoknak 
tanulságára nem ártalmasnak itéltem pennára venni, sokféle 
látogatási között az felséges istennek, buskodó gondolkodásim 
közben. 


Azért ez világ állhatatlansága, minnyájunk előtt világos, 
sokat igér, keveset ád, előszámlálhatatlan, s akármely mély 
elméjü embertől is ennek mivolta s változósága nem csak leirha- 
tatlan s magyarázhatatlan, de kigondolhatatlan is, sokszor ha 
jót mutat is, csalárdul rosszal fizet, s szép szin alatt mérget, sze- 
rencse alatt veszedelmet nyujt; illik azért igen mind azkiket isten 
s az szerencse előbb való állapotban helyheztett, s mind azkiket 
csak magok születésök szerént való rendekben vagynak is, ma- 
gokra igen vigyázzanak, minden directiók alatt ugyan, mindaz- 
által legszorgalmatosban kiket közületek isten ez eleitől fogvást 
nemzetségünk szerént végső és már csaknem utólsó végére ju- 
tandó magyar nemzetünk között az Erdély birodalmacskában 
isten meg is továbbra tartván helyheztett és helheztetett; eleitől 
fogvást mennyi változó veszedelmes állapotokban ment légyen 
maga fogyattatásával által ez a kis haza Erdély, hogy az küljebb 
valóról ne szóljak, az sok bölcs elméjü emberek irt krónikájók- 
ból kitetszik, de hogy feltett célomnak s igyekezetemnek rövideb- 
ben és könnyebben végére jussak, hozom az magunk házán 
forgott sok boldogtalanságnak csak részecskéit elő az követ- 
kezendőknek (ha az jó igaz és irgalmas itéletü istennek ugy 
tetszik), tanulságára, melyek ugyan oly rendesen azmint kiván- 
tatnék, nem eshetnek, mivel sok helyekről való krónikák elő- 
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gyüjtésével s szorgalmatos olvasásival lehetnének meg, arra 
pedig sem üdőm, sem módom nincs. Kezdem azért ez irásom 
az boldog emlékezetü nagyságos öreg Kornis Gáspáron, kinek 
egyik fia volt Ruszkai Kornis Boldizsár, annak fia Ruszkai 
Kornis Ferenc, annak fia isten irgalmából még ez életben én 
Kornis Gáspár. Az megirt öreg Kornis Gáspár 1594. esztendőben 
s azután sok időkig, előtte is huszti kapitányságot viselt, ki is 
sok emlékezetes dolgot vitt véghez ez haza javára, Mihály 
Vajda veszedelmes idejében is, sőt az mi akkori szükség ugy 
kivánván, s teljességgel hazánk s édes nemzetünk attól az 
törvénytelen oláh fejedelemtől elnyomattatván, kinek is isten- 
telen directiója alól az Római Császár Ő Felsége segitségéből 
isten után szabadultak fel, az akkori hazafiui akaratjakból az 
megemlitett Kornis Gáspár legatiójára küldvén segitségül ő 
Felsége Básta generálját, ki is nagy győzedelmesen Mirislónál 
nemzetünkel az Mihály vajda hadát debellálta, noha annakutána 
Básta magának akarván tartani az erdélyi fejedelemséget, sok 
rossz dolgokat követett szegény hazánkban s nemzetünkben, 
mely miá isten nem is boldogitotta dolgát, és mint a krónikák- 
ból kitetszik ez megirt méltóságos eleinknek is mind ennyi 
elő nem számlált dicséretes munkái után is, ez hitván világ 
igen mostohájul fizetett, megirt nagyságos Ruszkai Kornis 
Boldizsár fia Gáspárnak. Ki is az akkori urak előtt nagy szere- 
tetben tekintetben vala, s az imperiumban is a szentelt 
vitézek közül egyik, igen megjádzá ez világ, mert Bátori Gábor 
igen istentelen és minden szemérem nékül való fajtalan fejede- 
lem levén, sok becsületes rendeknek, kinek feleségét, s kinek 
hajadon leányát, akit másképen nem, erőszakkal is megfer- 
téztetett, szeméremmel elegyes szomoru emlékezet! az megirt 
vitéz ur Kornis Boldizsár ágyára is erőszakos fertéztetéssel 
igyekezett, Radnóti házához menvén, hirtelen vagy véletlenül 
ezen istentelen fejedelem, kegyelmességjel-mutatásképpen, mely 
hallatlan s keresztyén ember előtt irtozó cselekedetiért ez pogány 
fejedelemnek, levén mások is az nagy rendek és urak közül 
vagy hasonló cselekedetiért vagy egyéb törvénytelen dolgaiért 
megsebhedve szivekben, több buskodó megbántódásukat ez 
ilyek gerjesztvén, az egymás között való panasz köztök arra 
fakadott, meggondolván azt, hogy nekiek, conditiós urak s 
hüti ellen ily pogányhoz sem illendő, halálnál sem keservesbb 
dolgokat rajtok követvén, kötelességek felszabadult légyen 
s nem urok már, hanem tyrannusok. Igy ők ös hazafiakul 
öszve beszéltettek, végeztek, Kendi Sándor, Bátori István 
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akarván s kivánváti édes nemzeteket olyan fajtalan pogány 
fejedelem törvénytelen directiója alól felszabaditani, de abban 
az időben ez világba is levén akik nem a köz igazra, sem az 
istenes dolgokra, s az unio szerént egyszer istennek letött 
hitökre, hanem urok előtt való kedvességre vigyázván, azkik 
is grátiáért hazájok szép szabadságát lábokkal tapodták (kik- 
nek is isten megfizetett világ szerént is, mert sem maradékok, 
sem értékek nem maradt fen, csak böcstelen emlékezetek), s nem 
hogy igaz megbántódásokban az uniói kötelesség szerént egy- 
más mellett fogtak volna, sőt találkozott olyan, az ki emez 
méltóságos igaz hazafiait elárulta, melyből következett az meg- 
irt uraknak veszedelmek, mind azokat megfogatván, kik keze- 
ken közüllek meg nem ölettettek, Kolosvárott országos gyülést 
az többi között Kornis Boldizsár is megsententiáztatván kegyet- 
hirdettetvén, az" fejedelmi tekintetre ugyanott az ország népivel 
lenül feje is vétetetett, és jószági is confiskáltattak: Radnót, 
Kékes s az többi, s minden ezüstnémü és több jovai között 
prédára hányattatódván, kinek is keresztényi, tisztaságszerető 
tökéletes házastársa tek. Nagys. Kereszturi Kata asszony sok 
szomoru keresztviselése után egy leányával Nagys. Kornis 
Borbárával, az pozsonyi szent Klára szerzetén levő apácák 
klastromában tiszta életét istenének ajánlván, ezen megirt 
leányával, ugyan klastromban holt meg apácai szerzetben, 
hagyván magok után isten jóvoltából két fiat, Kornis Istvánt 
és Ferencet. István is jezsuitsi életet fogadván, abban is adta 
meg lelkét istennek dicséretesen, maradván ez világi állapotban 
még Kornis Ferenc, kinek is fia isten jóvoltából vagyok én 
még ez életben, Kornis Gáspár Tekint. Nagys. Veselényi Katá- 
tól. Ezen megirt vitéz urhoz is igen mostohán fordult volt ez 
világ, mert noha néhai Méltóságos Ruszkai Kornis Zsigmond 
uram, ki Boldizsárral egy volt, az Bátori Gábor elveszése után 
(mivel ő Nga esett volt üldözésben) édes hazájából visszajövén, 
Bethlen Gábor és öregebbik Rákóci György fejedelemségekben 
sok dicséretes szolgálatjával nagy részét az Kornis jószágnak, 
sőt azon kül többeket is nyervén az megirt fejedelmektől, 
maga magtalan ember lévén minden jószágit hagyta édes 
öcscsének, Kornis Ferencnek. Az öreg Rákóczi György után 
csakhamar, szép megélemedett korában Kornis Zsigmond is 
meghalván, succedála a fejedelemségben ugyan Rákóci György, 
fia az öregebbiknek, kinek is mellette valók, magához hasonló 
ifiak s többnyire együtt nőtt rendek közül némelyike ....... 
mindgyárt ez világ szokása szerént, amint a bölcs irja: Nulla 
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fortuna sine invidia, megkezdék sokallani boldog emlékezetü 
édes atyám uram szép uri jószágát, házait, várait, rárohanván 
sebességgel az irigyeknek lelke, büzt, dühös nevét kezdék költeni, 
elsőben hogy minden dolgait az fejedelemnek, ugy mint már 
ifjabbik Rákóci Györgynek ő irja meg az római császárnak s 
mivel már elméjét készitgették ő Felsége ellen, az egyszerre 
elég volt a gyülölségszerzésre, melyet pápistsi vallása igen 
segitett. Emiá ugy annyira jutott édes atyám, hogy ........ 
is reá alattomban az megirt fejedelem, sőt Orj György deák 
nevü becsületes főember szolgáját meg is fogattatta, hogy már 
az viszi az áruló leveleket, de mindezeket az igazságnak istene 
s lelke hazugságban mutatta maradni; annak utána azon 
csalárd világ kiáltotta jezsuitának s azok fautorinak, melyhez 
is nagy keménységek levén, hogy azután mind szegény atyám 
remélje veszedelmét, s mind jószága elnyerésit kaphatják, 
nagy zenebonát inditának e hazában, szegény atyámat isten ez 
nagy ellenkező zivataros szélvészben is megtartá, hanem az 
katholikusoknak nagy lelki szomoruságokra Kolosmonostorról 
pater Millely István és Derkai György uramékot, kik is igen 
istenfélő exemplaris és jólelkü tanitok valának, azon fejedelem- 
mel ki üzetének. Látván, hogy semmiképen megirt édes atyá- 
mot el nem veszthetik, sok fáradságos és élete kockáztatásával 
az régi fejedelmektől nyert fiskális és inscriptiós jószágot, 
melyek Kornis Zsigmond uramról deveniáltak volt édes atyámra, 
kit felesége summáján s kit más törvénytelen uton csak el- 
vonattak; ártalmas tanácsosokkal, s conditiója ellen semmi 
őtet méltán illető tisztességes tiszttel is az megirt fejedelem 
nem hogy megtisztelte volna, sőt unalmassá lött személye 
látása is őelőtte, hanem az egy kolosvármegyei főispánságot is 
még talán az atyja fogta volt, az öreg Rákóci, adni azt is, 
ki is igen nagy becsületben tartotta annál inkább Kornis Zsig- 
mondot, mivel isten után ő is volt egyik nagy oka fejedelemség- 
ben való megmaradásának, melyet az megirt módon hálált 
fia meg szegény atyámnak, ugy hogy legalább reá menne ezer 
házjobbágyra közel, melyet imigy amugy elvett s másnak 
conferált az atyámról ifju Rákóci György, egy szóval con- 
ditiója ellen valami böcstelenséget, kártételt elkövethetett, 
azt el nem mulatta, minden ok nélkül, hanem suffecit Papistam 
esse, vel fuisse. Sok kereszt viselése leirásának olvasása, unalmat 
hogy ne szerezzen, utóljára ugyanezen ifju Rákóci Györgynek 
havasalföldi s moldovai vak szerencse kockája vetvén egy 
győzedelmet, ottan mindjárt támodtak alatta valói közül az 
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Nagy Sándor vitézi tolvaj követői, kik noha istennek nem 
mondták, de a szerencsét üstökön ragadtnak hitték tőle s predi- 
kálták azmint mindjárást az lengyel király könnyü elnyerésit, 
bor mellett hiven vallották és az vallás terjesztésére még az 
papokat is kénszeriteni kezdték. Az Dominandi Libidót benne 
megismervén, adták az dolgot kezére, ha mely tanács pedig az 
ellen szólott, vagy bolond vagy áruló neve költ. Végezetre el- 
indulván azon ifjabbik Rákóci György Lengyelországba erős 
téli üdőn népinek rettenetes veszedelmével, svéd és kozák 
megegyezésével az országban rettenetes pusztitások, pápista 
barátok gyalázatos ölések után juta az egész magyar nemzet 
a fejedelemmel együtt nagy veszedelemre, minden confoede- 
rátusi jól gazdagon megtöltözvén praedával mellőle elállván 
azok békével és gazdagon hazájokba mentek, imitt maradván 
Rákóci csak az magáéval, azki is azelőtt ellenséget nem talál 
vala, mostan hol elől, oldalfélt, hol hátul ütten ütik hadát s 
nemzetünk hulltan hull, az hivek s némelyek azkik szegény 
atyámat serio állitották árulónak, magokat pedig az nagy 
poharak mellett (mivel az akkor igen dicséretes vala) igen 
hiveknek, és semmit az haláltól nem irtódzóknak, nemzetünk 
veszedelmét csak a tábor derekáról szemlélik és az tanácsadás- 
ban igen lehattak. Sok veszedelmén nemzetinek szive meg- 
esvén édes atyámnak, benne lévén az jóindulatu vér s ösztönöz- 
vén nemzete szereteti, ottan-ottan, noha semmi reá bizatott 
nem volt, mint urától megvettetett emberre, de még is az nagy 
ügyben az kikkel lehetett succurrálni kezdvén a veszedelemben 
forgóknak szerencsésen, látván fejedelme, hogy száma nélkül 
az őtőle igen méltatlanul megbántódtatott s semmi böcsben 
nem levő ur hadai között mit mivel, nagyra született indulatja 
megesik édes atyám munkáin s már veszedelemre fordult 
szerencséi között, amint az akkor ott levő becsületes hazafiai 
s rendek bizonyitják, sirva cselekedetéről ifju Rákóci fejedelem 
édes atyámat megkövetvén sok maga ajánlásával reménkedve 
kéri, hogy az nemes vármegyék generálisságát felvegye, s édes 
atyám is látván már sátorok ajtaja előtt veszedelmét édes 
nemzetének, generálisságot felvévén nemzetének, az többivel 
együtt javalója lött Rákóci közülök eljövetelének, mivel már 
értették az tatár Chám utánuk létét. Igy az mezei had és vár- 
megye s némely része a gyalogoknak az fejedelemtől elmaradván, 
némely teks. hazafiaival úgymint Haller Pál és János, Kapi György 
és öreg Petki István, Bethlen Farkas és Barkóczi István, s több 
nevezetes becsületes rendekkel az fejedelem Erdélybe haza jő nagy 
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inséggel s fáradsággal s mindennek odamaradásával. Az nagy 
elméjü Tek. Kemény János az édes atyámmal, az megirt hadakkal 
s sok becsületes főrendekkel elmaradván, noha ott is tetszésére 
más lett volna szegény atyámnak, de elsőbb levén Kemény János 
uram, hajlani kellett, megvárván az tatárságot. Sok bajvivási 
után szegény nemzetünk, az megirt urakkal, s főrendekkel ugy- 
mint mostani kegyelmes urunkkal Apaffi Mihálylyal, Boldizsárral, 
Mikola Zsigmond urral, Nagy Tamás, Vér Ferenc, Ispányi 
Ferenc és becsületes rendekkel, esének mindnyájan rabságokba; 
az ott maradtak, ki előbb, ki későbben azkik meg nem holtak 
vagy harc közben el nem hullottak, nagy sáncakon szabadul- 
tak. De hogy csak a magunk dolgára, nemzetünk elrablása 
után, mind török tatár édes hazánkra forditá pusztitó fegyve- 
rét, hazánktól is szép erősségeit elvévén, Váradat, Jenőt, Lu- 
gost, Karánsebest s több helyekkel együtt szegény édes anyám- 
nak is szép két kővárát, Desznit, Papmezőt. Annakután sok 
üdővel maga is nagy saccon szabadula, mert 50 ezer tallér 
vala sacca, melynek felét épen ugy mint huszonöt ezer talléro- 
kat meg is fizettünk, kihozván Havaselföldiből szegény atyá- 
mat Kemény János urammal; hátramaradott résziért Mina 
vajda lött kezes, az akkori havaselföldi vajda, de az bölcsen 
mindeneket igazgató isten ugy adta, hogy élvén még fejedelem- 
ségében ifju Rákóci György, Mina vajda is emennek factiójá- 
ból az török ellen pártot ütött, az akkori tatár chám is az porta 
előtt kedvetlenségben esvén kiüzettetett: igy noha az 25 ezer 
tallérokat is nem különben, hanem az idebé vagy keresztyén 
birodalomban megmaradott jószáginak nagyobb részeit szegény 
atyámnak el kellett zálogitani s ugy megfizetni; – de az hátra 
maradt 25 ezer tallért meg nem fizetők akkori praefectussának 
(mivel az édes atyánk is a sok busulás közben meghala), – 
ugymint gyekei jószágot a Szamos melléki falunkkal három 
ezer tallérban, Kolosban Györgyfalvát két ezer tallérban, a Szi- 
lágyban Sámson nevü helyünket több portióval ugy jut eszembe 
ezer négyszáz tallérban, Somkut nevü falut a Szt. Benedeki 
jószágból ezer tallérban, ugyanonnan Rév és Lankafalvát hét- 
száz tallérban, Kalocsát, völcsi, paptelki portiókat hétszáz tal- 
lérban, semberi portiót Fejér vármegyében nyolc száz tallérban, 
nádosdjai hét, uroji, gogánváraljai portiókat ötszáz tallérban, 
rufi jószágot ötszáz tallérban, Gyekén kivül, mivel Kemény János 
uram sacca azalatt leszállott, mig Susával Havaselföldet érték 
ő nga bizonyos summa tallérokat szegény atyám saccába adván, 
isten jóvoltából onnan mindketten megszabadulván, fele sacca az 
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változás miá ide maradott édes atyámnak, de maga is a szt. lau- 
rentziai házat, mely Olaszországban vagyon, fogadása szerint 
meglátogatván velem együtt én is már akkor odafel lakván, nem 
sokára hazájába jövő utjába Ausztriában Bécsben gutaütés miá 
csakhamar istennek, szép szokásunk szerént való devotiók köz- 
ben, mig annyira eléré, lelkét megadá, holott is a római császár 
Leopoldus Ignátius ő felsége beneficiumából igen tisztességesen 
temetteték az Pater Franciskánusok templomában Bécsben. 
Mind ez üdő forgási alatt sok változásait hazánknak rendes irás- 
ban kibocsátott könyvek tanitják, az fejedelemség sok korban 
változott; az töröknek nagy haragja Rákócit tiltotta, Rhédei 
Ferencet akarta; Barcsai succedált, Rákóci ellen haddal be- 
jövén, sok romlásaival szegény hazánknak, utóljára Gyalunál 
csakugyan megnyomattatott az temérdek pogányságtól, és sok 
vitézkedési után, maga is halálos sebbe esvén, Váradon halt 
meg. Barcsai fejedelemségében megerősedék ugyan, de mi 
okokra nézve: másunnan tanulhatni ki, az haza fiai megidegene- 
dének tőle, az nagy elméjü feljebb megemlitett Kemény Jánost 
kezdették fejedelemséggel kinálni, ki is kapván az alkalmatos- 
ságon s talán keresvén is, dolgát annyira vitte, hogy azt el is 
nyerte, Barcsait pedig illetlenül megölette ő tudja miért: az 
idők alatt édes atyám eltemetése után, in Anno 1661 én is ha- 
zámba jöttem, – az nagy emlékezetü vitéz gróf Zrinyi Miklós 
szolgája lévén akkor – csak házam szemlélésére és ha mim a 
sok romlástól maradt volna; holott is kevés házam s jószágim 
hamvát találtam, de visszamenetelemet igen tilalmazza meg- 
emlitett fejedelem Kemény János ő nga, sőt udvarában fő- 
bejárói hivatalban állásomat kivánván parancsolá, melyet ha 
nem cselekedném, édes atyám saccában adott summáig jószá- 
gim elfoglaltatná. Engedelmeskednem kelle mások tanácsából, 
de nemsokára ez világ mostohaságát, magam szomorun tapasz- 
talám, mivel a szegény Barcsai megöletése után fellobbant 
és ellenünk gerjedt dühössége miá az pogány nemzetnek feje- 
delmestől hazánkból ki kelle bujdosnunk az német császár 
birodalmába Magyarországra; holott már az előtti sok tractája 
után az római császár Leopoldus Ignatius ő Felsége leküldette 
ármádiáival az Szilágyban Csigamező nevü falu tájékán meg- 
egyezénk, és viszont tüzben lángban füstelgő édes hazánk 
felé sok szép magyar és német haddal fordulánk. Az alatt az 
hatalmas nemzet is vévén eszében, hogy az keresztyénség Er- 
délyt még egészen az pogányságnak elnyelni könnyen nem 
engednék, romlott hazánkban megmaradt kevés fő és nemesi 
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rendeknek sok romlási égetési s pusztitási után, egy kis jó re- 
ménységét mutatta, és tatárországi rabságából nem sok időkkel 
azelőtt szabadult mostani keglmes urunkat Segesvárról az 
végett kivánta, s fejedelemségre emelte. Mi az alatt Kemény 
Jánossal és az német generállal s az egész haddal Kolosvár felé 
jődögélünk vala. Kolosvár tájékára érkezvén, megérzé a német 
keresztyén fejedelmet már lenni Erdélyben, Kolosvárban, 
Számosujvárban, Sebesvárban, Kővárban praesidiumokat he- 
lyeztetvén, maga mindnyájunk nagy szomoruságára csak 
visszadobola s meg is vála. 1662 esztendőben sok solicitá- 
tiójára Kemény János fejedelemnek, az német generál – már 
az derék pogányság mostani urunk mellől elmenvén, csak kevés 
számu törökkel és mellette levő néhány fő és nemesi rendekkel 
maradván – mellénk rendelé Zák nevü colonellust válogatott 
ezer vagy két ezer némettel. Télre kelvén az idő ezen collonelus- 
sal s maga szép fizetett hadaival megemlitett kglms urunkra 
Apaffi Mihályra bejövénk s Segesvárt ő ngra rá szállánk. 
Az alatt Kucsuk Mehmet nevü basa ő nga segitségére beérkez- 
vén, mi szállánk Szőllöshez szent Pál fordulása napján, holott 
véletlenül az uj segitséggel együtt Kucsuk bennünket megütvén, 
rendetlenül noha sok kárával, de felgázola s megemlitett Ke- 
mény fejedelem lóesése miá ott is vesze, s véle együtt nagy 
jó reménységü vitéz ifju Gyulai István is, fő asztalnokja, nékem 
igen kedves meghitt barátom s szolgatársam, s magam is csak 
a jó isten irgalmából sok veszedelmes próbáim által szabadulék. 
Idő telve akkori jó kegyelmes, de igen megszomorodott asszo- 
nyomtól szolgaságom kötelessége mellől bucsuzván, csak hamar 
a szegény anyám adott Kemény János pénzével adoptálának s 
azután nem sokára Szatmár vármegyei jószágomat Szinérváralját 
az özvegy fejedelemasszony, [Kemény Jánosné, Lónyai Anna] 
mostoha fiával Kemény Simon urammal, elfoglalák 7532 tallé- 
rokban, melynek is annakutána sok ügyes bajos dolgaim 
között a méltóságos öregbik gróf Csáki Istvánné asszo- 
nyom néném, gróf Perényi Krisztina asszony, ki az édes 
anyámmal Veselényi Katával anyával egyek voltak, atya- 
fisága s isten irgalma kiváltására segite több atyámfiaival 
is, mivel maradtunk az édes atyánktól anyánktól négyen egy 
testvérek, három leány s negyedik én, melynek nagyobbikát 
vette volt ngos Hallerkői Haller János uram Kornis Katát, 
ezután való vagyok én, az másikat Kornis Annát ngos Peréni 
Prinyi Gábor, harmadikat ngos Peréni Prini Ferenc Kornis 
Krisztinát; – egy időre az sok félelmes és boldogtalan időknek 
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szélvésze s ide s tova elhányatása után, isten ismét összvehozván 
bennünket, mostani kglmes urunk ő nga fejedelemségében, 
ugymint Apafi Mihály Urunknak idejében, Erdélyben néhai 
Rátóti Gyulafi László özvegye Balázsi Erzsébet elvétele után 
(kivel egynéhány esztendőig élvén) megosztozánk és minden 
kezemnél megmaradott kevés, erdélyi birodalomban mostan 
keresztény kéznél levő jószágot egyesség szerént az ő kezekbe 
bocsáték, ugy hogy engemet ő kegyelmek is segéljenek a feljebb 
denotált váraljai jószágocskám kiváltására, melyek leveleink- 
ből rendesen kilátszanak és igy legelsőbben jutottam Váralja 
kiváltásához. Annakutána isten segitségéből ő felsége szorgal- 
matosságomat boldogitván Fejér vármegyében palosi portio- 
mat 1300 tallérokon, holott jó kőházokat épittettem, annakutána 
megint váltottam Jekét jószágostul Doboka vármegyén tallér: 
3000-eken, isten kegyelméből már birdogálván, részemben ju- 
tott, ellenség tüzitől megemésztetett házamat is épitgetém s 
laktam. Ez alatt régi őseimtől maradt három falut, noha akkor 
Szatmár vármegyeieket, de most Kővár vidékieket, az többi 
között azokat is, ugymint Sárost, Bozontát, Felső Mistót falut, 
melyeket ifju Rákóci törvénytelenül elfoglalt vala megemlitett 
édes atyámtól, de én is sok szép uri jószágunktól s édes eleink 
lakóhelyeitől, az hatalmas nemzet miá megfosztatott lévén, 
ugy mint: Desznivárától kihez volt colon. 800, szabados 30, 
gyalog 310; Papmező, melyhez volt szolgáló colon. 500, szabados 
20, gyalog 30; Belényes városában derék házunk, ház s jobbágy 
több 200-nál Váradon, jó házunk több 150 jobbágyoknál az 
Mezőség felé, Szent-Miklós nevü puszta hely colon: 30 vagy 
35, de derék majorkodtató igen jó föld. Tudván mindezeket 
ily nagy káraimat mostani kglmes urunk Apafi Mihály uram, 
sok solicitációmra, ő nagysága mégis megadá Bozontát és 
Sárost s megemlitett ifjabb Rákóci György fejedelem relictája 
is Felső Mistót falut, igy már isten jóvoltából mind hármat 
együtt most birom. Annakutána megint idővel Kalocsa, Pap- 
telke s Bölcs nevü portiókért is a Szamoson tul, adék tallérok 
400; hasonlóképen Szent-Benedekhez való faluért Lonkafalvá- 
ért tallér 700, az rufi jószágért Haller János urammal tallér 
500, mely jószág felében egy akaratból ketten Topolcsán az 
Maros mellett épitettük az hámort. Mindezek igy lévén isten 
kegyelméből őseimről maradt két ágról levő jószágocskámat 
nem fogyattam eddig, hanem édes anyám saczában elzálogo- 
sitottakat is visszavenni s szerzeni igyekeztem, sőt másunnan 
is szaporodásával fáradoztam, azmint ugyan fennebb megirt 
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kglmes urunk Apafi Mihály uram idejében Libátont aquirál- 
tam magam, annakutánna igaz pénzemen mind az vérektől s 
mind az fiscustól az korodi kis portiócskát Küküllő vármegyé- 
ben, hozzátartozó szentmártoni és balavásári portiókkal s Bácska 
Madarasi portiót is, holott most vettem isten jóvoltából egy 
szőllőt Marosszékben, Mezőmadarason is szép portiót, továbbra 
isten mire segit, szent felsége titkában van. Spes confisa deo 
nunquam confusa recedit. Non vidi justum a deo derelictum neque 
semen eius querens panem. Igy mostan mindezeket isten kegyes 
gondviseléséből birom s ruinájokból épitgetem s mivel az két 
hugaim Magyarországban laknak, azoknak is némely részeknek 
jutott portiókat pénzemen megvettem. Feljebb emlitett elsőbb 
feleségem gyermektelenül mellőlem elhalván, ujabban isten 
jóvoltából vöttem házastársul Tek. Ngos Keresztszegi Gróf 
Csáky István úr hajadon leányát, gróf Csáky Mária Klárát, kit 
is mivel édes anyja, gróf Lónyai Margit meghalván, egynéhány 
esztendőkig Munkácson az néhai méltóságos erdélyi fejedelem 
Rákóci György uram ő nga relictája méltóságos Báthori Zsófia 
özvegy fejedelemasszony ő nga tartott s ugyan ő nga adta 
meg is Munkács várában in Anno 1665. 11. augusti, s isten ezzel 
a feleségemmel szép gyermekekkel álda meg, kik éljenek nagy 
neve dicsőitésére s lelkek üdvösségére Amen. 


Igy az én istenem egynéhány idegen országokon tengereken 
járásom s egyéb fegyvereskedésem és ez időnek s világnak 
szerencsétlen veszedelmes szélvésze után, gyermekségemtől fog- 
vást való tapasztalható gondviselése édes hazámban békével 
telepedésemet engedi, holott is jóllehet édes emlitett eleim némely 
keresztviselésében volt elég részem, melyeket is bővebben leirni 
most nem bátorságos, mert az régi magyar beszéd gyakorta 
szokott teljesedni. (Mondj igazat s betörik a fejed). Verba 
iniqua praevaluerunt super nos et impietatibus nostris tu pro- 
bitiaberis, az én istenemben való bizodalmam vigasztal engem 
s benne vetett bizodalom meg nem csal. 


De hogy már előbbi irásom szerént, feltött célomra jussak 
és csekély elmém ez világnak ennyi változási között még fog- 
ható politiájához szóljak, nem elmém mutogatásáért, hanem 
isten az kiket gyermekimben megtart, azoknak tanulásáért, 
ez világban minden állapotokat és hivatalakat nagy álhatatlan 
és változás alá vettetettnek bátran merek mondani, melyet az 
papok praedikálnak, az irások bizonyitnak, sőt reggeltől fog- 
vást estéig való dolgát nézd el cselédjének s szemed előtt tapaszta- 
lod. De hogy tovább menjek és csak az mi világunkról s ámbár 
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nem az régi monarchiákról gondolkodjunk, lásd meg e kis hazánk- 
ban ifju Rákóci ideitől fogvást való világot, az okos, tanult, 
már az vitézségben sokszori próbái után expertus fejedelem 
mivolta kimenetelit; tekintse meg azt mely alávaló nembül 
az ez haza nagyrendü fiai eleiben emelt azoknak nagy szomorusá- 
gokra s külső szomszédinknak, kik is az nemzeteket tudták, 
nevetségekre most hol vagynak? csak ez 20 vagy 22 esztendők 
forgása alatt se hirek se porok többnyire s azon becsületes haza- 
fiainak pedig, kiknek ez világ böcstelenséggel fizetett, istennek 
hála akiknek megért idejékben, sok hazafiainak szomoru sóhaj- 
tozási közben, lelkeket az ő teremtőjöknek meg kellett is 
adni, de mindazoknak isten szép maradékot helyekben hagyott. 
De én mindezeknek rendesb leirásokat hagyom az nagyobb 
elméjü emberekre, nem is lévén bátorságos ad particularia le- 
szállni, hanem csak hagyom akiket isten közületek édes maradé- 
kim megtart, hogy ez világ boldogtalan és állhatatlan voltát 
igen szemetek előtt viseljétek; azkiket isten uratokul és ez 
haza fejedelméül rendel s ez haza közönségesen uralja, ti is 
uraljátok, haszintén mostohán mutatja is hozzátok magát; 
véteni semmiképpen ne merészeljetek mint istentől előtökbe 
állitott uratoknak, vagy jó, vagy kemény hozzátok, mert 
ha jó istennek nagy áldása, azt nagy hálaadással s gyakori 
imádsággal istennek köszönni méltó, ha kemény s hozzátok 
idegen, ti őket nem adván reá, békességes türéssel s isten 
előtt nagy meghunnyászkodással illik azt is szenvedni, – 
bizonyos jele lévén az, hogy valamennyi tartományoknak 
isten gonosz fejedelmeket ád, conditiójok megszegésére kicsiny 
bosszuságért hanyat homlok áll, mellette levő hizelkedő alacsony 
s többire nemtelen nemből állókat, az igaz uri nemből álló 
hazafiai elnyomattatásával, sőt azoknak opressiójával s jószá- 
gok elfosztásával, szines praetextusok alatt megöletésekkel 
nagyra emel, de mind az ilyen s több szomoru látogatási közben 
is istennek, igaz lelkiismeretet, urához hazájához igaz köteles- 
séget szükség viselni, s lesz idő, hogy az igazság s békesség- 
nek szerető istene nem hagyja az őket szeretőket, s őérette 
ártatlanul szenvedőket, ez életben is megvigasztal, s mihelyt 
látja az isten elégséges voltát az látogatásnak, ottan mindjárt 
mutatja az irgalom virágát. Vagynak s volnának erre sok 
példáink, kik megunván az istentelen fejedelem guberniumát 
nem akarták alázatossággal látogatását viselni, hanem össze- 
tanácskozván sokak, akarták rólok elforditani az isten(től) 
látogatásul adott gonosz urokat, de magok isten ellen való 
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vétkekért nem elégedvén meg az büntetésnek idejével, még 
magokat nagyobb veszedelembe ejtették; melytől az magunk 
nemzete is egészen üres nem volt, mivel hogy tovább ne men- 
jek, 1607 esztendőben Bátori Gábor succedálván az erdélyi 
fejedelemségben, noha hazánk törvénye szerént ő is erős hittel 
eleibe adatott conditióinak megtartására esküdt meg, s ugy 
választatott az haza urának is, s az hazafiai is nem különben, 
ha ő conditióinak áll praestálták neki homagiumokat, de még 
is sem az maga letött hitéről meg nem emlékezvén, sem az 
istennek törvényeit előtte nem viselvén, sokképen conditióit 
megszegvén, az szegény hazafiai is sokképpen törvénytelenül 
nyomorgattatván, felette istentelen dolgok cselekedetiben rend- 
kivül való fajtalanságokra fakadt, kinek istentelen cselekedetin 
megkeseredvén az becsületes igaz uri és főrendü ágyból születte- 
tett rendek, akarták nyakokról a megnevezett tyrannus fejedel- 
met letenni, de az felséges isten itéleti nem lévén megelégedve, 
bünekért nyakokra adott tyrannus fejedelem elvételével édes 
eleink munkájokat nem boldogitotta, sőt azon tyrannus fejede- 
lem büntetését engedte, amint feljebb is irtam, noha ugyan 
őtet is istentelenségiben sokára nem bocsátotta, hanem ez 
világon is gyalázatosan minden maradék nélkül ez föld sziné- 
ről tüztől kitörlette, ugyanis Váradon 1613 esztendőben 17. 
octobris Velence nevü várába, szokott feslett erkölcseit akar- 
ván űzni, egynéhány becsületes megszomoritott főrend által 
agyon vereték. Jóllehet annakutána succedálván Bethlen Gábor, 
ki is sokakban előtte levő fejedelmeknek vétkes természetéhez 
hasonló lévén, talán hogy ő is szabadosabban követhesse az, 
mire a másik nem érkezhetett s hogy félelmet csináljon az 
hazafiai között azzal is, megjegyzé azon szegény főrendeket 
méltó cselekedetekért, méltatlan kőszivvel megsententiáztat- 
ván meg is öletett benne kettőt. Annakutána ugyan sok dicsére- 
tes munkái is, igaz dolog, ez hazában voltak Bethlen Gábor- 
nak, melyekkel egyéb vétkes cselekedeti hirét az emberi 
emlékezetben rész szerint nagyra és dicséretesekké tötte; igy 
innen is kitetszik, hogy isten akaratja ellen nem erőszakkal 
s okoskodással kell ellent vetni, hanem az alatta valóknak 
élete megjobbitásával, magok megalázásával, poenitentia- 
tartással, istenhez sürü buzgó sóhajtással való fohászkodással 
kell az engeszteléshez nyulni, és könyörgeni, hogy ha ő felségé- 
nek is ugy tetszik, kit-kit mentsen meg az tyrannus büntető 
ostorozása szenvedésitől, amikor ő felségének tetszik méltóz- 
tassék az iránt végezni és áldásul mást mutatni; ez alatt senki- 
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nek, amennyiben lehet, vétni nem kell, bosszuság illetést mind 
felső, hasonló, s alacsony renden kerülnie igen kell, sőt akinek 
lehet bün nélkül szolgálni, kedveskedni szükség, s minden ellen- 
kező dolgot istenért, mind ő felsége látogatását békességes türéssel 
az jó reménysége alatt szenvedni kell. Mivel pediglen mindenkor 
szokott dolog az, hogy akármely nagy emberek s annál inkább 
fejedelmek körül a szerencse igen belső s kedves embereket 
emel, s gyakorta alacsony nembül is, de kivált az gyenge köny- 
nyen forduló elméjü fejedelmek mellé, ha kiket ilyeket emel 
a szerencse, jó s veszedelmes tanácsosi között itéletet nem tud- 
ván tenni, s emezek is tudván urok elméit, egynéhányan annyira 
öszveszövik fonják dolgokat, hogy valamit akarnak, mindene- 
ket urok hatalma szine alatt magok kezekre hajtják nyerességes 
dolgokat, ha urokkal távolabb valóknak pedig valamelyiknek 
ártatni akarnak, nagy titkos mesterséges szép szinek alatt, 
sok jó magok igéretekkel, urokkal való szembenjutással, sőt 
magok ajánlásával is magokévá csinálnak másokat addig, mig 
arra ujjokat s mérges fullánkokat ki nem önthetik; annakutána 
pedig azon meghitt barátjókat még hamarább igyekezik nyak- 
kal vetni a veszedelembe; ha kiket pedig sajditnak urokhoz 
közeliteni, s uroknak is ahoz kedvét hajlani, annak nagy seré- 
nyen áruló hirét, dühüs nevét urak előtt hiven állitják, akarván 
ezt elhitetni, hogy több hive náloknál nincsen, s nem éri elméjé- 
vel az csekély elme, hogy nem az ő hozzája való hűség cseleked- 
teti, mert az hűség, az igazság, hamisságot nem kiván, de aki 
magát a máséból akarja hamis uton gazdagitani, más jámbor 
embernek megromlása nélkül nem teheti, aki másét hamisan 
nem csak kivánja, hanem ugyan el is veszi mesterséges fogások- 
kal, ez merő hamisság, s nem hüség, de mégis hogy magában 
elszánt dolognak nyertes végét érje, hüség szine alatt mást 
hamisan veszedelembe ejt ez világ fia gyakorta. De ki győzné 
ez világ mesterséges politikajit és csalárd mesterségét mind 
pennára venni? Amint azért feljebb is irám: medio tutissimus 
ibis; igyezzetek mindennek szolgálni, senkinek nem véteni, 
lelketek ismeretét tisztán tartani, máséra nem vágyódni, ha 
mikor eljönnek is e világ tengere sirénusi veszedelmetekre, 
kedves hallásu gyönyörűséges szavak kibocsátásával ösztökél- 
vén benneteket más jámbor emberek megrontására, hazátok 
szabadsága bántására, egy kevés kedvességet nyujtván vagy 
igérvén, fületeket bedugjátok, vigyázzatok: azt amit közönsé- 
ges gyűlésekben több becsületes haza rendei követnek, isten 
segitségéből ti is minden jókban kövessétek azokat, s ámbátor 
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nyomorgatástok legyen is választott uratoktól s mellette levő 
belső emberektől, tanálkozandnak is bátor, kik ezen igát le 
akarnák tenni fejekről, de ha nem egész közönséges gyülésben 
hozák, ti elsők effélékben akármi biztatásra, ajánlásra se 
légyetek, noha nagy szép helyes okokkal szokták az ilyet ál- 
litani, mivel veszedelmes; és ha példákkal merészlenék élni, 
igen közel való példát tudnék előhozni mind fejedelmek és 
ország között, mind pedig belső és nagy emberek között, mely- 
nek ma is sokan vallják kárát. Hamikor pedig efféle közönséges 
országgyűlése eleiben titok nélkül mégyen, az olyan casus 
látni való, hogy istennek az népen és hazán vagy áldása, vagy 
nagyobb látogatására ut nyittatik. Ekkor ti is az közből olyan 
állapotban magatokat hazátoktól el nem vonhatjátok ugyan, 
de elsők ugy is ne legyetek, megtartván azt hogy: medium 
tenuere beati; ha istentől lészen, módot és utat mutat isten. 
Azért mindenekben, de kivált az olyan nagy dologban tiszta 
lelkiesmérettel, bőjtöléssel szabad istentől maga dolgai igazga- 
tására szent lelket és mintegy tanácsot kérdeni, mely ha tökéle- 
tes szivből lészen, bizonnyal csudálatos vezérlését istennek 
ember magán tapasztalja, letevén minden bosszuság üzést, 
maga-haszon-keresését, mert noha szokták mondani, hogy 
quisque suae fortunae faber est, de nem istentelen uton, 
mert ha látszik is ideig, de nullum violentum durabile. Annak 
felette szükség azt is igen előttetek viselni, hogy ez világnak 
az ő megveszése igen gonosz politiát nemzett az emberi társa- 
ság közé. Találkoznak néha olyan társaságok is, kik igen nagy 
barátságosan, sok esküvésekkel sőt ajándékokkal s több sze- 
retetnek jeleivel is az ember mellé adják magokat csak azért 
is, hogy titkos dolgokat s dolgait, az természeti hajlandóságot 
kitanulhassák, s mihelyt azokat jól kitanulják, rabjoknak 
tartják, és kevés bosszuságért igen ártalmas ellenséggé válik 
a nagy barátság, mert noha az embernek ugy látszik, hogy 
soha annak az meghitt barátjának nem vét, sem az őneki, de 
az világ és a következendő s jövendő dolgok még mit hozzanak 
magokkal, tudja csak a jó isten, ember néha akaratja ellen is 
vét akármely meghitt barátjának, és néha pedig az kéntelen- 
ségből is oly ügyet gördithet ember eleibe a szerencse. Azért 
jobb valamely titkot, ha szükség nem kénszerit a kimondásra, 
magánál tartani (meghitt szolgákról is igy gondolkodni illik), 
mert a szó csak addig emberé, mig ki nem mondja száján, de 
ezentul másé mind magyarázása mind eléb való adása. Meg- 
tartásra illő amaz keresztyén poéta irása: Virtutem primam 
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esse puta compescere linguam, proximus ille deo est, qui scit 
ratione tacere, mert haszintén (azminthogy ugy is illik), valaki- 
vel lehet tökéletes barátságot tartani az embernek, s mind 
ezen barátság sem hozza azt magával, hogy minden titkát 
ember kibeszélje s mástól értettet is kimondja; sőt ha más 
nektek jelenti is titkát, sem bosszuságban, sem egyéb akármi 
alkalmatosságban is nem illik az megjelentett barátja ellen 
kijelenteni, feltevén azt, hogy ura s hazája ellen való dolgokat 
nem forgat, mert az olyaténokra hütések szoktak lenni minden 
hazafiai. Egy szóval mind boldog s boldogtalan állapotjában 
embernek ez világ sokféle veszedelmes tőrei között ugy kell 
járni, mint az mezétlábos ember az tövisek között. Rövideden 
azt is illik előttetek viselni: Quod tibi non vis fieri, alteri ne 
feceris. Hogyha pediglen isten benneteket vagy közületek 
valamelyiket megtartja s jobb szerencsével áldand meg, melye- 
ket istentől kivánok, s uratok előtt kedvességet s hitelt találtok, 
azon is istennek hálákat gyakor imádsággal adjatok s azt 
tökéletes és józan, s tiszta élettel őrizzétek, mert soha senki 
oly kedves és hiteles nem lehet, hogy néha gyülölségre s meg- 
vettetésre ne jusson, s minél hitelesb s kedvesebb ura előtt 
valaki, annál inkább támad ellene való s igyekező társa, 
s az értékkel, jó szerencsével együtt nevelkedik s sokasodik 
ellensége irigye, s gonosz akarója: az poétaként: nulla fortuna 
sine invidia. De mind az ilyen állapotban is, ha kitanulhatta 
is az gonosz akaró, annak elejét ne bosszusággal s más üldözéssel 
igyekezendő venni, hanem inkább illendő állapotjához képest 
való becsületi megadással, békességes szenvedéssel, sőt ha 
lehet még azoknak is szolgálattal kell lenni s istenesen barát- 
ságosan az valóságról meginteni, okosan tartani is az olyaktól, 
s előttök meggondolt okkal beszélni, s ha mikor lehet mások 
előtt is gyakrabban, hogy ha oly dologban vádaskodnék 
ellenetek, bizonyság mentségtekre lehessen. Igy mivel a szeren- 
csének kerék formájában gyakorta akik felfordulnak, nagy 
értékekkel, urak előtt való belsőséggel, hitellel felruháztatnak, 
és viszont mindazok aláfordulnak s előbbi boldogságuk szomoru 
boldogtalansággá válik, s mind az ut mellé vetett borsó minden- 
tül szaggattatik, igy az boldogtalanságra jutott ember magánál 
alábbvalóktól is megvettetik, s ellene törőknek, s ha kiknek 
az előtt vétett, szájok nyillik. Valakiknek lehet azért felszol- 
gálni, mikor módja van embernek benne, kicsintől fogva nagyig 
mindeneket megbecsülni, kit-kit a ő rendiben; azonban, ha 
míben vétnek is, elsőbben tisztességes intéssel, azután meg- 
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ijesztéssel, haugyan az sem elég okos, itélet szerént való meg- 
büntetéssel, az megbüntetés is pedig nem hirtelenséggel, s 
maga megbusulásában légyen embernek, mert az olyat gyak- 
rabban meg szokta bánni, hanem gondolkodás után. Az illendő 
félelem szükség mindazáltal, hogy magát is mindenekkel 
szerettesse illik, mert akármi időben is, de boldogtalanságban 
még is válik az sok baráti s jó akarói közül embernek vigasz- 
talója s esetinek nem örülője, hanem sohajtói lésznek, s ha 
maga méltó okot esetire nem ád ember, néha előbbi boldog 
állapotjára isten és barátja felemelik. Valahol azért a szerencse, 
hidjed bizonynyal nem messze a szerencsétlenség is, s valamint, 
Hogy nem megmaradandó város ez nekünk, ugy bizonnyal 
nincs is megváltozhatatlan jó ez földön, sőt mindenek válto- 
zás alá vettettek. Ne igérjen azért senki akármi boldog állapotjá- 
ban is magának állandóságot ez világban, mert mind az régi 
seculumok s mind az mostani teli példákkal; nincs az ellen 
sem erő, sem tanács, sem kincs. 


Ez állhatatlan világ sok veszedelmes tőrei közt, melyben 
mind lelki, mind testiképpen sok veszedelemre vivő utak, 
különb-különb formában való módok, az emberek megejtése 
után szüntelen ólálkodó testi lelki ellenségei munkáiban, az 
felséges istennek szükség segitségét, tiszta, józon s tökéletes 
életben buzgó gyakor imádságban kérni: mert sem voltak, 
sem lesznek oly mester politikusok, kik magokat ugy tudják vezé- 
relni, megeséstől, hogy ne féljenek. Istent hiván pedig segitségül, 
s az ő szent felsége törvényit s az természet reguláját, kiki 
maga előtt viselvén s dolgait a szerént igazgatván, kétség kivül 
sz. lelke által úgy igazgatja s vezérli az őket félőket, hogy ha lát- 
tatik is embernek dolga nem jól folyása mindenekben, mindazáltal 
mindazokat a felséges isten javára adja azon embernek, mivel 
igérete is tartja ő sz. felségének, mert a Krisztus Jézus szent- 
séges tanitása által, az mindennapi, előnkben adott szent imád- 
ságban édes atyánknak igérte magát bizonyára minden keresz- 
tyén lelkeknek. Azért valakik édes teremtő istenöknek, ez nagy 
atyjoknak parancsolatját s édes igéjét örömmel viselék, teljes 
bennök való bizodalmokban meg nem csalatnak, s sz. lelke 
által ugy igazgattatnak, hogy ez világ sok szélvész habjai 
között is megtartatnak, az örök életnek koronáját is elnyerik. 
Amen. 


Azkiket azért, édes gyermekeim, isten közületek megtart, 
ha azt akarják, Hogy régi jó emlékezetü előtök dicsérete s nevé- 
nek megmocskolójok ne legyetek, és ez világ előtt is tisztessége- 
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tek meg légyen, s csendes becsületes életetek, féljétek az istent, 
az igaz római katholika vallásban erősek legyetek, az felséges 
isten törvényi betöltésére igyekezzetek, az isteni szolgálatban 
szorgalmatosok legyetek, mindennémű dolgaitokat szoronga- 
tástokat a felséges istennek ajánlván, igyekezetetöket és munká- 
tokat az urnak nevében kezdjétek, igy nyugodva légy minden 
ezt követő lélek, hogy tapasztalható igazgatását, oltalmát, 
dolgaidban előmenetelt szemlátomást érezni fogsz, a tapasztalsz 
magadon. 


Továbbá pedig édes maradékaim s nemzetim ajánlak 
mindnyájan benneteket az teljes szent háromság egy bizony 
ur isten kegyes gondviselése alá, és szent vezérlése alá, s meg- 
testesült ige az ur Jézus Krisztus dicsőséges szent anyja pat- 
rociniuma alá, s minden szentek szent esedezések oltalma alá. 
Éljetek szaporodjatok az ő nagy neve dicséretére lelketek 
ídvességére, 


1683. 12. April. 
Szentbenedeki házamban Kornis de Ruska. 
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II. Rákóczi György fejedelemnek 1657 januárjában a len- 
gyel trón megszerzéséért indított szerencsétlenvégű hadjáratá- 
val kezdődik az önálló Erdély haldoklása. Néhány évtized van 
még csak hátra s a század végével elenyészik történelmünknek 
ez a nagy hivatást betöltött alakulata. 


Rákóczi nemcsak a lengyel csatát veszítette el, hanem, 
mivel azt a török engedélye nélkül indította meg s a visszatérési 
parancsnak nem engedelmeskedett, Erdélyre zúdította a porta 
haragját is. Az 1658-iki «tatárjárás» feldúlta és kirabolta az 
országot, mely évtizedek óta nem látott földjén ellenséges hadat. 
Rákóczi eleste, majd Barcsai Ákos és Kemény János fejedelmek 
harcai után a békés és gazdag fejedelemség oda jutott vissza, 
ahol a század elején, Basta rémuralma alatt volt. Csak ember- 
ben hetvenezer lelket veszített, akkori lakosságának egytized 
részét. De ezenfelül rommá lett a fejedelmi székhely, Gyula- 
fehérvár, török kézre került Lugos, Karánsebes, Lippa, Jenő 
és Nagyvárad; egész vármegyék és székek falvai omlottak 
korommá és hamuvá s a felhalmozódott gazdasági és kulturális 
javak az ellenség prédájává lettek. Az 1658–62. évek szörnyű 
megpróbáltatásait Erdély többé nem heverhette ki, önereje 
megtört és kimerült s még ha a további évtizedek nagy európai 
erő-eltolódásai nem is következtek volna be, akkor sem lett 
volna képes többé teljesíteni történelmi hivatását a magyar élet- 
és sorsközösség keretében. 


A Bécs által támogatott Kemény János leverése után a 
legyöngült és eljelentéktelenedett Erdélynek a török gyönge 
és jelentéktelen fejedelmet adott Apafi Mihály személyében. 
Ország és fejedelem egymást példázzák, együtt indulnak a hal- 
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doklás útjára s egyidőben haltak meg, 1690-ben. Mint ahogy az 
öntudat kialvása után a test még egyideig végez bizonyos vege- 
tatív tevékenységeket, Erdély is, utolsó fejedelmének halála 
s önállóságának elvesztése után néhány évig még vonaglott, de 
ez már nem volt többé sajátos értelmü élet. Noha a török uralmat 
megtörő s Erdélyt megszálló Habsburg-császár még Apafi fiának, 
II. Apafi Mihálynak fejedelemségét is elismerte, nagykorúsága 
idejére, a valóságban Erdély már ekkor az osztrák birodalom 
tartománya lett s szinte gúnyolódásnak hangzik, hogy az eddigi, 
egyszerű fejedelemség helyett ezentúl «nagyfejedelemségnek» 
titulálják. 


A halálra sebzett Erdély utolsó évtizedeinek képét a két 
nagyhatalom: a török és Habsburg-császárság élet-halál harca, 
ezen belül pedig a magyarországi és erdélyi magyarság egymás- 
közti ellentéte határozza meg. 


A mai történelmi távlatból természetesen tisztán látjuk az 
erőviszonyoknak azt a mérlegét, amely a kor emberei számára 
nagyrészben ismeretlen, homályos és kétséges. Mai szemmel nézve, 
talán lehetett volna Erdélynek jó tanácsokat adni politikai 
magatartásának mikéntjét illetőleg, de a lényeges éppen az, 
hogy az eseményekben és a maga látóhatárának korlátaiban 
élő ember számára ez a látás nem adatott meg. Ezt felejtik el 
sokan, akik a haldokló Erdély vezetőiről ítéletet mondanak. 


A tény az, hogy rendkívül nehéz és kényes helyzetük volt 
s minden pillanatban a maguk és az ország életével játszottak. 
Az, hogy Erdély önmagában leromlott és tehetetlen volt, csak 
fokozta politikájuk válságosságát, arról pedig nem tehettek, hogy 
a «jóstehetség» nem tartozott adományaik közé. Ha Teleki Mihály 
helyén Bethlen Gábor van, talán másként alakul a dolog, viszont 
ha Bethlen Gábora lett volna az akkori Erdélynek, aligha kerül 
hasonló dilemmába. 


Erdély a tulajdon bőrén érezte meg a török fegyver erejét, 
nem csoda tehát, ha nem volt tisztában azzal, ami pedig már fel- 
tartóztathatlanul közeledett: a török hatalom belső megroppa- 
násából következő összeomlásával. Ez annál kevésbbé róható 
fel az erdélyieknek, mivel az 1664-iki vasvári békekötéssel a 
megvert török nemhogy visszaszorult volna, sőt elérte magyar- 
országi hódításának legnagyobb kiterjedését. Zrínyi Miklósnak, 
majd Wesselényi Ferencnek és társainak «odakünn» Magyar- 
országon a lealázó békekötés jobban fájhatott s rábírhatta őket 
az idegen dinasztia elleni szövetkezésre, mert ők a dolgokat a 
másik oldalról szemlélhették, Erdély azonban mindenestől a 
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török kényszer alatt nyögött s részt kellett vennie a szultán 
háborújában a császár és ezzel Magyarország ellen. Kényszer- 
helyzetéből még erényt is csinált s ebben éppen a magyarorszá- 
giak voltak a késztetői, mikor a Wesselényi-összeesküvés üldö- 
zöttjei Erdélybe menekültek s Teleki befogadta őket. Erdély 
nem szakíthatott a törökkel, mert ahhoz ereje nem volt és nem 
állhatott a császár-király pártjára, aki a magyarság vezéreit 
kivégeztette, protestáns prédikátorait gályákra küldte s Magyar- 
országot önkényuralma alá vetette. A döntés ideje még nem 
érkezett el s Erdély vezetői közül legalább is Teleki Mihály 
borzongott attól, hogy ha elérkezik, akár így, akár úgy, Erdély 
önálló létének halálát fogja jelenteni. 


A két nagyhatalom közötti reménytelen őrlődést még fáj- 
dalmasabbá tette az az ellentét, mely az erdélyi és a magyar- 
országi magyarság között éleződött ki. Erdélyben a «bujdosó» 
és a «kuruc» képviselték ezekben az évtizedekben Magyarorszá- 
got. Ezek pedig kizárólag a maguk magyarországi céljaival törőd- 
tek, ezért avatkoztak bele mind mélyebben Erdély külpolitiká- 
jába, ezért igyekeztek minél jobban meggyökerezni Erdélyben, 
hogy azt a saját akaratuk szerint formálják és forgassák, tekin- 
tet nélkül arra, hogy maguknak az erdélyieknek mi volna a lét- 
érdeke és kívánsága. A nagybetegnek tudvalevőleg csak egy 
kívánsága van: hogy békén hagyják. Az erdélyiek is megtapo- 
sott, kifosztott, elnyomorodott állapotukban csak békét kíván- 
tak, az elveszett állami tekintély és erő romjain legalább a 
családi és egyéni élet sebeinek zavartalan kiheverhetését. Csak- 
hogy a magyarországiak ezt nem hagyták nekik. Ezért is panasz- 
kodtak később az erdélyiek, mikor már belekóstoltak Lipót ural- 
mába, hogy Magyarországból jött a romlás Erdélyre. 


Ennek a korszaknak vezető emberei közül elsősorban a 
fejedelem, Apafi Mihály az, akinek sorsát és egyéniségét meg 
kell figyelnünk. 


A történelem csaknem egyhangú ítéletet hozott felőle. 
S ezt a kor emlékíróinak összhangzó véleménye is alátámasztja. 
Nem volt fejedelemségre, vezérségre termett ember. Súlyos 
akarathiányban szenvedett. A közügyek nem érdekelték. Az idők 
teltével kifejlődött benne a fejedelmi helyzet, tekintély és fel- 
sőbbség kínos féltése. Többféle okból is átadta magát a bor feled- 
tető mámorának s ebben az állapotában könnyű volt gyanak- 
vását, haragját, bebeszélt sérelmek miatti bosszúját akárkire is 
rászabadítani. Mindezek kétségtelenül súlyosan elmarasztalják 
ezt az embert, akire egy ország sorsa volt bízva. A fejedelmet 
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nyilván csak fejedelmi kötelességeinek szempontja alatt lehet 
bírálni s ebből a szempontból Apafi Mihály védelmére nincs mit 
felhoznunk. Megméretett a történelem mérlegén és híjjával talál- 
tatott, ezért elveszett az ő országa. Emberi szempontból azon- 
ban itt, ahol nagyon is emberi, egyéni szempontokból ítélkező 
emlékírók művei elé írunk bevezetést, úgy érzem, helyénvaló 
a történelmi ítéletet kiegészíteni s ha menteni nem is, de sok 
tekintetben megmagyarázni az ő személyiségének ezt a lezárt 
és elkönyvelt számadását. 


Apafi Mihályt, mint embert, részvét illeti meg. El lehet 
mondani róla, hogy nagy részben áldozata volt fejedelemségének. 
Miután Rákóczi György tragikus háborújában tatár-rabságba 
esett, honnan felesége, Bornemisza Anna, csak a legnagyobb 
áldozattal tudta kiszabadítani, végre azzal az imádsággal jött 
haza Ebesfalvára, hogy az Isten őt őrizze meg minden közügyek- 
től s hagyja csendesen, elfeledve élni könyvei és óraművei között, 
amikért rajongott. Vallásában, melynek törhetetlen híve volt, 
s a tudományban, amit szenvedélyesen szeretett, remélte el- 
felejthetni keserves szenvedéseit s megtalálni élete tartalmát 
és békességét. Erélyes, okos, jó gazda-felesége, aki imádta urát, 
bizonyára mindent el is követett volna, hogy ezt a vágyát elérje 
s a háborgó, gonosz világ kívül maradjon az ő csendes, boldog 
szigetükön. Könnyű elképzelni, éspedig rokonszenvvel és szána- 
lommal, hogy mit jelenthetett erre a 29 éves, fiatal, de már na- 
gyon megpróbáltatott férfira nézve az, hogy valósággal erőszak- 
kal hurcolják ki a gyűlölt közszereplés mezejére s még hozzá 
fejedelmi székbe, amitől egész lénye csak iszonyodhatott abban 
a rettentő időben s mint szellemi embernek, tisztában kellett 
lennie azzal is, hogy képességei teljességgel nem megfelelők erre 
a feladatra. De egyrészt a töröktől senki se akarta elfogadni a 
veszedelmes fejedelmi süveget, s például Petki István inkább 
elnézte, hogy a török a visszautasítás miatti dühében felégesse 
a Székelyföldet, semhogy elvállalja a fejedelemséget, másrészt 
a török csak arra nézett, hogy Erdélynek nehogy mégegyszer 
nagyratörő politikus fejedelme lehessen, s így – valószínűleg 
a menekülni óhajtó jelöltek ujj mutatására – Kucsuk basa a 
jámbor Apafira esett rá, azzal a fenyegetéssel, hogy ha nem 
hagyja magát fejedelemmé tétetni, «egy szász papot» ültet Erdély 
nyakára. Meg kellett hát lennie az elkerülhetetlennek. Apafi nem 
panaszkodhatott, a Libancs mezején rávárakozó országgyűlés 
egyhangúlag választotta meg s a török azonnal megerősítette 
méltóságában, sőt Kucsuk basa még attól is megkímélte, hogy 
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ő maga számoljon le ellenfelével, Kemény Jánossal. Azt is a török 
sereg verte le s vesztette el a Segesvár melletti Nagyszöllősnél, 
mialatt Apafi a város tornyában elmélkedett a gonosz sors tré- 
fáján. 


Fejedelemnek hát csak olyan fejedelem lehetett belőle, 
amilyenné a természete, egyénisége és képességei tehették, vagyis 
a teljes passzivitás képviselője a fejedelmi trónon is. 


Ha már semmiképpen el nem kerülhette, a szultán paran- 
csára lóra ült s kivezette hadát Bécs, Buda ostromához, de min- 
den igyekezetével azon volt, hogy semmit se csináljon s minél 
hamarabb hazakerüljön, amit sikerült is kirimánkodnia a nagy- 
vezértől. Bécscsel, külfölddel, itthon tülekedő főurakkal szem- 
ben a politikát, taktikát Telekire bízta, mondván: «Lássa az 
úr, Teleki Uram, amint őkegyelmének teczik, úgy menjen vég- 
hez az dolog» (Cserei). Aktivitást csak részeg mérgében mutatott, 
ha ilyen állapotában már túlságosan felbőszítették valakire. 
Ilyenkor, Cserei szerint, a feleségét is elverte s alákanyarította 
nevét a halálos ítéleteknek. De ezekre a «tettekre» rendszerint 
gyors és heves megbánás jött, keserves magagyötrés, amit megint 
csak borbafojtva tudott elszenvedni. Ez a rossz szenvedélye, 
mint az ilyen esetek is mutatják, szintén arra vall, hogy Apafinak 
egész fejedelemsége alatt lelkiismereti harcai voltak önmagával, 
a nem neki való feladattal s mindvégig lázadozott a kényszer 
ellen, amihez végzete bilincselte. Lélektanilag érthető, hogy mint 
az önmagával vívott harc szökevénye, néha – de mindig mások 
hízelkedése vagy altatása folytán – az önhittség, vagy inkább 
önhitetés hamis révébe menekült s görcsösen kapaszkodott bele 
abba a hatalomba, melyet tulajdonképpen gyűlölt és megvetett. 
Az emlékírók, főleg Cserei, állítják, hogy elég volt valakire azt 
suttogni: fejedelemségre tör, az olyan elveszett ember volt 
Apafinál. De úgylehet, inkább a puszta életét és nyugalmát fél- 
tette, mint a hatalmat s éppen azon dühödött fel, hogy egy olyan 
helyzet miatt törnek a békéjére, amit ő nemcsak hogy nem kere- 
sett, de minden erejéből elkerült volna. 


Eletének és jellemének ezzel a szomorú és sötét oldalával 
szemben a történelem megfeledkezett a másikról, ami pedig 
maradandó fénnyel tör át a századok ködén. Ez az ő nagyvonalú 
és nagylelkű jótékonysága a hit és tudomány intézményei s 
emberei iránt. Bethlen Gábor elpusztított gyulafehérvári aka- 
démiáját ő támasztotta fel s adott neki új tűzhelyet, életlehető- 
séget, gazdag tanulmányi segélyforrásokat Enyeden s a deb- 
receni kollégiumnak szintén ő volt egyik legnagyobb pártfogója. 
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A szegény erdélyi reformata ekklésiák százainak fennmaradha- 
tása Apafi jótéteményéhez fűződik. 


Magatartása minden kényes ponton kétségtelenül elárulja, 
hogy török és német között egyedül saját nemzetének megmen- 
tése volt a szívügye, bár erre nézve ő, lényének áthághatatlan 
korlátai közt csak a makacs passzivitás fegyverével tudott szol- 
gálni. Harminc éven keresztül még így is sikerült megmentenie 
Erdélyt attól, hogy eltaposott török szandzsák legyen s a hódolt- 
ság sorsára jusson, másfelől pedig éppen egyéniségének ez a 
sajátossága járult hozzá ahhoz, hogy a végén is elkerülhetetlen 
Habsburg-uralom véresebb és pusztítóbb események nélkül 
terjeszkedett ki Erdélyre s a fejedelemség által megalkotott jog- 
rend, legalább alapvonalaiban, átörökítődhetett a következő 
korszakra is. 


Apafi passzivitásával szemben a cselekvő erőt a korszak 
másik kimagasló alakja, Teleki Mihály képviseli. Államférfiúi 
működésének jelentőségét és értékét különféleképpen ítélte meg 
az utókor, de szellemi képességeinek rendkívüli méreteit minden 
bírálója elismerte. Sorsában és jellemében van valami titokzatos 
és tragikus vonás s személyiségét csak korának politikai és társa- 
dalmi képébe illesztve lehet megmagyarázni. Hatalmas tehet- 
ségekkel, merész elképzelésekkel gazdagon felruházott vezéri 
szellem egy legyöngült, haldokló ország élén: ez az a helyzet, 
melyben működni kénytelen volt és ebben rejlik tragikuma, a 
nagy erőt tehetetlenségre kárhoztató, halálravált környezet 
és a többé fel nem tartóztatható történelmi végzet ütközői között. 


Mikor 1663-ban, harminc éves korában Erdélybe került, 
az ország sorsa már meg volt pecsételve. 


Teleki előbb Kemény János híve volt a török ellen, s így 
a nagyszöllősi csatavesztés után menekülnie kellett, bujdosó 
sorsra jutott, mindenét elveszítette, úgy hogy saját szavai sze- 
rint özvegy édesanyjának és neki nem volt hová fejüket le- 
hajtaniok. 


Apafi felesége, Bornemisza Anna, Teleki anyjának testvére 
volt s így aztán ő eszközölte ki férjénél, hogy a bújdosó Erdélybe 
jöhessen. A fejedelem nagylelkűen Kővár kapitányává tette. 
1670-ben már a fejedelmi tanács tagja, aztán több főispánság 
viselője, főkapitány, 1684-ben pedig az ország főgenerálisa és 
első tanácsúr. A fejedelem helyett lassanként ő lett Erdély igazi 
ura és kormányzója, hol szövetségben, hol ellentétben a feje- 
delemasszonnyal. Teleki előtt a nagy fejedelmek: Bocskai és 
Bethlen példája lebegett, az ő nyomdokaikon járva, óhajtotta 







 XI


az elpusztult országot újraépíteni. De Erdély belső legyengülése 
s a két nagyhatalom malomkövei közt való folytonos politikai 
és diplomáciai őrlődés rákényszerítette a puszta létfenntartásért 
való mindennapi taktikázásra. Ez magyarázza ellentétes, hol 
török, hol Habsburgpárti próbálkozásait. Államférfiúi fogyat- 
kozása az, hogy ő sem vette észre idejében a török hatalom meg- 
roppanását. Még mindig elég nagynak tartotta ezt a hatalmat 
arra, hogy hátvédje legyen egy francia szövetségben megvívandó 
harcnak a Habsburg-császárság ellen. Bécs felmentése a török 
uralom alól és Buda visszafoglalása már későn térítették észre 
abból a célból, hogy most már a Habsburg-császárral, mint 
magyar királlyal lépjen szövetségre a török ellen s ezért jutalmul 
megkapja tőle továbbra is a független Erdélyt. Megtette ezt 
a lépést, még pedig titokban, a fejedelem és a rendek ellenére, 
de a maga személyi előnyein túl már nem juthatott. A győztes 
Lotharingiai Károly herceg hadai bevonultak Erdélybe, mint 
a császár-király tartományába s az 1687-iki fejedelmi tanács- 
határozat parancsszóra megállapította: «Erdély visszatér Ma- 
gyarországhoz, melytől az irigy sors és némelyek nagyravágyása 
egykor elszakította.» Teleki ezek után már csak a halálával 
használhatott Erdélynek, de ezzel mégis használt, mert a Habs- 
burg-hatalom a zernyesti csata után, melyben Thököli Imre 
török segítséggel győzött Heissler és Teleki hada felett, óvato- 
sabb és engedékenyebb lett Erdély alkotmányos élete és jogai 
iránt. 


Teleki a fődologban tényleg a nagy fejedelmek tanítványa 
volt, mert felismerte azt, hogy a magyar nemzetet csak az összes 
magyar erők egyesítésével lehet megmenteni a jövendőnek. 
Ennek az egyetlen létérdeknek szolgálatában azonban nem volt 
szerencsés. Tévedett az idők és alkalmak felhasználásában, mert 
nem megfelelő pillanatban látott hozzá sem ahhoz, hogy Magyar- 
országot csatolja hozzá Erdélyhez a török oltalma alatt, sem 
ahhoz, hogy ellenkezőleg, Erdélyt forrassza vissza a magyar 
királysághoz a császár-király erejével. 


Tévedéseit azonban részben menti az, hogy a török hódítás 
kiterjesztésével elszigetelt Erdélyből többé nem lehetett olyan 
világosan áttekinteni az európai viszonylatokat, mint Bethlen 
Gábor, vagy még I. Rákóczi György idejében is. 


Egyébként nemcsak kiváló elme volt, hanem nagy gyakor- 
lati emberismerő és elsőrangú vagyonszerző is. Korának szo- 
morú társadalmi élete fokozottan sarkalta a vagyongyüjtésre, 
mert – mint mondta – holta után felesége hiába járna a hatal- 
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masokhoz pártfogásért, ha nem tudná igazát ajándékkal pótolni. 
Ezért arra igyekezett, hogy hatalma teljében minél erősebb 
pozíciót biztosítson családjának. Ehhez minden adottsága meg- 
volt. Emlékíró kortársai valamennyien elismerik, hogy az embe- 
reket gyorsan meg tudta nyerni és le tudta fegyverezni szavai- 
nak varázsával és szolgálatkészségével. Igaz, hogy erőszakkal 
is kész és képes volt őket a maga eszközeivé tenni. A francia 
követ azt írja róla XIV. Lajos királynak: Hihetetlen aktivi- 
tású, a legbonyolultabb ügyekből is kivezető utat találó, vállal- 
kozó, nagyratörő, előzékeny, mérsékletes, nagyúri háztartású, 
ékes beszédű, mindenen átlátó ember, politikai céljaiért min- 
denre kész, ellenfeleivel szemben kíméletet nem ismer. Emléké- 
hez tényleg vér tapad s ezért kortársai súlyos vádakkal illették, 
melyeket az utókor is fenntartott. Anélkül, hogy védeni akar- 
nók, mégis meg kell állapítanunk az igazság kedvéért, hogy 
ellenfelei s köztük a gyalázatos módon kivégzett Bánffi Dénes 
sem voltak angyalok s biztosan ugyanazt a véget szánták neki, 
amit ők szenvedtek el tőle. A kor és a viszonyok sok mindent 
megmagyaráznak, amitől a mai gondolkozás és érzület vissza- 
borzad. 


Végre volt jellemének és életének egy olyan tündöklő vonása 
is, melyet még ellenségei is fenntartás nélkül elismertek: családi 
élete, ellentétben a kor elszomorító jelenségeivel, csodálatosan 
tiszta és egyszerű volt s a borivást megvető józansága akkori- 
ban bámulat tárgyává tette. Feleségéhez, Veér Judithhoz ritka 
hűségű és tisztaságú szeretet fűzte s gyermekeiért minden ön- 
feláldozásra kész volt. A tudománynak, az iskolának nagy párt- 
fogója s buzgó református hitéből fakadólag az ekklézsiának 
jótevőjeként dicsérik. 


Halála is engesztelő, mert ha ellenségeivel szemben nem 
habozott a palloshoz nyúlni, végtére maga is «elvitte kopasz 
fejét és ősz szakállát» a zernyesti csatatérre s tíz sebből vérezve 
adta oda életét Erdélyért és a magyar nemzetért. 


Képességekben nem volt akkor Telekihez fogható ember 
Erdélyben, de nemzetség, vagyon, büszkeség, nagyravágyás 
tekintetében Bánffi Dénes még őt is messze felülmúlta. Cserei 
emlékirata részletesen és élénken festi ennek a nagyúrnak szer- 
telen önhittségét és szinte királyi életmódját. A társadalmi szo- 
kások és erkölcsök korlátait semmibevevő, szabados magavisele- 
tével mindenkiben gyűlölséget és félelmet keltett; így tette 
ellenségévé a székelyek főkapitányát, a másik hatalmas urat, 
Béldi Pált is. 
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Teleki Mihállyal – hogy Cserei sok kicsinyes és elfogult 
indokolását mellőzzük – a politikai felfogás ellentéte állította 
szembe. Bánffi, a tősgyökeres erdélyi urakkal egyetemben, elle- 
nezte Telekinek francia szövetségre irányuló terveit. Teleki a 
többiekkel nem törődött, de Bánffi tekintélyétől és hatalmától 
félt. Joggal érezte, hogy ő, a magyarországi jövevény, nem jut- 
hat addig döntő szóhoz Erdélyben, amíg ez a dölyfös és erőszakos 
bennszülött nagyság, akinek kezében ott van a haderő feletti 
parancsnokság, az útjában áll. Apafival könnyű volt elhitetnie, 
hogy Bánffi életére és fejedelemségére tör. De ezzel a nagyúrral 
szemben ez nem volt elég, mert maga a fejedelem sem akart és 
mert – felesége ellenkezése miatt sem – fellépni ellene. Teleki 
azért sok furfanggal és fáradsággal behálózta és megnyerte magá- 
nak a székely fegyveres erő felett rendelkező Béldi Pált s az ő 
segítségével szervezte meg a Bánffi elleni ligát. Cserei érdekesen 
írja le, hogy hajszolták bele Bánffit a fegyveres ellenállásba és 
a felségárulás látszatába, hogy idézték perbe az országgyűlés 
előtt, melyen halálra ítélték s milyen izgalmas és embertelen 
körülmények között végeztették ki. 


De ez a kiontott vér Telekit beszennyezte az erdélyiek előtt. 
A francia-erdélyi szerződést nyélbe ütötte ugyan, de az erdé- 
lyiek többé soha nem nézték jó szemmel, teljesen elidegenedtek 
tőle s csak a félelem tartotta őket féken, mert gyűlöletük engesz- 
telhetetlenné nőtt. 


Maga Béldi Pál is eliszonyodott és szembefordult Telekivel. 
Most vele kezdődött meg a párviadal. Telekinek sikerült őt 
Fogaras várába záratnia s egy esztendeig a halál árnyékában 
gyötörnie, hogy ellenállását megtörje. A fejedelem azonban, 
főleg felesége és több tanácsúr állandó sürgetésére mégis szaba- 
don engedte Béldit, de olyan megalázó feltételek mellett, hogy 
a büszke és magát ártatlannak tudó férfi kiszabadulása után 
azonnal nekilátott Teleki megbuktatásának s evégre szövetsége- 
seket gyüjtött magának. De nem volt szerencséje. Teleki fegy- 
veres támadása elől kénytelen volt Törökországba menekülni. 
Teleki bosszuló keze azonban ott is utolérte, mert kijárta a por- 
tánál, hogy elfogják és börtönbe vessék, ahol holtáig raboskodott. 


Nagy ellenfeleinek pusztulása után nem volt többé Teleki- 
nek számbavehető vetélytársa Erdélyben. A korszak utolsó és 
legkiválóbb államférfia, Bethlen Miklós, nála tíz évvel fiatalabb 
ember lévén, ahhoz a második nemzedékhez tartozott, amelyik- 
nek Telekivel szemben döntő szava még nem lehetett. Béldi 
Pállal együtt ugyan Bethlen Miklós is elszenvedte az egyeszten- 
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dős fogarasi rabságot, de az évek teltével az ellentét megszünt 
közöttük, Teleki, ha nem is szerette, megbecsülte és nem állott 
előhaladásának útjába, Bethlen pedig életírásában másoknál 
sokkal tartózkodóbban, mondhatnók udvariasan és néha el- 
ismeréssel emlékezik róla. A haldokló Erdély közéleti szerepet 
vivő tényezői között különben Bethlen Miklós úgyszólván az 
egyetlen, akiben e korszakban a jobb és nemesebb emberi mivolt 
testet ölt. Saját, őszinte vallomása szerint benne is megvolt 
ugyan a Bethlenek «hirtelenmérgű» lobbanékonysága, de tisz- 
teletreméltó önfegyelemmel nevelte magát mérsékletre, igaz- 
ságosságra és méltányosságra. Nyilt, szeretetreméltó és a szere- 
tetre egyaránt szomjas és készséges kedélyvilága távoltartotta 
őt minden alattomos cselszövénytől s az akkoriban lehetséges 
legkitűnőbb neveltetése, külföldi útjai és tanulmányai, valamint 
gazdag élettapasztalatait mély fogékonysággal feldolgozó elméje 
lehetővé tették számára azt, hogy a kicsinyes erdélyi világ fölé 
emelkedjék, a keresztyén humánum magasságába. 


Tanítómesterei, Keresztúri Pál és Apáczai Cseri János, felejt- 
hetetlen hatással formálták ki ifjúi szellemiségét és jellemét 
s beleoltották a folytonos önvizsgálat, az állandó tanulás s az 
emberek iránti jóakaratú érdeklődés szenvedélyét. Műveltsége 
a theológiában gyökerezett, melyben a világiakat messze felül- 
múló jártasságot és elmélyedést tanusított, reális, gyakorlatias 
életfelfogása azonban sohasem engedte, hogy puszta észtornák- 
ban vagy elvont elmélkedésekben gyönyörködjék, hanem a hit 
igazságait is azonnal az életre és a cselekvésre vonatkoztatta 
s igyekezett jellemét tökéletesíteni általuk. Mint életrajzából 
olvashatjuk, testi egészségére nagy gondot fordított s szinte 
tudományos érdeklődéssel kísérletezett önmagán, olyan termé- 
szetes és helyes érzékkel, hogy nézeteinek és tanácsainak leg- 
többje ma is bámulatba ejt modernségével. Tiszta és józan életet 
élt, ami nála vallásos hitben is gyökerezett. Az egészséges élet- 
módnak szerinte nem az a célja, hogy meghosszabbítsa az éle- 
tet, mert annak Isten akarata szabott határt s hiábavaló ez ellen 
minden emberi próbálkozás, hanem az, hogy amíg élünk, friss 
erőben és elmével s jó lelkiismerettel és örömmel élhessünk. 
Semmi sem lehet ennél jellemzőbb az ő pompás életbölcsességére. 
Nagy építkező és igyekvő gazda volt s ezekben világosan fel 
lehet ismerni külföldi tanulmányainak és tapasztalatainak gon- 
dos értékesítését. 


Kétszer nősült s nem lehet meghatottság nélkül olvasni 
házasságainak ritka kedvességgel és bensőséggel megírt törté- 
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netét. Mind a két feleségéhez forró szeretet, példaadó hűség 
és a családi közösség iránti szent tisztelet kapcsolta; ebben a 
tekintetben ő az ősi magyar hagyomány egyik legtündöklőbb 
őre és példája. Második házassága «az árva leánnyal» olyan, mint 
egy szép, tiszta és mélyértelmű népmese, megírása is irodalmi 
gyöngyszem. 


Teleki életében már több országos hivatalt viselt, annak 
halála után pedig természetszerűleg lett Erdély vezető állam- 
férfia. Eléggé talán máig sem értékelt nagy műve volt a Diploma 
Leopoldinum létrehozása, mely akkor, mikor Erdély már kényre- 
kegyre ki volt szolgáltatva a Habsburg-császárnak, nem is remél- 
hetett biztosítékait adta meg az addig élvezett önkormányzat- 
nak és szabadságnak. Ez egészen és kizárólag az ő személyének 
volt köszönhető, amint később is bebizonyult, hogy az udvarnál 
kivívott tekintélye, megbecsülése lett forrásává olyan jogok 
megmenthetésének, melyeket, vele szemben, már Bánffi György 
kormányzó is elejtett. Mint főkancellár, álhatatosan védelmezte 
a Diplomát s csak maguk az erdélyiek felelősek azért, hogy egy- 
más közt versengve és egymás ellen panaszkodva, annak eredeti 
érvényét a bécsi udvar sok pontjában kiforgatta. 


Ha a haldokló Erdélyt összehasonlítjuk Bethlen Gábor és 
öreg Rákóczi György országával, láthatjuk az elszomorító kü- 
lönbséget. A kicsiny Erdély az ő idejükben európai erőtényező 
volt. A nyugat és kelet valamennyi hatalmával nemcsak állandó 
és élénk, hanem komolyan számottevő és sokszor cselekvően 
döntő kapcsolatai voltak. A diplomáciai, politikai és katonai 
súly mellett Erdély, mint szellemi tényező is, beleszövődött az 
európai protestantizmus életközösségébe. A külföldi egyeteme- 
ken tanuló és munkálkodó erdélyiek s az Erdélyben tanító kül- 
földi professzorok tevékenysége folytán valóságos, cselekvő ré- 
szese volt az európai szellemi életnek. Ez az az idő, mikor a ma- 
gyar tudós közvetlen és természetes testvériséggel olvadt bele 
a külföldi tudósvilág családjába s a tudomány igazságának nem 
állja útját semmiféle mesterséges gátemelés. Erdély önerejét, 
életrevalóságát bizonyítja ekkor az is, hogy gazdasági és keres- 
kedelmi kapcsolatai szintén behálózzák a távoli országokat. 
1657 után mindez leverően megváltozik. A világpolitika ténye- 
zőinek névsorából örökre eltűnik Erdély. A szellem útjai be- 
záródnak. Az elpusztult országnak nincs többé ereje és lehető- 
sége arra, hogy külkereskedelmet folytasson. Erdélyre ráborul 
a feledés köde. A francia király még tud ugyan róla, de az a mód, 
ahogy egyességre lép vele, mindennél jobban mutatja, hogy többé 







 XVI 


nem Bethlen Gábor impériumáról van szó, hanem csak egy török 
tartományról, melyet olcsó pénzzel fel lehet ideiglenesen hasz- 
nálni, szükség esetén letagadva minden kapcsolatot. 


Így lett a török gyűrűbe bezárt Erdély jelentéktelen és 
önállótlan tartományi országocskává, melyben a külön, sajátos, 
öncélú állami életnek már csak a látszata van meg. 


Szomorúan természetes, hogy ha ilyen körülmények között 
mégis továbbfolyik a régi keretek és formák látszólagos fenn- 
tartása mellett a «hatalmasdi» játéka, akkor az csak letörpült, 
kicsinyes, megromlott közéletet eredményezhet. 


A haldokló Erdély közéletére nézve tényleg ez a törpeség, 
kicsinyesség és romlottság a jellemző. Ha nincs többé igazi köz- 
érdek, lendítő és egyesítő magasabb életcél, akkor előtérbe lép 
a kis csoportokba tömörülő magánérdek, a hozzá alkalmas és 
találó, önző, alacsony, tisztátalan módszerrékkel és eszközökkel. 
Az országos politika családi politikává silányodik s a nagy lehető- 
ségektől elzárt becsvágy egymásnak külsőségekben, anyagiak- 
ban és az életmód pazarságában való felülmúlására fordul. 
A verseny tisztességtelen eszközei a susárlás, rágalmazás, hamis 
vádaskodás és megvesztegetés lesznek, a hatalmat tartók és gya- 
korlók gyöngéire, szenvedélyeire, bűneire való számítás és építés. 
Az összezsúfolt, fülledt közélet egészségtelen levegője áruláso- 
kat, összeesküvéseket, gyilkosságokat csiráztat; a lelkeken úrrá 
lesz a gyanakodás, a félelem, a gyűlölet. A leszűkült és leszegé- 
nyedett társadalomban a rothadás parazitái kelnek ki, melyek 
tisztaságot, becsületet, hitelt, munkakedvet, vállalkozó erőt 
és felelősséget felőrölnek és szétrágnak. A feloszlásnak ez a le- 
hangoló és visszataszító képe tárul elénk azokból az emlékiratok- 
ból, melyek a haldokló Erdély közéletét és társadalmát rajzol- 
ják meg. 


A kép előterében a képzelt hatalomért versengő előkelők 
és gazdagok dulakodása folyik a megbénult lelkű, tompaszívű 
fejedelem körül, mögöttük sötétlenek a nótáztatottak kifosz- 
tott özvegyeinek és árváinak árnyai s valahol a legtávolibb 
háttérből felrémlik a leégett, kirabolt, éhező és sanyargatott nép 
kínbafacsarodott arca. Miközben ezt a képet szemléljük, meg- 
erősödik bennünk az a meggyőződés, hogy Erdélynek, mint ön- 
álló államnak, nincs többé se oka, se joga élni, hogy ennek az 
agóniának az ember, az egyén, a lélek megszabadulása érdeké- 
ben véget kell érnie. Mert végeredményében nem Erdély külső 
önállóságának, gazdasági erejének, katonai hatalmának elveszése 
az igazi és a legnagyobb veszteség, hanem az, hogy egy törté- 
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nelmi szükségszerűség túlélvén önmagát, megfojtja és meg- 
gyalázza az embert, a maga szellemi és erkölcsi valóságában s az 
örökbecsű és halhatatlan lelket állattá, sőt ördöggé alázza. 


Csak egyetlen vigasztalás csillan meg itt-ott az emlékírók 
munkáiban. Ez az erdélyi magyar családi életnek legbensőbb 
magvában való kikezdhetetlen ellenálló ereje. A szülői tekintély, 
a gyermeki engedelmesség és hűség, az apa fáradhatatlan törő- 
dése gyermekeiért, az anya önfeláldozó szeretete még ezekben 
a sötét korrajzokban is érintetlenül ragyognak. 


Az erdélyi szellemnek ez a családias, nevelői ősvonása az, 
ami ebben a szétomló országtetemben is tovább munkált, hogy 
átmentse az emberi élet alapértékeit a jobb jövendőbe. Bethlen 
Miklós és Cserei Mihály írása telítve van ezzel a nevelői lélekkel 
s mindketten értenek ahhoz, hogy rettenetes korukat példázattá 
tegyék gyermekeik és utódaik számára, amelyen nem kétségbe- 
esni, hanem amiből tanulni és tisztulni kell. 


Aki a haldokló Erdély emlékíróit olvassa, különösen Cserei 
Mihály munkáját, annak egy különös ellenmondás tűnik fel. 
Erdélynek szemlátomást vége van és mégis, a kor emberének 
transzilvánizmusa, Erdély melletti pártállása izzóbb és kizáró- 
lagosabb, mint valaha. Most, amikor már nincs többé öncélúság 
és önerő, annak hangoztatása a legszenvedélyesebb. 


Ez az ellenmondásnak látszó jelenség először feltétlenül 
a gyengeség jele. Mikor Erdély erős és hatalmas volt, Bethlen 
Gábor idején, nem tartotta magát öncélúnak, hanem minden 
erejét arra halmozta fel, hogy kiharcolja a magyarság egységét. 
Éppen mivel erős és gazdag volt s tudott adni önmagából, nem 
féltette a sajátját s nem akarta azt féltékenyen elrekeszteni 
Magyarország elől. «Csak a gyenge szereti önmagát.» A gyengé- 
nek önvédelmi áltatása az, hogy a saját romlásának okait mások- 
ban keresse s elhitesse magával, hogy ha önmagában békén 
maradhatott volna, önző, kicsi érdekkörében semmi panasza 
nem lehetne. Ez a transzilvánizmus lemondás Erdély létokáról 
és létjogáról, melyet már Martinuzzi tisztázott, Bocskay István 
végrendeletbe tett s Bethlen Gábor és öreg Rákóczi György 
olyan hatalmas módon érvényesített. 


Másfelől azonban a gyöngeségnek ebben a feljajdulásában 
mégis van egy emlékeztető arra, hogy Erdély gazdasági és szellemi 
sajátos erőinek lelkiismeretlen kihasználása és eltékozlása az 
egész magyar nemzet ellen elkövetett bűntény. Ezért nem tart- 
hatjuk haszontalannak és elítélendőnek a transzilvánizmus alap- 
érzését. Századok története s a legutóbbi évtizedek példája bizo- 
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nyitja, hogy az erdélyi öntudat átöröklött sajátossága nemzet- 
fenntartó erőt jelentett s a jövőben is egy kemény, bátor, nemes 
vonását kell alkotnia a létének titka felé forduló egységes magyar 
arcnak. 


A haldokló Erdély emlékírói között az elsőség kétségtelenül 
Bethlen Miklóst illeti meg. Egyrészt ő a legműveltebb, leg- 
messzebb látó, legtöbb tárgyiasságra törekvő szellem közöttük, 
másrészt ő a legíróbb is. Érdekes, eleven, színes, elmélyedő és 
eszméltető. Emberekről, eseményekről rajzolt képei, hogy csak 
a költő Zrínyi Miklós személyéről, házatájáról, gondolkozásáról 
és haláláról szólót említsük, igen sokszor felejthetetlenül meg- 
ragadóak. Mellette Cserei Mihály munkája tűnik ki, kevesebb 
mélységgel és sok elfogultsággal, de elbeszélésének folyamatos- 
ságával, üdeségével, érdekességével és részletességével. A töb- 
biek, kiknek munkáiból ebben a kötetben találhat szemelvénye- 
ket az olvasó, mit emlékírók, kisebb jelentőségűek, de azért egy- 
egy tanulságos és figyelemreméltó vonással mindenikük ki- 
egészíti a haldokló Erdély szomorú képét. 


MAKKAI SÁNDOR 
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AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 


 
 
CSEREI MIHÁLY, nagyajtai, 1668-ban született Csík- 


rákoson, atyja Cserei János, anyja csiki Cserei Judit volt. Elő- 
kelő székely nemes családból származott. 1685-ben mint apród 
Teleki Mihály kancellár udvarába került. 1690-ben a zernyesti 
csata után Thököly hívei közé állott, ennek veresége után egy- 
ideig Havaselvén bujdosott, majd hazatérve Lipót császár hű- 
ségére tért és nagybátyja, Apor István mellett hivatalnokosko- 
dott. A Rákóczi-szabadságharc idején a kurucok feldúlták 
jószágait, őt magát elfogták és megkínozták. Családjával együtt 
hét évig volt kénytelen Brassóban élni, mivel a kurucok dúlásai 
miatt Nagyajtára nem térhetett vissza. 1707 és 1710 közt csiki 
főkirálybíró, azután tartományi biztos, majd kormányszéki 
hivatalnok volt, 1721-ben visszavonult a magánéletbe és csak 
családjának s a tudománynak élt. Bod Péterrel is levelezésben 
állt s rokonának Apor Péternek irodalmi munkásságában nagy 
segítségére volt. 1756-ban halt meg Nagyajtán. Kisebb naplóin 
és feljegyzésein kívül írt egy történetbölcseleti munkát (Com- 
pendium theologicum et politicum) és ugyancsak brassói szám- 
űzetése alatt «Historia» címen megírta az erdélyi történelem 
1661-től 1712-ig terjedő eseményeit. Históriája, melyben erős 
református érzése, túlzó transzilvánizmusa és Habsburg-hűsége 
különösen vegyülnek, két évszázadra az erdélyi nemesség kedves 
olvasmánya lett, bár csak kéziratban terjedt. Nyomtatásban 
Kazinczy Gábor adta ki az Újabb Nemzeti Könyvtár c. sorozat- 
ban (Pest, 1852.). Életrajzát megírta Banczik Samu: Nagy- 
ajtai és miklósvárszéki Cserei Mihály, Kolozsvár, 1905. 


ROZSNYAY DÁVID 1641-ben született, valószínűleg Maros- 
vásárhelyt, nemesi családból. Írásai azt mutatják, hogy gondos 
nevelésben részesült, kiválóan tudott latinul és ismerte a klasszi- 
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kus irodalmat. 1663-ban a fejedelmi udvar szolgálatába lépett, 
az ország költségén Konstantinápolyban megtanult törökül s 
1669-től a fejedelemség megszűnéséig mint «török deák», azaz 
tolmács működött. Érdeklődött a török kultúra iránt is; midőn 
1680 és 1682 közt Szamosújvárt politikai okok miatt fogságot 
szenvedett, «Horologium Turcicum» címmel magyarra fordította 
a «Humajun Name» keleti mesegyűjteményt. Sokáig élt Kon- 
stantinápolyban, gyakran a szultán előtt is megjelent. A Rákóczi- 
szabadságharcban rövid ideig a fejedelem török levelezését for- 
dította. 1711 után eredeti hivatását a politikai viszonyok vál- 
tozása miatt nem gyakorolhatta többet, de mivel időközben 
nyugodt megélhetést biztosító vagyonkát szerzett, szükséget 
nem látott. 1718-ban halt meg Fogarason. Emlékiratait, napló- 
ját és önéletrajzát Szilágyi Sándor adta ki «Rozsnyay Dávid tör- 
téneti maradványai» címen a Monumenta Hungariae Historica 
sorozatban (Pest, 1867.). Életrajzát megírta Elekes Mihály: 
Rozsnyay Dávid élete és művei, Szeged, 1906. 


BETHLEN MIKLÓS, bethleni, gróf, 1642-ben született 
Kis-Búnon, atyja a történetíró Bethlen János kancellár (lásd 
az V. kötetben) volt. Első nevelője Kereszturi Pál, azután a 
gyulafehérvári kollégiumban Basire Izsáknál, majd Kolozsvárt 
Apácai Csere János (lásd az V. kötetben) keze alatt tanult. 1661 
és 1663 közt a heidelbergi, utrechti és leydeni egyetemet láto- 
gatta, utána angliai és franciaországi utazást tett. Hazatérve 
Zrinyi Miklós mellett akarta katonai nevelését tökéletesíteni, 
de a nagy hős környezetében csak rövid időt tölthetett, tanuja 
volt tragikus halálának is. Mivel időközben a török harcok meg- 
szűntek, 1665-ben Velencében utazott, ahol olaszul is meg- 
tanult és tanulmányozta az olasz építészetet. Itt szerzett tudását 
a magatervezte bethlenszentmiklósi szép kastélyának építésénél 
értékesítette. Itthon hamar közéleti tényező lett, mint udvar- 
helyszéki főkapitány kezdte pályáját. Ifjúi fejjel, meggondolat- 
lanul belekeveredett Béldi Pál összeesküvésébe és ezért 1677-ig 
Fogarasban raboskodott, kiszabadulva 1681-ben főstrázsa- 
mester, a következő évben pedig a megyei hadak vezére lett. 
Az erdélyi fejedelemség utolsó éveiben mint kővári főkapitány, 
máramarosi főispán és fejedelmi tanácsos vett részt a politikai 
életben s Teleki Mihály, nagy ellenfele halála után 1690-ben 
kancellár lett. Ő szerezte az úgynevezett Diploma Leopoldi- 
num-ot, melyben Lipót császár a Habsburgok által elfoglalt 
Erdély alkotmányos szabadságát biztosította. Mint református 
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politikus, sokat kellett küzdenie a bécsi udvartól támogatott 
katolikus ellenzék kiváló vezérével, Apor Istvánnal s a szászok 
politikai törekvéseit képviselő Sachs von Harteneck szász gróf- 
fal, akit emlékíróink Szász Jánosnak neveznek. De legelkesere- 
dettebb ellensége Rabutin császári parancsnokló generális volt, 
akit ő nevezett el «Rabbá tőn» generálisnak. Mint a protestánsok 
vallásszabadságának és az erdélyi alkotmányos szabadságnak 
előharcosa, Bécsben hamar kellemetlen személlyé vált s bár 
1696-ban grófi, címet kapott, nem szűnt meg a gyanakvás ellene. 
A Rákóczi-szabadságharc idején, noha nem rokonszenvezett a 
kurucokkal, túlságosan bátor politikai véleménynyilvánítása 
miatt Bécsbe vitték, ahol tizenkét évig tartották rabságban. 
1716-ban halt meg Bécsben. Számos munkája között említésre 
méltó a neki tulajdonított francianyelvű emlékirat (Mémoires 
historiques, Amsterdam, 1736., magyarul kétszer is, 1804-ben 
és 1864-ben megjelent), továbbá «Olaj ágat viselő Noé galambjai» 
c. politikai röpirata, mely elfogatását is okozta s végül önélet- 
írása, melyet 1858-ban adott ki Szalai Laszló két kötetben. Ebből 
közöltük a Bethlen Miklós magánéletére vonatkozó részeket. 
Életrajzát megírta Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár, 
Dicsőszentmárton, 1925. 


KORNIS GÁSPÁR, göncz-ruszkai, előkelő katolikus csa- 
ládból született, atyja Ferenc, a naplóíró, anyja Wesselényi 
Kata volt. Udvari pályáját Kemény János fejedelem mellett 
kezdte, mint fő bejáró; résztvett a nagyszöllősi csatában s 
ezért fej- és jószágvesztésre ítéltetett, de hamarosan kegyelmet 
kapott. Apafi befolyásos tanácsosai közé emelkedett, 1673-ban 
Marosszék főkapitánya lett. Jó gazdálkodással családjának régi 
fényét visszaszerezte. 1683 után halt meg, kortársai azt hitték, 
hogy méreg által, mivel a nagyhatalmú Teleki Mihály kancellár 
halálos ellensége volt. Maga Tofeus Mihály, a fejedelem udvari 
papja mondta róla: «Ez az egy ember volt, aki meg merte 
egyszer-egyszer mondani az igazságot, azt is eltették láb alól.» 
Emlékirata, bár érdekességben nem éri fel sok kortársáét, azért 
jelentős, mert a sok protestáns közt egy katolikus főúr felfogását 
tükrözi. Szilágyi Sándor adta ki az Új Magyar Múzeum 1860. 
évfolyamában (II.). 


INCZÉDI PÁL, nagyváradi, 1646-ban született, atyja 
Mihály, anyja Csókási Katalin volt. A család a XV. században 
Dalmáciából jött Magyarországra, eredeti nevük Icsevics volt. 
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Miután a török Nagyváradot 1660-ban elfoglalta, Erdélybe köl- 
töztek és mivel a fejedelemné, Bornemissza Anna, rokonuk 
volt, jószágokat kaptak. Inczédi Pál Apafi megbízásából több- 
ízben járt követségben a német udvarnál, majd a Habsburgok 
alatt ülnök és a fiscalis javadalmak directora lett. 1724-ben 
halt meg. Fia József bárói rangot nyert és nevét Josintzi-ra vál- 
toztatta. Munkája: «Néhai Nagy Váradi Inczédi Pál urnak 
maga életében Erdélyországban történt közönséges dolgoknak 
feljegyzései», az 1660 és 1697 közti eseményeket tárgyalja, 
nyomtatásban a «Történeti emlékek a magyar nép községi és 
magán életéből» c. sorozat II. kötetében jelent meg (Pest, 
1860.). 


MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS 1650-ben született Misz- 
tótfalun. Teológiai tanulmányainak elvégzése után Amsterdam- 
ban nyomdászmesterséget tanult és európai hírű betűmetszővé 
nőtte ki magát. Még hollandiai tartózkodása alatt újra kiadta 
javítva a Károli-bibliát. Hazatérve, 1690-ben Kolozsvárt tele- 
pedett le és haláláig nyomdászattal foglalkozott. Korának leg- 
szebb magyar nyomtatványai az ő keze alól kerültek ki. Szen- 
vedélyes, javítani és újítani vágyó természete hamarosan össze- 
ütközésbe került a hivatalos egyházi felfogással s mivel a refor- 
mátus egyház nyomdáinak vezetője volt, felettesei részéről sok 
kellemetlenségben volt része. Teológiai kérdésekben is nyilat- 
kozott, ezért zsinat elé idézték és kifogásolt állításainak vissza- 
vonására kényszerítették. Vád alá helyezésére «Maga mentsége» 
című könyve adott alkalmat, melyben kemény szavakkal ítélte 
el ellenfeleit. 1702-ben halt meg. Említett művét Gyalui Farkas 
1902-ben (Kolozsvár) és Tolnai Gábor 1940-ben (Gyoma) újra 
kiadták. Életrajzát megírta Dézsi Lajos: Magyar író és könyv- 
nyomtató a XVII. században. (Magyar Történelmi Életrajzok, 
Budapest, 1899.). 
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BETHLEN MIKLÓS 
ÉLETE 


MAGÁTÓL IGAZÁN IRATOTT, KIT AZ ISTEN TUD 
 


 


 


Nemzetségemről 


Született Bethlen Miklós Erdélyben Kis Bún nevü faluban 
s kastélyban, anno 1642. 1-a septembris virradólag. 


Atyja volt Bethlen János, az ő idejében erdélyi főcancel- 
lárius, tanács úr, fejér-vármegyei főispány, udvarhely-széki 
főkapitány, az erdélyi állapothoz képest tisztességes tudományu 
ember, melyet és az unitaria vallásból való kitérést is vett 
volt árvaságában, az anyja Kemény Anna, mostoha apja 
Macskási Ferencz református emberek nevelése, és predikátor- 
ságáról, gyermekek tanitásáról nagyhirű tudós academicus 
mestere Keresztúri Pál tanitása, és a nagy fejedelem Bethlen 
Gábor kegyelmes protectiója által, ki is annyira szerette, hogy 
azt mondotta: ha az egy testvér öcscsének Bethlen Istvánnak 
fiai nem volnának, fiává fogadná. Igy is nagy kárával esett 
az én atyámnak annak a fejedelemnek éretlen halála. – Értéke, 
jószága volt az erdélyi állapothoz képest uri; Istenhez és annak 
házához való buzgóságának jele, hogy ím ez nagy külső tisztein 
kivül az erdélyi reformata ecclesia s collegiumok főcuratorsá- 
gát maga önként vállalta fel vén úrtársával Bánffi Zsigmonddal 
és hamuból, szemétből csudálatosan állitották fel az enyedi 
collegiumot; maga költségével, 4000 forinttal erigálta az 
udvarhelyi scholát, adott a marosvásárhelyieknek is 2000 
forintot, az enyedinek is 1000-t, egyébüvé is, a hová lehetett; 
külömben is kegyes, jámbor, akárkit is segíteni inkább mint 
rontani kész, és igazbeszédü, nem tökéletlen, sőt azt másban is 
utáló ember volt. Mezei állapotra is, hogy rosz nem volt, bizony- 
ság az, hogy Rákóczi György fejedelem Lengyelországban, 
Krakkóban főcommendánsnak tette 3000 emberrel, melyet 
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osztán, rá szállván a romai császár hada, a fejedelme levelire 
feladott, és abból a boldogtalan lengyelországi hadakozásból 
csak ő jött avval a 3000-rel tisztességesen s gazdagon az ő édes 
hazájában. Holt meg Bethlen János anno 1678, életének 64½ 
esztendejében 28-a februarii, az istentelen világnak kivált 
vénségében rajta elkövetett üldözései után, és 4½ esztendei 
irtoztató vizi betegségből mikor világ csudájára meggyógyult 
volna, száraz betegségben és szörnyü csuklásban. Temettetett 
maga testamentuma szerint a marosvásárhelyi templomban, 
mert, mi okon, nem tudom, de nem akart Keresden temettetni. 
Existál egy kis magától kibocsátott erdélyi historia is [lásd az 
V. kötetben]. 


Nagyapja volt Bethlen Miklósnak Bethlen Farkas, az ő 
idejében erdélyi főgenerális, tanács úr, főarendátor, küköllő- 
vármegyei főispány, szamos-ujvári főkapitány; tisztei meg- 
bizonyitják micsoda ember volt, és hogy harczon, csatákon 
kapott tizenhét sebhelylyel ment a koporsóban, életének 58. 
esztendejében egy istentelen úr megétetése által, a mint az 
atyám mondotta. Tovább nem genealogizálok, azt a szegény 
Bethlen Elek elég szépen kicsinálta a régi levelekből; ezt is 
azért hoztam elé egyikért, kiváltképen, hogy az én maradékim 
nézzék meg az Isten kegyelmét, hogy harmadik izig mint szál- 
lott, az erdélyi állapothoz képest az első renden való méltóság 
ebben az házban, és ők is féljék az Istent s kövessék a virtust; 
azt is tanulják meg a mellett, ha gonosz találja, hogy az a leg- 
ősebb jószágok és legbizonyosabb jutalmok a világtól, atyjok, 
nagy- és szüleatyjokról maradott reájok. 


Édes anyja volt Váradi Borbára, Kolosvári Váradi Miklós 
leánya, mely Váradi Miklós volt még más Váradi Miklósnak fia, a 
ki Váradról elbujdosott volt, mikor in anno 1660 [helyesen 1598] 
Váradot a török vítta, s jött volt Kolosvárra, és ott házat vevén 
magának, Váradra vissza nem ment; hihető, ott nem volt annyija 
a miért visszavágyott volna. Nemes-emberségét sem állithatom, 
mert az armálisokat a kit láttam, úgy jut eszembe, a második 
Váradi Miklós nevére szólott, Bethlen Gábortól adatott, én 
bizony nem tudom, hova lett. A nagyatyám noha mind nagytól 
kicsinytől Generosus titulussal illettetett, de magát kolosvári 
városi embernek tartotta, és kereskedő ember volt, és mint- 
hogy abban az időben Kolosvár volt az erdélyi főemporium, 
erdélyi Bécs, kincses Kolosvár nevet viselt, görögnek, örménynek 
alig hallatott hire is, azért Kolosvár igen floreált, és ott Váradi 
Miklós mind értékre mind értelemre nézve első ember volt, 
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a biróságot is háromszor viselte, mely abban az időben mint 
olyan virágzó városnak (melyhez hasonló magyar kerített 
város nem volt) birósága fejedelmek és mindenek előtt nagy 
becsületben volt. Annak felette ez a Váradi Miklós Bethlen 
Gábornak factora volt, sok maga szükségére való kereskedése- 
ket (mert viaszszal, mézzel, ökörrel a fejedelem is kereskedett) 
mind Bécsben, Velenczében, Braszlóban ő igazgatta. Titkos 
követségeket is jártatott vele Velenczében, és a német protestans 
potentatorokhoz. Mind ezek felett való Istennek kegyelme ez 
is, hogy Kolosvár egészen unitaria város volt, s az az első 
Váradi Miklós vitte be először a reformata religiót Kolosvárra, 
annak a házának kapuja között volt a legelső reformatum temp- 
lom Kolosvárott, onnat vitte osztán az Isten elébb; a Bethlen 
Gábortól az ecclesiáknak és collegiumunknak hagyatott 76 ezer 
forintoknak is, Gelei István akkori reformatus püspök akaratjá- 
ból, curatora volt sokáig, az ecclesiáknak nagy hasznára. Élt 
70 esztendőt, holt meg, már én tizenhét esztendős lévén akkor, 
az én szemem előtt Kolosvárott vizi betegségben; szép tudo- 
mányu, mértékletes életü, bornemisza ember volt. Az Isten szép 
értékkel is áldotta meg, de bizony sok irigységet, üldözést, 
keresztviselést is szenvedett. 


Anyámról való nagyanyám volt Túri Borbára, tordai jó érté- 
kes, jószágos, gazdag ember, Túri János leánya, ki is abban az 
dőiben nagy Báthori Zsigmond idejében minden erdélyi sóaknák- 
nak és aranybányáknak főinspectora volt, hihető Gyulai Pál, 
[lásd a II. kötetben] abban az időben nagyhirü cancellarius által, 
kinek testvérhuga volt a Túri Jánosné, Szalai Kata asszony anyja. 
Ez a Túri János jó főember volt, az én tordai házam, jószágom 
arról áll, járai, oklosi kevés jószág Gyulai Pálról jött, Abafája 
is Lupsa is szintén úgy eljött volna, ha Gyulai Pált istentelenül 
házában meg nem ölték volna. Az én szegény anyám a leveles 
ládában tartotta az ingét is, melyben megölték volt. Én is lát- 
tam Tordán a híd végin a mi Túri familiánk temető kápolnáján; 
ha el nem veszett, egy faragott kő ennek summáját bizonyítja, 
de kiváltképen a járai levelek. 


Atyám után való nagyanyám volt Kemény Anna, abban 
az időben Erdélyben nagyúri ember Kemény Boldizsár leánya, 
Lázár Annától való, mely Lázár Annával egy testvér volt 
Bethlen Gábor és István édes anyjok, és erről tartotta Bethlen 
Gábor olyan kedves atyjafiának az én atyámat, inkább mint 
a Bethlen ágról, mert noha ugyan ez a familia mind egy volt 
régen, mint Bőjti historicus [lásd az V. kötetben] is ebből a 
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mienkből hozta ki a Bethlen Gábor genealogiáját, de az már 
igen messze távozott volt, szintén mint az Apaffi familia is. 


Én az atyámnak első szülött fia voltam, és annál kedvesebb, 
hogy az atyámnak már három leánya volt előttem, mely ebben 
a leányt nem illető jószágu familiában igen szomorú dolog volt. 
Löttenek utánam sok fiai, leányai, de ime csak én vénültem 
meg, a többi ki gyermek, ki szép ember korában holt meg; 
maradéka sincsen többnek, hanem csak a két öcsém Bethlen 
Pál és Sámuelnek. 


Termetem, ábrázatom, temperamentumom és indulatom 


Termetem sem hosszu sem kurta, hanem tisztességes 
középaránt való volt, ábrázatom hosszú, barnaszeg, piros, 
ifjuságomban elég szemet szúrt; elég az, férfi ábrázatom sokak- 
nál volt szebb, és vénségemig is tartott sokaknak csudájára 
szépségem, kivált nyomoruságom, esetemhez képest; hajam, 
szemöldököm, bajuszom nagy volt, szakálom is mint szokták 
mondani, a tarisznyája megvolt, de a madzaga kétfelől a torko- 
mon volt, inkább mint sem az orczámon, melyre nézve én soha 
meg sem hagyattam volna, ha a rabság 62 esztendős koromban 
meg ne hagyassa kedvem ellen velem, a két felől lejövő 
haj elég tisztességes, megviselhető szakállá csinálta a szakálat 
becsülleni szokott szem előtt; lassu és késő őszülésem volt; 
már 67 esztendőmben járok, mégis bajuszomnak, szakálomnak 
fele ősz, az hajamban pedig talán huszonöt szál sem fejér, sőt 
observáltam ezelőtt huszonöt esztendővel, a bajuszomban néha 
egy-két szál ha fejéredni kezdett, egy kevés idő mulva meg- 
sárgult s visszafeketedett úgy, hogy az urak még reám fogták, 
hogy a szép ifju feleségem tépi ki, én pedig bizony soha efféle 
bolondságot nem követtem, se hajam, sem bajuszom, sem 
szakálommal. Szemem felette fekete és fényes volt, akármely 
sólyomszemnél nem alábbvaló, leánynak sokat ért volna, jó 
erőslátó is volt, élesen messze, és akármi apró objectumot jól 
láttam, horgast és egyenest, rutat és szépet igen megkülönböztető 
volt, úgy, hogy az emberek csodálták; 54. esztendős koromban 
mégis elkezdettem oculárral élni, nem a szükségért, hanem 
azt hallottam, hogy úgy az ember szeme tovább tart; most 
ugyan vénségemben sem irást sem olvasást a nélkül nem követhe- 
tek, de avval akármely apró irást, kivált nappal igen jól látok, 
egyéb nézésben pedig úgy vagyok mint ennekelőtte husz vagy 
több esztendőkkel. Orrom nem a felette nagy orrokféle volt 
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ugyan, de nagyocska, horgas, aquilinus nasus, gyermeki csin- 
talanságom miatt való esés egy kicsinydéd a hegyét meglaposi- 
totta volt, de minden disztelenités nélkül. Szaglásom felettébb 
is erős volt, akár jó akár kedvetlen szag iránt majd a kényes- 
ségig. Füleim nagyocskák, de nem is mód nélkül valók, és 
felette jól hallók, mely sokszor az álmomat is elrontotta. Az alsó 
állam éle hosszúcska volt, mely miatt az alsó rend fogam majd 
természet vagy rendkivül küljebb volt a felső rendnél, és a 
miatt a fogam maga pusztitotta el egymást; ifjanta fájt is. 
ízlésem igen jó, erős, sőt talám kényes is volt. Az én karjaim 
az én termetemhez képest felette hosszak voltak, nálamnál 
sokkal magasabbaknak is igen ritkán volt párja. Ahhozképest 
kezeim ujjai is, körmei is szép hosszak, de lábam ujjai, körmei 
rút, ocsmány tekercsek voltanak, talán a szük csizma miatt, 
mert másként a lábam járni, futni, ugrani, és minden láb tisztire 
bizony jó volt, kivévén a tánczot és uszást, mert azt a két 
testi mesterséget meg nem tudtam tanulni sok igyekezetemmel 
is, azért is beléhagytam. Az hajam soha a vállamig sem nőtt 
felette le, lágy és ritka is volt; magyar hosszu hajnak ugyan 
meglehetett, mert terhemre nem volt, de német urfi nem adott 
volna jó szót érette; minden éjtszakára felkötöttem és úton 
is, úgy osztán felkondorodott a vége, annyira hogy meglehetős 
volt. Én ugyan, mint ide alább meg lesz irva, fogadásért hagyat- 
tam volt meg. Viseltem, úgy látom; ha még élek, elkopik. 
Derekam vékony, csukahasu, kezem lábam száraz, mint a 
szarvasnak, mondani csak bőr, csont; nagy temérdek vastag 
erek, ínakból állott a testem, mégis az orczám, nyakam, tor- 
kom, czombjaim, tomporáim szép husosok, teljesek voltanak, 
úgy hogy az nem testesség és nem kövérség, ösztövérségnek 
vagy szikkadt szárazságnak nem mondathatott, hanem Istentől 
áldásul adatott könynyüségnek tartottam; ahoz képest jó 
gyalog voltam (nem kérkedem vele), de jó könnyü és kemény 
s merő dereku, meglehetős szép voltam. – Erőm is azért ter- 
metemhez nagyobb volt, mint sem ember külső s első tekintet- 
tel gondolta volna, kivált a karjaimban. Irhatnám próbáit, 
de hijábanvalósággal kérkedni s papirosat rontani vagy is töl- 
teni nem akarok. Talám ez is sok. 


A mint a philosophusok az emberben levő négy tempera- 
mentumokról is szoktak szólani, én voltam melancholico- 
sanguinicus, a mint minden emberekben, ugy én bennem is 
kétségkivül a phlegma és cholera is megvolt, de praedominált 
emez kettő, és talán egyenlő mértékben. Mert ha ki magam- 
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viselését kiváltképen in sacris et in negotiorum tractatione, 
és részegségi, kártya, táncz, s hasonló szokott mulatságoktól 
való magam elvonásában megnézte, merő melancholiának, 
képmutató, második Xenocratesnek mondott volna; ellenben 
mikor tisztességes mulatságokban asztalomnál és háló-házam- 
ban és ágyban látott volna, bizony merő sanguinicusnak mon- 
dott volna. Kiveszem rabságomnak és rendkivülvaló szo- 
moruságomnak napjait, a minemü feleségein, gyermekeim és 
egyéb olyan kedves embereim betegsége s halála; de más- 
képen soha ebédemet, vacsorámat szomoruan nem ettem, 
még mikor sok országos gondolatok, busulások közül men- 
tem is asztalomhoz; az Isten kegyelme (mert bizony nem az 
én erőmnek, politica simulatio, dissimulatiókhoz szoktatott 
erőszaknak tulajdonitom), úgy oda béhagyatta velem, hogy 
vigan ettem kenyeremet; noha én musikást nem tartottam, 
a tisztességes fabula, historia nem fogyott ki a számból, 
sőt talám trágárság és bolondság, scurrilitásig is excedáltam 
benne néha. A hálóházamról irni nem illik, s nem szükség; 
bizonyság tizenhét gyermek, melynek öte első feleségemtől lett 
ifjuságomban, 17½ esztendő alatt, tizenketteje a másodiktól, 
16 esztendő alatt; ha az első feleségein olyan egészséges és 
tenyésző lett volna, mint a második, és ha az elsőtől a fogarasi 
rabság esztendeig, a másodiktól a mostani rabság már négy 
esztendeig el nem választott volna, talám kalongya számig 
szaporodtunk volna. Rabságom első napján is egy gyermeket 
veszte el a feleségem szent György pohara miatt. A Vénus 
énnálam nem bolond, buja és gyakor, hanem mértékletes, de 
buzgó, tenyésző és mindennapi volt, mely az által az Istentől 
adatott mértékletesség és erő által mai vénségemben is nem 
sokat fogyatkozott. A szeretet pedig és szerelem mindenik 
feleségemhez mélyen volt; megmutatja az: soha egyiket is, 
nem hogy megvertem volna, de meg sem csaptam, sőt szemben 
meg nem szidtam, talám csak magamban; az első kétszer, 
ezt egyszer ha megmorgottam, de soha békéltető csóknál egyéb 
miköztünk nem kellett, harag, izetlenség, gyanúság, féltés 
soha sem volt, noha, kivált ezt a másodikat sokan kisértették; 
bizony, az idővel a mi szerelmünknek buzgósága egymáshoz, 
nem hogy meghült volna, de nem is változott, nem apadott 
semmit is. Mondhatja a feleségem annak, ha akarja, asszony- 
barátinak, olyan egy jelét, a mely nem rút, nem szemtelen 
dolog ugyan, de csudálatos, és majd természet és rendkivül 
való és talám elhihetetlen. Vétek leszen, ha az én holtom 
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után a feleségem meg nem mondja a tisztességes, egymást 
buzgón szerető házasoknak javára. Efes. 5:28. Elhiszem, ha 
egy asszonynak megmondja, világ titka leszen; én az én részem- 
ről nem bánom mint tisztességes szerelem jelét, Tit. 1:15. 


Szokták az ilyetén életek leirásában illetni az emberi 
indulatokat is, passiones animae; vigasság, szomoruság, szere- 
lemről, mennyire volt bennek részem, már ide feljebb eleget 
szóltam. A félelemről maga az életem leirása fog szólani. Én 
vitéz ember nem voltam, de a bátorság és félelem nemcsak a 
táborban találja mezejét. Én hirtelen fellobbanó haragu ember- 
nek tartattam, mert kivált ha velem kötödtek, feleseltek és 
valami bolondságot állitottak s vitattak velem, vagy láttam, 
hogy valami gonoszra igyekeznek, jót, törvényt, igazságot el- 
fordítani akarnak, megindultam, vagy a mi nekem jó, igaz és 
helyesnek látszott, buzgóvan és talám néha felettébb urgeál- 
tam, mordicus oltalmaztam, úgy hogy pertinax és magamnak 
egyedül tetsző, s másoknak és mások munkáinak kevély, meg- 
vető nevet nyertem vele; és sokszor evvel a meleg zelussal a 
dolognak, magamnak pedig világi dolgaimra nézve mindenkor 
sokat ártottam. De e nem a harag sem az indulatból szárma- 
zott, hanem ex rei perceptione et judicio, melyben is a ratiók- 
nak, mihelyt megmutattatott, engedtem s hajlottam; a dol- 
got magam conceptusáért, kevélységből, vel ex pruritu contra- 
dicendi, – a mint ok nélkül, igen méltatlan azzal vádoltak, 
szőrszálhasogató, igen capriciosus, quinta rota-kereső perpetuus 
contradictor etc. nevet adtak, – sohasem vitattam, hanem 
ex dictamine conscientiae, mely míg nem convincálódott más 
informatiója által, opinióm mellől el nem állottam. In publicis 
et seriis soha a szám mást nem mondott, hanem azt amit a 
szivem jónak itélt és gondolt. Ezt az Isten jól tudja és az életem 
megmutatja. Mert az egy Bethlen Gergelylyel, Apor Istvánnal 
való dolgomat kivévén, és ha kikkel törvényesen perlettem, 
én velem Teleki, gubernátor s Rabutin etc. soha sem az én 
privatumomért, hanem publicum, religio, vagy másoknak 
dolgának, tisztem s keresztényi kötelességem szerint való 
forgatásáért veszekedtek, gyülölköztek. 


Haragos indulatomról 


A mi pedig ugyancsak a haragot nézi, megvallom, kivált 
a szolgáim, cselédim és jobbágyim között hirtelen haragu voltam, 
szitkozódásra, és ha pálcza volt a kezemben, hamar verekedésre 
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is fakadtam; kivált vadászatban, mikor magam is agárral 
állottam, ha valaki a vadnak rosszul bocsátott, összeszidtam, 
egyszer az öcsémet, szegény Bethlen Pált is. Mikor valami 
kárt tettek biráim, tiszttartó, jobbágy, béres, vagy mi afféle, 
bizony sokat morgottam, szitkozódtam, fenyegetődztem, hirte- 
len első indulatomban talám úgy megszidtam volna az embert, 
ha lehetett volna, hogy mindjárt szörnyü halált holt volna. 
Nagy bosszúságomra volt néha: valamely öreg legény szolgám- 
nak parancsoltam, hogy afféle vétkest megcsapasson, mellette 
szólott, vagy csak ímmel ámmal követte, nagyobb kárt tett 
annak is vele, mert engemet felboszontván, néha többet adat- 
tam osztán az olyan vétkesnek; ha mindjárt vitette volna, 
és ő is mintegy haragudni látatott volna, jobb lett volna neki 
is, nekem is, s a vétkesnek. Melyre osztán magam meg is tani- 
tottam őket, hogy csak vitessék el; és sokszor egy parányi 
idő mulva megizentem, hogy ne, vagy gyengébben bántsák. 
Mert nekem minden haragom egynéhány szempillantásban és 
morgásban állott; igen hamar elmult, és sokszor inkább hara- 
gudtam azért, hogy megharagudtam volt, mintsem magáért a 
dologért, a haragnak okáért vagy materiájáért; vagy magamra 
haragudtam, hogy miért bolondultam volt úgy meg; ha pedig 
más haragított meg, kivált ha osztán megtapasztaltam a méltat- 
lanságot vagy hazugságot, bizony elvette jutalmát rendihez 
és a dologhoz proportionaliter akárki. Azért is énelőttem nem 
igen mertek alattomban vádaskodni egymásra, hanem ha 
ugyan méltó dologban vagy egymástól való kár vagy bosszu- 
tétel miatt való panaszban, mert azt meghallgattam és orvo- 
soltam. 


Látván azért én az hirtelen való indulatnak rajtam való 
uralkodását, és tudván Jak. 1:20, hogy az ember haragja az 
Isten igazságát nem cselekszi, mindenképen igyekeztem orvo- 
solni és ellene állani, mind Isten előtt való imádságom által, 
segídekkel s observatiókkal; Seneca de ira, és Plato, Cato és 
más stoicus philosophusok szép példáit gyakran forgattam és 
tanultam, embereimnek meghagytam, hogy dolgokat velem ne 
vitassák mód nélkül, egymásra ne vádoskodjanak, ne haragít- 
sanak, káraimat bizvást mondják meg ugyan de okosan, vagy 
feleségem, predikátor vagy olyan öreg szolgám által, a kire 
méltán ne haraghassam az megmondott kárért; ha ki látja 
maga ellen való megindulásomat, hallgasson vagy ugyan menjen 
el előlem, vonja el magát; ha elfut, elbúvik s úgy szegődik is 
vissza, nem bánom sőt magam akarom. Megmondottam az 
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inasimnak is, ha ki veszi eszében, hogy reá igen megindultam, 
pálczát nézek vagy keresek, menjen ki, szaladjon ki az ajtón. 
Illyés nevü szász jobbágy tiszttartómnak egyszer magam mon- 
dám sok morgásom után: Eredj ki Márton atyámfia, mert 
félek megverlek majd. Ő is megfogadá, kimene. Mikor vala- 
melyik házamhoz mentem, tiszttartóm előmben kijött, fel- 
tettem, hogy káraimról vagy semmit sem tudakozom, vagy 
akármi legyen is, meg nem indulok rajta, sokszor a pálczát 
szántszándékkal nem vittem ki kezemben a házból, hogy ne 
verekedhessem, noha én ördögadta s lelküvel nem szitkozódtam, 
talán életemben sem mondottam kétszer, teremtettét pedig 
soha egyszer sem, de a lélek-et és az Isten úgy segélj-t gyakran. 
Egyszer egy sustákot veték birságul magamra érette, meg is 
adám a koldusoknak, úgy tetszik el is szoktam vala róla; de 
osztán elhagyám, részszerint azért, hogy nem okádhatván ki 
a mérget a szitok által, rútabbul s tovább dúltam-fúltam, az 
emberrel is szitok nélkül rutabbul s keményebben bántam. 
Egyszer egy theologusnak és tudós professoroknak is proponál- 
tam; szegény Komáromi István nagy tudós theologus azt 
állitotta: Jobb hogy szitkozódás nélkül veressem az embert: 
de a többi ellenkezőt állitott. En ugyan mindkét felől azon 
megegyeztem, hogy jobb volna mind szitkozódás, verekedés 
nélkül, sőt az harag nélkül is ellenni; és olyan fogadásról 
gondolkoztam, hogy az harag ellen tegyek fogadást és birságot, 
mert hiszem ha harag nem leszen, szitok, verekedés sem leszen; 
de minthogy az haragnak szolgáivá tett minket mind az én s 
mind felebarátomnak büne, mely is a természetnek betegsége 
és a mi hatalmunkban nincsen: olyan teljesíthetetlen haszonta- 
lan fogadást nem tettem, hanem mind haragnak, verésnek, 
szitoknak a feljebb emlitett cautiókon kivül legjobb orvosságá- 
nak találtam az Istentől imádság által nyerendő penitencziát 
és az időnyerést: míg a megharagudt s kigyúlt szivnek lángját, 
kormát, hamvát a szájnak kéménye kiokádja, kihányja; még 
az házat is hamarébb kigyujtja a megfojtatott, mintsem a 
szabadon kiégő kémény; a kihányt emésztett sár nem árt 
ugy, mint a megrekedett; száz dörgésnél nehezebb egy menkő, 
ezernél is; szitok nélkül levő, halovány, hallgató, mosolygó 
haragu embertől Isten oltalmazzon minden keresztény fele- 
barátomat, engemet is, és az én gyermekem attól őrizkedjék 
leginkább; volt nekem affélékkel vitám. Nem tanitok én 
ugyan ezzel senkit is szitkozódni és esküdni; csak akarom a 
két elkerülhetetlen gonosz között a kissebbiket megmutatni. 
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Én pedig az én Istenem kegyelméből dicsekedem és adok 
hálát érette, hogy az én haragomnak soha rosz, veszedelmes 
munkái nem lettenek, az soha sokáig nem tartott senki ellen, 
megbékélhetetlen nem volt, gyülölség, irigység, conjuratio 
más veszedelmére, keresésére nem volt bosszuállásra akár 
micsoda nagy, közép és alsó rend aránt is. Magam dolgáért 
haragból, nem hogy idegen, nemes vagy szabad embert, de 
még csak jobbágyot is másnak meg nem verettem, az egy 
Érsek György, Bethlen Farkas jobbágyán kivül, nagy, engem 
becstelenítő morgásáért; azt is osztán, mikor meg sem gondolta 
volna, megajándékoztam s megköszönte. Magam jobbágyit is 
én mód nélkül nem verettem, kalafa, sok száz pálcza az én 
házamban igen ritkán hallatott, felette nagy és majd halálos 
vétkekért, igen sok és felette ritkán volt, ha huszonnégy lapá- 
tig, vagy száz pálczáig ment a büntetés. Egy András nevü 
kolcsárom tött a boromban, a legjovában ősz felé, szűk bor 
idején legalább 250 forint kárt, házas ember levén a k... ákkal 
itta meg, s osztán a jeges pincze büdös rothadt szalmás vizé- 
vel töltötte meg; minden emberek és maga itéleti szerint is 
halált érdemlett: két vagy három hólnapi rabság, három száz 
pálczával menekedett. Egy kis István nevü jobbágy tiszttartóm 
ölte meg gondviseletlensége, részegeskedése, paráználkodása 
miatt legalább 600 forint áru ménesemet, egyéb kárt is iszonyu 
sokat tett egynéhány száz forintig: egy pálczázás és egy 50 
forintos lóval fizetett. Ez kettőn kivül soha jobbágyból álló 
tiszttartómat sem verettem sem tömlöczöztettem, számadásban 
is nem vesztegettem, egy vagy kettő fizetett egyszer 100 forin- 
tért 50-t, azt is azután megbántam, hogy vissza nem adtam 
neki. Havasalföldiben a magam pásztorim adták, vesztegették 
el ezer forintig való ménes, juh és egyéb marhámat: a megitélt 
akasztófa egynéhány pálczává, szitkozódásommá vált csak. 
Nemesember tiszttartómat csak egyet, István deák nevüt 
fogattam meg Zabolán tett rettenetes sok kár és istentelen- 
ségeért, de ez másképen kedvem ellen menekedett meg, egyéb- 
aránt akasztófát érdemlett volna. Feltóti Mártonnak együgyü- 
sége és Fogarasban velem csak kevés ideig való szenvedéseért 
245 forintot, Boër Mihálynak, másként istentelen gonosz ember- 
nek 500 forintot, Tordai István deáknak, Istent s a gyermekit 
tekintvén, 500 forintot elengedtem. Mások is mennyi kárt tettek 
nekem, de kit elhallgattam, kit, csak tudta kérni, elengedtem, 
soha senkit jobbágygyá nem tettem; jobbágyom marháját, 
hanemha adósságért, erővel el nem vettem; ha megholt, 
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marhájával, pénzével sohasem osztoztam, soha senkit sokáig, 
csak két három holnapig sem tömlöczöztettem, az egy Udvar 
Gyurkán kivül, hogy senki kezes érette nem akart lenni, azt 
is esztendő mulva osztán hitin elbocsátottam. Nem hogy egyebet, 
de a kocsisomat, lovászomat, peczéremet, ha ok nélkül találtam 
bántani, megkövettem, s borral, pénzzel vele megbékélettem, 
egyszer egy kocsisomnak három forintot adtam, úgy noha 
sebet sem ejtettem volt rajta, úgy tetszik. Soha nemes ember, 
inasi renden feljülvaló szolgámat, a ki conventiós volt, sem nem 
verettem, sem nem tömlöczöztettem az én magam dolgomért, 
kettőt Isten ellen való rettenetes halálos vétkiért, egyik megholt 
oda haza, a másik talán él még, és köszönje életét annak, hogy 
csak egy bizonyság volt ellene. Magam sem vertem én a con- 
ventiós inasimon feljülvaló szolgát, tudtomra, soha kettőnél 
többet, el sem űztem esztendeje előtt egynél többet; úgy tudom, 
azt is, ha a büszkeség csak két vagy három óráig hagyta volna 
mulatozni, nem űztem volna el; hanem mást ugyan méltán, 
az én magam asztalomról egy 60 vagy 70 forintos zsacskó- 
pénznek majd szemlátomást való ellopásáért, kit is szántam, 
hogy jó jószágos gazdag nemes ember gyermeke volt, de nem 
mertem tovább tartani. Hogy pedig a nagy rendekről szóljak, 
én az engemet méltatlan nyomorgató üldöző Apaffi, Teleki, 
Bethlen Gergely és Székely László maradékin nem hogy bosszút 
üztem volna, inkább nagyjóakarójok voltam, mint ez ide 
alább világos leszen, akármit vádoltak legyen is engemet el- 
lenkezővel, mert az Isten tudja, hogy én ide hazugságot nem 
irok. 


Inclinatioim vagy hajlandóságaimról 


Noha Isten szavai: hogy az ember szive gondolatja vagy 
találmánya az ő gyermekségétől fogva gonosz, 1. Móz. 8 : 21., 
és hogy a testgyakorlás kevésre hasznos, 1. Tim. 4 : 8., és hogy 
valami e világban vagyon, testnek kivánsága, szemeknek 
bujasága és életnek kevélysége, 1. Ján. 2. 16., Salamon pedig 
egy summában mindenről azt mondja: hijábanvalóságoknak 
hijábavalósága, Préd. 1 : 2., még is az ilyetén éltek leirásához 
szükséges az ember természeti, hajlandósági, testi gyakorlási, 
mulatsági, diaetája és egyéb afféle dolgainak leirása is, mert 
a mint mondják: quod natura tullit, nemo negare potest; 
a magyarok is: idején meglátszik a melyik tejből turó leszen. 
Látjuk a viznek folyását, soha emberi erő vissza nem fordítja, 
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így a természeti hajlandóságot is; noha ugyan a nevelés, 
tanitás, oktatás és szoktatás sokat igazit rajta az elme iránt, 
és a testi nyavalyánk iránt a doktorok cúrája s kivált a 
diaeta: de egészen elfordítani egyedül csak a teremtő, minden- 
ható munkája. Szólok magamban először a testiekről, és azután 
úgy megyek a lelki- vagy elmebeliekre, így hozván azt maga 
a dolog és az emberi természet is rendszerint. 


Bölcső- és igen kícsinykori inclinatióimról nincs mit irnom, 
bolondság is volna. Hallottam az anyámtól, hogy rettenetes 
siró voltam, annyira hogy életemről is kételkedtek miatta, 
– hihető, has- vagy egyéb valami tagom fájdalmától lehetett, 
mert elmétől vagy szomorúságtól a mint olyan még ratio ususa 
nélkül való aetasban az nem származhatott. De akármitől volt, 
a bizonyos, hogy én midőn felnevekedtem, sem a has- vagy 
gyomorfájásra, sem másképen akármi, még nagy szomoruságért 
való sirásra is hajlandó nem voltam, sőt mikor ideje, helye, 
oka volt is, nehezen tudtam elkeseredni és sirni; mikor elkesered- 
tem is nagy nyomoruság és szomoruságimban, gyakrabban 
vagy torkommal nyeltem, vagy orromon fujtam ki, vagy mély 
keserves sohajtásokkal nyegtem el, a mely sirás és könyhullatás- 
uál sokkal nehezebb volt. Vagy néha elmorgottam, haragudtam, 
a mely vétkes dolog volt; sokszor bizony, talán pénzen is 
megvettem volna a sirást, mert az könnyebb lett volna, mint 
Psammeticus aegyptusi király felől irják, hogy ő maga mondotta. 


Nevetség, hijábanvalóság és a játékra mint akármely 
gyermek és ifju felettébb hajlandó, sőt vásott, és a játékban 
telhetetlen és fáradhatatlan volt az én gyermekségem és fel- 
serdült ifjuságom; de nem vesztegülő, mint a koczka, kártya, 
szák micsoda, hanem a testnek ingatagságával járó játékban 
gyönyörködtem, mint a lapta, forgattya, parittya, teke, kézzel 
való hajigálás, vitéz játék, versfutás, küzdés, ugrás, melyek 
miatt néha meg is vertek, nyillal való lövöldözés és madará- 
szás etc. Mikor osztán nagyobbat növén, lóra, puskára, kutyára 
kaptam, lövöldözés hosszu puskával, pistolylyal, nyargalódzás, 
futtatás, tőke, árok, üres hordó-ugratás, vadászat, fürjészés, 
magam kezeimmel való rákászás, halászás etc. voltak igen a 
mulatságim; mindazonáltal, mikor osztán nagyobbat nőttem 
tanulásnak jobb idejére, annál is inkább, mikor osztán a gyer- 
mekségből kikelvén, eszemnek, házasságomnak és emberségem- 
nek esztendejére jutottam, az én mulatságim nem mulattat- 
ták el énvelem a szükségesebb és hasznosabb dolgokat, mint 
a könyvek olvasása, házi gazdaságom, és közönséges tisztem 
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s hivatalomban való eljárást. Azért sok napokat, heteket 
kivánó, házamtól messze való és másokat terhelő vadászatokat 
sem magam, sem szolgáim által az erdélyi urak szokások sze- 
rint nem követtem, hanem csak magam jószágimban, vagy 
ahhoz közel, hogy szolgám, ebeim ételekkel ne terheltessék a 
szegénység; a mennyire eltávoztatható volt az olyan mások 
terhelése, az egy szénán, tüzön kivül, házasságom után nem 
sokat adott a más ember jobbágya az én vadászimnak; nem 
is adtam én el, tudtomra, soha rókabőrt, mint sokan, hanem 
vettem inkább. Alkalmas puskás voltam ifjantan is, minthogy 
abban az időben a srét és puska igen ritka volt Erdélyben, 
mind egyes golyobissal lövöldöztünk; majd harmincznégy 
vagy még több esztendős koromban kezdettem srétes puskával 
állani az erdőben, és egy stucz vagy tersenyi puskám is volt 
mellette gyakrabban, nem is igen hibáztam 60 esztendős koro- 
mig, noha csak kárról lövöldöztem. 


Az épitésre nagy hajlandóságom, melyet öregbített az, hogy 
az architecturát mind civilist mind militarist tanultam volt 
az akademiákban; és hogy a sok szép házakat láttam a keresz- 
tény országokban, és hogy nekem, mint nagyobb fiúnak minde- 
nütt a puszták jutottak, és így ha nem gyönyörködtem volna 
is benne, és semmi architecturában nem kaptam volna is, 
kénytelen lettem volna az épitéssel; de az énnekem káros volt. 
Sokképen bujálkodtam benne, kevélykedtem vele, erőm felett 
igyekeztem s megszégyenitettem magamat vele; nagy bajom, 
sok gond és bosszuságom volt, jó ahhoz tudó mesterembereket 
nem kaphattam Erdélyben, mert az igen igen szűk volt; ma- 
gam sem tudtam épen úgy hozzá, a mint kellett volna, kivált 
in praxi; ha mit magam tudtam volna is, nem volt kivel vég- 
ben vitetnem, kivált elein más országból mesterembert hozatni 
atyám nem akart, pedig közköltséggel tartoztak volna a szent- 
miklósi házat megcsináltatni, de erdélyi módra mindent csak 
jobbágy, tudatlan parasztemberrel, pénz nélkül akart szegény 
végbenvitetni, és úgy estek nagy hibák a szentmiklósi házban, 
kiváltképen hogy a fundamentom felvetésében ott nem lehet- 
tem, hanem csak az elsőt tétettem be s el kellett mennem a 
feleségem hozására, és másképen jó serény praefectusa, de 
abban tudatlan ember teljességgel, olyan emberekkel is rakatta, 
a kiknek soha addig csákány s kalán sem volt a kezekben, 
melyen csak elijedék, mikor a menyecskével haza érkeztem 
három hét mulva. El nem hányathattam, mert a viz felől való 
két bástya, és a dél és napnyugot felől való közfalak, s még a 
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napkelet felől valónak is egy része ki volt rakva a földből, s 
úgy kellett hagynom; de csak jó mesterember legyen, könnyü 
megorvosolni, mert az csak attól esett, hogy ott sok buzaverem 
volt, és a kőnek, mésznek kíníllésiért a praefectus a funda- 
mentumot nem engedte aláásni, hanem azokat a buzavermeket 
pogonok alá vétette (Erdbogennek hivják németül), egy jámbor 
jó vén német Tobiás nevü kőmives tanácsából, a ki még Bethlen 
Gábor idejében jött volt el fogott muskatélyos számban, Erdély- 
ben, és már meggyesi civis, jó magabiró ember volt, erre biz- 
tam volt az igazgatást, az jó tanácsot adott volt, de a pogonhoz 
téglájok nem volt, hanem lapos, igen jó erős kövekkel pogonoz- 
ták, melyet még jó derék kőmives is igen nehezen siférészhet 
úgy ki, a mint kellene, azok pedig semmirekellők voltak. Már 
azok a pogonok fogtak megpatanni vagy sülyedni, csak azok 
alá kell erős jó lábakat lopni egymás után, de nemcsak afféle 
külső támasztó forma kőlábat, mert az haszontalan dolog, 
olyat csináltattam én az ebédlő házamnak a folyosóra nyiló 
ablakánál, de látom kevés haszna, – hanem mind a pinczéből, 
mivel a gabonás házból alája kell ásni egy jó tágas lyukat igen 
jó mélyen, és ugy kell a lábakat egyenesen a pogonok alá csi- 
nálni, minél erősebben lehet, úgy hogy az olyan lábnak az alja 
még szélesebb legyen a kőfalnál, és mindkét felől ugyan scár- 
pázódjék alája annyira, mint a mostani kőfal vastagsága oda 
bé a földben, hogy a láb teteje a fal két külső szinével szint 
tartson; jó erős kő, és jó erős megégett tégla, és jó kőmives 
kell hozzá, azt a dolog is megtanitja, mihelyt egy lyukat meg- 
ásnak és megcsinálnak: mert egyszersmind sok lyukat ásni 
nem jó, ugy vitettem én uj lábakat és kőfalt a folyosó külső 
fala alá, még sem lett a boltozásának hibája. Ha ez az háboru- 
ság ne legyen Molnár Istvánnal, én azt megcsinálom vala jól. 
Ezt tanuságért megirni szükségesnek itéltem a maradékimnak, 
és adom tanácsul: ha mire csakugyan nagy szükségek nem 
leszen, csak mulatságért, kevélységből ne épitsenek; mert noha 
én az én épitésimet úgy igazgattam, hogy a jószágom el ne 
romoljék, de mégis majorkodásomnak és erszényemnek nagy 
kárával volt. Ugy látom, nem is Erdélybe való a szép épület: 
vagy kárba megyen szeme láttára az embernek, vagy veszeke- 
dés a gyermekeinknek, vagy mind a kettő, vanitas vanitatum. 


Hajlandó voltam a tisztességes kereskedésre, bort őszszel 
mindenkor sokat igyekeztem szerzeni, ha láttam, hogy a magam 
majorság- és dézma-, egy szóval, hogy a jövedelemborom nem 
elégséges minden szükségre és korcsomára, ebben soha nem is 
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vesztettem; buzát is sokszor, mikor olcsó volt, sokat beszedtem, 
egyszernél többször ebben sem vesztettem, sőt ez háromból 
nyertem majd minden értékemet, mert csak a jószágom jöve- 
delme soha azt a sok költséget végbe nem vitte volna, a melyet 
énnekem kellett tenne m; ökörrel, berbécscsel is néha, de ebben 
néha szerencsétlen voltam. A feleségim méz-, méhserviaszszal 
próbálták, mint hogy azon kivül is az én méhem, égett bor, 
és a juhok, tehenek jövedelme az ő zsebben való pénzek lett 
volna, de nem nyertek a gond és reménység szerint. Gonosz- 
akaróim azzal is mocskoltak, hogy kiforr a kalmárvér belőlem, 
hogy az anyám annak az leánya volt; kiknek azt feleltem: 
inkább akarok kereskedni, mintsem húzni-vonni, ajándékot 
venni, mint ők, – a mint hogy nem is vettem – harminczado- 
kat, arany-, kénesső- és egyéb affélét arendálni, publicanus 
lenni, uramot, hazámat akképen megcsalni; noha kezemen volt 
volna talám nekem is a kolcs sokszor. Tiltom is a gyermekeim- 
től, soha publicán, soha számadó szolga ne legyen a mennyire 
lehet; ne igyekezzék kereskedni, derekasan ne is űzze, kivévén 
a bort és buzát az időhöz képest, kivált ha látja azt, hogy az 
egér a mezőn szaporodni kezd, hirtelen s rendkivül, bizvást 
gyüjtsön jövendőre mindenféle gabonát: nem veszt benne. 


A virtusok között legnagyobb inclinátióm volt az én nem- 
zetségem, hazám, vallásom közönséges javainak rendem, hiva- 
talom, sphaerám felett való munkálódása, mely volt bányája 
az én projectumimnak, és noha ennek a gyökere jó Istenem- 
hez, hazámhoz való szeretet és zelus, de tanuljon az én gyerme- 
kem, minden jámbor, énrajtam, s gyakran eszébe jusson Préd. 
7 : 16. Amos 5 : 13. Vitézi, hadi állapotra is vágyódtam ifjan- 
tan, mint ide alább meglátszik jobban; a tudományok dolgá- 
ban kivált a theologicum, mathesis és historicum studiumra, 
és az olvasásra nagy inclinatióm volt; az egész bibliát ifjantan 
minden esztendőben egyszer átolvastam ab anno 1661 usque 
ad annum 1684, azaz: huszanháromszor rendesen, kezdetitől 
fogva végig, és azt mindenkor születésem napján 1-a septembris 
kezdettem, akkorra el is végeztem hiba nélkül, sem ut, sem 
vadászat, sem tábor azt el nem bontotta, hanem osztán a német 
időbeli sok deputatio, commissariusság, tanács és egyéb szörnyű 
gond és elvonattatások; de azután is együtt másutt való 
forgatása és olvasása felette kedves volt, rabságomban pedig 
egyetlen egy kenyere volt a lelkemnek, azzal élek maig; azt 
is adom tanuságul a gyermekemnek, hogy minden könyvek 
felett olvassa, szeresse a bibliát, szintén ugy mint én. És azt 
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tanulja meg mind ő s mind más akárki: hogy a szent irás 
nem olyan mint más könyvek, melyet ha mikor az ember 
elolvas először, mint ujság kedves, mulatságos, de azután minél 
többször az ember elolvassa őket, annálinkább megúnja. Ellen- 
kezőképen vagyon a biblia. Első olvasás, bizony úgy tetszik, 
sovány; de minél többször olvasod, annál izesebb; csak hogy 
olvasd imádsággal, a hol nem érted, magyaráztasd meg tudós 
emberrel, és a paralellus locusokat keresd rá; megládd, bizony 
igaz, Zsolt. 19 : 8. 11. 


Diaetám, egészségem, betegségem és az ahhoz tartozókról 


Minekelőtte ehhez fognék, vagy két szóval hadd szóljak 
az embereknek eziránt való nagy tévelygésekről, bolondságok- 
ról, minél rövidebben lehet. Az igazság-szájó Krisztus urunk 
azt mondja Luk. 12 : 15. : Senkinek sem áll abban az élete, a 
mivel bővelkedik, vagy a mi felette való. Egy lilium köntösit 
feljebb becsüli Salamon királynak minden pompájánál, noha 
ahhoz hasonló e világon nem volt, nem is leszen, Matt. 6 : 29. 
1. Kir. 4. és 10. Sz. Pál irja Timotheusnak, 1. Tim. 6 : 8., hogy 
neki csak étel, ital, ruházat kell, s az elég. Amaz pogány nagy 
stoicus philosopho-theologus Seneca azt irja: si ad naturam 
vixeris, nunquam pauper, si ad opinionem, nunquam eris dives. 
Az ember testi élete az oktalan állatéval mindegy; mert én nem 
szólok most itt azokról, a melyeket a testi életnek hogy már 
boldogitására, de bizony, ha jól megnézzük, inkább boldogtala- 
nitására, a világban behozott büntül megbolondult lélek követ, 
melyet le is ír szent János, 1. Ján. 2. Azokat én most félre- 
teszem, szólok csak a testi életről. Ez az ember és minden okta- 
lan állatokban nem egyéb, hanem étel, ital, szállás, lakóhely, 
köntös, álom, és fajzás, Venus, és ezeknek minél könnyebben 
s bővebben való megszerzésére, és azokkal minél nyugodalmasabb 
és alkalmatosabban való élésre való vágyódás, és ha kaphatja, 
avval való szükséges és gyönyörüséges élés, az Istentől neki 
adatott czéljáig vagy haláláig. Ez a tisztelete; csak a mi a 
sas, ráró, sólyom fészke a kősziklában s nagy fákon, az a czinege 
vagy ökörszem fészke a mustár vagy egyéb kórón, csak fészek 
mindenik, csak lakik s tojik benne. Az oroszlyán barlangja s 
az egér lyuka mindegy, lakik, nyugszik, fajzik benne mindenik, 
kiki a magájéban; a király palotája, aranyos ágya csak annyi, 
mint a disznó-pásztor hurubája, szalmaágya; nem nyugszik, 
nem fázik feleségével és gyermekivel amaz jobban oda fel, 
mint ez itt alatt, sőt sokszor még rosszabból; nem esik a király- 
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nek jobbizün a zsemlye, tokaji bor, tengerekből és egyéb hegyek, 
erdők, levegőégből százok, vagy ezer embereknek munkájával 
szerzett hal, vadmadár, hizlalt marhákból nagy mesterséggel, 
talám százféle csemegéből öszvecsinált pastétom vagy ala- 
putréta, mint emennek a málé s a szilva vagy kökény czibre 
s a forrásvíz; sőt ennek erős egészségesen megfejéredik a szakála, 
amaz a nagy konyha s patika mellett idő előtt elhervad, elfonyad, 
élve hal. A napfény úgy világol a pokulárnak [pásztornak] mint a 
királynak; a setétben mindenik egyaránt vak. A száz ezerből 
álló virágos kert nem szebb, sem szagosabb a király szemének, 
orrának, mint a mező a kaszásnak. A fülemile nem mond szebb 
nótát a királynak mint a pásztornak; egy pokulár-furulya, 
mellette egy szép leány dúdoló énekét nem haladja meg a ki- 
rály kápolnájának s minden kótás muzsikásinak chorusa. 
Hideg, meleg, hó, eső, széltől, egy rosz szunyogtól, balhától 
nem szenved-e mindenik? A királyi kisasszony orrán, száján 
s egyebütt való emésztése nem pézsmásabb a czigány leányénál. 
A király a selyembogár ganéjával, tengeri csiga vérével, nuszt 
szőrivel, juh gyapjával kevélykedik: mit gondolsz, ha azok- 
nak esze volna, mit mondanának hozzá? egy madár, egy róka, 
egy egér köntöse szebb, jobb annál, csak vizsgáld meg jól. 
A királyi menyasszonynak minden ficzemája egy páva farkának, 
nyakának, bokrétájának árnyéka sem lehet.... Végezetre a 
halál egyarányu s egymástól meg nem különböztethető port 
csinál minden testből; ha soha egyébkor nem is, de bizony a 
halál és születésben a király és koldus fia egy testvérek s azon- 
egy titulussal élnek. 


Az elmém igen elragadta a pennámat, de nem egészen 
haszontalanúl, a mint majd meg fog látszani; mert ez testi 
élet, egészség, betegség, jó vagy rossz kedv, nyugodalom, 
nyughatatlanság s több aféle nagyobb részint a diaetától szárma- 
zik, néha a bün annak gyükere. És mivelhogy a legrendesebb 
diaeta mellett is ugyancsak meg kell halni mindennek, sőt néha 
mértékletlen emberek sokat, és a mértékletesek keveset szoktak 
élni, azért az emberek a diaetával vagy semmit sem gondolnak, 
vagy az ellen in excessu et defectu vétkeznek; mely is nem 
csuda, és embernek oly szoros diaetát praescribálni is és azt 
követni igyekezni is bolondság, mint ember erején s dispositióján 
kivül való és lehetetlen dolgot. Mert a diaetának nagy, sőt 
mondani, semmi része sincs az ember hatalmában, és a világ 
mint mindenben, úgy ebben is csak csalni és csalatni szeret. 
Mert dato, a medicina olyan infallibis ars volna mint a mathe- 
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matica, melytül olyan messze vagyon mint az ég a földtől; 
és dato, olyan perfectus medicus volna valaki, az mely perfectus 
mathematicusnak irják Archimedest, a ki azt mondotta: 
da locum extra terram, ubi figam pedem: movebo terram; 
noha ez is avval a mondással játszott, mint lehetetlen dologgal, 
conditióval; de posita et artis et artificis perfectione, azt mind 
haszontalanná tenné ez a kettő: 1) Az emberek között, talám 
az egész világot felmustrálnád is, nem találnál kettőt egyábráza- 
tut egészen; de ámbár az történt legyen is, mint irják, hogy 
volt egy pár inasa Antonius triumvirnek, egyezett-e egészen 
termetek, minden külső belső részek, tagok, szólások, hallás, 
izlés és egyéb érzékenységek, testi temperamentumok, indulat- 
jok, természetek? nem szolván semmit azokról, a melyek az 
elme vagy lélektől származni szoktanak. Már ebben a kimond- 
hatatlan különbségében a subjectumoknak, hogyhogy tudná a 
medicus a praescriptiót kihez-kihez jól alkalmaztatni, még ha 
tudná is a subjectumnak minden in hoc casu tudásra szükséges 
qualitásit? A mi pedig mindezeket meghaladja, ez, hogy nem 
tudja; mert ki ismer s tud engemet az én testemben, úgy a 
mint vagyok, hanem ha post longam experientiam, azaz: 
sok temetés, sok nyegés után. 2) Miből áll a diaeta? Abból a 
mivel élünk, ugymint: aër, étel, ital, nyugvás, mozgás, emész- 
tés etc. Ez egyik sincsen még a királyok hatalmában is, hogy 
mindenkor olyan aërt szíjjon, a mineműt akar vagy praescribál- 
tak, hiszen az aër örökké foly egy helyből, egy testből a más- 
ban; hogy mindenkor olyant, annyit, akkor és olyan jól egyék, 
igyék, nyugodjék, testét ingassa, emészszen (mely alatt érte- 
tik a Venus is) a micsodás, a mennyi, mikor és a mint kivántat- 
nék, Salamon, a ki mindent elpróbált, sem vitte volna végbe; 
félre tévén azért az ens rationis tárházában ezen diaetát, a mi 
lehető, és az életnek ha nem nyujtására, mert az Isten annak 
határt vetett, melyet soha senki sem meg nem előz, sem által 
nem hág soha is, de bizony egészségesebben való folytatására 
szükséges és hasznos; szoljunk azokról. Magok az orvos dokto- 
rok szép compendiumban vették azt. Ab adjuvantibus et 
nocentibus sunt indicationes petendae. Mi használ, mi árt 
néked, te tudod, nem a doktor. Jelesül járt volt egy romai ur 
Tiberius császárral. Mikor ebédre marasztá a császár, emez 
azzal menti magát, hogy neki elébb a doktorhoz kell menni 
tudakozni, hogy mit egyék, mit igyék. A császár kérdi: hány 
esztendős? imez felel, hogy ötven; mond a császár: be bolond 
ember vagy, ha ötven esztendeig mind ettél ittál, még sem tudod 
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megtanulni, mit egyél mit igyál, légy medicus magad magad- 
nak, ha eszed vagyon, az lehetsz. Legyenek doktorid az oktalan 
állatok; azon kivül is azt mondják, hogy a kristélyt a gólyától, 
az érvágást a lovaktól tanulták az emberek; kérdezd meg hát 
az oktalan állatokat, hogy mért ők olyan egészségesek, noha 
halandók, és az embernél majd mind rövidebb életüek, ki- 
vévén a hollót, sast, varjat, és a szarvast s az elefántot, ha igaz 
a mit felőlök irnak; nézzük el kivált azokat az állatokat, a 
melyek szabadságban élnek, az ember igáját, praebendáját sem 
tudják, vagy soha vagy igen ritkán betegek, egészségesen élik 
a mit élnek, ha betegszik, maga tudja orvosságát; a kutyát 
ki tanitotta a perjefűre? az Isten a természet által. Azt hiszed-e, 
vélem egyarányu bünös, bolond, boldogtalan ember, hogy az 
Isten a te egészségedre, életedre szintén ugy és még ezerszerte 
inkább gondot nem viselt volna? és orvosságot is nem rendelt 
volna? a természet doktora, mint oktalan állatokra, egy ve- 
rébre? a mint azt maga mondja Matt. 10 : 29. 30. De te nem 
akarsz véle élni; oh ha ugy praktizálnád, a mely könnyen, 
poronyán mondod: natura paucis contenta. Azt mondják a 
francziák: ha a férfiak többet nem innának és az asszonyok 
többet nem ennének soha kelletinél, a doktorok, patikáriusok 
sokszor ennének innának kevesebbet a kelletinél; azért egész 
patika, diaeta, doktor, borbély, patikarius Isten után egyedül 
a mértékletes természet szerint való élet. Optima diaeta: 
semper cum famis reliquiis abire a mensa. Ezeket én nem azért 
irom, mintha én azokat egészen elkövethető dolognak tarta- 
nám; annál is inkább, mintha én azt olyan jól követtem volna, 
mert attól én felette igen messze vagyok a magyar példabeszéd 
szerint, mint Makó Jerusálemtől, hanem hogy megtudja az 
én gyermekem és akárki ezt olvassa, hogy én az én Istenemnek 
testi ajándéki között felette nagynak tartom a mértékletes 
életet, és az által mai napig tartó jó egészséget és nyers vénsé- 
get, kiváltképen ebben a tobzódó nemzetben és legközelebb 
ebben az életet borral megröviditő Bethlen familiában, kiben 
régen meddig éltek, nem tudom, de másfél száz esztendők alatt 
ezt az időt, 67 esztendőt, kivált oly erő, és egészséggel nem érte 
mint én, egy is. Emlékezet és, ha használna, tanuság okáért 
leirom. Az én atyám a 64. esztendőt ugyan egynéhány holnap- 
pal meghaladta, de a 60. esztendőn felül való élete bizony egy 
hosszú halál volt, irtóztató hosszú vizkorság, süly, lábainak 
éktelen dagadása, sebessége, fulladás, csuklás: negyedfél esz- 
tendeig nem járhatott, le sem fekhetett, csak ülve kellett alunni, 
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kinlódni. A nagyatyám 58 esztendős korában halt meg, és talán 
többet is élt volna, de az anyámtól hallottam, megétették volt. 
A szüleatyám Bethlen János örökké ivott (ugy hallottam), 
emberkorban holt meg. Az öcsém Bethlen Pál 40, Sámuel öcsém 
44, a fiam Mihály 30. esztendőben hala meg. Bethlen Mihály 
38, annak atyja György, ki egy veder bort sokszor ivott meg 
egy ebéden, 43, annak atyja, ugyan György, 47, Bethlen Ferencz 
38, annak atyja Gergely 56, annak atyja Ferencz 52, Bethlen 
Farkas a László atyja 40, Bethlen Elek 53 esztendős korukban 
haltak meg. A kik énértemre halának meg, én mind intettem a 
mértékletlenségről, de nem fogadták, pedig hiszem az Isten a 
magok rettenetes véres természetjek és tüzes betegségek által 
is eléggé intette volna, ha fogadták volna. Bár csak ti, ha kik 
még éltek, tanulnátok ezeken és én rajtam, kiváltképen te, 
édes fiam József. 


Gyermekségembeli diaetámról irni haszontalanság, emlí- 
tem csak, hogy igen kicsiny koromban két czáponu kis szekeren 
vittek volt Felső-Bunra szegény idvezült Bethlen Ferencz 
gyermekeihez, és ott engem megrészegitettek, melyet nehezen 
szenvedtem, sirtam fejem fájdalma miatt, mind azt mondván, 
hogy a jár a fejembe. Mint akármely gyermek, a gyümölcsöt 
salátát, retket, káposztát és akármi füből, gyümölcsből álló 
ételt igen szerettem, mely ez mai napig is, csak hogy okos 
mérsékletességgel meg van bennem; nem is tapasztaltam soha 
ártalmát semmi gyümölcsnek egyébnek, hanem a dinyének, 
kivált a görögnek, ha sokat ettem benne, és a nyári körtvélynek, 
baraczknak: vérhast inditott bennem, de a kevés abból sem 
ártott semmit is, sőt ez a gyümölcs és füvekkel való éles énné- 
kem felette hasznos volt. Én nem panaszolkodtam volna mind- 
azáltal, ugy, hogy lett volna egy kis pecsenye is mellette, mint 
a Romában tartott tatár, mikor a török követ kérdette, hogy 
mint vagyon s felelte emez: mint a bárány, mert ő csak füvet 
eszik; kiváltképen nékem a káposzta nemcsak étel, hanem 
orvosság is volt; én a nyers káposztát, salátát ettem, de ellen- 
ben a nyers ugorkasalátát nem szerettem, a sós káposztás hus 
maig is minden csemege-specialénál kedvesebb étel előttem. 
Istennek hála, a gyomrom is jól emészti, majd minden beteg- 
ségemben a hajdukáposztán kaptam ételre, nagy nátha – hurut- 
ban erős hagymást, forró hidegben, orbánczban próbáltam a 
sós nyerskáposztát pecz-olajjal de eczet nélkül, jól megettem; 
savanyu vizet vagy csak tiszta forrásvizet, néha megnádmézelve, 
gyakrabban a nélkül, néha kávét, de bort soha sem jó bőven 
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ittam reá kivált este; betakarództam, aluttam s meggyógyul- 
tam utána, melyen a doktorok először csudálkoztanak, de azután 
magok is az én meleg majom, s hév természetemhez képest 
igen jónak találták; meg doktor Kölöséri Sámuel nádmézzel 
javallotta a nyers sós káposztát, de én ritkán próbáltam, ugy 
csak rendszerint praktikáltam, parasztosan követtem mai na- 
pig is. Az édes ételt is szerettem ugyan, de a savanyun, eczete- 
sen mindinkább kaptam. Lépesmézet minden akadály nélkül 
igen sokat ehettem. A kövér, akármiben kedves volt előttem, 
a husnak az ösztövérét sokszor elutáltam, nem ment le a torko- 
mon a csömör miatt, de a kövére jól lement. A csömör dolgá- 
ban nagy Isten áldása volt rajtam: még a számban volt a 
falat, és ha csömörös volt, azon szempillantásban a vakszemem 
bal felől megnyilallott és fájni kezdett, arról csalhatatlanul 
megismertem mindjárt a csömört, és azt a falatot kipöktem 
s mindjárt bort kértem sietve reá, s ha hamar ugy ihattam reá, 
a csömör és vakszemem fájása elmult egyszersmind mindjárást; 
ha pedig ugyancsak megtaláltam csömörleni, az a bal vakszemem 
fájása nagy vagy kicsiny volt a csömörhöz képest, a soha meg 
nem csalt, melyet is én haszontalan dörgöléssel, mivel, nem 
orvosoltam, hanem csak koplalással, álommal; ha ebéden 
csömörlöttem, vacsorát nem ettem, ha vacsorán, más nap 
ebédet mindaddig, valamig vakszemem fájása el nem mult, 
nem ettem, tudom néha másfél nap is, nem is kivánta oly- 
kor a gyomrom is, az appetitus együtt járt azzal a fájdalom- 
múlással, olyankor osztán ha kaphattam csukát, semling apró 
halat, csikot, vagy ha hal nem volt, tyúkfiat főzettem káposzta 
levében tormával; egész patika csak az volt, igen jól voltam 
utána, a levét kiváltképen kalánnal jó bőven hörpöltem; de 
soha jobb vakszemem külön, vagy mind a kettő az olyan csö- 
mörben nem fájt, hanem mindenkor csak a bal egyedül, a sem 
igen nagy helyett, hanem mint egy susták, fél vagy egész tallér 
a csömörhöz képest, a fejem egyebütt nem; ha pedig mikor 
a más vakszemem is, vagy fejem egészen fájt, tudtam azt bizo- 
nyosan, hogy nem csömör, hanem egyéb nyavalya, mint a 
részegség is, melyet is mint nagy csömört, azon megirt módon 
orvosoltam, de az igen ritkán esett. Gyermekségből kikelvén, 
ebéd s vacsorát ettem csak, azt jól s mohón, de nem sokat, 
mert megéheztem ugyan igen, ebédre kivált, s nehezen vártam, 
néha szitkozódtam is, hogy az étket hamar el nem hozták, 
minthogy ezen hamarább összevesztem volna én az emberrel, 
mint sem részegen, de hamar megelégedtem; sokszor az első 
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fogásbeli vastag étkekkel ugy laktam, hogy osztán akár mi szép 
étket, csemegét csak néztem, vagy erővel ettem bennek, néha 
feleségim kedvekért is, a kik affélével kedveskedtek; meg is 
hagytam aztán, hogy az afféléket mondják meg, hogy a káposzta 
vagy tehénhús ne foglalja el helyeket, az egész kvártélyt előttök; 
néha fél óráig is az asztalra könyökölve csak néztem, kináltam, 
szóval tartottam a több evőket; sokszor meg is úntam, 
de asztalt nem bontottam, sem az étket el nem szedet- 
tem előlök. Mikor pedig osztán a gyümölcsöt elhozták, azon 
én is mások unalmáig is eltöltöttem az időt, mikor feleségim, 
gyermekeimmel vagy vendégekkel ettem, néha két órát is 
eltöltöttem asztalomnál, vagy ha ittak, többet is, de rendesen 
másfél órát sem vagy kevesebbet az időhöz s alkalmatossághoz 
képest; vacsorán kevesebbet ettem. Ebédidő tizenegy, vacsora 
hét óra volt rendszerint; az igen sós vagy sótalan, és az igen 
füszerszámos étket nem szerettem, csak mennyire megveszett 
húst és avas szalonnát, olajt és felette vajast nem ehettem; 
a sajtot, túrót sem mesterség, sem erővel, noha szüléim is próbál- 
ták, én magam is Hollandiában, el nem nyelhettem semmi- 
képen; a túrós étket, ordás, tejfeles lével, domikát szintén 
úgy, hanem bálmost, botsajtot, jungátát, édes tejet igen szeret- 
tem, és mintegy husz esztendőtől fogva a turós bélest is meg- 
ehettem. Készebb voltam jól megsült fekete kenyeret, mint- 
sem roszúl sült és sótalan zsemlyét enni; a mivel magyar élni 
szokott mind megettem, és noha erős ízlésem volt, de kényes 
nem voltam, ím ezeket oda fel kivévén. – Idegen nemzetek 
étkéhez is mindjárt hozzá szoktam, a békákon kivül. Egyszer 
hirem nélkül Bécsben a velenczei követ asztalánál kecske- 
békát is sokat ettem, apró hal képében, és noha ugyan asztal- 
nál a követ őmaga megmondá, gazdálkodtam többel is, mert, 
martiusban ujság volt; nekem semmi változást nem csinált, 
mindazáltal a megmondás után többet benne nem ettem 
azt pedig más szép halakkal, főborokkal, rozsólissal megnyom- 
tattam s jól megemésztettem; és úgy is tetszik, ha akartam 
volna, megehettem volna azután is, de nem ettem. Osztrigát 
is ettem keveset és egyébféle tengeri s földi csigákat, vidrát, 
halhódat is Bolyóban uraknál. Eddig az ételbeli rendtartásom. 


Italbéliről 


Minthogy Isten énnékem gyermekségemtől fogva jó bort, 
szőlőket Erdély földihez képest hireseket is adott volt, én leg- 
jobb italnak a bort találtam, Dávid és szent Pál értelmek sze- 
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rint. Igy szólok erről ab anno 1660. novembertől fogva, mert 
addig magyarmódra ittam én is a bort, látván mástól s magától 
az atyámtól, praeceptor, paptól, és azok között, az én merő 
félapostolnak tartatott mesteremtől, Keresztúri Páltól, a ki része- 
ges ember ugyan nem volt, de a jó bort minden ebéden pes- 
dülésig innya igen szerette, mástól is emberséges embertől nem 
kimélette, főborokkal is élt mindenkor. A fejedelem, ki régen- 
ten tanitványa volt, urak, főemberek is főhordó-borokkal 
kedveskedtek néki; minthogy nékem egynéhány esztendeig 
asztalt is tartott, sokszor csak akkor vettem én, mint gyermek, 
eszemben magamat, hogy részeg vagyok, hogy a kristály feneke, 
a mint ittam, kettősnek látszik; osztán ficzkókoromban, az 
atyám szolgái, éjtszaka is el vittek innya, hogy ők jobban ihassa- 
nak és bort csalhassanak; engedtem. Bizony egy rosz részeges 
ember lészen vala belőlem, ha gyermekségemben, az anyám 
bornemisza, és részeg embert utáló lévén, nem zabolázott 
volna, és ha Isten in anno 1660 nagy halálos betegség, Várad 
akkori elveszése, és néhai praeceptorom, Isacus Basirius theolo- 
giae doctor, kiről másutt is lészen szó, tanácsa által, a józan 
életre ne térítsen; akkor fogadám fel, hogy a részegséget és 
a paráznaságot teljes tehetséggel igyekezem kerülni s távoz- 
tatni, és hogy az hajamot el nem vágattatom, valamíg Isten 
Váradot Erdélynek vissza nem adja. Az említett Basirius még 
azt a tanácsot adá, hogy mivel már régen ismér, és ő medicus 
is, tudja bizonyosan, hogy minden nyavalyám a calida intemperie 
hepatis et frigiditate capitis vagyon, azért éljek józan, mértékle- 
tes életet, és minden ebéd, vacsora után igyam egy kis pohár 
vizet, és egészséges leszek; harminczöt esztendeje azt követi, 
s nem volt talám kétszernél többször beteg, akkor sem esett 
csak harmadnapig is ágyba. Én azt megfogadtam, és azóltá- 
tól fogva követtem mai napig, ha mikor jó bort ittam; ha 
mikor (de az ugyan ritkán esett) vagy bort nem, vagy igen 
erőtlent ittam, úgy nem kellett a vizi hivesités. Tiszta víz helyett 
kávét s herbathét ittam csak azért, hogy az is víz és hivesít; 
sokszor bizony kelletlen, emberek csudájára is csak ittam, és 
avval azt nyertem, hogy időközben és éjjel soha sem ittam 
akármely melegben, ha lovaglottam is; kit nevettem, kit 
feddettem az időközben való ivásért, oda nem értvén a pásztori 
munkásembert; ha mások erős kinálására csak egy kis üveg- 
pohárka bort kóstoltam is időközben, de mindjárt a hideg kez- 
dett borzogatni. Nékem azólta ebéd vagy vacsorai rendes 
praebendám a borból volt fél ejtel, vagy három meszely, leg- 
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feljebb, mikor barátimmal vigasságra akartam is innya, egy 
ejtel bor. Soha azután a fogadásom után, jó akaratomból annál 
többet nem ittam, kételenség egy vagy más tekintetekből ittam 
néha azután is sokat, három, négy s több ejtelt is, és gyakrab- 
ban húzonost egy meszely sőt fél ejtelig is, de ezeribe egyszer, 
nagy ok és kételenségből. Adok Istennek hálát, az eltölt negyven- 
nyolcz esztendők alatt nem hiszem eszemet elvesztő részeg- 
ségem lett volna huszonöt. – Pesdülésemről nem szólok, az meg- 
lehetett, volt is, de mindenkor nyavalyámra, s kedvem ellen 
volt, ha az én mértékemet meghaladta; azért is mikor már, 
hogy már uri névre kaptam, ab anno 1688-tól fogva, hogy a 
tanácsi rendben mentem, annálinkább azután nagyobb álla- 
potomban, az én rendtartásom asztalomnál ez volt: Minthogy 
jó boraim termettek, és mind én, mind a feleségem igen a bor- 
nak jovához szoktunk, vendégeimnek mindenkor jó bort s 
bőven adtam, melynek gonosz-akaróim előtt is hire, s irigységem 
volt; osztán megmondottam: édes uraim, kegyelmetek tudja, 
hogy én nem iszom, mást sem erőltetek, hanem jó szívvel 
adom a micsodás; ha tetszik, kegyelmetek maga légyen gazda 
magának, ki mint akarja, igyék. Igy a sellegből ürmös vagy 
más jó borból izibe megitták, mert az szakadatlan járt a hosszú 
asztalnál két felől, azonban én kis kristálypohárt elköszöntem 
rendre a vendégimre, az elsőn kezdvén, alább-alább rendre 
a vendégim egészségeért, rendek és nevek szerint, a melyet, 
kivévén azt, akiért volt, mind megitták, és igy igen jól laktak. 
Sokszor osztán megmondottam: Édes uraim, én a kegyelmetek 
egészségeért köszöntem; én tovább a természetem szerint 
nem mehetek, kegyelmetek a gazdák. Ha fel akartak kelni, 
szabadság volt, de gyakrabban is inkább a nagy rendek néki 
riogatták egymást. Im hol az úr (úgy tetszett szólaniok), köszönt 
mi érettünk, hát mi ne köszönjünk a gazda, gazdaasszonyért? 
hozcza bort, annyi pohárt köszöntek egymásra, s ugy eltar- 
tották egymást s magokat, hogy merő mulatság volt; én 
józanon ott ültem, melyet is vétkül nékem senki sem vetett, 
mert én kicsiny fenékre töltött borral, csupor, kupa, ezüst 
pohár, egy szóval, láthatatlan kevés borral, s akármi mást 
részegíteni magát józanon tartani szokott csalárdsággal nem 
éltem; kristályból ittam keveset, látta minden mennyit, azt 
is tudta már minden ember, hogy én nem iszom, őket is meg 
nem csalom, és így az az ingenuitas az én részemről, a jó bor, 
és a magok jó kedve, kinek szeretetéből, kinek hizelkedéséből 
származott légyen, de őket jól tartotta elannyira, hogy osztán 
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közönséges szó volt: Józan Bethlen Miklós örökké, még is 
senki asztalától sem mégyen több részeg ember el s annyi 
sem, mint az övétől. Úgy is volt; mindazonáltal erre vigyáz- 
tam, hogy rendkivül el ne részegedjenek, és valami garázdára 
magokban ne fakadjanak. Ez is nagy Istenáldása volt rajtam: 
engemet az idvezült Apaffi fejedelem, noha bizony sokat ivott, 
de soha sem erőltetett, sőt maga megmondotta: ne igyék 
kegyelmed, mi nem kivánjuk, tudjuk mi, hogy kegyelmed nem 
ihatik. Mások kivált elein, mikor Németországból haza jöttem, 
inkább erőltettek, de én akkor vizzel elegyitettem a bort, és 
engem csak nem vehettek reá, hanem ezeriben egyszer, Teleki 
Mihály, kitől félnem is kellett. Az ipám Kun István, felettébb 
részeges volt, de ő sem vehete soha reá; bizony elein míg el 
nem szoktathattam magamról az embereket, sok rosz barátság- 
talan ember nevet szenvedtem, nem azért, hogy én a vendé- 
gemnek elég és jó bort nem adtam volna, mert azt bőven ad- 
tam, hanem azért, hogy mikor én más vendége voltam, nem 
ittam; úgy el is szoktak osztán rólam, talám felettébb is, 
hogy engem még alacsony állapotban is, országgyülésen, az 
uraknak a nagyán kivül igen kevés hivott ebédre, noha az én 
asztalom örökké teli volt vendéggel, kivált ebéden. Mikor 
lakodalmokban, vendégségekben voltam társas, nagy poharak- 
ból az én részemet kitöltötték, néha lopták is a társaim, enged- 
tem sokszor; ha én legfeljebb egy ejtel bort megittam, el- 
bucsúztam, elmentem, vagy az asszonyok háta megett sétáltam 
s beszélgettem; elég az, hogy Isten segedelméből a józan életet, 
eszemet, egészségemet megtartottam, becsületem is volt, még 
nagyobb mint sok részeges embernek. Csuda volt az is, mikor 
megrészegedtem is, a bort mind ízesen ittam a részegségig; 
ha ízi elveszett a bornak, nem ihattam azután; azonban sok- 
szor elhagyott a lábam, mintsem az eszem: igen részeg korom- 
ban is azon búsultam, haragudtam, hogy miért részegedtem, 
roszúl is voltam felette igen utána. Néha egy hétig is, kivált 
mikor tokaji bortól találtam megrészegedni, egész hagymáz- 
forróhidegben voltam aztán miatta, egyszer tudom majd két 
hétig. Az égettbort örökké utáltam, és igen ritkán, orvossággal 
ha ittam igen keveset; pálinkát, bor, ser nemlétiben uton, étel- 
közben, ittam talán életemben háromszor, aquavitát, rosolist, 
fahéjvizet, igen keveset, és igen ritkán, nem gyönyörűség, 
sem részegségért, hanem orvosságért inkább; ser, csiger, nyir, 
alma, kökény, s aféle csinált vizeket megihattam mind, de nem 
kaptam rajtok, a jó sert kivévén, azt szerettem, meg is próbál- 
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tam egyszer szántszándékkal a tőle való részegséget, fejem 
lábam nem bírt, de az elmém épen, helyén volt. Valamikor 
ittam, szaporán kellett kimennem vizelleni s hamarébb mások- 
nál, mely is gyomrom s májom nagy melegétől volt, ugy hiszem, 
noha különben mai napig is nékem, mind éjjel mind nappal 
gyakran kell vizellenem, nagy nyughatatlanságomra, sóbőség 
ehet a véremben, úgy hiszem s tapasztalom bizonyosan. Eddig 
az ital diaetájáról. 


Quod ad motum et quietem, a mint erről odafent részben 
emlitettem, ahoz tészem ezt: soha dolog nélkűl nem voltam, 
s haszontalan beszéddel s melancholizálással időt nem töltöt- 
tem, olvastam, irtam, vagy valamit delineáltam, computáltam, 
vagy kertben malomhoz hová sétáltam, az épités körül sokat 
pallérkodtam, kőemelésben, hordásban, a szolgámmal együtt 
magam is sokat dolgoztam; csudálkoztak az emberek rajta, 
néha szénát is keményen takartam ifjanta, egy szóval, soha 
sem henyéltem. Ezenkívül voltak tisztembeli foglalatosságim. 
Álmot délben, kivált nyárban egy órát, néha kevesebbet is, 
többet pedig ritkán aludtam, melynek nagy hasznát is tapasztal- 
tam, és ha elmulattam, a fejemre felmenő sok pára miatt rosz- 
szúl voltam éjtszaka. Hat, hét vagy nyolcz órát aludtam, 
feküdtem rendszerint 9 vagy 10 órakor, keltem fel 6–7 órakor. 
Istenemnek nagy áldása volt rajtam a jó álom, mikor beteg 
nem voltam, jól aludtam, haszontalan beszéddel még a felesé- 
gemmel sem töltöttem én az időt az ágyban; mikor Fogaras- 
ban és Szebenben megfogtak is, alkalmas egynehány órát alud- 
tam, első éjtszaka is, azután pedig Fogarasban még a vasban 
is jól aludtam; mert a házban bennt strázsa nem volt, de 
Szebenben két német strázsált, puska is, mezítelen fegyverrel 
a házban, kinek egyike csak egy sing s három fertálynyira 
ha állott a fejemtől; ezek minden órán változtak, és szokások 
szerint abgeleszt kiáltottak; én, minthogy felette ébren aluvó 
voltam örökké, ezek miatt minden órán felébredtem, bizony 
a születésem napját is megátkoztam, fülem bedugtam miatta. 
Te tudnád egyedül, Isten, megmondani, micsoda szenvedés 
volt ez; bizony nem hiszem, néha esztendeig is volt volna 
éjtszaka Szebenben egy óraütés, a kit én nem hallottam volna, 
sőt úgy reá szokott osztán a minden órán való felébredésre 
a szemem, még az ő átkozott abgeleszt kiáltások után is, és a 
mikor osztán nagy későre egynéhány esztendőre megtilták azt 
a kiáltást, csak felébredtem én minden órán, de Isten csudálato- 
san úgy adta, mindjárt ismét elaludtam, ébredtem, szunyad- 
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tam, s meg úgy, meg úgy; hanem már itt Bécsben, nem lévén 
most aféle, kezdettem két három órát egymás után alunni. 
Isten minden keresztény felebarátomat őrizze olyan álomtól, 
hanem adjon álmot Zsolt. 127. szerint. Ritkán feredtem kivált 
hideg vizben; lábomat két hétben, néha minden héten mosat- 
tam, számat reggel, ebéd és vacsora után mindenkor, és gyengén 
a szememet is hideg vizzel mostam, kezemet gyakran, de az 
orczámat, ha csak valami por, sár, vagy valami gaz nem érte, 
soha sem mostam, hanem a borbély, mikor hetenkint rabságo- 
mig a szakállomat elberetválta. A fejemet talán huszonöt 
esztendeje van hogy meg nem mosták. A hasam rendszerint 
higan járt, és gyakran apró székem volt. Izzadást könnyen és 
gyakran sokat izzadtam, hideg italt nem ittam, hanem csak 
hivest, azért is a jégen nem törődtem; kivált jeges vizet tel- 
jességgel nem ittam. Mikor szükség hozta, kevés álommal vol- 
tam, s tudtam táborokban vigyázni, köntösben is, rút ágyban 
s alunni, hevet, hideget egyaránt jól tudtam szenvedni, szép 
vagy paraszt étellel jóllakni. Quod ad pathemata animi odafent 
szólottam III. részben; itt nem iterálom. 


Egészségemről, betegségemről 


Az itt közelebb levő diaeta után a dolog és rend úgy hozza, 
hogy szóljak az egészség és betegségemről, melyről gondoltam 
vala, hogy a felső részben szóljak, de úgy is reménységen 
kivül igen hosszu lőn; de mivel én ezt nem a világnak, hanem, 
csak az én maradékomnak irom, talán nem unják meg olvasni, 
ha pedig megunják, hagyják el, én meg nem pirongatom érette, 
ő dolgok. Azon jó Istenem, a ki nékem a mértékletességnek 
kegyelmét adta, azt jó egészséggel, erővel és hosszú élettel is 
megkoronázta, mert ez mindenik csak azon Isten ajándéka, 
és nem is köttetett a jó egészség mindenütt válhatatlanúl a 
mértékletességhez, úgy hogy csak attól függene, és adhatja az 
Isten az elsőt a másik nélkül, kivált az hosszu életre nézve; 
mindazonáltal a jó egészséget, ugy tetszik, maga az Isten a 
természet által láttatott összekötni a mértékletes és természet 
szerint való élettel, a mely a testbe levő tüzet, vizet olyan 
aequilibriumban tartja, hogy egyik a másik felett való erő- 
vétellel, és ebbe a microcosmusba való civile bellummal a test 
országát, a melyben ketten veszekednek, el ne rontsák; ez 
az egész medicinának is czélja, munkája és summája. Isten 
után volt életnyujtó és nemzőerőt adó eszköz a régi hosszú- 
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életü patriarcháknak, Ábrahámnak száz harminczhétesztendő 
után hat fiat, és Jákobnak hetvenöt esztendő után tizenkettőt 
ez adott, evvel élt a Hippocrates, a doktorok fedelme száztizen- 
hét, Galenus, Cato.... esztendőket. Én magamról tudom, ha 
úgy élhettem volna, a mint csak magam tudtam s akartam, 
mikor osztán észrevettem magamat, annyiszor sem betegültem 
volna meg úgy, hiszem a mennyiszer voltam, majd meglátszik, 


Igen gyermekségemben is ugy hallottam az anyámtól, 
hogy nem voltam beteges; a mire magam emlékezem, szólok 
azokról. Anno 1653, mikor én még csak tíz esztendős voltam, 
a hólyagos himlő erősen uralkodván az országban, én is meg- 
betegedém belé, de minden testemen körül bé kétszázharmincz 
volt csak, noha nagyok voltak; hamar felgyógyulék, de ottan 
csakhamar minden testem megrühesedék szörnyen, mintha 
kásával hintették volna meg, nagy viszketéssel; borbély egy- 
nehány hétig gyógyított, minden ember himlő-maradványnak 
mondotta. Az alig mulék el, veres himlő jöve reám, mintha 
az egész testemet veres posztóval vonták volna be; senki 
sem orvosolt, mint azelőtt a hólyagos himlőben, mert akkor 
Fehérvárott országgyülésében az atyám ott volt, s doktor kúrált, 
de ekkor noha Fehérvárott voltam, de sem atyám, sem doktor 
sem nagyobb mesterem Keresztúri Pál ott nem volt, senki 
ügyemben gondot sem viselt reám, nem is akartam, mint gyer- 
mek s bolond, ágyban fekünni, nyárban volt ugyan a dolog, 
elég az, harmadnapra mind elmulék kivül a testemről, beüte, 
és én mind a két szememmel olyan nyavalyába esém, hogy 
fel sem nyithattam, csak szüntelenül folyt a könyem rettenetes 
bőséggel, épen harmadnapig ugy, hogy nem is ehettem külön- 
ben, kenyeret, húst előmbe metéltek, s mint a vak, tapogatva 
ettem; harmadnap szinte egy kotyogós üvegből bort iszom 
vala, az ivás alatt nyilék fel a szemem, azután jól is láttam, 
a könyezés is elmult, a himlő és egész betegség is oda lett. 
Ez három mind egy végtében volt, talán öt vagy hat hónap 
alatt. Ha igaz a doktorok értelme, hogy a himlő az embernek 
anyjaméhéből hozott anyai rosz vérnek maradéka, és hogy 
azt a természetnek vagy egyszer vagy másszor ki kell a himlő 
által tisztítani, és azért ezer ember közűl sem kerüli el egy, 
az is nagy veszedelmével, experientia teste: igy hát Isten ke- 
gyelméből én ezt a természet adóját idején és könnyen lefizet- 
tem. Anno 1654-ben betegedtem meg ismét ilyenformán: 
Az én mesterem, Keresztúri Pál, mint fejedelem udvari predi- 
kátora Radnóton (az hol II. Rákóczi György fejedelem igen 







 


 154 


szeretett nyárban lakni, a lovai bálványi kedvéért), a veteményes 
gyümölcsös kertben szállott mindenkor, hogy a fejedelem fia 
is Rákóczi Ferencz oda, és a predikátor is könyörgésekre udvar- 
hoz közelről jobban járhasson. Itt én mint gyermek, gyakran 
kaptam flöstökömre egy darab fejér czipót, elmentem véle a 
kertben, s egynéhány fő fokhagymát kihúztam s megettem, 
s osztán jó radnóti bort ittam reá; akkor is, ebéd és vacsorán 
is, mert mesterestől tanitványostól avval bővelkedtünk. Ez a 
rosz diaeta engemet elhevített, fájni kezde a torkom, nyakam, 
és balfelől olyan fluxus ereszkedett a torkom, nyakam és 
állomra, hogy egy nagy disznószaka, vagy tályog lett belőle, 
melyet kiváltképen hogy először orvoslására s eloszlatására senki- 
nek gondja nem volt, osztán csak ki kellett érlelni s vágni; 
míg ki nem vágták, rettenetes nagy fájdalmat és alatlanságot 
szenvedtem miatta, azután nem, noha nagy kérő járt belé, 
ha engedték volna, be is gyógyult volna hamar. Ez ekkor meg- 
gyógyula, de a természet olyan igen ide csapónék és merő 
emésztő helynek csinálá ezt a fluxus, hogy azután is háromszor 
vagy négyszer lett olyan tályog mindenkor ott, és kiérleléssel, 
kivágással kellett, kivált házasságom előtt curálni, mert házas- 
ságom után csak egyszer volt; a fogam is mind onnét fájt, 
mely miatt mint bolond, két zápfogamat is vonattam ki onnét, 
melyet drága pénzzel is visszatennék most, ha lehetne. Ezt 
bizonyos részegségem belső hevitése és néha télben ahhoz járuló 
külső hidegség okozta, melyet osztán észrevevén, józanság, 
külső meleg, és szüntelen velem járó skorpióolaj, és a házasság 
megigazitá szépen és jól, hála Istennek. Ezzel bajlódtam ifjan- 
tan; egyéb betegeskedésem nem volt derekas tizennyolcz 
esztendős koromig, hanem az orrom vére néha felette igen 
folyt, meg is orbánczosodtam talán kétszer is, arczul köpölyöz- 
tek, lebelgettek, melynél mind jobb lett volna a Basirius ide 
feljebb említett praescriptiója. Mikor eret vágattam, vagy má- 
son levő érvágást néztem, hamar elájultam, de csak kicsidég 
ifjantan. 


Anno 1660. hogy tizenkilencz esztendőbe fordulék, rettenete- 
sen megbetegedém, alkalmatossága és szerző oka volt, ugy 
hiszem, sok mindenféle, mind szelíd mind vadgyümölcscsel való 
élés, dorbézlás és talán közbe-közbe gróf Rhédei Lászlóval való 
részegeskedés; elég az, én reám rettenetes hányás és has- 
menés esett, elannyira, hogy két nap, két éjtszaka az az alól 
s felül való üresedés meghaladta az ötven számot: Huszton 
volt ez, ott doktor és egyéb tudós és főember sok volt, akkor 
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esvén Várad török kezébe, mindnyájan kétségbe estek életem- 
ről, a forróság is nagy volt mellette, akármi orvosságot adtak, 
csak kihánytam; osztán szegény öreg gróf Rhédei Ferencz, 
az atyámnak igen jó ura, ki engem majd mint gyermekét úgy 
szeretett, egész órát is elült az ágyam előtt, tokaji igen jó 
asszuszőlő borában mártott két vagy három kis falat czipóval 
állitá meg azt a szőrnyű hányást, harmadik nap osztán nem 
hánytam, csak a hasam ment, gyengébben mindazonáltal, 
mely is osztán elmulék. A doktor mit adott osztán s mit segí- 
tett, nem tudom, de az Isten meggyógyíta, s felkelék egy hétre, 
de a gyomrom ugy megháborodott volt, noha valósággal raj- 
tam vérhas nem volt, sem a betegségben sem azután, de gonosz 
diarrhoeám volt egynéhány hétig, az étel csak emésztetlen 
többire általment rajtam, míg Isten azt a Basiriust oda hozá, 
s ő ada rebarbarumot, mely három vagy négy széken való 
tisztulás által helyben állitá az egészségemet, és én akkor 
fogadtam azt, az odafeljebbi részben említett fogadást, és 
azután sok esztendeig igen jó egészségem járt; ugy hiszem 
bizony, az említett Basirius – praescribált pohár víz volt a 
panacea, melylyel akkor kezdettem élni. Az idegen országban 
jártomban egyszer kövér berbécspecsenyét evém, s ugy menék 
egy tengeröblöcskén más városba, rútúl imelygett a gyomrom 
s fájt a fejem, annál is inkább, hogy én a tengeren nem igen 
hányhattam; ekkor igen megbetegedtem forró hidegben, de 
ágyba nem ejtett, noha ha más okom nem lett volna, vagy 
csak egy két nap bizony lefeküttem volna, de csak elkövettem 
utaimot, és Isten minden emberi orvoslás nélkül meggyógyíta 
negyednapra jól. Ez volt in anno 1663. decemberben. Anno 
1664. májusban uton valami rosz sertől, reggel tiz óra tájban 
a kolyészán ivám benne valami száraz kenyérre, úgy meg- 
betegvém hogy szörnyűn, noha spanyor bort, égett bort ivám 
reá, s kihányám, de olyan szörnyü forróságom lőn utána, mint 
egy bab olyan fakadékok lőnek az ajakamon virradtig, és más- 
nap útra menék, harmadnapra jól meggyógyulék, Istennek hála. 
Anno 1674. májusban Fehérvárott országgyűlése alatt estve 
igen meghevülvén, egy pohárba bort közé jeges vizet tölték 
jegestűl, egy czitromot is belécsafarék s megivám, lehetett 
egy meszely, ottan mindjárt megborzadék, és más nap felmenék 
a gyülésbe reggel, csak egy vékony selyem dolmánykában. 
Egy kis dara jégesőcske lőn, megkezdém fázni, s a hideg ellele, 
az oldalam kezde nyillalni és erősen megbetegedém, pleuritis- 
nek mondá a doktor, érvágás és izzasztókkal curált, hatodik 
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vagy hetedik nap a huszti hányás, hasmenésforma kezde bántani, 
de nem olyan mértékben, azt a doktor cholerának mondotta, 
sem én, sem más senki nem hitte, hogy én felkeljek, holt hire- 
met is vitték a feleségemnek s szélyel, a feleségemet is kivitték 
a házból előlem, de az Isten még, látom, sok esztendőket ren- 
delt volt nékem, meggyógyulék két hétre jól, Istennek hála. 
Anno 1677. a hosszas fogságban a gutaütésnek jelei kezdének 
rajtam látszani, kiváltképen a bal kezemen, a hüvelykemen 
s mutató ujjam között való nagy muskulus reszketni kezdett 
erősen, ugy, hogy akárki láthatta; ennek ereje hatott a fejembe 
egy szempillantásban és onnét a szívemre, melynek nagy nehéz- 
séget szerzett; felette igen fájdalmat nem éreztem, de ret- 
tenetes háborodást szenvedtem; ugy hiszem, ha még el nem 
bocsátottak volna, el sem kerültem volna a gutát. Szabadulásom 
után egy vén úr jó uram adá tanácsul, hogy olyankor szagol- 
jak reszelt tormát. Egykor Székely-Muzsnán vacsora előtt s 
alatt próbáltam, de bizony csak alig maradék, hogy meg nem 
üte, annyira voltam, hogy tiz újabb újabb materiát is kezdettem 
beszéleni, s minden értelem s conclusio nélkül elhagytam s 
felejtettem, ugy hogy a vélem evő predikátor és szolgáim s 
magam is vettük eszünkbe, hogy nem ügyiben vagyok, a jobb 
kezem is hülni kezde, elvetém én a tormát, hanem meleg tég- 
lát markomban vevén, meleg ruhával és gyánta-olajos égett 
borral dörgöltetém a karomat, következék jobb felől a fejem 
felének rettenetes fájdalma, és az egész jobb oldalamnak csak, 
nem a balnak, lábom, karom s fél testemnek igen erős izzadása, 
a főfél fájása más nap is tartott. Ezután két vagy három héttel 
érvágás, purgatio s a gyógyi feredővel curála az Isten. Egyszer 
a szemem sokáig fájván, purgátiót vevék egy hires és bizonyos 
tudós doktortól, valami liktárium-forma vala, reám bizá a 
véle való élésnek módját és regimentjét, tamquam in re plane 
innoxia, az is volt, úgy hiszem, bizonyosan. Ő haza ment Kolos- 
várra, csak útjából tért volt hozzám mint barátom. Élek én 
más nap véle (minthogy az első feleségem idejében a majális 
purgatio és érvágással én is minden betegség nélkül bolondoskod- 
tam); olyan szörnyű purgálást követe rajtam, csaknem huszti 
módra járék, elmulék ugyan harmadnap, de én bizony majd 
három holnapig férfiságomat nem érzettem, és soha azután 
mai napig az ujjam hegyei, úgy mint azelőtt, meg nem töltek; 
a szemem ugyan nem folyt osztán akkor, de nem adom senkinek 
tanácsul, szemfájásban hogy úgy curáltassa magát a feneke 
bajával. Anno 1673. az én jobb lábamnak vagy talpamnak a 
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szíve közepi fájt majd esztendeig, jártam ugyan eleget rajta, 
de néha nehezecskén; én azt köszvénynek véltem, az inasommal 
meg is verettem vesszővel, laxativum és sudoriferumokkal 
bolondoskodtam; elmult, ma sem tudom köszvény volt-e. Az 
bizonyos, részegségeim után mindenkor érzettem kezemen, 
lábamon, az izekben fájdalmat, most is látom a chiragrának 
jelét a balkezemen. Stranguriát egyszer érzettem, egy kis égett 
bor – a szorulást egyszer egy csap curálta. Forróhideg és hagy- 
mázban egyszer egy hétig voltam, másszor kettőig, de akkor 
vadászat miatt kétszer estem recidivába, tizenhárom hét tölt 
el a sok jó és rosz egészségben. Ezek eddig első feleségem ideje- 
beliek, az én életemnek negyvenharmadik esztendejéig. 


A mostani feleségem idejében majális cura, purgatio, ér- 
vágás, köpöly nem volt körülettem, hanem csak egyszer forró- 
hidegben vágattam eret s vettem purgátiót, osztán a sós ká- 
poszta volt cura, ismét másszor, magam sem tudom micsoda 
alkalmatossággal vett nyavalyában, vágattam eret, egy hétig 
voltam roszul. Egyszer meg a bú, és nátha-hidegben, voltam 
roszul, majd két hétig, de feküdtem, költem, utaztam, in anno 
1691. Ezek az én szebeni rabságomig. Rabságomban egyszer 
vérben négy nap; Erdélyből velem hozott orvosság által 
gyógyitott az Isten, kinek dicsőség ennyi kevés betegségért. 


Most juta eszembe, anno 1654. őszszel kiakarván a fejede- 
lem menni Várad és egyéb ország részeibe, menénk Gyaluba, 
Keresztúri Pál mesteremmel én is ott voltam, én mint bolond 
gyermek azt tudtam, hogy pokolba visznek, feltevém magam- 
ban, hogy valamint, de bizony megbetegítem magamat, hogy 
engemet hagyjanak Kolosvártt nagyapámnál. Szabad levén a 
gyümölcsös kert nekem, kellve, kelletlen is mind ettem, éhomra 
is minden gyümölcsöt, és kivált szilvát, de bizony nem betege- 
dém akkor meg, hanem osztán Váradon kezde a negyednapi 
hideg lelni, s martiusig mind lele, egyszer a lépem is mint egy 
tyukmon kidagadott vala, és az a hideglelés csak déli álom 
helyett vala, hamar felbocsátott, tanultam volna is utána, ha 
akartam volna; vacsorán eleget ettem, martiusban orvoslás 
nélkül elhagya, soha azután sem betegséget nem kerestem 
sem hazudtam. Házas koromban is a sok őszi dinnye miatt 
a negyednapi hideg, s vagy hat hétig lele, sok hánytató, purgáló, 
izzasztó orvosságokkal curála a doktor Isten után. Seb rajtam 
sohasem volt, de egyszer gyermekségemben a baltanyelet addig 
vagdaltam, kopácsoltam: a jobb tenyeremet feltöré; én azt 
kifakasztám, a hideg megcsipé, nosza dagadni, orbánczosodni 
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kezde, olyan seb s lyuk lőn rajta, ha derék borbélyhoz ne vigye- 
nek Segesvárott, legalább a bolond ujjam vagy elszakad, vagy 
megbénul vala. Ismét in anno 1693. azon jobb tenyeremet, a 
mint puskatöltéssel siettem, s a vad után vigyáztam, a puska- 
vesszőbe ütém, mint egy poltura, annyi sebe volt; nem gondol- 
tam véle, hó vala, csak betekerém, vadásztam, de ebből is 
olyan nyavalya kerekedék, a hideg, és mivel gyülésbe is kelle 
mennem, egyéb akadályok miatt, alig hogy el nem kelle vágni 
bokában a kezemet miatta. Fizettem borbélynak hetven forin- 
tot, vagy még többet miatta. Tanuljon az én gyermekem az 
ilyeneken, én az ő kedvekért nem restellettem leirni. 


Tanulásomról és Keresztúri Pál methodusáról 


Úgy hallottam, hogy mihelyt a hetedik esztendőben for- 
dultam, mindjárt tanitani kezdettek az abc-ére mint gyermeket 
játékkal. Első mesterem volt Naményi Mihály nevü, ki annak- 
utána híres predikátor volt, marosvásárhelyi első predikátor- 
ságában hala meg, noha akademikus nem volt; én mind hol- 
tig szerettem, becsültem, ő is atyámat, engemet és egész házun- 
kat. – Anno 1678-ban az atyám teste felett predikálván, 
akkor virágzó ellenségeimnek büntetéseket megjövendőlte, alig 
hogy roszat nem ejtének rajta érette, de azután ugyancsak 
betelék, még pedig némelyiken hamar; ő tisztességes értékre 
is kapott vala. Második mesterem volt Fogarasi Mihály, ki 
nem régen még él vala szép nagy vénségben és esperességben, 
ez inviált a deák nyelvben, dirigáltatván Keresztúri Pál által, 
ki kedvéért az atyám országgyüléseire és terminusokra minden- 
kor elvitt mesteremtől, és ott maga szeme előtt tanítatot 
examináltatott véle Keresztúri Pál, és instruálta, hogy oda- 
haza is mint tanitson, noha az atyám sem volt abban tudatlan, 
mint Keresztúri Pál tanitványa, minthogy Isten annak a Keresz- 
túri Pálnak munkáját úgy megáldotta, hogy az ő tanitványá- 
ban igen megvető csak egy sem volt. Egyszer Keresztúri Pál 
Búnra jöve az atyámhoz, akkor tájban az atyám s mesterem 
olyan rendet szabtanak vala nékem, hogy ebéd s vacsora előtt 
tanuljak 5–6 vocabulát, és amikor innya akarok, mondjak el 
abból egyet deákul s magyarul, és ugy adnak innom, de ha nem 
tudom, nem adnak. Ott ülvén már asztalnál, én előpattanék 
nagy felszóval, mert úgy kellett mondanom nagyon, egy deák 
szóval, s innom adának. Hallván azt Keresztúri, végére mene, 
s meghagyá az atyámnak, hogy az napságtól fogva hagyják 
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el azt a rendet, hadd ehessem bátran asztalnál s vígan, mert 
az az egynéhány szó nem éri fel azt a kárt, a melyet bátorságom, 
elmém és egészségemben tesznek véle, mely bizonyos is. El- 
hagyák azért énnékem nagy örömemre, mert bizony nagy iga 
volt rajtam, oly móddal nem is ehettem jól, csak a vocabulákat 
mammogtam magamban; ha nekem Keresztúri Pál akkori 
eszemmel a mint voltam, egy falut ajándékozott volna, nem 
vettem volna kedvesebben tőle, meg is szerettem, dicsértem, 
hogy micsoda jó vén ember, az meg az apámnál is jobb. A mely 
is osztán s keze alatt való tanulásomra sokat használt volt 
igen, mert siettem keze alá, és örömmel tanultam tőle, mikor 
osztán in anno 1652. Fehérvárra vittek keze alá, annál inkább, 
hogy ez a Fogarasi rettenetes rútul vert, henyéltetett, a mint 
ezt szokták mondani vagy nevezni; mert hanyattán fekte- 
tett a földre, fejemet, két kezemet, lábomot feltartatta vélem, 
hol egyik, hol másik talpamot csapta a lapoczkával, hol fejemet 
a három ágú lapos korbáccsal, hol féllábra állított kőre mire, 
egy szóval igen rútul és bolondul bánt velem, elannyira, hogy 
osztán az atyámnak panaszoltam, s megmondottam, hogy 
bizony nem tanulok; ezt pedig nem az én tanulásomért vagy 
latorságomért, hanem maga bolondságából cselekedte csak, 
melyet továbbá nem terjesztek, kedvezvén emlékezetének, 
minthogy azután tisztességes, tudós deák, és osztán predikátor 
lett belőle, de az bizonyos, úgy elkedvetlenített volt a tanulás- 
tól, hogy ha keze alól ki nem vettek volna, bizony nem tanul- 
tam volna, azért is osztán elbocsáták. Melyet mind a szüléknek, 
mind a tanitóknak kedvekért irtam itt le, én ugyan, noha reá 
nem haragudtam szemére sem vetettem, hogy emberkort 
értem, sőt patronusa voltam; és mivelhogy a második felesé- 
gemnek is a kathekizmusban preczeptora volt, nem igen régen 
is magam és feleségemért megajándékoztam egy-egy arany- 
nyal maga a feleségem keze alól, és megvendégeltem. Harma- 
dik mesterem volt, Békési Bálint, kinek keze alatt hagyott az 
atyám, Lázár Ferencz, Lázár György fia, és Simjén Gábor, 
mind az atyám, mind Lázár György atyjafiával együtt. Fehér- 
várott az atyám házánál volt szállásunk, asztalunk, de scho- 
lába nem jártunk, hanem Keresztúri Pálhoz; ő inspector és 
főmester és igen részeges deák volt, mint az atyja is, bürkösi 
predikátorságában vénüle s hala meg; az egy borosságon 
kivül emberséges, jeles, tréfás ember vala, az atyja is bürkösi 
predikátorságában részegen kiesvén a szánból, úgy fagyott 
volt meg. Ezt az atyáink elbocsáták, és osztán maga Keresztúri 
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Pál kezde egy Jászberényi Pál nevű deákkal maga szeme előtt 
tanítatni s tanítani; Fehérvárott asztalunk, szállásunk Fileki 
János predikátor házánál volt, az atyám házával általellenben. 
Anno 1653. tavaszszal Lázár Ferencz azon a nyáron meghala, 
Simjén Gábor nagy ficzkó, árva is levén, a schólát elhagyá, 
csak egyedül maradék a schólában, hanem Rákóczi Ferencz, a feje- 
delem fia járt oda, és osztán csakhamar Kemény János [lásd a IV. 
kötetben] a kissebb fiát, Ferenczet oda adá, és asztalunk, szállásunk 
a Kemény János házánál volt. Tanula Kemény Ferencz talán 
esztendeig, de roszúl, s elhagyá a schólát, és énnékem asztalom, 
szállásom, utazásban szekerem osztán mind Keresztúri Pállal 
volt udvarnál, egész anno 1655. decemberig, mikor Keresztúri 
meghala. 


Ez a Keresztúri Pál gyermek-tanítani ritka, és példa nél- 
kül való ember volt, és Erdélyben s Magyarországon nem 
találkozott soha addig párja, a ki a gyermeket olyan hamar 
annyira vitte volna, és nem csak a latinitásban, hanem egyéb 
tudományokban is, melyet az akkori idő és szokáshoz képest 
ő tanult volt és tudott volt, melyben kivált Rákóczi Zsigmond- 
dal és vélem dicsekedett, hogy soha olyan két tanítványa nem 
volt. Sokszor bántam, s ma is bánom, hogy amig Németország- 
ban jártam, gyermeki könyveim, irásim Kolosvárott elveszte- 
nek, hadd tudnám közönséges jóért kiadni azt a Keresztúri 
Pál methodusát, a melyet úgy is amennyire lehet, letészek, 
talám lészen valaha valaki követője s felvétetője, mert én idve- 
zűlt Csernátoni Pállal hijában igyekezém benne, opponálá 
magát a kevélység, az irigység és a restség a tudósokban, a 
tudatlanokban kivált a patrónusokban, magától a tudatlan- 
ságtól származó gyülölsége mind a tudománynak mind a tu- 
dósoknak, vagy azokat szeretőknek, és azok között az én 
személyemnek, melyről az ő helyén ide alább kell szólanom 
bővebben. 


Keresztúri Pálnak az a boldogsága nem abban állott, hogy 
ő a mikor élt s tanított, mindennél tudósabb lett volna, mert 
nagy professorok, predikátorok voltak az ő idejében, őnálánál 
tudósabbak Erdélyben s Magyarországban, csak a kiket én 
ismertem is, nem is valami boszorkányos, babonás secretumok- 
ban, melyet hogy reá költsenek, egy részről maga (melyet 
nem dicsérhetek) adott okot reá, mikor a localis memoria, ars 
Lullianról azt mondotta: hogy száz aranynyal alább senkit 
meg nem tanít reá, engemet sem tanított, gondolom növésemet 
várta vele, Istennek hála a Lulliánát nem tudom, azok csak 
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bolondságoknak bolondságai, nemcsak hiábavalóságoknak hiába- 
valóságai, melyről többet nem szólok, hanem csak azt mondom: 
ha tudós embernek nagy busulása vagyon, vagy melancholiája 
érkezik, olvassa Rajmundus Lulliust, kivált cum iconibus, 
elfakad nevetve rajta; a localis memoria tűrhetőbb, melyről 
majd alább szólok. Nem is abban állott, hogy ritka elmékre 
akadott, mert azok sem voltak egyarányúak sem az elmére 
sem az épülésre nézve, de mégis ugyancsak ragadott valami 
reájok, mint Rhadák Imrére, ki is tanitványa volt, és ha nem 
egyéb, legalább jó iró, másképen életében profanus gonosz 
ember volt; hanem állott az ő tanitása, boldogsága ezekben 
summáson: 


1. Megért ember lévén, mint atya gyermekével, úgy bánt 
tanitványival; hogy osztán keze alatt voltam haláláig, majd 
három esztendeig tanitott, 11, 12, 13 esztendős koromban: 
ki hinné, hogy sokszor ne hibáztam volna, egyszer csapott 
csak arczul tanulásközben, nem hogy megvert vagy meg- 
veretett volna; említém odafel is, micsoda igát vett le rólam; 
szerette tanitványát, az is őtet, játékra annyi időt adott, hogy 
meguntuk, asztalnál és minden conversátiókban nagy szabadsá- 
got; játékban magyarul, egyébkor ugyan deákul beszélettünk, 
de úgy tudom, plága nélkül voltunk már nála laktomban. 


2. A scholákban, classisokban való tanitásnak formáját 
nem követte, a minimis usque ad maxima mindent megkönnyí- 
tett, mely majd jobban meglátszik per particularia; kerülte 
s megelőzte, hogy a gyermek meg ne unatkozzék, és felette 
terheltetvén el ne idegenedjék a tanulástól; igen reá vigyázott 
ama mondásra: «Omnia sponte fluant, absit violentia rebus», 
gyümölcscsel, dicséret, szép szóval etc. kedvet és kedvességet 
szerzett. 


3. Olvasni s irni a sillabizálás után magyarul tanitott, 
melyben felette sokat félannyi s még kevesebb időre is meg- 
tanul a gyermek a maga nyelvén, hogy nem mint deákul olvasni. 


4. Olvasni és írni egyszersmind tanított és igen szép irók- 
kal, egy Feltólti András és Samarjai Péterrel (a kivel én szegény 
fiam, Bethlen Mihálynak is irattam vala) iratott hártyára 
exemplárt előmbe, többre amaz értelem nélkül való, de minden 
betüt magában foglaló verset: «Gaza frequens Lybicos duxit 
Karthago triumphos». – Sok szép n. b. vagyon ebben az irás- 
béli tanitásban, rút példáról szép hímet ki varrna? 


5. Ez is szép dolog volt: a megtanulandó vocabulákat 
magával a gyermekkel iratta le, csak a mennyi in 8-vo egy 
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faciesre fért deákul, magyarul osztán úgy tanultatta meg; 
melyben az a haszon volt, irni is tanult, és irván magát a dolgot 
is tanulta, és osztán könnyebben is jutott hozzá a gyerek. 


6. Sem vocabulát sem phrasest, sem egyebet semmit 
soha memoriter nem repetáltatott, hanem befedtük a vocabulá- 
nak, phrásisnak a magyarját, s olvasván a deákját, úgy ex- 
ponáltuk; hol meg a deákot takartuk be s magyarból úgy 
forditottuk deákra, ezt is hol felülről alá a columnán, hol 
alólról felfelé vissza s meg úgy, s meg úgy száma nélkül, maga 
jelenlétében. Ugyan csengett a ház, úgy garagyoltunk órákig, 
osztán hol maga examinált, hol egyikünkkel examináltatta a 
másikat; ez a szüntelenül való olvasás, expositio, lectio, 
relectio, elé és hátra, alá s fel való forgatása a szóknak, idiotis- 
musoknak, phráseseknek, azt úgy bényomta elménkbe, mintha 
azt repetáltuk volna. A nagyobb arsok- és disciplinákkal is 
úgy élt, mint majd meglátszik. 


7. Grammatica, syntaxis, prosodia reguláit megtanította 
ugyan, de a theorián igen felette kevés időt töltött, mind csak 
ad exempla et praxim ac exercitium sietett, és abban assiduus 
et indefessus volt. Corderius colloquiumát, és valami képecskék- 
kel nyomtatott kis evangeliumot exponáltam kicsin koromban; 
Comenius munkái a latinitásban talám akkor voltak munkában, 
mert én egyiket sem tanultam. 


8. Mihelyt a feljebb írt módszerint copia verborum et 
phrasium, és kivált a declinatio, conjugatio, comparatio igen 
nagy mértékben meglött, és a masculinum, foemininum s több 
genusokban initiatusok voltunk, mert ezekre volt neki derék 
gondja, nem amaz sok sovány regulákra, – én quot rectorum, 
quot obliquorum hirét sem hallottam a mi aulica scholánkban 
(mert az volt a neve), – mondom; ezek meglévén, minden 
időt a stylusokra fordított, melyekben is mind munkája mind 
mestersége nagy volt. 


9. Úgy formálta a stylusokat, hogy a megtanult vocá- 
bulumok és phrásesek mind comprehendáltassanak bennek, és 
maga megmondotta honnét s mint juthatunk könnyebben 
hozzá, és a mennyire lehetett, gyermeki, könnyü, néha tréfás 
és nevetséges dolgokról volt a stylusunk, ugy hogy míg dictálta 
s irtuk is, sokszor eleget nevettünk rajta; úgy hiszem Bebelius, 
és más hasonlók munkáiból sokat szedett, soha, de kivált elő- 
ször hosszú stylust nem adott, hanem csak rövidet, de egy 
nap hatot, nyolczat, tizet s többet is megirtunk, tudom egyszer 
talám két hólnapig mind csak stylust irtunk; nem merném, 
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s nem is tudnám megmondani hány száz volt; voltak virtus 
és jó erkölcsre inditó példák, historiák voltak, fabulák etc. 
nagy részét ad calamum dictálta, melylyel hamarirásra is 
szoktatott; néha ajándékot igért, hogy ha közülünk, akár- 
mikor magyarul dictálja, a magyar leirás helyén deákul adja 
elő, melyet is én néha véghez is vittem. Úgy is gyakorolta néha 
az elménket: hét, nyolcz néha kevesebb magyar szót mondott, 
p. o. tűz, víz, ember, fa, ökör, város, falu, s meghagyta, irjunk 
valami magyar conceptust; mit irtunk nem tudom; bizony 
hihető, igen jó derék dolog nem volt, de ő megdicsérte, osztán 
velünk kivel-kivel a magáét deákra fordítatta, a stylust először 
maga, vagy Jászberényi corrigálta; mikor osztán annyira 
proficiáltunk, úgy is próbált, hogy ő megolvasván, visszaadta, 
mondván, hogy error, vagy errorok vannak benne, corrigáljuk; 
ha feltaláltuk, corrigáltuk, jó, ha nem, hát maga vagy Jász- 
berényi a roszabbaknak munkáját a jobbakkal corrigáltatta 
cum laude hujus et vituperio istius, mely nagy aemulatiót 
csinált és a koronánál haszontalanabb disputátiónál többet tett. 


10. Mikor osztán a stylusban sokáig exerceált, és látta 
annyira való profectusunkat, és a prosodia reguláin is csak 
hamar általment vitt, egy, nem tudom, micsoda irást ada 
kezünkben; a. b. c. után szedett vagy irt vocabulákból állott, 
jut eszembe az m-betüben e vala az első vers: «morosus moles- 
tat monachum», a többi is olyan íz és értelem nélkül való volt; 
mind ennek a három szónak az első syllabája brevis, elébe is 
irta a papirosnak fenn a margóján, ki brevis, ki longa; ezeket az 
irásokat nagy szapora mammogással elolvastuk, karagyoltuk, sok- 
szor előtte az asztalnál, schola, vagy maga házában, mert az volt 
a classis, vagy communitás; úgy hiszem, Smetiusból csinálta 
volt; ezekből a quantitásokat utcunque megtanultuk, megmu- 
tatta, hogy a hexametrum carmen hat et talis et talis, hic et 
illic pesből álló, pentametrum similiter; ira maga egy disti- 
chont, és mondja, irjunk verset. Dictionariumot, Smetiust, 
thesaurus poeticust és az említett elkaragyolt irást kezemben 
adá, elkezdém én a versirást, elhiszem bizony ahhoz az aetás 
és tudományhoz való volt, ő megdicsére, nosza a stylus helyett 
egy holnapig, vagy talám tovább is verset irtam, ő csak materiá- 
kat adott: nosza erről irj egynehány distichont, a mennyit 
lehet, mert számát meg nem kötötte, erről is etc. Ő corrigálta, 
vagy mint stylussal, ut supra, úgy bánt és procedált, noha már 
csak egyedül voltam; akkor inkább mit irtam, nem tudom, 
kérdés kivül sok bolondságot, de arra a prompta versificátióra 
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mentem, hogy egy nap hetven, nyolczvan, sőt száz distichont 
is megcsináltam, melyet minden ember csudált; ritmusokra is 
magyarul, deákúl tanított, és jól succedált. 


11. A rhetoricára tanítani nem akart; azt mondotta, 
hogy haszontalan dolog, avagy ha ember tanítja, vagy tanúlja 
is, hátrébb kell mind azt, mind a derék poesist tenni; tanúljon 
dolgot, valóságot először, és azokkal a dolgokkal együtt azoknak 
neveit, nemeit, minémüségeit, hadd legyen osztán miből s mivel 
poemát, orátiót csinálni: a mely tanácsáról azt mondom ennyi 
experentiám után, ebben a vénségemben: hogy bizony sala- 
moni bölcs tanács volt, és megsirathatatlan kár ez, kivált a 
nemes ember gyermekei részekről, a kiknek szüléjek kényezte- 
tések és őstől reánk maradott a schólát a judiciummal tanul- 
ható legszebb időben elhagyó gonosz szokás miatt kevesebb 
idejek vagyon a tanulásra, mint a szegény emberek, városi 
és paraszti rendek gyermekeinek; még is azt a kevés drága 
időt hiábavalósággal töltik el a classisban vélek. Irás, olvasás 
és az egy antichristiana latina linguának tanulásában telik el 
tiz, tizenkét esztendő, mégis van-e egész Erdélyben is nemes 
ember jó, csak középaránt való latinus is? nem értek literátort, 
mert az egész Europában is szűk. Ez csinálta Erdélyben a sok 
nyomorgató istentelen urat, főembert és ezekből osztán a sok 
istentelen hamis birót, igazgatót, a sok bolond egymással 
ellenkező, egymás házait elrontó, magoknak és mindnyájok- 
nak s maradékjoknak is eszeket vesztő újabb újabb articuluso- 
kat; ez adta az alacsony és sokszor parasztember gyermekéből 
álló prókátor, doktor, secretárius és itélőmestereket, mert a 
főember gyermeke nem volt arravaló, s osztán morgott, mikor 
utól kellett mosdani, hogy nem becsülik a hazafiat, hanem csak 
a sohonnaiakat, ki becsülné, mint szent Pál mondja. Beadták 
a vadszamár fiat a schólába, tizenkét esztendő múlva kijött 
egy mindenfelé orditó, visító, nyeritő nagy vadszamár, sem az 
Istene, sem hazája törvényét, sem a históriákat, még csak a 
maga viselt eleinek dolgait sem tudta, mégis országot, ecclesiát, 
politiát, törvényt és országos hadakat, követséges tractákat 
igazgasson; igenis, a kőmíves csákány, kalán, kő s mész nél- 
kül várat épitsen. De ennek orvosságáról, ha érkezem, másutt 
szólok, most ezt a caputot concludálom mintegy syntactica és 
poëtica classissal, nelyből is engem Keresztúri Pál nem a rheto- 
rikába hanem a logica, philosophia és theologiára vőn. 


12. Nagy secretuma volt Keresztúri Pálnak etiam in majori- 
bus disciplinis tractandis, ez: hogy valamit lehetett, mind in 
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quaestiones et responsiones redigált; és a quaestiót láttuk az 
irásban, a responsiót betakartuk papirosocskával, melyet ke- 
zünkkel alá- és felvontunk, mint szintén a vocabulák tanulásá- 
ban, és bizony sokszor, hogy már lopva megnéztük, meg bé- 
takartuk; melyet is mintha neheztelt volna, szabadságot 
ugyan nem adott reá, de nem is igen tiltott, mert tudta mint 
bölcs ember, hogy annak gyakor bé- és felfedése, elrejtése, 
ugyancsak mind olvasás, tanulás, és repetálás: semper aliquid 
inhaeret. Ugy is volt; például adom elő. A logicában. Quaestio: 
quid est genus vel species? responsio volt a definitio. Meta- 
physicában. Quid est ens? similiter responsio a definitio. In quo 
constituebant summum bonum Platonici? Responsio etc. In 
quo peripatetici? etc. Theologia. Quot sunt libri didactici in 
scriptura sacra? Responsio etc. Quot sunt historici? Quot 
sunt personae in deitate? etc. Responsio: tres. Quot sunt 
essentiae? Responsio: una; és így minden disciplinában min- 
denről. 


Ezeket a quaestiókat, responsiókat sokszor meg sokszor 
elkaragyoltuk olvasva előtte, osztán examinált, mint szintén 
oda fel irtam a vocabulák és phrásesekről. Ez in rei veritate 
repetitio volt, de a scholákban szokott repetitióknál százszorta 
jobb volt, mert a) svavis és könnyű volt, insensibiliter in- 
haereált a memoriában; b) hogy, mint a maga házában, prae- 
sentiájában volt, mert így nem lehetett a tanulás és repetitióra 
való időt játék, s ímezt amazzal elvesztegetni, a mint a gyermek 
azt el szokta vesztegetni, mikor a szokás szerint pensumot ad- 
nak: abite, discite, repetite, cras vagy ekkor s ekkor repetetis 
lectionem; nosza ekkor osztán: aha, asine nescis, extende, 
da isti colaphum etc. Ritkán hallatszott a mi scholánkban 
olyan szó. Assiduitas vicit. 


13. Micsoda authorokat tanított, alig tudom jól leírni, 
mert mind csak az olyan excerpta quaestio-, responsióból 
álló irások voltak a kezemben; mindazáltal, mivel akkor, 
mikor ő az akademiákban tanult, a peripathetica és aristote- 
lica floreált, Rámus ellen tusakodtak, Carthesius pedig csak 
ezen gyermekségemben támada, úgy Coccejus is: úgy tudom 
Keckermann logicáját, Timplerus metaphysicáját, Zacharias 
Ursinus cathechesisét, és maga Aristoteles excerptáit redi- 
gálta in questiones et responsiones, a mint fentebb említém. 
A logicában sok időt töltöttünk, Barbara celarent etc. sokat 
gyakorolta; egyszer, mikor avval a sok quaestióval s res- 
ponsióval eltöltötte elménket, és az argumentumok, syllogis- 
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musok formálására kaptatott az eltanult quaestiókból, csak 
a materiát kezdé adni. Erről irjatok argumentumokat; lássuk, 
melyiktek tud többet irni. Mit irtam én, bizony nem tudom, 
de mint felebb a versekről mondám, én az argumentumokat 
olyan szaporán írtam, mint a distichonokat azelőtt; nagy kár, 
hogy megnincsen; Raimundus Lullius és Epistolae obscurorum 
virorum mellé talán odaillenék, gyönyörűségemre volna nézni 
pupas ingenii puerilis. Kérdéskivűl abban solidum semmi nem 
lehetett, az aetas sem szenvedte volna. 


Sokan az akkori tudós emberek közül ki nevette, ki kár- 
hoztatta, de csakhamar csudálni s dicsérni kezdek, mikor látták, 
hogy én tizenkét, s annál is inkább tizenhárom esztendős ko- 
romban mind theologiában mind philosophiában publice opponá- 
lok bátran, Kolosvártt az unitárius híres professor Bongárdus 
praesessége, és Fehérvártt nagy tudós Joannes Bisterfeldius 
alatt, ki is a thesiseket elküldötte idején, és engemet névszerint 
invitáltatott mindenkor. Egyszer maga a fejedelem Rákóczi 
György, urak, püspök, predikátorok mind eljöttek a fejérvári 
collegiumba, alig fértek az opponens deákokon kivűl be az 
auditoriumba a deákok, a sok idegen auditor és spectator miatt. 
Én az opponensek között legelől ültem a fejedelemmel által- 
ellenben. Thesis a mely ellen opponáltam az vala az egyik: 
«an ignis infernalis post resurrectionem corporum, sit materialis 
vel formalis?» Affirmatur. A más thesis nem jut eszembe a 
mely ellen opponáltam, de valóságos dolog, hogy sokáig opponál- 
tam cum applausu et admiritione omnium et ipsius principis, 
ki is azt mondotta, hogy ha megvehetné tőlem azt a fia Ferencz 
számára, megadna nekem tizezer forintérő jószágot érette. 
A disputatióra ugyan engem otthon Keresztúri Pál készített, 
de imitt osztán in publico messze ült, és semmi suggestioval 
senki nem volt, hanem ha maga a szegény idvezűlt Bisterfeldius 
praeses segített volna, ki is mint keresztény nagy tudós ember 
gyönyörködött bennem mint szajkóban, adott Istennek hálát 
rajta mint ritka példán, dicsért, szeretett. Bongárdus ellen de 
deitate Christi opponáltam; szokás és illik, megdicsért. Elég 
az énnekem, az emberek közönségesen «kis bölcs» nevet adtak; 
elhiszem bizony, attól, mint hogy most is, akkor annál is inkább 
messze voltam, de hála Istennek. 


14. Nem tudom, mások szavától indítatott-e, vagy ugyan- 
csak maga már idejének itélte, monda egyszer: Veni Nicolae, 
discamus et nos rhetoricam; két vagy három árkuson való 
irást ada a kezembe, hat hetet fordíta reá, többet nem, által- 
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menvén rajta, csak megmutatá: ilyen a chria, ez az epistola, 
ilyen az oratio; nosza csak ad praxim et exercitia; számtalan 
epistolát irtunk, azután chriát és oratiót is. 


15. Egyszer reágondolá magát, hogy idegen nyelveket 
tanuljunk, oláhul, tót- vagy lengyelül, törökül, németül, fran- 
cziául, de ezeket nem egyszersmind, hanem egymásután, először 
oláhul ezer vagy kétezer vocábulát leiratott ugy, mint oda 
fel irtam a deákról; megtanulám: tudom egyszer próbára 
hogy egy nap hatszáz, sőt többet is mondhatnék, szót meg- 
tanultam; osztán mindcsak a beszélő praxisra adott időt; 
kevés idő alatt vagy négy nyelven kezdék én érteni és csacsogni, 
ő pedig azt egyikét sem tudta, és annál is inkább csudálták az 
ő tanotását és tanitásában való dexteritását. Ezt akkor ugyan 
én egyiket sem tanultam jól meg, sőt azután sem perfecte, sőt 
már némelyeket nagyobbára el is felejtettem, de ugyancsak 
nagy seminis thesaurus volt jövendőre, és akkor nékem s néki 
nagy fama s admiratio, mert én ugyancsak azon a fundamentu- 
mon épitettem azután, noha mind materia, és ha ez nem annyira 
is, de a forma igen különbözött. Quod ad philosophiam et do- 
cendi ac discendi formam, mely ide alább világosabb leszen, 
az én tanulásbeli sok akadályaim és boldogtalanságaimból a 
Keresztúri Pál halála után, én az én istenfélő ritka jó mesterem 
methodusáról ezt leirni próbálom, publico rei literariae Trans- 
sylvaniae et Hungariae bono szükségesnek itélem, melyből 
egy nagy tudós, jóra igyekező és buzgó ember, kiváltképen 
immár ebben a mind lelki, mind természetire illő tudományok- 
ban megvilágosított idejében, mit nem tudna csinálni, ha elmé- 
jét reátenné és patronusi, segédi lennének a méltóságok; de 
erről másutt szóljunk. Mathematica scientiákra nem tanított, 
úgy hiszem, maga sem tudott, mivelhogy azok a magyar nem- 
zetségben hirrel sem hallattak, Apáczai János idejéig, az arith- 
meticának négy első speciesin kivül, kiváltképen a tudományt 
utáló fő s nemesi rend előtt, a kik Bethlen Gábor halála után 
peregrinatióra sem mentek és nem is mehettek, az öreg Rákóczi 
György nescio quo, nisi Moscovitico brutali consilio csinált 
tilalma ellen. A mi szegény deákok akademiákba mentek vagy 
promoveáltattak, mind csak theologiára, predikátorságra ké- 
szítették magokat, jus, medicina, philosophia s kivált mathesis 
és a valóságos literatura, ethica, politica, historia ujság s csuda 
volt a magyar akademikusnál. No az én jó mesterem, apám, 
in anno 1655. decemberben az ő életének hatvanhatodik esztende- 
jében Görgényben meghala, kit a fejedelem siratásával és 
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Fejérvárott a fejedelemnek temetéséhez a templomban való 
közel helylyel is megbecsüllött. Isten becsülte volt meg. Emlí- 
tettem oda fel, hogy a localis memoriát mint nagy secretumot 
száz aranyon adta; láttam magam, Kemény Ferenczet annyiért 
tanítá reá, minket mind kirekesztett olyankor a házból; ezt 
az ő holta után egy Bocsárdi Ferencz nevü nemes ember régi 
tanitványa mutatta meg nekem. In substantia csak ez: a 
bibliából két vagy három ezer locust kiszedett, kezdvén a Gene- 
sisen Apocalipsisig, és részszerint jegyekkel, részszerint csúfos 
figurákkal, nevetséges képekkel, fabulákkal distingválta s 
töltötte el az ember elméjét. Csak egyet hozok elő. 1. Móz. 
15 : 5. Ábrahámnak az Isten egy tölcsért ada kezébe, hogy az 
által nézvén az égbe, számlálja meg a csillagokat: hoc pro 
paradigmate sufficiat. Ez merő bolondság; de azonban a sok 
olvasással és examinálással az excerpált locusok inhaereáltak 
a tanitványnak, és ez nem volt rosz, de csak fucus volt; úgy 
tetszik, drága volt száz aranyon, én ezt nem tanultam, de ma 
Keresztúrival is versenyt futhatnék a locistaságból, csakhogy 
sok időre és nagy munkával tettem szert reá, és mégis jobban 
kivánnám tudni a szentirást; azért amotis nugis et quaestu, 
javallom ezt : hogy a bibliából szedjen ki az ember egynéhány 
száz vagy ezer locust, sine filo vei ordine historico, a mint kö- 
vetkeznek a szentirásban, sive secundum locos communes et 
controversias theologicas, sőt jobb lesz, ha külön könyvecské- 
ben mindeniket elköveti. In quaestiones pedig et responsiones 
így csinálnám; e. g. Ubi est: semen mulieris conteret caput 
serpentis? Responsio : Gen : 3 : 15. Ubi: justus ex fide vivit? 
Responsio : Hab. 2 : 4. Rom. 1 : 17. Igy szépen rendesen két 
columnába irván a questiót és responsiót modo supra scripto, 
fedje be papirosocskával a responsio-columnát, és kezdje úgy 
repetálni, garagyolni, mint a vocabulát vagy phrásist. Más- 
szor meg ismét fedje be a questiós columnát, és a más columna, 
mely az imént responsio vala, questióvá válik, mint ha így 
volna írva: quid est Genes 3 : 15.? Responsio: semen mulieris 
conteret caput serpentis. Az examinálást is belőle a praeceptor, 
csak vegye a kezébe a gyermekéből, jól elkövetheti a szerint; 
melyben ad familiaritatem sacrae scripturae et localem memo- 
riam sibi faciendam, szükséges, tempore examinis legyen a 
biblia a gyermek kezében, és ha tudja is, ha nem tudja is, 
mikor a praeceptornak felel, még is csak mondja ezt neki: 
Quaere. Kerestesse fel vele, és leszen az igaz, valóságos localis 
memoria. Ezt akárki experiálhatja magán. Caputot, versét 
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sokszor nem tudja, hogy a faciesen mely táján van, úgy talál 
reá. – Második secretuma ennek ez: a kiszedett locusoknak 
mindenik classisának legyen külön jegye, és a bibliában azt a 
locust jegyezzék meg plajérczczel, azzal a jegygyel; ezeknek 
a jegyeknek syllabusát, clavisát pedig akár elől, akár hátul 
irják be a bibliába; úgy reá tanul és szokik az olvasó erre, 
hogy valamikor forgatja a bibliát, mindjárást megismeri, ez 
a locus erre a controversiára pápisták vagy unitáriusok ellen, 
vagy erre vagy emerre való. Ezt az utolsót én a szegény fiam- 
mal Bethlen Mihálylyal próbáltam, talám Tőke-Vásárhelyi úr 
praeceptorsága alatt, de az első nélkül, melyet igen bánok, 
mert a kettő együtt teszi az egész dolgot; azt is bánom, hogy 
eddig közönségessé nem tettem, talán lett volna haszna, de 
nem rajtam mult, a mint ide alább megmutatom valósággal. 
Anno 1654. engem Keresztúri Páltól, nem tudom mi okon, 
Kolosvárra vittek volt, ott akkor a mi scholánk az óvári temp- 
lom mellett volt; egy Sikó Mihály akademikus, és egy hon- 
tanúlt, de igen tudós, és jámbor, istenfélő, Porthalmi András 
nevű mesterek valának benne, a kik engemet tanitának egy 
kevéssé, de csak ismét hamar visszavivének Keresztúri Pálhoz. 
Ekkor disputáltam volt Bongardussal, mint odafel említet- 
tem, meg egy Kobzos István nevü deákkal; görögül tudós 
polgár embert küldött vala az apám el velem, a ki maga is 
erősen disputált, melyben ma is sok jut eszembe. Ekkor Bongar- 
dus keze alatt vala Bethlen Farkas, Gergely és Elek, de az 
atyjok ekkor halván meg Bethlen Ferencz, anyjok Kemény 
Kata, noha reformata, a bátyja Kemény János, és a fejedelem 
szólására nehezen adá a két nagyobbat a Keresztúri Pál keze 
alá, Eleket kicsinségére otthon tartván maga mellett. Igy téré- 
nek osztán meg in anno 1654. Csenger vagy Nagy Paczalon a 
sógorok Kapi György jószágába. Én Keresztúri Pállal Ecsedben 
levén a fejedelemmel, ők imitt karácsonyban communicáltak, 
ekkor perpetuáltattak a balkácsi és sitvei jószágban, mert ez- 
előtt csak inscriptióban birta az atyjok; együtt tanultam 
Farkassal és Gergelylyel az udvarnál és Rákóczi Ferenczczel, 
ennek a mai Ferencznek az apjával a Keresztúri haláláig, de 
Eleket otthon tanitatta az anyja imigy amúgy, mely is alkalmas 
latinus, és in historicis versatus volt, de igaz reformatus- 
sága holtig kétséges volt az emberek előtt. Farkas igen com- 
posite viselte magát gyermekségében, jól is alkudt velem. 
Emberkorában is valóban csinos és velem jól alkuvó ember 
volt, és én bizony igen szántam élete, becsületi virágában való 
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halálát; én úgy hiszem, ha élt volna, nekem nagy jóakaróm 
lett volna, mutatta atyafiságának egynéhány és bizonyos 
jeleit, én is a fiát szerettem, ma is szeretem, és Józsefnek is 
azt hagyom. Gergely gyermekségében is gyülölt, mordálylyal 
kétszer ütött meg, aztán mindjárt elszaladott; igazán: quod 
nova testa capit, id veterata sapit. Haláláig mind ellenségem 
lőn szegény, ellenben a fiát Ferenczet igen szerettem, ő is; 
én éretlen halálát igen szántam, ma is szánom. Tiz annyi virtus 
volt benne, mint az atyjában. Isten nyugoszsza meg mind a 
szegényeket, s engemet is. 


[Apáczai Csere Jánosról] 


Keresztúri Pál halála után engem vivének paripán, mert 
már jól nyargalóztam, Kolosvárra, de nem a scholába, hanem a 
néném Borbálának Haller Pállal való kézfogására, és onnét 
Búnra a lakadalomra anno 1656. farsangban, mely is meglőn, 
noha azután mind az atyámnak anyámnak nagy keserüségére, 
mert az anyám arra való bosszujából, hogy Bethlen Ferencz 
veji Kapi György nagyságos úr, azért ő is a leányát nagyságos 
úrnak adja, nagy részint az atyám kedve ellen adta Haller 
Pálnak, a kinek abban az időben a nagyságos tituloson kivűl 
semmije sem volt, mert az atyja Haller István a két fiának 
Pálnak és Jánosnak az egy Fejérházán kivűl semmit sem adott, 
az anyámnak kellett jó szerint tartani a vejét, azonban a né- 
ném pápistává lőn az ura kedvéért. Az anyám igen buzgó levén 
vallásához, megátkozá a nénémet, lőnek gyermeki, de egygyel 
megsérvék, s meghala; azután a gyermekek is meghalának, 
magva szakada, vő, titulus, vallás, minden oda leve; tanulhat 
erről, a kinek Isten eszet adott. No én a telet otthon ellézengém, 
vadászám, egy szóval, elvesztegetém. 


Vűn osztán az atyám Fejérvárra a gyülésbe, és azon alkal- 
matossággal ada a scholában Isacus Basiriusnak keze alá, 
kiről más alkalmatossággal emlékeztem rövideden, de itt már 
bővebben kell szólanom róla. Szállásunk, asztalunk az atyám 
házánál vala egy Nitrai Pál nevű öreg legény gondviselése 
alatt, szakács volt, szolgáló s minden. Az öcsém Bethlen Pál 
is ott volt, privatus praeceptora volt, de én attól nem tanultam, 
sem hallgattam, mint immár a szokott név szerint publicus, 
hanem a professiókra jártam, noha bizony volt volna még 
elég szükségem ide alább valókra is. 


Ez a Basirius volt natione Gallus, patria Ratomagensis, 







 


 171


religione reformatus, educatione et meliore patria Anglus, 
Carolus I. megöletett angliai királynak sacellánusa, és a mint 
ő mondotta, annak a veszedelme alkalmatosságával, propter 
vitam salvandam, profugus, exul; feleségét, gyermekit oda- 
hagyta, ment Konstantinápolyba, és mind ott, mind Syriában, 
Aegyptusban és Ázsiában bujdosott, a míg Isten Erdélybe 
vezette, a pedig így történt. 


Anno 1655 az erdélyi szokás szerint a tizenöt ezer arany 
adót (mert akkor az adó csak annyi volt) vitte be Barcsai 
Ákos, ehez akadván Basirius, hozta ki magával Erdélybe sub 
spe melioris conditionis ipsi dignae, hogy a fejedelem acco- 
modálni fogja, és Bisterfeldnek collégája leszen. Bizony jól is 
jára, mert a fejedelem 1000 tallért fizetést, professori hivatalt 
vendele neki, ottan csakhamar Bisterfeld is meghala, és az 
egész collegium Fejérvárott, az előtteni nagyhirű Alstedius, 
Piscator, Bisterfeld hire neve, tekintete becsületével együtt reá 
szálla, kivált hogy ez is idegen, még pedig anglus nemzet, és 
ott is micsoda rendü, és onnét micsoda formán kiűzetett exul, 
semimartyrnak tartatott, ob causae justitiam; mely annál is 
könnyebben succedált neki, hogy abban az időben a szegény 
magyarok kivált Erdélyben úgy hitték, hogy ha nem német, 
s a plundrában nem jár, nem lehet tudós ember; professori 
nevet, theologiae, philosophiae vagy medicinae doctori titulust 
felvenni sacrilegium lett volna, valamig Apáczai János, (kiről 
ide alább) ezt a jeget el nem rontá. Fejérvárott négy akademi- 
kus simpliciter, stultis titulis syntacticae, poeticae, rhetoricae, 
logicae facultatis rector volt, a német gallér sacrae scripturae 
et theologiae professor. O vanitas et miseria nostrae burdae 
gentis! 


Ebben az időben invalescálni kezdvén a reformata ecclesia 
Angliában, az ecclesiae regimenre nézve az episcopale et pres- 
byterianum név, úgy ismét a hollandiai akademiákban philoso- 
phia peripatetica, harmonica, carthesiana, ramea, neoteriana 
etc. et theologia coccejana és egyéb efféle: a mi deákink onnan 
felül lehozták ezeket a neveket és veszekedéseket Magyar- és 
Erdélyországba. A vén papok és mesterek, és azok között 
Keresztúri Pál is (noha ő igen moderatus) episcopalis és a philo- 
sophiában aristotelicus volt, úgy ez a Basirius is; de ez mint 
Anglus, archidiaconus Northumbriae, felette zelosus és szeles 
volt, melylyel az immár praeoccupatus fejedelem, urak és a 
vén Csulai György püspök, és a predikátorok előtt kedves, de 
moderatusabb és tudósabb emberek és akkori hires pataki 
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collegium és jó indulatu ifjuság előtt unalmas volt, a minthogy 
haszontalan disputatiókkal (melyre Patakon cum sale et pipere 
megfeleltek neki) importunus turbo volt, és azt a szikrát nagy 
tüzzé gerjesztette annyira, hogy Erdély (az ecclesiát értsed) 
a fejedelem s urak episcopalisok, ellenben a fejedelemasszony 
Lorántfi Zsuzsánna, a pataki schola, a predikátorok szine 
Magyarországban, presbyterianusok voltak; jámbor emberek 
Heraclitusok, a pápisták Democritusok lettenek miatta. Én is 
episcopális gyermek, még pedig igen mérges voltam, míg az 
idő nem corrigált. Erről a Basiriusról azt irhatom: jámbor, 
mértékletes, józan életü ember, tisztességes magaviselő, affa- 
bilis, jó conversativus, kegyes és eloquens ember volt, latinus 
is jó, kivált a szólásban, promtus, tersus, cum pronunciatione 
gallica, theologus mediocris, et in a liis etiam praeter mathesim 
tinctus magis, quam solide eruditus, zsidót, görögöt is igen 
gyengén tudott, noha tanitani akarta. Engem szeretett igen 
és optimus és charissimus discipulus nevem volt előtte, ugy 
Apáczai Jánostól is, kiről ide alább; derék emberek és az ő 
maga tanitványai itéletek szerint is nem volt elégséges arra a 
provinciára és fizetésre. Predikátornak a maga nyelvén, ugy 
hiszem, híres volt, abban is holt meg, visszamenvén in anno 
1661. Angliába, megadatván sub Carolo II. tiszti, becsületi, 
szerencséje; meg is érdemlette hosszas számkivetésiért. 


A theologiában Vollebiust tanitotta, a philosophiában 
bizonyos authora ki volt, nem tudom, mert maga irt otthon 
magának, és osztán minekünk sokat dictált; elkezdette a szón, 
azt egy darabig ideig anatomizálta; hucusque onomatologia, 
eamus ad pragmatologiam; a bizonyos, hogy abban a dictálás- 
ban sokféle volt: philosophia, philologia, ethicum, politicum, 
historicum, de én, és az én nálamnál sokkal idősbek és tudósabb 
deákok semmit tőle nem tanultak, és ha az alumnia a deákokat 
és engemet az atyám ott nem tartott volna, bizony mind oda- 
hagytuk és Kolosvárra Apáczaihoz mentünk volna, a mint- 
hogy a deákoknak java azt is cselekedte, Kolosvár, Debreczen 
s Patakra. Semmi alatta való dolgomat nem tudom megírni, 
hanem hogy theologiában, philosophiában mindenkor opponens 
voltam, és egyszer de laudibus metaphysicae, publico frequenti 
auditorio peroráltam. Igy veszett nagy kárommal az időm ab 
anno 1656. márcziustól fogva usque ad annum 1657. júniusig; 
csak hogy a Keresztúri Pál kincsét el nem vesztettem mind, 
mert azt ugyan a talis qualis dietalis professio, disputatio s 
exercitium mind conserválta és szaporította is. 
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Anno 1657. júniusban Fejérvárról el kelle futnunk, Mun- 
kácsnál kiütött lengyel hir miatt, és következék a lengyel- 
országi, és tatár miatt való nagy veszedelme édes nemzetségem- 
nek. Én otthon az atyám mellett fűtöztem, fürjésztem, nyar- 
galóztam, az idvezült Bethlen Mihály defectusán a keresdi 
jószágot foglaltam. Ritka dolog is esék egyszer rajtam. Nekem 
volt egy ölyvem, mely a házi ludat, réczét, pujkát, macskát, 
kicsiny malaczot, kis városi vizslát is elfogott; azt gondolám 
én, hogy én nyulat, vadréczét, ludat mit rakással fogatok véle, 
de olyan vad madarat, fürjet, foglyot, réczét nemhogy fogott 
volna, de üzni sem akarta, mely miatt szörnyen eléheztem; és 
iszonyu rivó volt. Egyszer a szőlőben Búnon egy szakadásban 
nyúl-süldőre igazitának el; én mindjárt a szegény Pál öcsém- 
mel a szőlőben az ölyvvel csak gyalog, még menőleg egy gémnek 
is bocsátám, de egy kevéssé ment utána, visszajöve, noha 
könnyen eléri s elfoghatja vala; menénk a szőlőszakadásban, 
kerestetjük a vizslákkal, az én ölyvem rettenetesképen rí, mely 
a madarászás idején szokás, és majd csaknem természet ellen 
vagyon; én haragomban levetém az ölyvet a kezemről a földre, 
osztán ismét kezem mutatásával hivám, félvén, hogy azalatt 
a nyúl kiugrik; de az én ölyvem nemhogy a kezemre, 
hanem egyenesen arczul az orrom s ajkamban ragada olyan 
erősen, hogy némelyik körme az orromon által az orrom lyuká- 
ban, némelyik az ajkamon pofámon által a szájamba ment. 
Isten tartotta csak a szemeimet meg. Megfogtam két kézzel a 
derekát, úgy húztam, de ha a számbahatott körmét a fogammal 
meg ne harapjam, soha bizony el nem szabadíthatom vala magam 
tőle, nem is szólhattam, a szememmel se nézhettem, addig 
osztán a földön összerontám, cséplém, s utána megsiratám. 
Puerilis vanitas! hogy ha magamon nem történt volna, bizony 
el sem hinném, de valóságos igazság, későre nehezen gyógyula 
meg az orrom kivált. Szintén akkor szaladván a fejedelem ki 
Lengyelországból, Szamosujvártt csinála országgyülést, oda az 
én atyám is, de csak a véle Krakkóban levő haddal tisztességesen 
elérkezék, mert a több erdélyi had vagy rabbá esett, vagy el- 
veszett mind. Az atyám eleiben menvén, Németiben vol- 
tunk szálláson. A gyülés után hazamenénk Búnra, vadásztunk, 
de csakhamar az atyám gondolá, Isten nyugossza meg, hogy 
énnékem nem jó lézegnem. Egy hitvány tollas, fekete nyelű 
csákányom vala, büszkélkedtem vele, azt elvéteté, hogy nem 
gyermeknek való, és az atyámmal együtt Berkenyesre és Kolos- 
várra menénk, és ott mindkettőnket az öcsémmel együtt, 
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Váradi Miklós gondviselése alatt a scholában Apáczai János 
keze alá adának, és az új farkas-utczai collegiumban nappali 
tanulószállásul a kapu felett való házat rendelék, melyben a 
senior Uzoni Balázs lakott, kiről ide alább leszen szó. Ez a 
szállás is nagy jómra lett, és bár az Apáczai János keze alá 
való kelésem az országos akkori sok változások miatt anno 
1658-dik kezdetére vetődött, melyekről itt szólani sem hely, 
sem idő nincs, megyek Apáczai János dolgára. 


Apáczai János volt Barcza-apáczai szegény, ott minémü 
szabadsággal élnek olyan ember gyermeke; öcscsével Tamással, 
mindketten szép állapotra mentenek. Tamás tanulótársam, 
azután Zemplénben, onnét beszorulván a vallás üldözése miatt, 
Hunyad vármegyében; igen szép iró volt, de ő tovább nem 
ehhez az iráshoz való. János pedig theologiae, philosophiae 
doctor volt, és nemcsak tituláris, hanem valósággal ugyan 
doctus doctor volt, a zsidó és ahhoz tartozó chaldeica, syriaca 
és görög nyelvben csudálatos nagy perfectióra ment volt Hollan- 
diában, meg is házasodott volt, és ha nemzetségéhez, hazájá- 
hoz, abban a dicsőséges Istenhez való szeretet le nem hozta 
volna, professori tisztességes hivatala és kenyere lett volna oda 
fel. De az Isten házának és nemzetségének szerelme emésztette 
meg, melyet megmutat az ő magyar encyclopaediája. Bizony 
dolog, ha az Isten hamar el nem veszi vala, és bár csak azt a 
mit éle, a hazában, békességben fordíthatja vala a közönséges 
jóra, sok nagy tudós embert csinál vala, és mind az egész nem- 
zetséggel, külső-belső renddel megkóstoltatja, szeretteti vala a 
solida eruditiót, kiváltképen a mikor osztán Kolosvárott tisz- 
tességes állapotra mene, először Keresztúri Pál kegyes patro- 
ciniuma által; melyből is itélhet az ember Keresztúri Pál nagy 
kegyes moderatiójáról, melyet is a közönséges jóért megjegyez- 
ném szükségesnek itélék. 


Mikor ez a nagy tudós ember lejött az akademiából, az 
akkori erdélyi szokás szerint Fejérvárott adják kezébe a poetica 
classist, melyet is nem lehetett megvetni az obedientia és 
szokás szerint, mind a mindennapi kenyérre nézve, melyre 
szüksége volt maga, felesége s gyermekének. Bezzeg ő tudott 
ex necessitate virtutem et gloriam csinálni; fogja a Virgilius 
Georgicáját, azt kezdi fordítatnia magyarra a poetákkal, de 
nem hogy azok tudták volna, de az egész collegium mesteres- 
től együtt sem tudta volna, (a micsodások akkor voltak) végbe- 
vonni. Ő azért maga foga velek együtt hozzá, és annak alkal- 
matosságával physicát, astronomiát, geographiát kezd tanítani, 
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ugy hogy egyszer azt az ő Georgicáját irni s tanulni kezdék 
a theologiára s philosophiára járók is, Bisterfeld német nagy 
professornak és Apáczainál ordine et professione elsőbb, de 
tudománynyal infinite alsóbb, rhetoricae et logicae magyar 
asinus rhetorainak nagy gyalázatjára és boszuságára. Ez a 
jóravaló igyekezete Apáczainak először gonosz, de azután 
nagy jovára lett, mert minthogy az említett secták szerint, 
theologus presbyterianus, philosophus carthesianus volt, a 
fejedelem előtt ugy elvádolták, hogy hallatott olyan szó akkor, 
tudom, de a fejedelem szájából-e vagy a vádolókéból, nem tudom: 
megérdemlené ez az Apáczai, hogy a fejérvári torony tetejéből 
vetnék le. Ellenben Keresztúri Pál fiának hivja, és ritka ebédje 
vagyon nála nélkül, ő adja tanácsul a fejedelemnek, vegye ki 
ebből a collegiumból, tegyék mesterré Kolosvárott, a rákot a 
Szamosba. Igy is lett; és osztán esztendők és sok változás 
után a hazának, az atyám szerze neki Barcsai Ákostól a rend- 
szerint való kolosvári fizetésén felül esztendőnként az akná- 
ról négyszáz forintokat. A nagyatyám Váradi Miklós is jó 
patronusa volt. No elég az, Apáczai nyitá meg Erdélyben a 
tudós embereknek mind a becsületnek ajtaját, megmutatá 
magán, hogy a magyar is megérdemli a doctor és professori 
nevet, és elviselheti. Szép projectumot irt vala egyszer, melyben 
megmutogatja vala, hogy a Basiriusnak rendelt ezer tallérból 
és az akkori fejérvári collegiumra esztendőnként menő költség- 
ből nyolcz professor, akademia, és classisok tanitására való 
gymnasium kitelik; nem hiszem, Barcsai Ákos, ha floreál 
vala, hogy fel nem állitja vala, de Isten ezt máig Erdélynek 
nem engedte. 


Minthogy Apáczai engemet még Keresztúri Pál keze alatt 
ismert, és minden, oda fel említett dolgaimat kit látott, kit 
hallott, és jól tudott: tudta azt, hogy mint egy confusum 
chaos, ugy van az elmém, de még is a tudománynak holmi 
magvai vadnak a fejemben, és talis qualis jól megértő latinitá- 
som vagyon, és az elegy-belegy materiáknak rendes forma- 
adások jót tehet bennem, igen örült nekem, ő is optimus és 
charissimus discipulus nevet adott, és mind publica professió- 
ban, mind házánál in privato collegio szorgalmatosan kezde 
tanítani. Publice a theologiában Amesiusnak a Medulláját, 
philosophiában a Carthesiust és Regiust tanitotta, privatim 
Ramus arithmeticáját, Metius geometriáját és a jusban Jus- 
tinianus institutióit kezdé tanitani, de mind ő, mind én szeren- 
csétlenek lőnk kettőben igen. I-o: tanulótársakat, mint magya- 
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rok között uj tudományokra nehezen talála, kedvetlenek voltak 
hozzá, csaknem erővel voná reá Macskási Boldizsárt, ki azután 
Erdélyben tisztességes uri ember, Vadas Gábort, ki egy haszon- 
talan ember, Köpeczi Jánost, ki azután derék medicinae doctor, 
Apafi fejedelem udvari medicusa, Szentgyörgyi Györgyöt, ki 
theologiae doctor és jó predikátor lett. II-o: Mikor legjobban 
belekapunk vala, bejövének a tatárchám, moldvai, havasalföldi 
vajdák, kozákság Erdélybe, túl meg a fővezér Jenőt, Lugost, 
Karansebest elvevén, Barcsai Ákost fejedelemmé tevé, s el- 
bomlánk. Lőn szertelen bomlás és változás az országban, enge- 
met vivének az öcsémmel együtt atyám s anyámhoz Segesvárra, 
rettenetes tanulásbeli kárunkkal; quasi vero Segesvár erősebb 
Kolosvárnál: de az Isten igy akart meglátogatni és tudomá- 
nyomban meggátolni, mert ez a futás volt anno 1658. június- 
ban, és én Kolosvárra tanulni nem mentem, hanem in anno 
1659. januáriusban. Ez fél esztendő alatt való időtöltésem 
vagy veszteglésem igy volt. 


Barcsai Ákos fejedelemmé tétetvén a fővezértől, Jenőnél 
jöve bé Segesvárra, ott lőn hogy már fejedelemválasztó gyülés, 
ne látszassék mere csak töröktől obtrusus, ott azért választák, 
conditiózák és köték; de Rákóczitól való féltében mene Dévára 
és véle együtt az atyám, anyám s én is; ott igen kurta levén 
a fejedelemséghez képest a kanczellaria is, én voltam egyik 
kanczellista; a szegény Haller Gábor és a szegény atyám 
rettenetes sokat irattak publicumokat velem, úgy hogy ugyan 
elállottam belé; akkor jócskán és hamarébb tudtam írni. 
Ott hirdetének gyülést Maros-Vásárhelyre, és oda jöve mint- 
egy másfél ezer török hozzájok, melylyel először Segesvárra, 
és azután Maros-Vásárhelyre menénk gyűlésbe. Jut eszembe, 
egy nagy óriásforma magas, testes, erős ember vala a törökök 
tiszti, Hadzsi Mustafa-bég vala neve, magyarul jól tudott igen 
úgy, hogy a gyűlésben egyszer maga tolmács nélkül proponálá 
a templomban a státusoknak, hogy legyenek hívek a hatalmas 
császárhoz és annak czirákjához Barcsaihoz; másként ha 
tökéletlenkednek, azt nyerik, hogy a kemencze nagyobb lesz 
a háznál. Nevetve beszélték akkor azt a napkeleti proverbiu- 
mot, de bizony, keserves magyarázatja volt a sok égett faluban 
felálló sütőkemencze; de az nem idevaló. En addig nyargalóz- 
tam, puskáztam; menjünk a scholába. 


Anno 1659. januáriusban visszavűn az atyám a nagyatyám 
és Apáczai János keze alá Kolosvárra sok károm és lézengé- 
sem után, mert kikapott az elmém lóra, kutyára, kupára, és 
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kicsiden mult, Isten kegyelme által, hogy a nyőstény szemé- 
lyekre is nem; de ez maradjon másuva. Hozzáfogánk ismét 
az elhagyott leczkéinkhez, a kik megmaradánk, de nagy baja 
volt a szegény Apáczainak ez is: hogy mathematicum instru- 
mentumokra szert nem tehettünk; két globust ugyan szépet 
vőn a nagyatyám énszámomra, melyek még ma is megvagynak, 
abból a geographia és astronomiában is belé nyalintata engem 
Apáczai: ekkor már a theologiában respondens is voltam, 
nevezetesen egy celebris disputatiót irt vala de peccato originali, 
és én annak corollaria responsiót ex theologia et philosophia, 
melyet, ha a háború engedje, ki is nyomtatok vala. Unitárius 
professorok, papok, pápista páterek is invitáltattak és oppo- 
náltak. Ezalatt meghala a nagyatyám Váradi Miklós, és az 
atyám s anyám odajövén, eltemették, és engem s az öcsémet 
ott a háznál hagyának; onnét jártunk fel, mint ezelőtt meg- 
irtam, a scholába, de nem sokáig tarta, mert ezen esztendő- 
ben nyárban bejöve Rákóczi sebes haddal Magyarországból, 
Barcsait kiüzé s kiszalasztá Erdélyből Törökországba, kivel 
az atyám is elmene, és ezekre nézve engemet öcséstől, nem tudom 
micsoda világi okokból, de az Istennek (mint ez másutt meg- 
látszik) az én lelkemre való kegyelmes gondviseléséből, az atyám 
elvitete magához. Eddig van az én erdélyi scholám. 


Következik két esztendeig való káros vesztése az én tanu- 
lásra való legjobb ifjuságomnak, a melyet, bizony, keservesen 
említek, és álmélkodván Istennek adok hálát, hogy Keresztúri 
annyira készített volt, hogy a deák könyveket megértsem, és 
sokféle scibilének magvával eltöltött; Basirius ha igen sokat 
ujat nem épitett is azon a fundamentumon, ugyancsak nem 
hagyta elpusztulni; mint a jó gazda a házát legalább fedéllel 
tartja és tatarozza: igy cselekedett velem; Apáczai pedig az 
elébbeni chaost rendbe vette. Az ó philosophiát az ujjal con- 
ferálván, annál nagyobb világot hozott az elmémbe, úgy hogy 
jómra fordult a hiábavalóságnak is tanulása. A solida theologiát, 
és az Erdélyben uj de legszükségesebb, a világi életre, és főember 
gyermekének kivált legillendőbb és györörüségesebb tudomá- 
nyokat megmutatta. A probatus authorokkal megismerkedte- 
tett, és egy szóval a tudományt és könyvek olvasását ugy meg- 
szerettette velem, hogy azt senki és semmi ki nem üzhette 
az elmémből s kezemből; a világnak jó, gonosz, minden munkái 
között, változási között is kivánva kivántam tanulni vala- 
mikor lehetett, olvastam, még vadászó napjaimnak estvéin is, 
kivált a bibliát; ugy conserváltam, a mennyire lehetett, két 
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esztendő alatt, azt a kis tudománymagot, reménlvén s vágyód- 
ván az akademiákban, hogy ott Isten megszaporítja s meg- 
neveli s érleli. Apáczait azután nem láttam, mert az Isten 
ebből az ostoba háládatlan magyar világból, mely őreá mél- 
tatlan volt, kivette, azután az igen gyámoltalan belga feleségét, 
gyermekét is, magához szedte; ha maradéka maradt volna, 
és módom lett volna benne, bizony megmutattam volna, hogy 
én Apáczait mint atyámat úgy tartottam, szerettem, becsül- 
tem, s emlékezetét ma is becsülöm; a szörnyű tanulás, és az 
Isten háza és közönséges jó miatt való buzgó szorgalmatos- 
kodás betegité száraz betegségben, melyben is semmit sem 
kedvezvén az erős lélek az erőtlen testnek, ki kellett menni 
belőle, úgy tetszik ultima die anni 1659., hogy az égben mond- 
hassa igazán és örökké: uj esztendőben mi vigadjunk, dicső- 
ült Jézust mi imádjunk. 


Tanuljanak ebből, mert én ezt nem magamnak irom, a 
tanitó szülék, curatorok, a tanitók és tanulók, hogy a gyermeki 
időt siessenek jóra fordítani, mert nem tudják meddig tart, 
non aestas est laeta diu, componite nidos. Ha valahol ezen 
a világon, bizony Erdélyben van helye s ideje amaz apostol 
szavának: drága pénzen, nagy áron is megváltsátok, vegyétek 
a jó alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Az Istenért ne 
tékozoljátok tanitók a hiábavalóság tanitására a gyermekek 
szép gyengeségének, mint a viasz vagy spongyia akár mit 
bevevő elméjek idejét. Oda feljebb emlitém a biblia és locusok 
tanulását; nem volna-e jobb azt praemittálni amaz sok ha- 
szontalan grammatica, syntactica, poetica repetitióknak, vagy 
bár csak conjungálni a kathekismussal? hány poeta, rhetor 
vagyon, és kit a bajusza s azt csirakoló magistra felettébb is 
megtanit, s mégsem elég, hanem Ovidius kell, de arte amandi, 
Catullus, Tibullus, Propertius; familiaris ez egyéb könyvek 
között, de Esaiás, szent Pál stb. az egész biblia sunt peregrina; 
a mi pedig legveszedelmesebb, in aetate lubricissima vesz- 
tegetődik abban a két classisban el az ifjuság elméje, a phi- 
losophiát praeoccupálja a füles Zsófia és a theologiát az atheo- 
logia. Az tanulná-e jól az Istent és annak igéjét, a kit már 
az ördög elfoglalt? Bezzeg az a tövisben való vetés; ez pedig 
nem az ifjak, hanem a vének, a tanitók vétke, keservesen 
hallgattam és panaszlottam a tudós embereknek. Az én ipam 
Kún István, kivált mikor osztán jól ivott, annyi verset citált 
a poétákból, hogy elcsudálkoztunk rajta, de a bibliából ezeri- 
ben egyet, noha azt vénségére vagy csak a predikácziókból 
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kellett volna tanulni. Mi ennek az oka? actus memoriae in 
puerili aetate et adolescentia nugis occupatae. Mivel nehezebb 
Mózesből: in principio creavit deus coelum et terram, mint 
Ovidiusból: in nova fert animus mutatas dicere formas? min- 
denik 35 betü csak és hét szó. Nem evangelicus ember szájába 
való pedig ama bibliaolvasást tiltó vallásnak a szava: nem 
gyermek, vagy leány, vagy asszony-ember kezébe való a biblia; 
mert mást mond Mózes sok helyeken, és Pál apostol Timotheust 
arról dicséri és inti, hogy anyja, nagyanyja az igaz hitben 
volt (az pedig tudomány nélkül lehetetlen), és hogy ő is gyer- 
mekségétől fogva tanulta a szentirást. Filep apostolnak (evan- 
gelistának) négy prófétáló leányt olvasunk, melyen nem jöven- 
dőmondót, hanem tudós dicsérőt kell érteni. Actorum 21 : 9. 


Tanuljátok szeretni a könyvolvasást oh főrenden való 
ifjuság, ha vagy a scholától elvett valami gonosz idő, a mint 
engemet, vagy ha rendesen hagyjátok is el a scholát, olvasás 
által tartsátok meg, a mit tanultatok. Sőt az idővel, érő elmé- 
vel való olvasás, nem hinnétek mely tudóssá teszen benneteket 
fáradság nélkül, gyönyörüségesen. Annak felette sok bűntől 
oltalmaz meg az olvasásbeli gyönyörű magad foglalatossága. 
Rút idő vagyon, nem mehetünk ki, mit csináljunk? kártyázzunk, 
igyunk, hazudjunk, trágárkodjunk, vagy még rosszabbat is 
kövessünk; nem jobb volna-e annál egy szép historikus, poli- 
tikus vagy geographus, vagy valami szép fabulás, tréfás, mulatsá- 
gos könyvolvasás, sine peccato, et cum profectu ac delectatione? 
Osztán az is jusson eszedbe, egy ló-esés, bénulás, köszvény, 
vénség, háboruság, rabság elrekeszthet minden mezei és ló- 
háti mulatságtól, olyankor mit csinálsz? Hála Istennek, hogy 
én az olvasást szerettem, és az ördög azt el nem vehette; bi- 
zony ha az nem lett volna Isten után ebben a szörnyü hosszas 
inségemben, vagy gutta, bolondulás, vagy még roszabb is ért 
volna. Édes fiam József, bár csak tenéked használjon ez az 
irásom. 


[Zrinyi Miklós haláláról] 


Édes hazámba érkezvén [a külföldi peregrinatio után] az 
édesatyám mint látott légyen, az itélheti meg, a ki első-szülött 
fiát annyi esztendő, annyi költség és busulás után felnevel- 
kedve és reménysége beteljesedésével látja; mert az én atyám 
énvelem contentus volt mindenképen. A fejedelem, urak, fő- 
rendek is mind jó szivvel mutatták magokat, hihető az atyám 
tekintetiért egy részről, és másról: uj szita szegen függ. 
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Kiöltözém én a pántlikás köntösből magyar ruhába; elég 
botránykozásra voltam egyik mind másik köntösben a dá- 
máknak, mint az ide alább meglészen, talán bővebben irva, 
de nékem ekkor csak a Marssal volt teli a fejem, nem Vénussal, 
csak a hadba siettem az atyámnak nem kicsiny kedvetlenségé- 
vel, mert az atyám hontartani és minélhamarébb megházasítani 
kivánt volna, de én mind csak azon unszoltam az atyámat, 
készitsen és bocsásson a hadba, Zríni Miklós akkor leghiresebb 
vitéz magyar ur mellé. Meg is cselekedé, köntös, jó paripák 
és szolgákkal elkészite, költséget is jócskán ada ugyan, de meg- 
mondá, ha kevéselem, hát az anyámnak maradott tiz ezer 
forintból harmadas lévén, én költsem azt, mert többet adott 
már tanulás- és járásomra ezerkétszáz aranynál, és azonkivül 
sok ló, köntös etc.; néki több gyermeki is vadnak. Nem vádo- 
lom ez aránt, mert én ugyan bizony sok pénzt el tudtam volna 
költeni, sétálni, csak adtak volna bőven, noha kártya, koczka, 
k ... ára s kupára nem költöttem. 


Megindulék én augustusnak a végin, és az uton Kassán 
egy hires pánczélcsinálónál alkuvám egy halhéjas karaczélt 
sisak- és karvassal együtt, czifrát, aranyos egynehány pléhek 
rajta, kin a czímerem, symbolum, kin egyéb emblemák volta- 
nak, és hogy stucz, muskatély meg ne járja; szép, jó volt, 
de százharminczöt magyar forintot adtam érte és igen nehéz 
volt. Első rabságomkor a feleségem Teleki Mihálynak ajándé- 
kozta, de ő megadta az árát igazán, nem vette el a nélkül. 


Menék feljebb jó bizott gróf Tököli Istvánhoz Kézmárkra, 
ki is nemcsak jó szivvel tarta, láta, vendégle mind ott, mind 
Rosenbergen, hanem szálokon maga jobbágyival ajándékon 
lekülde Trencsínig. Ennél szebb, magunknak, lovunknak nyu- 
godalmasb és kevesebb költségü utazásom nem volt sohult 
és soha. 


A töröknek szent Gothárdnál való erős megverettetésé- 
nek hire még Erdélybe nem ért volt, és annál inkább siettem; 
de itt Tököli István a [szégyenletes vasvári] békességet is 
megmondá, melyen én megszomorodám, mint az én experien- 
tiam alkalmatosságának elveszésén, de feltevém, hogy csak 
elmegyek a felől, az akkor hires bátyám Zríni és több magyar 
urak kedvéért; és onnét Velenczébe, és ha a velenczések meg- 
hadakoznak a törökkel Candiába, odamégyek, valamint járok 
véle. 


Trencsinben akada hozzám Radics András, ekkor kassai 
secretárius és város követe Pozsonban, kihez és miért, ő dolga. 
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Ez azután hires kurucz, munkácsi kapitány volt. Már a békesség 
meglévén, a hadak oszlottak téli kvártélyokra, ki épen hazájá- 
ban. Trencsin s Pozson között a föld a két fegyver miatt el- 
pusztult, sok tolvaj, éhség volt, Trencsinben rakással hevert 
a ganéjdombokon a gyermek, az éhség miatt ki halva, ki bete- 
gen; szomoru spectaculum volt. Az emberek és a kételenség 
tanácsából, mi a Fejérhegyen által bemenénk Morva szélibe, 
és osztán úgy fordulánk Holics, Sassin, Malaczka, Szakolcza 
és Pozsonba. 


Morvában egy nagy, nem régen tatártól elégetett és ujab- 
ban épülni kezdett faluban egy az utcza közepire csak egyedül 
épitett kis viskóba szállék én a szakácscsal, a lovak, legények 
és Radics a derék utcza-szerben házakhoz szállának csak délre. 
Az én szakácsom mindjárt fanyárson pecsenyét kezde sütni, 
nem tudta ő, hogy a kürtő, még pedig igen bölcsen, pozdorjá- 
val mivel be volt dugva, senki sem mondotta; a dugó meg- 
gyulván, attól a heján való gaz, és a ház fedele belől; eszembe 
vevém én, kapám az asztalon levő pár pistolyomat, melyet 
abban az időben mindenkor magam szoktam volt a tokba 
ki- s betenni s vinni, és nappal az asztalon, éjjel fejem alatt 
tartani; mondám a szakácsnak: jere menjünk el; én menék 
a lovakhoz, és mondám: lóra katona, hoccza a pejt; ahhoz 
biztam leginkább, minthogy a paripának a legjava is volt; 
felülék, őket is felültetém; Radics szolgástól a tűz oltásán 
szorgalmatoskodék, mondám neki: bizony jobb ha felül s 
elmegyünk; ő is megfogadá, a szakács a nyárspecsenyét úgy 
hozta mint a flintát. Hát ihol jő mindenfelé a falu, de nem 
cseber vagy kártyával, hanem dárda, dorong és fejszékkel, 
szidnak veszedelmesül bennünket; és mi csak eljövénk, és a 
falun kivül meg is rugaszkodánk, félvén én attól, ha a falu 
derekasint meggyul, utánunk jőnek, de nem gyult meg, a viskó 
külön egyedül a patak mellett, és csendes idő is lévén. Más 
faluban megsüté a szakács a flintát, abraklánk, hálni meg 
elébb menénk. Holicson Czobor Ádám gyermek-tutora Sennyei 
István veszprémi püspök egy nap jól tarta, nemet vetvén vélem 
mint erdélyi familia, és az én nagyatyámnak a néhai Sennyeiek 
Erdélyben kedves atyjafiai és barátjai lévén közelről. 


Pozsonban keveset mulattam, az érsek Lippai György 
igen kegyelmesen látott, és öcscse, ugyan Lippai, de ifju házas 
báró, és egy Liptai nevü komornyikja barátságosan éltek vé- 
lem. Majd minden nap ebéden az érsek asztalánál voltam. 
Irhatnám szép, de csendes vélem való disputatióját, kit a 
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vallásról thézis vagy kérdésül tett fel: elkárhoznak-e mind 
a pápisták? Én feleltem: az apostoli első ecclesiától fogva a 
Luther Márton és társai által lett reformatióig sok különb- 
különb formában volt az ecclesia, de valaminthogy akkor 
sok ember idvezült, úgy ma is sok pápista név alatt való idve- 
zűlhet. Sok volt a szó, nem ide való. 


Pozsonból mentem Sopronban, hires lutheranus prokátor 
és főember Vitnyédi Istvánhoz, onnét Kőszeg és Rohonczra, 
Batthyány Kristóf nagy gróf urhoz, ki is igen jó szivvel látott 
egynéhány nap, de elsiettem, félvén a részegségtől, melylyel 
azelőtt a Batthyány-udvar hires volt; azt is költöttem, hogy 
holmi okra nézve bort nem iszom egy ideig (nem merék innya). 
Emberséges szolgát ada késérőt épen Csáktornyáig, a ki a szent- 
gothárdi harcz helyén mindent megmutogatott. Németujvár- 
ból s Dobráról mentünk Rakiczánra gróf Szécsi Györgyhöz, 
ki is egy nap becsülettel látott, és onnét Csáktornyába Zríni 
Miklóshoz. Érkeztem pedig oda 13. novembris, nagy szeren- 
csétlenségemre, mert csak öt nap lehete véle esmérkednem, 
s oda lőn. 


Engem az a nagy ember érdemem felett becsüllött, és a 
mennyire azt egynéhány nap tapasztaltam, szeretett. A vár- 
ban egy szegelet-házban nekem tisztességes kárpitos házat 
külön, lovaimnak, szolgáimnak a városban jó szállást és tisztes- 
séges bő prebendát rendele, minthogy olyan rendet tartott, 
hogy maga, felesége, két-három kedvesebb urfi, vagy olyan 
kedvesebb első rendü szolgája s papjával, nyolcz személy - 
lyel, benn a maga kis palotájában ett, lévén más nagy asztal 
uraiméknak a nagy palotán. Melyet az akkori időben nem is 
igen dicsértek, mint németes szokást a magyarok benne, mint- 
hogy a magyar felesége holta után, a német feleséggel kezdette 
volt, és csak akkor ett a nagy palotán, a mikor sok uri fő és 
vitézlő rend vendége érkezett. Nékem benn volt véle asztalom; 
ekkor kevesen ettünk benn: maga, felesége egy kis asszonyka, 
Zichy Pál urfi, Vitnyédi csak akkor érkezvén oda, Guzics Mik- 
lós udvari kapitánya, a páter és én. Nem sok tál, mint a német 
szokása, de ugyan szép uri asztal volt a belső: a nagy palotán 
hosszu, igen magyaros és bő, tisztességes asztal volt, minthogy 
nagy udvara is volt. 


Magáról hogy irjak, nincsen erőm s időm reá, csak azt 
irhatom: igen tudós, vitéz, nagy tanácsu, nemzetéhez buzgó, 
vallásban nem babonás, képmutató s üldöző, mindent igen 
megbecsülő, nemes, adakozó, józan életü, az olyanokat és az 
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igazmondókat szerető, részegest, hazugot, félénket gyülölő, 
nagy és szép termetü, lelkű és ábrázatu, in summa: akkor 
magyar virtuosus és hires ember hozzá hasonló nem volt, sőt 
az én vékony itéletem szerint Bethlen Gábortól fogva maig 
sem, – ha olyan országot és szerencsét nem birt is, – sőt 
talám ezután sem lészen, noha az Isten titka és tárháza 
véghetetlen. 


Ezalatt érkezék hozzá, tamquam intimus consiliariushoz, 
nemcsak a szokott nagy pecsétü mandatum deákul, hanem egy 
kurir által császár (kis titokpecsét alatt, a mint szokták hivni) 
Handbriefje, németül irt. Úgy láttam: az a duplicata kis 
levél, kurir, suspectum volt előtte; Vitnyédi dissvadeálta is 
menésit, mert sietve hivatta ő felsége Bécsbe tanácsba a magyar 
dolgokról, és az ekkor a törökkel tanácsolt békesség- és portai 
követségről etc. A franczia király küldött volt neki tiz ezer 
tallért ajándékon hire és jószága pusztulásaért, melyet noha 
a császár hirével vett volt fel, és Bécsben vendégeskedett el, 
mégis gyanuban volt miatta. Vitnyédi dissvasiójára hallám, 
hogy mondá: conscia mens recti famae mendacia ridet; sem- 
mit sem vétettem, ha veszek, ártatlan, tisztességesen, az igaz- 
ságért, nemzetemért veszek, hogy ezt a törökkel való gyaláza- 
tos békességet nem javallottam, melyben nem voltam egyedül 
etc. Elvégezé, hogy csak postán, kocsikon megyen; Zichyt, 
engem, egy inast, deákot és szakácsot viszen, Bécsben elég 
szolgát talál. 


Ezalatt szép őszi idő járván, majd mindennap vadászni 
jártunk, paripát adatott mindenkor alám. 18. novembris erdei 
disznókra menénk, ebéd után hintón, volt ugyan paripa is, 
Vitnyédi az első, én a hátulsó ülésben bal s ő jobbfelől ültünk 
csak hárman; egy fabulát beszéle, méltónak tartom leirni, 
nem tudván ő, hogy három óra mulva meghal, talám cygnea 
cantiója helyén volt. Az pedig ez: Egyszer egy embert az 
ördögök visznek volt; találkozék egy barátja szemben véle, 
kérdi: Hová mégy kenyeres? Nem megyek, hanem visznek. 
Kik s hova? Felelék az ördögök: Pokolba. Mond emez: Jaj 
szegény, ugyan roszul vagy, kinél roszabbul nem lehetnél. 
Felele: Roszul bizony, de még is lehetnék én ennél is roszab- 
bul. Melyre emez álmélkodva: Hogy lehetnél roszabbul, hiszen 
a pokol mindennél roszabb. Felele: Ugy vagyon az, de most 
mégis visznek ők engemet noha pokolba, de a magok vállán, 
hátán, hogy már nyugszom addig; s hátha megnyergelnének, 
magokat is velem vitetnék, mégis úgy is csak azon pokolba 
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mennék, hiszen roszabbul volnék úgy ennél is. Applica Magyar- 
ország s Erdélyre, és a törökre, németre. 


No, elmenénk vadászni. Ő maga levetvén a nagy bő csiz- 
mát, melyeket a telekes bocskorra is felvonhatott, puskával 
beméne, és szokása szerint csak egyedül búkálván, löve egy 
nagy erdei disznót, a gyalogok is lövének egyet a szállónál 
s vége lőn a vadászatnak. Kisereglénk a hintóhoz, az ur is, 
hogy immár hazamenjünk; estefelé is vala. Azonban odahoza 
a fátum egy Paka nevü jágert, ki monda horvátul: én egy 
kant sebesítettem, mentem a vérin, ha utána mennénk, el- 
veszthetnők. Az ur mindjárt monda nékünk Zichyvel ketten, 
látván hogy elakarunk menni véle: öcsém uraim, kegyelmetek 
csak maradjon itt; Vitnyédinek, Guzics kapitánynak: csak 
beszélgessen itt kegyelmetek, öcsém uraimékkal, csak meg- 
látom, mit mond ez a bolond t. i. Paka, mindjárt visszajövök. 
Csak bocskorban lóra kapa, stucz kezében, Paka után nyargala; 
egy sabaudus, Majláni nevü ifju gavallér, Guzics öcscse, inasa, 
még egy Angelo nevü kedves olasz inasa és a lovász nyargalá- 
nak utána; mi ott a hintónál beszélgeténk. Egyszer csak 
hamar ihol nyargal Guzics, mondja a bátyjának: hamar a 
hintót, oda az ur. Menénk a mint a hintó nyargalhat és osztán 
gyalog a sűrűbe befuték én, hát ott fekszik, még a balkezé- 
ben, a mint tetszett, a pulsus gyengén vert, de szeme sem volt 
nyitva, sem szólott, csak meghala. Majláni igy beszélte: hogy 
a mint Paka után bément a disznó vérin az erdőbe, a mig ők 
a lovakat kötözték, csak hallják a jaj-szót; Paka szava volt. 
Majláni legelébb érkezék, hát Paka egy horgos fán, az ur arcz- 
czal a földön, s a kan a hátán; ő hozzá lő, elfut a kan, érkezik 
Guzics és Angelo, az ur felkél és mondja: rútul bánék vélem 
a disznó, de ihol egy fa (melyet csatákon is magával hordozott 
zsebébe) állitsátok a sebnek vérét véle, az arra igen jó. Eléggé 
próbálták véle: de hijába, csak elfolyt a vére, először ülni, 
azután hanyat fekünni, végre csak meg kelle halni, mert a fején 
három seb vala: egy balfelől a fülén feljül a feje csontján ment 
csak, és a kannak agyara a homloka felé szakasztotta rútul 
a feje bőrit; más ugyan a bal fülén alól az orczáján, a szeme 
felé, rút szakasztás; de ez kettő semmi, hanem harmadik 
jobbfelől a fülén alól a nyaka csigájánál ment bé s elé a torka 
felé ment, és a nyakra járó minden inakat kettészakasztotta; 
az ölte meg, a vére elmenvén; volt a kezén valami kis kör- 
möcslés, de a semmi sem volt. Rettenetes sirás lőn az erdőben, 
a legalábbvaló, csak a gyermek is siratta. Azt akarják vala, 
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hogy én vigyem a hirit a feleségének, de én, mint uj esméret- 
len ember, elvetém magamról Zichy Pálra. Fogók a testet, 
és a mely kétfelől eresztős hintóban kimentünk volt, abból 
az üléseket kihányván, abban nyujtóztatók, és én az ablakban 
ülék és hazáig fejét, mejjét tartottam. Otthon fejér bársony 
dolmányba öltöztették és osztán eresztették a feleségét hozzája, 
a ki eszén sem volt buvában. Igy lőn vége Zríni Miklósnak; 
csuda, olyan vitéz sem lőtt, sem vágott a kanhoz, stucz, spádély 
lévén nála. 


[Bethlen Miklós két házassága] 


Látván az idővel és testi erővel a bűnnek is bennem való 
nevelkedését, édes atyám intését, jóakaróim tanitását, és az 
Isten parancsolatját 1. Kor. 7 : 2. megfogadám, és in anno 
1667. adám elmémet valójában az házasságra; és eltökél- 
lettem volt elmémben azt, hogy mivel Isten engemet addig, 
akármint, de csudálatosan, meggátolt az asszonyember meg- 
esmerésétől: özvegy asszonyt, ha nem tudom micsodás lészen 
is, de soha sem veszek, hanem leányt, hogy osztán házas korom- 
ban az ördög és a test szűz leányra ne vágyódtasson és rútab- 
bul meg ne essem mint nőtelen, és világszerint szabadságbeli 
koromban: mert e volt valósággal az oka, hogy szép, ifju, 
özvegy személyeknek alkalmatosságait, melyek másként készek, 
és bizony nem alávalók voltak, megvetettem. Feltettem azt is, 
az atyám is azt javallván, hogy pápista vagy unitária feleséget 
soha sem vészek, hanem magam vallásomon valót, vagy a 
mint nevezik lutheránát. Volt ugyan köztünk emlékezetben 
egy havasalföldi igen nagy ur Dragicsan Cantacusenusnak a 
leánya is, mely is úgy hiszem, végben is ment volna, de Isten- 
nek nem tetszett; eszközképen a mostohaanyám veré el mind 
az atyám mind az én elmémet róla. Másként ekkor az én 
rendemen és vallásomon való, s tőlem atyafiság gátlása nélkül 
elvehető eladó leány Erdélyben szűk vala, Magyarországban 
pedig már elpróbáltam vala. 


Az atyám s mostoha anyámmal kettőt találánk: 1. Béldi 
Pál, ebben az időben Erdélyben nagy ur leányát, kit azután 
Bethlen Elek eljegyze s odahagya, és osztán Vesselényi Pál 
vevé. 2. Osdolai Kún István tisztességes, de imeznél sokkalt 
kisebb és alábbvaló főember leányát Kún Ilonát, melyet a 
többi felett commendált Basa Tamás, jószággal, gazdasággal, 
és uri tisztekkel hires neves, hogy lészen száz ház jobbágya, 
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pénze etc. Volt is ami volt, mint ide alább látszik. A szegény 
atyámnak kedves jóakarója lévén Nemes János (ki is már 
ekkor a Basa Tamás igen bölcsen cselekedett tisztei letétele 
után háromszéki főkapitány vala), véle közlők és ugyan véle 
elmenénk Fogarasból in anno 1667. márcziusban ilyen szán- 
dékkal, hogy mind a két személyt megnézzem, és melyiken 
az Isten elmémet megnyugottja, azt az atyám megkéreti szá- 
momra. Elmenék én azért Nemes Jánossal Bodolára való szán- 
dékkal Brassóba, hol is az előtt soha nem voltam; atyám és 
egyéb tekintetekért a szász szomszédok igen jó szivvel láttak 
s tartottak ott Brassóban. Megtudók bizonyosan, hogy a Béldi 
kisasszony Vargyason Dániel Ferenczné keze alatt vagyon, 
nem az atyja és anyja neveli; erre nézve én Bodolának feléje 
se menék, hanem csak egyenesen Zabolára Basa Tamás és 
akkor ugyan itt levő Kún Istvánhoz. Nemes János fogta volt 
disponálni, hogy Osdoláról oda jöjjön az ipához. 


Zabolán engem, mint afféle tűzház-látót igen jó szivvel 
látának, vendéglének; Kún István, mint ki azon kivül is borozó 
ember vala, innya kezde Nemes Jánossal; az öreg Basa ur igen 
idős, circa hetvenhárom esztendős, és másként is józan, mér- 
tékletes ember lévén, nem ivott; én sem akartam innya, meg- 
lévén már ab anno 1660. józanságról való fogadásom, melyre 
nézve én is abban az időben a bort vízzel elegyitve ittam, 
kiváltképen ha hol köszöneteket kellett innom, hogy ha az 
embernek kedveskedem is italommal valamit, az eszem marad- 
jon meg. Ott Kovásznán igen derék hires savanyu viz lévén, 
Basa Tamás is azzal elegyitette rendszerint a maga italát; 
én is mondtam, hogy adjanak egy palaczk savanyú vizet az 
inasom kezibe, hogy az én boromat az én szokásom szerint 
azzal elegyítse. Szemem előtt adtak, de minthogy gonosz szokás, 
hogy a leánynézőt, ha lehet, megrészegítsék (Hab. 2 : 15.): 
valakitől sült ki, kerestek szász bort, olyant mint a savanyuvíz, 
szinére nézve, és hasonló üveg palaczkba tették a savanyu 
vizes palaczknak helyébe a jeges vizbe; az inas sem tudta, 
nem hogy én. Gyógyi bort ittunk, de ők, hogy már savanyu 
vizzel bőven elegyitem, köszöngetni kezdék nagy fennyen. 
Mondok magamban: ezek engem a borral akarnak kitanulni, 
de bizony megcsalják magokat, én iszom ki őket bezzeg úgy. 
Természetem és szokásom szerint gyakran menvén ki vizelleni, 
tekintem, hát oly részeg vagyok, hogy az embernek az orra 
is kettőnek látszik. Hihető, Venus asszony innyaadó inaskája 
Cupido is töltötte. No én ki nem menék asztalhoz többször, 
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hanem csak lefeküvém, de haragudtam; noha azt a fortélyt 
akkor nem tudtam, hanem csak a sok, noha elegyes bornak 
tulajdonitottam; és jó hogy nem tudtam, hanem azután 
esztendővel, mert valami roszra fakadtam volna, úgy lehet. 


A leány gyászban volt Basa Péter bátyja miatt, és csak 
nem régen gyógyulván meg hagymázból, haja is igen elhullott 
volt, ugy hogy fel sem csinálhatták kisasszony módra, de 
nékem mégis tetszék, a minthogy bizony alkalmas, szép, mind 
termetü, mind ábrázatú asszony is lőn azután belőle testére 
nézve, lelkére pedig kiváltképen való jó asszony lőn: tudós, 
jó hamar iró, kegyes, tiszta erkölcsü, jó gazdaasszony, engem 
halálban szeretett, etc. 


Másnap engemet ebédre marasztának, de roszul lévén a 
tegnapi bortól, keveset ettem és csak savanyu vizet ittam. 
Ebéd után elindulék hálni Nemes János urhoz, ki még reggel 
eljött elébb Zaboláról. Voltam olyan szándékkal, hogy Vargya- 
son a más leányt is megnézzem, és úgy válaszszak a kettő közül; 
de nézd az Isten rendelésit: Teleknél találám elől Dániel 
Pétert, tisztességes szép készülettel; kérdém, hogy hova 
szándékozik? mondá: hogy Basa és Kún István urhoz. Elvá- 
lánk. Gondolat ütközék elmémben, talán ő is leánynéző; úgy 
is volt, és mivel én semmi szót nem adtam a leányos házhoz, 
hátha elüti a kezemről? azonban hátha a vargyasi nékem nem 
fog tetszeni, osztán sem egyik, sem másik nem lészen. Én hirte- 
len mindjárást csak resolválám magamat, és egy jeles tréfás, 
Bacsó István nevü, jó iható prokátor, Basa Tamás ekkor en- 
gem kisérő szolgájától, kezem beadásával visszaizenék, hogy 
a leányt én elveszem. Én osztán a másiknak látására sem menék 
Vargyasra, hanem csak haza az atyámhoz, ki is helybenhagyá, 
és kevés hetek mulva Nagy Tamás tanács ur, s az atyámnak 
s nékem jó akarónkkal Osdolára menénk, és megesküvénk a 
mátkámmal; de mivel igen gyenge és kicsiny idejü is volt, 
esztendeig kellett várnom mátkaságban, és in anno 1668. 
11. juniusban volt a lakodalmunk ugyan Osdolán, lévén ő akkor 
tizenöt esztendős három holnapi csak, én pedig huszonöt esz- 
tendős hét holnapi. Bár lett volna idősebb, talán egészségesebb 
lett volna. 


Ezen 1668. esztendőben májusban kezdettem a szent- 
miklósi ház rakatását, a végén májusnak, melyhez való derék 
készület tétetett volt in anno 1667, a mint erről oda a negye- 
dik részben írtam; azt itt nem kettőztetem, csak ezeket: 
1. Csudálatosan mutatta az Isten disznó-turás és egy disznó- 
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pásztor által a galgoviczi határon egy régi pogány várnak a 
fundamentumát meg, melyből áll a köveknek a dereka; irtóz- 
tató régi épületnek kellett lenni, mert annak sem historiából, 
sem levélből, sem traditiókból árnyékát sem vehettük fel; 
semmi faragott követ és irást sem találtunk; iszonyu temérdek 
és olyan erős fala volt, sokszor könnyebben elhasadott az erős 
vizi kő, mintsem a mész felszakadott; sok vasat emésztett 
meg a hányása, olyan tölgyfák nőttek volt rajta mint egy 
negyvenes hordó kereksége. Három forint, nyolcz véka buzáért 
mutatta meg az az ember; először alig hogy oda nem hagyta 
a tiszttartó, harmadnapig tizenkét emberrel, semmit mészpor- 
nál és apró schifereknél nem találván egyebet; de mi osztán 
az atyámmal beszélgetvén, száz embert küldénk reá, s meg- 
hagyók, hogy ássák keresztül a hegy tetejin, és ugy akadtunk 
reá a fundamentumra; volt a kerületi hatvannyolcz öl, és a 
formája a helyhez képest ovalis, melynek két végin egy-egy 
torony, melynek az ki a bércz felől esett: temérdeksége volt 
egy és fél öl. Ha Isten ezt nem mutatta volna, nem hiszem, 
semmi is abban a házban tölt volna, mert: 2. Ott a tájott 
Balásfalván kivül a palakőnél egyéb nem igen vagyon, az is 
a kis-aknai határon, és a melyre nem igen régen találtam, a 
balásfalvi erdőtetőn. Nagy öreg dufla téglát még in anno 1666. 
csináltatott volt az atyám száznyolczvan ezret, az alsó kert- 
ben amaz nádas tócska abból áll, de nem próbálták volt meg. 
Egyszer égetni kezdék, úgy pattogott, mintha egy compánia 
vagy regiment muskatélyos lőtt volna, százban sem maradott 
tiz vagy husz épen, az is csak olyan volt mint a málé; semmi 
hasznát sem vettük, hanem az istállót csináltattam belőle, 
égetetlen jobb volt; a házban csak azt a pogont csinálták 
belőle a pinczében az első palota alatt, a kin közfal nem áll, 
és a pincze két tyúkmony ablakának pogonját a tanuló-bástya 
felől; erre nézve elhitették az atyámmal, hogy Szent-Miklós- 
hoz közelebb téglát nem csinálhatni, hanem Ozdon a pogonok 
téglái ki ozdi, ki segesvári, ki medgyesi. – Én keresem osztán 
a téglaföldet a kápolnai akasztófánál. 4. Mikor a feleségemmel 
hazaérkeztem, azután rakták a tanuló-bástya fundamentumát, 
tettünk ketten egy kis faragott követ belé, melyben az én és 
ő neve vala metszve, – annus, dies; én egy aranyat, ő egy 
tallért tettünk reá, az aranyat Tóbiás apám, a tallért a többi 
kőmives vette el. 5. Még eddig a régi udvarház fenállott, és 
az egyik oka a hibáknak, hogy egyszersmind nem ásták volt 
fel és egyszersmind nem mérték jól ki; és a ház ott állott, 
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a hol most a pitvar, leányok háza, és a mellette levő bástya; 
ezt én ezen nyár kezdetin elrontatám, a fedele rontásában 
pallérkodván, a kakasülőről leszalasztott egy fejsze nyele vagy 
foka csak kicsindég úgy éré balfelől a fejemet, süveg is volt 
pedig ott, mégis fél tyúkmonynyit gulyázék. Ha a fejem tete- 
jére esett volna, három vagy négy szál deszka lett volna a há- 
zam. 6. Én költözém lakni a hol most az élés, sütőkemencze, 
sütőház vagyon; az élésház volt az ebédlő palotám, a sütő 
köz pitvar volt, a sütőház a feleségem és leányok háza, a mel- 
lette való kis viskó téli hálóház; nyári két házat csináltaték 
pedig kettőnknek a kertben, egyet magamnak, mást a fele- 
ségemnek szép gyalult deszkából, szélessége circa egy és fél 
öl, hosszusága circa két és fél. Egyik oldala volt a sütőház 
mostani fala, fél kis zsendely fedélkéje, mert magassága is egy 
ölt kicsinynyel haladott meg; szép fél boltozása volt, az is 
mind deszkából állott, tölgyfa deszkából, ablaka papiros kris- 
tálylyal; egy ágy, egy kis asztal, négy vagy öt embernek való 
szék elfért benne. Az én házamra az ajtó nyilt a kertben az 
ebédlő házból, és a feleségemére a leányok házából egy hosszuka 
köztornáczka, melyen mi egymáshoz is mehettünk és a kert- 
ben is. Öt, hat szőnyeg mind a kettőnek a házát bekárpitozta, 
ezekben laktam majd öt esztendeig, és talán ez volt az én 
életemnek legjobb és gyönyörüségesebb része. 7. Öt esztendő 
alatt készüle az alsó rend ház annyira, hogy in anno 1673. 
beleköltözém az első, vagy udvar felöl való részébe, én a tanuló 
bástyában, a feleségem az ellenibe valóban. Ebédlő ház volt 
a hol most egy deszkarekesz vagyon, az leányok háza azzal 
ellenben való. Mennyire készült esztendőnként, nem is tudom, 
nem is szükség emlitenem: elég az, hogy énnékem eszem, 
kedvem, munkám, költségem ment erre egészen az öt esztendő 
alatt annyira, hogy sok tapodás miatt alig hogy meg nem 
köszvényesedtem. Az atyám első két esztendőben minden 
jószágával, pénzzel, borral, buzával erősen kezde segiteni, 
ugyancsak valójában úgy, hogy bizony semmi panaszom sem 
lehet; de a harmadik esztendőben megcsökék a segitség, sőt 
osztán egészen elkopék, és csak az én szegény nyakamra, er- 
szényemre marada minden tereh, melyben bizony nagy károm 
és injuriám volt, az igazság, decretum és megegyezés ellen; 
azért is haladott a felső rend annyi esztendőre azután, sőt 
csak le is tettem az elmémről annak soha is megépitését. 


Az én lakadalmom (ha a sok gyülevész ember, tékozlás 
valami hasznot tenne) elég nagy volt; fejedelem képe volt 
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Bánfi Zsigmond első tanácsur, de más nagy rendek a vármegyék- 
ből és magok a Bethlen atyámfiai is restelték Osdolára fáradni, 
hanem Rhédei Ferencz, Teleki Mihály nagy jóakaróim eljöttek; 
násznagy ugyan Rhédei Ferencz volt, az átkozott ambitio 
nem engedvén Béldi Pálnak, hogy felvegye, csak azért, hogy 
miért nem kértük őtet először csak egyedül, hanem más urakat 
is kináltunk véle. De itt a lakadalmi hiábavalóság, ám múljék. 


A Basa Tamás és Kún István értékéhez képest az én 
feleségemet bizony roszul, igen csekélyen házasitották, hintót 
s lovakat sem adának véle; én ugyan szép kék bársonyos 
hintót és szép választott hat pej lovat vittem volt. Adott volt 
az atyám énnékem még in anno 1667. Rákóczi Zsigmond inasi 
számára csinált vén, kétféle eresztős hintót, melyet én kétszer 
is ujítatván meg, a kuruczok vagdalták el anno 1704. Sem magyar 
sem német szekerem ilyen nagy, és ilyen könnyen rengő nem 
volt. Nyolcz ember beleülhetett. Azzal jól járék, hogy a lakoda- 
lomkor a fejedelem Bánfi Zsigmond képe által egy nagy öreg 
virágos kupával, a szász városok is egynéhány szép virágos 
kupákkal ajándékoztak meg, azon kivül más vendégek is, úgy 
gondolom hat vagy hét száz forintot meghaladott; másként 
mikor haza menénk a menyecskével és számot veték ládával, 
erszénynyel, nem hiszem huszonöt forintnál több pénzem volt 
volna. 


* 


Ezen őszen [1685] hala meg az én szép, jó feleségem Kún 
Ilona; betegségéről oda feljebb inde ab anno 1679 emlékeztem, 
most majd tizennégy hétig fekvék kolikában s arenában. Halála 
előtt circiter hat héttel, egyszer az ágyán ülök, néz a kárpitra, 
s mondja a deák szót «quare» (deákul pedig ő nem tudott) 
és mindjárt kiüté a nyavalya, mely haláláig hol gyakrabban, 
hol ritkábban törtön törte, s elalutt belé. Pápai [Páriz] Ferencz 
medicinae doctor, jó predikator és én voltunk mellette. Halála 
előtt negyed nappal délután neki háborodék, iszonyu egymás 
ellenében általszegzett szemmel nézni és sikoltani kezde. Jaj, 
jaj, bizony elkárhoztam; meg-meg imádkozott, s mondta: nem 
kárhoztam. Ismét: jaj! bizony elkárhoztam. Meg imádkozott, 
s mondta: nem kárhoztam. Tartott épen ez a harcz tizennégy 
óráig; doktor és predikátorral beszélvén, elszedetők a szemé- 
vel általellenben lévő czimereket, ki az anyjáé, ki Basa Tamásnéé, 
ki kié volt, gondolván, hogy a halál félelme rettegeti. Biztattuk, 
vigasztaltuk: ne féljen, hogy az Istennek jó szolgáló leánya 
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volt, mennyit a bibliát olvasta, a predikator után a textust, 
tanuságot mindenkor leirta, leányokat, mit tanultak, examinálta, 
tanitotta, kegyes, könyörülő, alamizsnálkodó, egy szóval, 
bizony ritka tudós és szent jó asszony volt. Retorqueálta: 
szintén azért kárhozom el, hogy a szentirást olvastam, és az 
Istennek annyi ajándéka volt nálam. Itt fekszik ugyan a tes- 
tem ebben az ágyban, de régen pokolban vagyok. Sokat dis- 
putálta ezt, és úgy tetszik, eszin, melyről mi, a doktor s pap 
tanácskozván, ezt találtuk, hogy nemcsak a nehéz betegség 
symptomája, hanem az alkalmatossággal abutáló sátán kísér- 
teti. Egy, a lábánál álló azelőtt bünös asszonynak monda: 
ládd-e mint vagyok én? pedig az Isten s ember tudja, hogy 
én jámbor voltam, mégis né micsoda a bünnek ereje bennem. 
Te tudod, mi voltál, térj meg, eredj. 


Egyszer monda: menjen ki minden ember, csak az édes 
uram maradjon itt. Elmenének. Irtóztató sok bünöket, tisz- 
tátalanságokat kezde előszámlálni, mintha mind ő büne volna. 
Mondám én: az ördög fogja csak reád, hiszen a más ember 
bünéről nem adsz te számot. Erre mondá: az én testemben 
ugyan a kegyelmed testén kivül más soha sem volt, de az én 
atyám büne miatt halok ilyen szörnyű formán meg. Kegyelmed 
az apámnak mondja meg, térjen meg, mert több bűne ne volna, 
csak a kit én tudok, el kellene veszni, egész házának romlását 
megérni; és maga gyalázatosan hal meg, el is kárhozik. Ez 
eddig, és bizony jaj, sok bételék a szegény Kún Istvánon, 
minden gyermeke meghala, maga azután szegény és becstelen 
állapotban hala meg. Egész éjtszaka tartván ez a tusakodása, 
reggel azon elszegzett nézésében elmosolyodék, kezeit össze- 
csapván, mondá: örüljetek, hála Istennek, vége lőn az én 
törvényemnek; azt mondák: ne félj leányom, minden büneid 
megbocsátattak tenéked. Nem kárhozom el. Örüljetek. Osztán 
haláláig ezen szép csendesen volt elméjében, testét hogy a nya- 
valya néha kitörte. Béhivatám a két gyermekünket, s kérdé: 
ettetek-e? Monda: eredj, menjetek el, egyetek. Elmenének. 
Osztán nékem monda: ebben a két gyermekben kegyelmed 
nem boldogul, mindazonáltal kegyelmed el ne vesse. Én sirtam 
az ágya lábánál. Monda: ne sirasson kegyelmed engemet, az 
Isten tárháza nagy, a ki engemet adott volt kegyelmednek, 
adhat szintén olyant, mint én voltam, szebbet is, jobbat bár 
ne. Én már kegyelmedet és a gyermekeket is csak úgy szeretem, 
mint egyik lélek a másikat, mert nékem a testem vagyon itt 
kegyelmetek előtt csak, de az én lelkem az örök életben vagyon. 
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Mikor étellel vagy orvossággal kináltuk is: meglehet, hozzák, 
de nékem már erre a világi életre nem kell. Házasságáról kegyel- 
mednek azt mondom: gondolom, talám kegyelmed egy özvegy 
asszonyra forditja elméjét, de bizony megbánja kegyelmed; 
hanem árva leányt végyen kegyelmed. Ezt is követtem; de 
bezzeg mind atyjáról, gyermekeiről való jövendölése bételék. 
Hala meg 3-a decembris anno 1685. 


Az én keserüségem megtornyozott. Mikor a feleségem 
ilyen agonban volt, érkezek Bethlen Pál levele Medgyesről: 
mi a fejedelemmel futunk Szebenbe; Csáki László Bánfi- 
Hunyadra szállott német és magyar haddal; betegét is csak 
hozza el hintóban, mert áruló névben esik etc. Én azt irám, 
hogy az lehetetlen. Én Istenem! micsoda napok! A feleségem 
vonaglott, ládáimat rakattam, futottam Medgyesre, Szebenbe, 
mégis áruló lészek. 


Azon decemberben eltemettetém a háborúhoz képest szép 
tisztességesen, Horti István püspök és az enyedi professorok 
predikáltak, oráltak, a futás miatt főrend nem sok volt az 
atyámfiain és sógorimon kivül; az apja sem; nemes és egyéb 
rend elég; én is osztán bémenék Szebenbe. 


Itt vagyon az én első házasságomnak, mely tartott tizen- 
hét s fél esztendeig, feleségem életének, mely harminczhárom 
esztendős volt, 1685-dik esztendőnek, Erdély békességének és 
ennek a résznek is szomorú vége. 


* 


Noha azt az Isten és ember és az én lelkem tudta s tudja, 
hogy az én feleségemmel igen jól éltem, szerettem, igazán és 
szívesen kesergettem, mindazáltal tudván azt, hogy a gyász, 
sirás, keserüség sem az holtnak, sem annak maradékinak, 
sem magának a gyászlónak egy cseppet sem használ, feltevém 
magamban, hogy a megholtnak gyermeki s atyjafiaihoz való 
igaz szeretettel, és az ő érdemlette becsületes jó emlékezettel 
mutassam hozzája való szeretetemet, nem az ördögtől és világ- 
tól találtatott czeremoniás hypocrita gyászszal; melyet el 
is követtem teljes tehetséggel; ha élnének, magok is meg- 
vallanák. Ezt feltévén, mind az házi belső gondviselésért, 
mind a leányom neveléséért, mind a késértet és bűn távozta- 
tásáért házasságra adám magamat, elmémet, és az emberek 
elméje s vélekedése kivűl hamar megházasodám, melyet a 
szokás szerint midőn sokan, a fejedelem, fejedelemasszony is 
kárhoztatott volna, jól megmentett Naláczi komám: Bizony 
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nem hamar házasodott, mert hat esztendeje, hogy özvegyel 
és siratja azt a feleségét. Jól, igazán keresztényűl mondotta; 
és ezen valakinek esze és énhozzám igaz keresztény lelke volt, 
megnyugodt akkor is, azután is megnyughatik akárki. Mégyek 
azért ennek az én második házasságomnak leirására. 


Régi mondás: nuptiae secundae raro secundae. Sokat 
gondolkoztam a szegény feleségem utolsó szavairól aziránt; 
azt, a kitől tiltott, könnyen eltaláltam; azt az asszonyt ő jól 
ismérte, és akárki is az én időmhez, rendemhez képest, azt 
itélte volna nékem illendőnek; járt is az elmém rajta, de hála 
Istennek, hogy nem azt vettem; megromlottam volna halálra 
véle. Láték egy álmot, mintha én abban az oda feljebb leirt 
kertbéli deszkaházacskában volnék szegény első feleségemmel 
s mondám: én a mezőre megyek, hozzák elő a paripámot; 
s előhozák. Monda a feleségem: ne menjen kegyelmed, lelkem, 
süvegben, mert igen meleg vagyon, hanem kalapban, még 
pedig menjen kegyelmed először ahol a felső jégverem felé, 
irt a kertben az alsó út mellett lévő rózsalugashoz (megvolt 
itt valósággal is ez a rózsafalugas és az ut), ott talál kegyelmed 
egy bokron hét rózsát, a legszebbet szakaszsza le, tegye a 
süveg-vagy kalapra. Elmenék, ugy találám, szakasztám, s fel- 
tevém, és ezzel felébredék. Ezen ki tudott volna valamit érteni? 
de majd a dolog Józsefe lészen ezen álomnak. Az hét rózsa 
hét személy, a kit nékem ekkor commendáltak: három özvegy 
és négy kisasszony. A mely utra igazitott, az én szentmiklósi 
házamtól elnézve arra, vagyon Királyfalva, az hol felnevelték 
Rhédei Juliát. A szerző is, Bánfi Sára, és anyjaforma, mert 
ez nevelte, ott lakott; a más nevelő anyja és most elszerzője, 
Rhédei Istvánné is, akár Disznojót, akár Szentgyörgyöt értsd, 
az hol nevelték, arra vagyon; a mostoha anyám is, a majd 
házasitó asszonytanácsnak praesidense, arra lakott Teremi- 
ben; ez az három asszonytanács volt a rózsabokor, a jégverem 
felé, mert vének voltak. Ezek köziben volt énelőttem a tanács- 
ban egyszersmind az hét rózsa, kik közzül Isten igazgatásából 
ők is én is választók a legszebbiket, és bizony valósággal mind 
termete, ábrázatja, ideje, erkölcse s elméjére nézve a legszebbi- 
ket, mert abban az időben kisasszony nevet viselő eladó leány 
hozzá hasonló nem volt; de a kisasszony nevet csak a nemzete, 
a kik nevelték, azoknak tekinteti, atyafisága, ritka szépsége 
tartotta rajta, mert ennek sem apja, sem anyja, sem hazája, 
sem jószága, sem belső értéke, sem másról reá szállandó succes- 
siója nem volt. Tartotta először, mikor hét esztendős korában, 
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anno 1676 béhozták Magyarországból, Rhédei Ferencz, kit 
már sokszor említettem. Ez édesatyja helyén volt, de meg- 
halván a felesége, kellett adni Rhédei Istvánhoz, kinek felesége 
Ajtoni ..... hogy édes anyja volt, megtetszik csak a mostani 
elszerzéséből is; ott nevelték egy ideig. Azután Pernyeszi Zsig- 
mond, ugymint az anyjának egy testvér atyjafia tartotta, s 
nevelte Bánfi Sára, Bethlen Anna, az én atyám egy testvér- 
huga leánya. Mivel pedig Pernyeszi, a fejedelemasszony hop- 
mestere feleségestől az udvarnál lakott, és így a leány is: fel- 
nevelkedvén már, az olyan árva szép személyeken sokszor a 
méltóságos emberek által is megesett példától félvén, Teleki 
és Rhédei ugy találták, etiam accedente zelotypae principassae 
consilio, hogy udvarnál ne tartsák, (én akkor élvén még a fele- 
ségem, ott voltam a discursusban, és javallottam) hanem 
Rhédei Ferencz már megházasodván, vegye kezéhez; ugy is 
lett. De osztán Rhédei Ferencz megholt, és tartotta az özvegye 
ez ideig. Én Rhédei Ferencznek, nagy jó uramnak, atyámfiá- 
nak, két leányáról is komája és igaz atyjafia s barátja lévén, 
holta után egyszer Zaboláról jövék Szent-Pálra, és ott a házunk 
egymásmellett lévén, menék komám asszony és keresztleányim 
látogasára csak gyalog s papucsban; beszélék az asszonynyal 
s mondám: hozassa elé a keresztleányimat. Eléhozá a kisebbet 
az ölében ez a Julia, s letévén, ott a leányszokás szerint térdet 
hajta, s szörnyen elpirulván, szemérmében elméne. Elszánám, 
hogy a fő ember gyermeke, árvája, kivált a leány, mely gyá- 
moltalan; mind én mind a szegény idvezült feleségem com- 
mendáltuk, szerzettük egynehány főember gyermekének, csak 
azt vetették: semmije sincsen. Micsoda az Isten tanácsa. 
Az én feleségem élt azután másfél esztendőt. A kik akkor azt 
mondották: semmije sincsen, azután nagyságolták. A Rhédei 
özvegye mellett vala lételét sem javallották helyes okokra 
nézve jovát kivánói, és azok között kivált Teleki, hanem ön- 
ként, mint felesége Vér Judit atyjafiát, leányi mellé vette és 
kisasszony számban tartotta, ki is énnékem kiházasitá majd 
ide alább leirt módon. 


Férfi tanácsom senki több nem volt, hanem Bethlen Pál 
öcsém és Pataki István professor; de egyedűl az Isten volt 
az én tanácsom, a ki engemet arra tanitott, hogy az én 43 el- 
tölt esztendőm és két gyermekem nagyobb nyugodalmat vár- 
hat, a megholt feleségem tanácsa szerint is, egy olyan gyámol- 
talan árvától mintsem valami gazdag piperés Simon biró 
asszonytól; mert ennek atyja, anyja, hazája, jószága, mindene 
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én lészek. A mint azt a tanácsot Isten adta, ugy maga be is 
teljesitette, megáldotta. Tudtam a Salamon szavait, és így az 
a semmi, melyért mások megvetették volt, énelőttem őnéki 
leggazdagabb jószága, jegyruhája; noha közönségesen ugy 
hitték az emberek, hogy épen csak a szépségéért vettem, de 
azt Isten tudja, és a dolog bizonyitja, hogy nem, mert én ekkor 
házasság fejiben meg sem néztem volt. Esztendeje mikor 
láttam volt; és én imez tekintetekre nézve kisebb szépséggel 
is elvettem volna, nemzete, vallására nézve. Kérdém ugyan 
Pernyesziné nénémtől egyszer a tanácsunkban: ha van-e olyan 
szép, mint azelőtt egy esztendővel? Monda: szebb. Hány 
esztendős? felele 16; 17-ben jár. No hát, mondám, nem rontom 
én meg, mert én 44-ben járok? Ismét mondá: elviselhet ke- 
gyelmed még egy olyan leányt, mind ideje, ereje, látom, úgy 
vagyon, édes öcsém uram, kegyelmednek. 


Rhédei Istvánné az első feleségemnek is igen jó embere, 
(minthogy, ha a futás el ne űzze mellőle Szentmiklósról, a 
szemét is ő fogja vala be) Szebenben, mert egész országul min- 
den fő rend oda futott vala, jöve látogatásomra. Én bizony 
felette nagy szomorusággal és gyermekeimen s dolgaimon való 
bus gondolkozással, bőjtölés-imádsággal töltöttem ekkor az 
időt. Sok beszéd után monda: Édes uram, kegyelmed így 
nem élhet. Jó feleséged volt, a belső dologra való gondvise- 
léshez nem szoktál, kárba mégyen mindened. A kisasszonyt 
is hol, s ki neveli? sat. Én mondám: En ezeket mind értem, 
nehezen érzem is, de kit végyek, és mikor? mert hiszen öt hete 
a miulta a feleségem megholt; az asszonyok megégetnek, ha 
olyan ritka jó feleségemet olyan hamar elfelejtem. Monda: 
hiszen az hazavitel a becsületre nézve haladhat, csak a köteles- 
ség titkon lenne bizonyos; néha az ilyenben a késedelem 
veszedelmes; másoknak is vagyon szükségek feleségre, gomba- 
szedőnek tőkén a szeme. Ugy lehet, épen azt rántják el, a ki 
kegyelmednek legjobb volna. Ezt ő mind igazán mondta, 
okát is mondásának tudta, és a bizonyos, ha én nem siettem 
volna, az ő szava bétölt volna rajtam. Mind Isten igazgatása 
ez. – No, lássuk hát, mondám, kit? Három özvegy, és három 
kisasszonyt elforgatánk; osztán rebegve monda: tudnék én 
még egyet, de én azt elé sem merem hozni. Én mondám: miért 
nem? Felele: mert az csak egy szegény árva. Én mondám: 
csak mondja, mert az Isten özvegyeknek, árváknak atyja; 
nékem a szegény feleségem testamentumban hagyta, hogy ár- 
vát végyek, ki tudja, talán épen arra czélozott, mert az haló 
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ember szava sokszor profeczia. Nevezé ezt a Juliát, ki akkor 
Szebenben, a Teleki szállásán csaknem halálos beteg volt. 
Minthogy az én elmém ezen kivül is arra czélozott, könynyü 
lőn concludálnom véle, hogy ha meg nem hal, elveszem Isten 
engedelméből, de légyen titkon, míg a feleségem halálának 
öt vagy hat hónapja el nem telik. Ezzel lőn vége ekkor taná- 
csunknak. Más vagy harmadnap ő is, Pernyesziné is meghozák 
hogy a leány meggyógyul, a minthogy megis gyógyult, de 
nehezen és későre. 


Eddig csak ez a két asszony és Pál öcsém tudta; hogy 
osztán a leány meggyógyula, a mostoha anyámmal közlők, ki 
is mind a többi felett ezt jovallá. Kérém tisztességnek okáért, 
hogy ő légyen a kérő Telekiné asszonyomtól; de más felől 
Pernyeszinére bizám, hogy a leánynak vegye elméjét, és mint- 
hogy ő volt az anyja, vegye bé a kezét is, hogy őtet osztán 
hazugságban nem hagyja; mert ha én a leány elméjéről bizo- 
nyos nem lészek, szemtelen kéréssel a becsületemet nem kocz- 
káztatom. Ezt ő végbevivén, úgy ment a mostoha anyám 
Telekinéhez, és Pál öcsém az urhoz kérni, kik is beszélvén a 
leánynyal, jó választ adtak mindenképen. 


A feljebb emlitett conclusum szerint én ezt titokban akar- 
tam tartani tavaszig, de egyszer hallom mindenfelől, hogy 
beszélik az én titkomat; azért úgy találók, gyürűváltás, hitlés, 
a ki tudja eltávoztatására, légyen meg, az hazavitel haladjon 
bár; sok más nagy titkos oka is volt már akkor a sietésnek, 
melyet csak az öcsém s én tudtunk, és kitennem nem szükséges, 
noha tisztességes. Az hazahozást pedig ezek sietteték, 1-ma 
februarii lévén a hitlés a Teleki maga házában, sok uri és fő- 
rendek jelenlétében, a püspök Horti István által, melyben 
vagy csak nékünk ketten notabile, hogy mind az új betegsége, 
melyből ekkor alig támaszkodott fel, mind a sok ember között 
való szemérme a leánynak ugy reszkettette a kezét, hogy 
a mint ekkor a jobb kezem odaadása miatt a bal kezemben 
kelletett a nádpálczámat fogni, a mely is elég rövid volt, arra 
a nádpálcza tetejére kelletett eresztenem a kezét, és magam- 
nak kellett tartanom és segitenem. Ez volt vasárnap, mely 
napokon én a feleségem holta után nem ettem estig. Teleki 
különben is mindenkor nagy fejedelmi asztalt tartó ember, 
maraszta ebédre, e bőjtöm miatt nem maradék meg, ezen ő 
megharaguvék ugyan valójában s mond: az ördög látott 
ilyen mátkájával megesküvő legényt. Meg is bizonyitá indulat- 
ját, ide elébb sok helyt meg fog látszani, noha én ahoz biztam, 
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hogy talán ez a talis qualis gyenge kötelesség valamennyire 
juhásztatja hozzám; de nihil minus. 


Már az hitlés is publice meglévén, a fejedelemtől fogva 
a szemet-biróig, mindennek, férfi- és asszonynak nyelvén va- 
gyok; én és jóakaróim ugy találók, ennek már mindegy a büzi, 
talám jobb azt a meleg ágyban ketten együtt szenvedni, 
mintsem a hidegben külön külön; jobb leszen csak hazahozni, 
mind énreám, mind a leányra nézve. Egy hétig voltunk mátkások. 
Mentem egyszer látogatni, adtam valami kevés aranymivet is 
néki ajándékba, de nem az első feleségem atyja házától hozot- 
tat, hanem a magamét. Az asszony Telekiné házában szegelet- 
béli ablaknál keresztűlvont supellát alatt volt a szembenlétel 
tisztességesen. Bucsuzáskor volt az első csókváltásunk. Az 
aszszony, mint keresztény jó atyafi, szívesen örűlt szegény árva 
atyjafiának szerencséjén, mint a kit azelőtt is öcsémasszony 
névvel szólitott. De nem tudom, mi az ördög vitte Teleki fülibe, 
hogy Pernyesziné által vettem én a leány megegyezését; nosza 
villámlani, csattogni: nem váz ő az ő házában, miért nem kellett 
legelébb őtüle kérni, jó szívvel odaadta volna, (noha, a mint 
említettem nem régiben, gyenge volt ennek nagy oka) ugy 
segélje, ha elébb tudta volna, soha meg nem esküdtem volna 
véle, és ha mit nem nézne, soha véle nem hálnék avval a leány- 
nyal. Meg is üzené: hozzam el, ha kell, mert ugy segélje, a 
szállásomra küldi. Én mondám: Isten fizesse meg; mintha 
a koldusnak tizes aranyat nyomnának erővel a markába. Osz- 
tán csinála ugyan egy uri vacsorát négy asztalhoz, de, mint 
özvegy embernek, násznagy, vőféj nem kellett, sok okokra 
nézve muzsika sem volt. Rhédei Istvánné, Pernyesziné az 
én üveges hintómon a szállásomra hozák Juliát és 8. februarii 
anno 1686. tevék ugyan ők fejiben a kontyot etc. szokott 
stylussal élvén: tedd fel a kontyot, vedd fel a gondot. De 
hogy az estére térjek. Minthogy a fő renden lévő menyasszonyok 
az asztalnál enni nem szoktak, enni adaték; osztán a két 
asszony elmenvén, térden állva imádkozánk az Istennek, 
a mint tudánk, és úgy fekvénk le s kelénk fel a mi jó Istenünk 
neviben az említett 8-va februarii, kiért hála légyen az házas- 
ságot még a paradicsomban szerző Istennek. Amen. 


Hétfőn osztán, 10-ma februarii én is öt asztalhoz a kik 
szives vagy szines jóakaróim eljövének, megvendéglém, de 
Teleki haragjában el nem jöve, noha a jó, kegyes, istenfélő 
asszony a felesége is kérte. Egy jeles gyermeki oment emlitek: 
Az én mostani vőm, Teleki Sándor, ekkor igen kis, futosó gyer- 
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mek lévén, igen szerette a feleségemet, mátkájának hivta. 
Egykor mátkás hetünkben mondja az apja, engem mutatván: 
Sándor, elvette Julia mátkádat ez az ember, haragszol-e? Mond 
emez, haragos szemet vetvén reám: bizony haragszom. Én 
mondám néki: ne haragudjál, míg felnősz, mást szerzünk 
helyébe te számodra. Ám be is tölt, Istennek hála ezért is. 


Ezen a mi házasságunkon tanulhat minden férfi és leány, 
minthogy az házasodásban az ember négyféle; vagy 1-mo: 
politicus, azaz: nemzetre, ipa, sógor által való szerencsére 
néz; 2-do: physicus, szépséget, bujaságot néz; 3-o: oeconomus, 
gazdagot keres; vagy 4-to: theologus, jó feleségre, az Isten 
magvára vágyódik. Ez az utólsó légy, édes fiam; az három 
első respectust bizd Istenre; nékem a szegény mellett becsület, 
gazdaság, szépség megvolt. Árva leány bizzál Istenben; tükö- 
röd Julia; ha ezt Isten semmiből felemelni, uri asszonynyá 
tenni s jó élettel tudta áldani, téged miért nem? 





